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 انیش درآمد: پایپ

 كه با مرگ آغاز شود. یشگفتا داستان

 ان بود.ین پاید ایا شای 

 م سـرن بهنگـايده بـود و حـاچ چنـيانتظارش را كشـ یرزمانیكه د یانیپا 

در درنگ كرده باشد  یبر آستانه مدتهان كه يشرمگ ید. همچون مهمانيسرمی

 اقبت، موقع شناسانه و با مالحظه، به درون گام نهد. ع و

ن ياز همــ یا بــه خــاگر آگهــیــگر، كــه گون، امــا فتنــهيشــرمگ یهمــانيم

 یخانه یِدرونان به محضِ پای نهادن به، اما زده و خجل باشدرمشاش یگرفتنه

ده شـش و عشـرت مشـلو  يو غوغاگرانه به عـفراموش كرده را ادب ، زبانيم

 باشد.

 یوجسرخش، چونـان مـ یزد و ردامی د كه در اگراف پرسهیدمی مرگ را

 شد.  می دان نبرد گستردهيان آشوب مين، شادمانه در ميخون
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ن یا نهار ازكه همواره نام و نشانش را به ز ینك آنجا بود، دوشادوش مرگیا

 بود.  ان حضورش را لمس نکردهین آشکار و عريده بود و هرگز چنيو آن شن

 كرانه.یآلودِ زمان بوهمهای ستاده بر دروازهیا حاضر بود،اكنون، 

و زهـا يچ یچهاز چبـ سـيالبی درخشـانزچ  و پاک، كه همچـون  یزمان

در  هـا،تك تك سـنگها و بتـهخت. انگار یرمی رونيكرد و بمی نشترخدادها 

ند. د، غـر  شـده باشـيجوشمی كه ناگهان در دلشان بر یظيغل یهستخروش 

كـرد و دشـتِ می زهـا تـراوشيچهای و لبه كه از مرز ميان رخدادهاای یهست

و  بـود، تـر "اكنـون"کرانه، يساخت. زمان بمی زِ خودیرا لبر یشانسيدرخشانِ پ

 د.  يسپ ییاز الماس كبود، در د  خاراای تازه، همچون رگه

نبرد  انِیپاللزید. و می رفتمیخون فرو آغشته به  خاکِرخش در  هایسُم

 یان بـیـمُرد و جنگجومی ج فروین به تدريزم هایك بود.  لرزشین نزديواپس

شـان نيفـان خشـمگیگـر بـا حریخاستند تـا  بـار دیم باک، از خاکِ لرزان بر

ه دیـر نوردرا د انزرهپوشـانبوهِ  یكه همچون تندر یاز آشفتگ یزند. موجیدرآو

ل یتبـد نيهنـآاز آشـوبِ  ییایخته و دشت را به دریافق سرخ گر یبه سوبود، 

 ،گذشتندیم یآسمان آفتاب یكه بر پهنه یچابک هایابرآن، همگام با  كرده بود.

  .دندیباری میشانسيزانِ نور را بر پیگرهای لکه

ان يـاز م دَهاک نگاه كرد. چشمان درخشانش مثـل دو مشـ ل سـرخیبه آژ

اهش نشسـته بـود كـه يبود. چنان محکم بر اسب سـ پيداشکاف كالهخودش 

 .از خون رنگ خورده بود گونشسيمن را حس نکرده است. زره يانگار لرزش زم

. پشـت رقصيد، گویی جان داشتكه در باد می ،اهشينقش سرخِ مار بر شنل س
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 نبـرد را  یهستاده بودنـد، جوشـش هنگامـیش ایكه روای تپهدر نشيب سرش، 

 د.یشد دمی

 د.يرسمی ن فراينبرد واپسهای ن لحظهیآخر

 





 وزَرمیدین گاهان: مینخست

خـود  یكم كم جا یان سا  مانده بود. سوز زمستانیهفت روز به پا

 شاخ و برگ درختان جنگل انيسپرد كه گهگاه از می میرا به باد گرم

 یوارهـاید یسـو از آن ،دبخشیـنو یكرد و همچـون چاووشـمی گذر

آورد. آسـمان مـیها بهـار را بـه خانـهبـوی شد و ی میاوشگرد جاريس

آلود. ضـرباهنگ کَرت همچنان مهفَراخْ یایره بود و افق دريهمچنان ت

مثل هميشه ، یباختر هاینيشهرِ سرزممامگَرد، اوُشْيسساكنان  یزندگ

شـد. نمی دهیـد یاز دگرگـونای نشـانههيچ جا . با رخوت و سستی بود،

ش نشسـته يان پـيهمچون بهارِ سال یدن بهاريبه انتظار فرا رس انيآدم

بـر   ،آراستندمی كهن ییورهایشان را  با زیشهرها یبودند و با سردرگم

، و كردنـدمی را نقـشبـا م نـای گمشـده  یمقدسـ هاینشانهوارها ید

كس  چياد رفته ت لق داشت و هیاز  یكه به زبان خواندندسرودهایی می

تنومنـد و  یدانست. اَشموغان، سـوار بـر سوسـمارهانمی شان راممفهو
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گذشـتند و می شهر یغبارگرفته هایابانيآورشان با تفرعن از خچندش

این  یاز فهم م ناناتوان  ،انيآدم .كردندمی ن مناسكِ پوچ را مسخرهیا

 آوردند.می و ترس در برابرشان سر فرودشرم ، با هاآیين

 وايپهناور سـ هایشان به دشتنیمرمر هایكاخ یوان از پنجرهید

 یهـاید، غـرشیـجد یهایخونيشـب یستند و شادمان از نقشهینگریم

وا يسـبربرِ ساكن  هایلهيدادند. در آن دور دستها، قبمی انه سریخودستا

كردنـد و از تـرس می شرقی جستجو هایشان را در بادهایتنوره پژواک

 را در نظــر مجســم یشــوم هــایدنــد. مردانشــان روزیلرزمی بــر خــود

اركارانِ رودها فـروكش كنـد و راه بـر سـو یان بهارهيكردند كه گلمی

 اوشگرد و سپاه ژنده پوشِ اَشموغان گشوده شود.يشاخدارِ س

 سـا ِ رمـردان دههـايرزنان و پيبود. پ یو م مول یز، تکراريهمه چ

دههـا بهـارِ  یتجربه یسودا ن را تجربه كرده بودند و كودكانين چنیا

بسـته، چونـان ای ز در چرخـهيـپختنـد. همـه چمی ن گونه را در سریا

 شد.می ش، تکراريپهای هزاره

 فشرد.گيتی را در چنگا  قدرتمند خود میزمان كرانمند 

 یزيـكـرد. چمی ن روزِ خاص جلـب نظـریدر ا یزين وجود، چیبا ا

 ییهاآمـد. نشـانهنمی شـمكه در نگـاه او  بـه چ ییف و جزيچنان خف

نِ ين واپسـیـخـورد كـه امی خته از گوشه و كنار به چشمیجسته و گر
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 زین متمـايشـيپ هایشابهش در سا مهای اسفندماه را از هفته یهفته

 .ییار جزيبس ییهاكرد، نشانهمی

ن ايـكردنـد و بـه منمی كه هرگز درختان جنگـل را تـرک یبلبالن

 آمدنـد، تـك و تـوک بـر درختـاننمی شـهر یغـم گرفتـه یوارهاید

های د چهچهـهیـنـد و بـا ترده بودشـد داریـاوشـگرد پديس یدهيخشک

های ها، رگهسنگفرش یان گل و چيدادند. از ممی شان را سرجسورانه

 یلـيتازه رسـته كـه خ یهایكرد. علفمی جلب نظر یخجو ِ  سبز رنگ

شـدند و از می لگـدكوب توجـه، یب یشتابان رهگذران هایر گامیزود ز

از از   ییوكـه گـ یدانیجاو هایابر یرهيت یپرده یرفتند. حتمی انيم

 ترقيـختـه بـود هـم در آن روزِ خـاص، نـازكتر و رقیبر تا  آسمان آو

 نمود.می

 ابد. یرات را دريين تلینبود كه ا یچشمهرچند  

  پـس ن ساياسفند ماهِ  سه هزارم ین هفتهين روز از واپسينخست

دنش يمتوجه فـرا رسـ یآن كه كس ین، آغاز شد، بيان نبرد نخستیاز پا

اد یـن را از يش نبـرد نخسـتيدانستند، قرنها پمی شود. آنان كه شمردن

ها افسانه یپرده یآن روزگار را از ورا هایبرده بودند و آنان كه  رخداد

هلوانـان و پ یشناختند، در بندِ شمردن سالها نبودنـد. داسـتان دچورمی

ای خــاگرهبـه  همگــانبـرای  یريانِ اســاگیخـدامهين یمايشـکوه ســ

فرامـوش ی گمشـده غیـ. همچون دربد  گشته بود دوردست و موهوم
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 ادهـا رفتـه باشـد.یش از يتش قرنهـا پـيكـه مـاه یارزشـمندشده اما 

افتنش یبه باز  یديز اميزپا نیانِ خردمند و گریاهورا یكه حتای گمشده

تحقـق  یش دلهـرهيوانِ دژخو از هزاران سا  پیكه دای نداشتند. قصه

 افتنش را از د  شسته بودند. ی

 نـو فـرا یافـت كـه روزگـاريدر ن ید. كسـیـند یرا چشمها نشانه

 بيسراشـ غمبار و فـرو افتـادنش در یاز اوج یتيرسد. فراز رفتنِ گمی

 كــه یاگرانيــلمــس نکــرد. شــاعران و خن یر را انگشــتان مشــتاقييــتل

كـه بـه  افتنـدينـد، در نیگوبآن روز سـخن  یست تا ابد دربـارهیبامی

خـاص  یدنِ آن لحظهيچکس به فرا رسياند. هد گام نهادهیجد یعصر

 در آن، پوسـتخبـر  یبـر يـپ یكـه هسـتها از آن لحظـه دقت نکرد.

ن یـخـزد. بـا امی رونيباش لهياز پ ید و نوظهوریجد یتياندازد و گمی

 از یکیز ينداشت. چرا كه آن روز ن یکته آگاهن نیچکس بر ايوجود، ه

ن يز همـا یکـیزمان كرانمنـد بـود.  یش پا افتادهيو پ یاوقات تکرار

 بـودنش از ارزش و یكـه تکـرارای و خسـته كننـده یم مول یروزها

 .ستكامی تشانياهم

هنـده دب و تکان یغر ییایده شد، رويده و فهمیكه دای تنها نشانه

ی جنگـاوران. ونين و دشتی آشفته از گنـين ن ـرهنبردی خ یایبود. رو

وش شـد انس از خواب، فراميپس از برخاستنِ سوشرویایی كه دم زدنی 

 گذاشت.  یب را در ذهنش بر جایغر یحس یو تنها ردپا
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ز شـد. يـم خيد، بـر رختخـوابش نـیـنفس زنان از خـواب پر یوقت

ز عر  ا شرواندازدار كرد. يحركتش چنان تند بود كه همسرش را هم ب

هـای ان پنجرهيـتوانسـت از ممی بود.و دور بدنش پيچيده س شده يخ

ا شن شـدن هـوند. هنوز تا روياوشگرد را ببيس یرهيافق ت اش،بلند خانه

 رد بـهك یره ماند و س يپنجره خ یاهيمانده بود. همچنان به س یساعت

مند، نن كراستن در زمایز ینِ عمریده است. اما نفریاورد كه چه دياد بی

 را كـه ییهاتوانست نشانهنمی خته بود ویبر چشمانش آوای مانند پرده

زرگ را بـ یريدانست كه شمشمی اد آورد. تنهایبه  ،ده بودیدر خواب د

شـده بـه  ین و گالكـاريسـنگای دسـته با یريدر مشت داشت. شمش

 خفته.  ییشکل اژدها

 یوار آشـنا بـود. همـان بـود كـه همـواره آرزيش بسـیر برايشمش

در خواسـت آن را میكه  یر محکمي. شمشروردپمی ساختنش را در سر

وان یـم د، و دور از چشبسازدد  خودش  یبرااش یرسازيكارگاه شمش

ان در دسـتكه اوج هنـرش را نشـان دهـد و  یريورد. شمشبيا به خانه

 ییهاجـز صـحنهرویـا  یهيـ. از بقنيرومند پسرش، یادگاری از او باشد

چ در مـد كه تا يسپ یاسب هایرا در خاگر نداشت. گام ختهیجسته و گر

ش آتـش كه از چشمان ین فرو رفته بود، و مرد ماردوشيخون یگل و چ

 خت...یرمی فرو

 "؟یبيدار“گفت: آلود خواب ییزد و با صدا یهمسرش در بستر غلت
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د يرخچش یدار كرده است. به سويرا باو افت كه یانس تازه دريسوش

 "دم.یدمی چ، خوابيه"و زمزمه كرد: 

نـگ ت رنگاريم صومانه به امن ینگفت و با لبخند یزيگر چیدزن 

 ید و بـه نرمـيگـر بـر بسـتر دراز كشـیبازگشـت. بـار د هـاایجهان رو

قلب  فيتواند تپش خفمی كردمی . حساو كشيدانگشتانش را بر شکم 

نـوز كرد. هی میپردازا يد خیتردیرها بشنود. اما بیفرزندش را در آن ز

یکش كسـی بـا دیـدن انـدام بـارزنش نگذشته بود و  یاز بارداردیری 

 . تن استتوانست حدس بزند كه آبسنمی

ده بـود. بـه یـفا یكـرد بخوابـد. امـا بـ یچشمانش را بست و سـ 

 یرسازيكارگاه شمشها روزاین در مورد فرزندش پرداخت.  یپردازا يخ

ش یدن بـرايشـیاند یبرا یگرفت و مجالمیاز وقتش را  یادیبخش  ز

شان خانه دستور دهد تا باغها م داشت به بردهينگذاشت. تصمنمی یباق

و دش، اا آمدن فرزنـيبدهند. دوست داشت پس از به دن یرا سر و سامان

دش را ا  فرزنيدر باغ گردش كند. در خهمراهش رد و يبگآغوش را در 

 هـایادیـشـان را بـا فریارباب یع خانـهيوسـ یمجسم كرد كـه فضـا

توانست پنهان از می دیدانست؟ شامی چه یكند. كسمی پراش كودكانه

ن یـا اموزد. درست همانطور كه خودشيب یرزنيوها به او شمشیچشم د

 كرد. یم باغ یبرا ید فکریفن را از مادرش آموخته بود. اما نخست با
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را  یانمهمـجز كالغان باغ،  یدهيمه خشکيسالها بود كه درختان ن

د، بـا رده بوكه تازه ازدواج ك یش، زمانيده بودند. سه سا  پیود ندبه خ

ن رويـت بين وضـ یـزنش تالش كرده بود تـا درختـان را از ا یهمراه

ای شکارش، كـه بـردهي. پای به بار نياوردنتيجهش هایاورد. اما تالشيب

 ،بـاغ یحاصـلیبعلت گفت كه می ده بود،يسالخورده و سرد و گرم چش

راسـت هـم نِ فراخکَرت بـه خـاک اسـت. يرگوبتِ زهرآگنشت كردنِ 

بِ مسـموم در ن آینبود كه از گزند ا یچ باغياوشگرد هيدر سگفت. می

هـا بانزاز روزگاران گذشـته بـر سـر  یادیزهای امان مانده باشد. قصه

اد یـ را بـه یچکس زمـانيا زچ  بـود. امـا هـیكه آب در ییبود، روزها

 ز و بارور بوده باشند. شهر سرسب هاینداشت كه باغ

 رار نبودقگویی برخاست. ب د از درنگی زد و  یگر در بستر غلتیبار د

صبح نمانـده  یدهيتا سپ یادیابد. وقت زیبه چشمش راه دوباره خواب 

خـود بایـد  وشد آغاز میماه  اسفند ین هفتهين روز از واپسيبود. نخست

ت تـا ظـار داشـرومنـد انتينِ ند. اَكومَركمیآماده  یمراسم قربان یرا برا

رنـد. شکش ببيش پیرِ ساخته شده در سا  گذشته را براين شمشیزتريت

 شد.یم ر انجامين شمشيشهر، با هم ین بانویتریگرام یمراسم قربان

گر زنش را یخواست بار دنمی از بستر برخاست. یانس به آراميسوش

را در  یومند و قـورين ید تا فرزندركمیخوب استراحت  دیبادار كند. يب

 یپنجـره رفـت و بـا منظـره یبه سـو یش بپرورد. به نرمیاندرون خو
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همچون  ،باغ یبرهنههای شاخه یروبرو شد كه از آنسوای رهيت یایدر

ایـن فراخکـرت بـود، ره شـده بـود. يـم، بـه او خيعظـ یگانـه چشـمی

پهناورترین اقيانوس گيتی كه گرداگرد سرزمينهای مسـکونی را در بـر 

 شدمی دهیا دیبر دامان در یديسپ هایف موجيدرخشش خفرفته بود. گ

 شب بود. یانیزد. ساعات پامی به چشم یاندک از افق خاور ینور و

تاقش كه پشت در اای سر و صدا از اتا  خوابش خارج شد. برده یب

ر آلـوده قـدپ پـد و خوابیش از جا پریپا یدن صدايده بود، با شنيخواب

مانـد تـا  انس منتظري. سوشبرایش آورد ،نهاده بود یكناركه در را  یآب

ی بـا حركـاتدست و صـورتش را . ب د ر دستش بگذاردیرا ز یلگن مس

دستش  كوچك را بهای در آب سرد شست. برده با احترام حولهشتابزده 

گـاه كرد و ن را با حوله خشكخود دار شده بود. يگر كامال بیداد. حاچ د

 انداخت. اش برده یبه چهره یزيت

رش يوا اسـيللارشان به سیش در ايوان سا  پیبود كه د یپسر جوان

 ین مـویـل مردمـان زریاز قبا یکیس يگفتند پسر رئمی گرفته بودند.

پسـرک تلفـات  یلـهيان حمله به قبیا در جریتاسپ كه گويواست. هيس

او را در  ین خـواریـرا تحمل كرده بود، قصد داشت به انتقـام ا یادیز

بکشد. تاجرِ بـزرگ شـهر، كـه از نـوكرانِ  ی يان شهر به شکل فجديم

او را از  یوان بـود، قصـد داشـت بـا مبلـغ هنگفتـیـگوش به فرمانِ د

ب ين ترتیدردناک اعدامش كند و به ا یتاسپ بخرد و خودش با روشيه
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جلـب اش انهيوحشـ هاییو نوآور یتاسپ را در قبا  ولخرجيمحبت ه

 كند.

ها در آن رد و ن صـحبتیكه ا یانيمجلس اعانس تصادفا در يسوش

پسـرک  یدهيشد حضور داشت و چون چشمش به نگاه هراسـمی بد 

 یبللـمل هم حاضر شد بـا ين  دليگره خورد، دلش به رحم آمد. به هم

ر بـرده د پرداخـت، او را بخـرد و بـه عنـوانمی دو سه برابر آنچه تاجر

ا او بـ یفاقتروها را كه یاز د یکین كار، یا یبه كار بگمارد. برااش خانه

 تاسـپ اگـريه فته بود و م امله را به اسم او انجام داده بـود.یداشت، فر

روشـد. رممکن بود او را بفيدانست او دلش به حا  پسرک سوخته غمی

ه بـبـرده  ده بود كه كار از كار گذشـته بـود ويموضوع را فهم یاما وقت

 انس منتقل شده بود. يسوش یخانه

 "مانده، برو بخواب. یتا صبح باق یهنوز ساعت“گفت: 

د یـايب از دستم بـر ینه، ارباب، اگر خدمت“گفت: برده كرنش كرد و 

 "دهم.می انجام

  "ن كن.یخوب، پس برو قاگرم را ز“گفت: انس يسوش

 شد.  شتابان از اتا  خارجو پسرک كه خواب از سرش پریده بود، 

سـت. نگـران بـود ینگردر به همسرش  یگر از چیانس بار ديسوش

 كودكانـهلبخنـدِ آن  یدارش كرده باشد. وقتيب ناشیكه مبادا سر و صدا

ه يـكـه بـا پ یکیبار ی. از راهروبه راه افتاد، اش دیدی خفتهرا بر چهره
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و د يرسـ خانـه یروشن شده بود گذشت و به سرسرا یكوچک هایسوز

ش از خروج از يه پافت. م لوم بود بردیرا در آنجا اش شکار سالخوردهيپ

ر نـور لـرزان یـقرمـز ز یرمرد بـا چشـمانيدار كرده است. پيخانه او را ب

كـه  یكـرد. او از زمـانمی نگـاهش یستاده بود و با مهربانیسوزها اهيپ

كـه ، در آن هنگـام يشپسالها كرد. میش نبود به او خدمت يب یكودك

ل ازدواج بـا يـبه دلاش وی را قبيلهزاده بود، ليو اصجوان  یمادرش زن

خود  یكه به بانو یدو خدمتکارند. در آن زمان، تنها راندپدرش از خود 

مادرش از همـان موقـع بـه شکار و زنش بودند. ين پيوفادار ماندند، هم

آن كه اثری از پدرش یا نامی از همراه این دو به سياوشگرد كوچيد، بی

 وی در ميان باشد. 

ک كوچك از امـالای كلبه انس ازدواج كرد، مادرش بهيوشس یوقت

 ر آنجاد ییاا به تنهي ش بسنده كرده و از آن هنگام مانند تاركان دنيوس

راه همـخلـوتش  برای به هم نزدنِوفادارش هم  انست. خدمتکاریزمی

د سـا  نقل مکان كردند. زنِ پيشکار چندش یجد یانس به خانهيسوش

 بود.  قبل در همين شهر و همين خانه بيمار شده و درگذشته

 گفت. یريبه او صبح به خ ییانس با خوشرويسوش

ن اچرا قـاگر  ": گفـتش آورد و یانس را بـرايسوشـ یرمرد ردايپ

 "روید؟ . صبحِ به این زودی كجا میآوردمی
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نتخـاب ارِ مراسم را يد به كارگاه بروم و شمشیبا“گفت: انس يسوش

 اورم.يـنـه بهـا آن را بـه خاابانيش از شلوغ شدن خيكنم. بهتر است پ

 "ر به دست در شهر پرسه بزنند.يها شمشوها خوش ندارند آدمید

 "نشده؟مشخص  یقربان هنوز اسم“: پرسيدشکار يپ

 ین بـانویخـودش ارجمنـدترهميشه اكومن  نه،“گفت: انس يسوش

م راسم اعالاسمِ مورد نظرش را تا شروع مم موچ  .دنیگزمی شهر را بر

فهمم ایـن زنـان هيچ نمـی. شودشتر يب تا تب و تاب داوگلبانكند نمی

هتـر اسـت ببه هـر صـورت، شوند. چرا برای قربانی شدن داوگلب می

 دربـاری امسا  قرار شده خوشنویسانر را به كاخ برسانم. يزودتر شمش

 د.شـوس یتقـدحك كنند تا بـرای مراسـم اش لهيبر ترا دهاک ینام آژ

 ".همان بهتر كه مرا از انجام این كار م اف كردند

انو از ارباب، اگر بـ"د: يد و پرسيدش كشيش سپیبه ر یشکار دستيپ

 "د؟یگردیم م زود بازید بگويمن پرس

 یروم تـا دربـارهمـی ، از كارگاه نزد مـادرمشاید“گفت: انس يسوش

وِ ابله یآن د یهن بار هم سر و كلیااگر كنم. ی زنیبا او را یمراسم قربان

خـواهم می. سـت كـار بـه دعـوا بکشـد، ممکن ادا شوديپدور و برمان 

باید نمان یگردم. گفتگومی تا ظهر بازنظرش را در این مورد بدانم. ولی 

 "اد گو  بکشد.یز
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 اوشـگرد،يد فـرود آورد. مردمـان سیيـبـه عالمـت تا یشکار سريپ

ست كه بـا مهـر، ا ییگفتند بانومی .شمردندمی را بسيار محترممادرش 

يـز نتـی او حبا این وجـود  اور ارتباط دارد.پهن یرومند كشتزارهايزد نیا

دانسـت توانست فرزندش را از آزار دیوها حفظ كند. سوشـيانس مینمی

ن حاچ ي. از همداندی آن دیو منفور میكه پيشکارش همه چيز را درباره

اوشگرد از ير سج همه دیو به تدرچرخيد دهان به دهان میها  هیهم شا

تاسـپ يموضوع كه فرزند اكومن بـزرگ، ه نیشدند. امی ماجرا خبردار

خشـم و ود. بشهر شده، نقل محافل  ین بانویباتریزی دلباختهگر، لهيح

بوب همسرِ محكسی جز ن بانو، یاخروش سوشيانس بدان دليل بود كه 

صوص خكسی كه مانند شوهرش از تمام دیوها و به بود. اش نیو گرام

 اشت.آن جانورِ آزمندِ خودپسند به شدت نفرت د

ابلهانـه كـرد و بانو را حمل بر ناز و نـواز مییی اعتنایتاسپ بيهاما 

بار در  كیزننده توجه او را به خود جلب كند.  ییبا رفتارهاكوشيد تا می

از بردگانش خشـم گرفتـه و او را در  یکیبر  یجزئای به بهانه یمجلس

 ،گـریانس و زنش خفه كرده بود. بـار دين سوشيچشمان خشمگ یجلو

شـد، او را بـا می اوشگرد رديك سیبارهای كه با اسب از كوچه یهنگام

 ینشـان دهـد، بـه سـو یآن كه خـود یده بود و برایخدمتکارانش د

ر يـر سم اسبش خُرد و خمیاو را ز یگناه رانده و دست و پايب یرهگذر

ادبانـه بـا او یب یانس بـا لحنـيش چشمان سوشـيكرده بود. بارها در پ
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كـه در د  داشـت  یپروا از عشق یز بيبا دوستانش نسخن گفته بود و 

 زد. می حرف

 س چنـهانيدر د  سوش یمانند جذام ناشی از این رفتارها ییآبرویب

 بدهد. نداشت كه از دست ییو خونخوار آبرو یتاسپ وحشيكرده بود. ه

 ه بود. امابيگان او نيز مانند دیوها و اشموغانِ دیگر، با مفهوم عار و شرم

شرمانه را یبهای  هین شایبار ا ، ناگزیر بودشهرتاد شمشيرسازی اساو، 

 یهایدانست. او گوشمی زها را خوبين چیشکارش ايکشد. پب بر دوش

 یادارالش را از وفـيكه خ ،مراقب داشت. پس از مادرش یز و چشمانيت

 ع  بـان موضویبود كه آشکارا از ا ین كسي، او دومهمسرش آسوده كرد

  --د.قرار داده بو ها  هیان شایزده و او را در جرانس حرف يسوش

بـا  ن شده بـود،يرفتار پسر اكومن خشمگ یادآوریانس كه از يسوش

ز شـکارش گذشـت. سـرش را خـم كـرد و اياستوار از كنـار پ یهایقدم

جـوان آنجـا  یدر عبور كرد و  به كوچه گام نهاد. برده یچوب یآستانه

 لودآر خواب را به دست داشت. دوباره به نظ یستاده بود و افسار قاگریا

 نمود.می

ش یـرا بر تنش حس كـرد. ردا یصبحگاه یهوا یانس خنکيسوش

د هـوا سـر“گفـت: د و بر قاگر سوار شد. آنگاه به برده يچيرا دور خود پ

  ".یخورمی برگرد. سرما یشده، به اندرون
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را  كنـد، قـاگرش یآن كه به كرنش او تـوجه یشمند، بیآنگاه، اند

 به راه افتاد.ها كرد و در كوچه یه

وز شد. هوا هنـمی دهید یکیبلندِ شهر از دوردستها در تار هایوارید

 یهنـيرا بر زماش خزه گرفته هایآنقدر روشن نشده بود كه بتوان تَرَک

شها قاگرش، مارمولکها و مو یش پايص داد. پيشختنش یصافِ  مرمر

شـدند. می ر گوشـه و كنـار پنهـاندنـد و دیدومی كوچـه یبر گل وچ

 اوشگرد هنوز در خواب بود.يس

 

ه بـه ك یابان بزرگ و پهنيد. خيشهر رس یدان اصليزود به م یليخ

شـد. در می دان آغـازيـن ميشـد، از همـی میكاخ اكومن بزرگ منتهـ

از آب ای وجود داشت كـه شـاخه یباستانای دانگاه حوضچهيم یانهيم

ت هـم حشرا ین كه حتيزهرآگ ید. آبيجوشمی فراخکرت در آن یرهيت

 نند. يبنشاش جرأت نداشتند در كناره

 یهایمنظم گام یرا صدا یصبحگاه یناگهان سکوت خواب آلوده

كـه  یحرمت گذاشتن بـه گروهـ یبرا ییدر هم شکست. قاگرش، گو

از سـمت  یسـتاد. موكـب بـا شـکوهیاای شدند، در گوشـهمی كینزد

انس در يشـد. سوشـمی كیدان نزديآمد و به ممی شيشهر پ یدروازه

 یبـا  بدنـه یفـیستاد. تخت روان ظریدان ايم یها، در كنارههیپناه سا
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 ده بودنـد، از برابـرشين بـر آن كشـیـزر ین بنفش، كه چـادريمخمل

 گذشت. می

كردند در می كه تخت روان را حمل یبردگان تنومند یکر برهنهيپ

ه اديتِ پبياز اشموغان بده یزد. فوجی میديسپبه  یه روشن بامدادیسا

 یكاله شان كهیاز ا یکیان گرفته بودند. يآن را در مای همچون حلقه

ر بـش همـه، نشسـته يشـاپيرنگارنگِ بلند بـر سـر داشـت، پ یبا پرها

و  كرد. چنان كه از رنـگ سوسـمارمی چابك و چغر حركت یسوسمار

دوردست  هایه به ساكنان كوهن گرویآمد، امی اشموغان بر هایلباس

و  کـل و تنومنـد، غـر  در آهـنيدرشـت ه یویت لق داشتند. د یتیدا

بـا  سـركش اسـبش را هایزرهپوش نشسته بود و گام یپوچد،  بر اسب

 یاقكـرد تـا  كنـار تخـت روان بـمی مينامنظم اشموغان تنظ هایقدم

 بماند. 

ره شـد. يـخ کـر تنومنـد اسـبيا  به پيانس با حسرت و اشتيسوش

وان حق داشـتند یان از سوار شدن بر اسب منع شده بودند و تنها ديآدم

 یهـایاد باریـانس به ينند. سوشيبا بنشین جانوران ملرور و زیبر پشت ا

انِ يـر آدمیش او را، و سـاهـایگر بـا زخـم زبانلـهيتاسپ حيافتاد كه ه

كـه بـر  ین شد. نظميگر خشمگیقاگرسوار را تمسخر كرده بود و بار د

ان و قاگرها در يكه آدم یزد. جهانمی حاكم بود، حالش را به هم یتيگ
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ها وها و اشـموغید یگاه را داشتند، و محکوم هوسرانین جایترآن پست

 نمود. می بودند، در چشمانش زشت

 د. ياد به درازا نکشین وجود،  خشمش زیبا ا

ار رفـت چادرش كن ید، پردهيدان رسيكه تخت روان به م یهنگام

سـت. یرون نگريـاز داخل اتاقك پر زر  و بـر ِ ارابـه بـه بای چهره و

، ژوليده ان صف اشموغانيش، از میخو یانس، خشك شده بر جايسوش

 ره شد. يده بود، خیكه در عمرش دای ن چهرهیباتریبه ز

ن. یـزر یبـرف و چشـمان یديبـه سـپ یجوان بود، با پوست یدختر

 درون چـادر حـل شـده بـود و بـر  یکیاهش درتـاريبلند و س یموها

ی ز محافظــانش ماننــد چراغــيــانگفــوج هراس یچشــمانش از چبــال

پشـت  تکان دهنده بر او افکنـد و ب ـد در ید. دخترک نگاهيدرخشمی

 پرده گم شد.

 ید، ملکهشناخت. او وَرَن بومی انس به خود آمد. آن چهره رايسوش

هـا راس. تنيخـون یانيـم هاینيسـرزم یارجمند اشموغان، و فرمـانروا

 .وارد شود یانيم هایان كه حق داشت به قلمروياز نسل آدم یكس

ان يـره شده بـود، ورود آدميچ یتيدهاک بزرگ بر گیكه آژ یاز زمان

 یانيـن ميسرزم هایب از مرزيمه ینیراس ممنوع شده بود. نفريبه خون

ز آن يخحاصـل هایش با خاکیكه پاای زادهيكرد و هر آدمی میپاسدار
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ن بر ورن كـارگر ین نفریگشت. اما امی لیشد، به خاكستر تبدمی آشنا

 دهاک بود. ین كسان نزد آژینبود. او از ارجمندتر

ــاره ــهر درب ــردم ش ــایزيچاش م ــ ه ــاكنان ی میاريبس ــد. س گفتن

 نیبـاتریزدانسـتند و م تقـد بودنـد می انيـاوشگرد او را از نسل آدميس

از  او را هم بودند كـه ینهاده است. گروه ن گامياست كه بر زم یانسان

ه در كـز آنچه ر او اينفس گ ییبایگفتند زمی شانیها بدانند. ااهورانژاد 

او  بـود. یفا اشموغ بودنش منتیو یان وجود دارد برتر است. ديان آدميم

خاسـتگاه  ینداشت.  بحث دربارهای شان بهرهیا یو هراسناك یاز زشت

هـا رااهوشـان در مـورد هایبـا برداشت ،وشـگردايس یان اهاليورن در م

جود نژاد ودانستند، می شترِ آنها كه او را از نسل آدميوند خورده بود. بيپ

كـه  یسـانكردند. انگشت شـمار بودنـد كمی ها را انکاراهوراای افسانه

 یز سـواده باشند، و آن شمارِ انـدک هـم همـواره یشان را دیاز ا یکی

 یشـدند. گروهـمی مـتهمسـرایی داستانو  ییوگدوستانشان به گزافـه

 كـه هنـوز كردند و قبـو  داشـتندمی را باور یباستانهای گر، افسانهید

 یوجوداتگفتند آنان ممی اند. امامانده یها باقاهورانِ یاز نسل زر یكسان

پـرده و یبهای ین ورن، بـا شـهوترانیکوكار هستند، و بنابرايزه و نيپاك

 آنها باشد. یتواند از ساللهنمی ،نشيخون هایتیجنا

ــ ــودكيسوش ــه یانس از ك ــزهای قص ــاره یادی ــااهورا یدرب  یه

ده بود، امـا هرگـز بـا يستند شنیزمی و كوههاها شهيكه در بای جاودانه
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هـم  یداریـن ديان چنـيده و به سخنان مدعیرا ند ییاهوراچشم خود 

ل یـو تحواز آنهـا  یکـیر كردن يدستگ یكه مدع یشك داشت. تاجر

شد به سخنانش استناد نمی دادنش به اكومن بود، چنان دروغگو بود كه

مـادرش، كـه از   یده بود. حتينشن یگریرا از كس د یین ادعايكرد. چن

جنگجو و  یاهوران یش ایشام در ستا ندگان مِهر بود و هر صبح ویستا

ا در انس بارهـيده بود. سوشیخواند، هم هرگز او را ندمی روزمند سروديپ

س غـو  ین مورد با مادرش صحبت كرده بود، و هربار مـادرش تنـدیا

داد و او را می اوشگرد را نشانيس یدروازه یوسَنگ بر آستانهینَر یآسا

وسـنگِ یگفـت نرمی دانسـت. مـادرشمی هـااهورا ین بازمانـدهیآخر

 داشته است.  یسنگ ین مجسمهیا یبه بلندا ین قامتيراست

اک خوسنگ كه تا مچ در ینر یغو  آسا یكنار پا انس بارهايسوش

شـد می مقامتش كه در آسـمان گـ یستاده، و به بلندایفرو رفته بود، ا

د، يرسـمی ميس عظیسا  تند یمهيسته بود. قدش به زحمت تا نینگر

ور هرگز با سته ویاو را با اعجاب نگر یو ترک خورده یکر سنگيبارها پ

ن یـبـا ا داشـته باشـد. یمين بدن عظيند چنبتوا ییاهورانکرده بود كه 

ام گـن عظمـت بـر آن یـبه ا یكه موجودات یدن به جهانيشیوجود، اند

 ر بود. یار دلپذيش بسیگذارند، برا
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اد یـه ببه كاخ گم شد،  یابانِ منتهيموكب باشکوه ورن در خ یوقت

او  سـت.ياوشـگرد نيدانست كـه ورن سـاكن سمی مراسم آن روز افتاد.

خـود  سرخ و بنفش یاز اشموغان بود كه در چادرها یگروه یفرمانروا

سـتند. یزی میتـيگ ین قلهیبلندتر یکیراگ، در نزديت هایبر فراز كوه

آمـد، در می به شـهر یشركت در مراسم قربان یبارو هرسا  برایورن ز

 ینشسـت و بـا لبخنـدمی ویـگاه مخصوص خود در كنار اكـومن دیجا

ه را شهر در سـا  گذشـت ین بانویرجمندترا یز مراسم م رفيتمسخرآم

ن زدنِ ز ز مراسـم گـردنيـر آميكرد. آنگاه با همان نگاه تحقمی نظاره

كرد. می شهر بود، نگاه یشهره یرا كه به احترام و پاكدامنای دهیبرگز

داد. نمـی د خـود بـه خـرجیـپنهـان كـردن عقا یبرا یچ تالشيورن ه

 هـاییوار و هوسـبازوانـهیدهـای ییاز ماجراجو یرنگارنگ هایداستان

بـود ل نیات قينظر مردم اهم یشمارش بر سر زبانها بود، و آنقدر برایب

ر وشـگرد دايزنان خوشنام س ریشخندا  از یزها را پنهان كند ين چیكه ا

 كند.     یان سا  خودداریمراسم پا

 هایتیاد مراسم باشکوه پارسا  افتاد. با وجود سـ ایانس به يسوش

ار نسبت به او ابراز محبت كـرده بـود و يتاسپ، اكومن در آن روز بسيه

ر سازِ شهر ستوده يش از شروع مراسم او را به عنوان تنها استاد شمشيپ

ر شود يبود. امکان داشت امسا  هم هنگام مراسم عهده دارِ حمل شمش

زد، ببـرد. قلـبش از می ده را گردنیبرگز یكه قربان یكس یو آن را برا
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بر عهـده خواهـد داشـت،  یدر برابر ورن نقش  ین كه در مراسمیفکر ا

راه خـود  یشرمندگ یاد همسرش افتاد و با كمید.  اما زود به يتندتر تپ

 را دنبا  كرد.

 

ندار بزرگ و ستو ید. ساختمانيكوتاه به كارگاهش رس یپس از مدت

د يمـر سـپار دور از مريبس هایاوشگرد در زمانيس هایكه مثل تمام بنا

سـبز و  هـایر سـاختمانها،  خزهیهمچـون سـا یساخته شده بـود. ولـ

 یز ودرشت در تار و پـودش رخنـه كـرده و بـه آن ظـاهریر هایترک

ل یبـدت یرسـازيكه حاچ به كارگاه شمش یده بود. ساختمانيكهنه بخش

از  ییاباشکوه بود كـه در آن  خـد یدور م بد هایشده بود، در گذشته

ا ده تنهـشـدند. امـا حـاچ از آن روزگـارِ فرامـوش يپرستمی اد رفته رای

 یاقبـدرِ كارگـاه  یمه شکسته و ترک خورده در دو سوين یهایسیتند

 نرهگـذران گـرد یبالـدار بـه سـو یمانده بود، كه همچـون جـانوران

 دند. يكشمی

 ین كرده در فراسويكم یکیانس درِ كارگاه را گشود، و به تاريسوش

كـرد، بـه می زده تـراوشكه از آسـمان شـفق یفيفآن وارد شد. نور خ

توانسـت در برابـرش می كـرد.می ع كارگاه نفـوذيوس یزحمت در فضا

 یند، كه روزگـاريرا ببای شکسته یبا ولیز یتا  ضرب یآغوش گشوده

انس كه به جنب وجـوش كـارگران و يمحراب م بد بود. در چشم سوش
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ر و يـكارگـاه دلگ یخلوتپتك شاگردانش عادت كرده بود،  یسر و صدا

دانسـت كـه كـارگران در آن روز بـه كارگـاه می نمـود.می زيـوهم انگ

ان سـا  آغـاز شـده بـود و انـدرونِ دلتنـگِ یالتِ پاينخواهند آمد. ت ط

شـاگردانش تـا  یافتن شور و شو  ف اچنـهیباز یست برایبامی كارگاه

از ای هر بهانـهن كه به یوان، با وجود ایگر انتظار بکشد. دیهفت روز د

ل يـكردند، اما به شدت بـا ت طمی ت آدمها استقبا يكار و ف ال یليت ط

الت بـه ين ت طـیگفتند امی نِ بهار مخالف بودند.ينخست یشدنِ روزها

 یزيوان از هر چیاد كرده اند و ديان بنیاهوراشود كه می مربوط یرسم

 ودند. زار بيكرد، سخت بمی دايشان پیبه ا ین ارتباگیكه كمتر

بـزرگش رفـت كـه در  یز چـوبيـم یانس وارد شد و به سويسوش

ر بـزرگ را بـا يز سـه شمشـيـم یاز كارگاه قـرار داشـت. روای گوشه

فـه شناسـش ينهـا را كـارگزار وظین گذاشته بودنـد. ايچرم یهایغالف

سـت یبامی ده بـود. حـاچ اویـگـر برگزید هایريان شمشـيـروز از مید

ز باشد كـه بـا يست چنان تیبایم ريد. شمشص دهينشان را تشخیزتريت

ن يبـا نخسـت یرا از بدن جدا كند. اگر سرِ قربـان یك ضربت سر قربانی

در  یشوم بود و بر خشکسال یگال  یشد، نشانهنمی ضربه از بدن كنده

رفـت، می شيز درسـت پـيـكرد. اما اگر همـه چمی نده دچلتیسا  آ

ی نـيش بياوشـگرد پـيس یخـوب و امـن را بـرا یوانِ جـادوگر سـالید
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گر یك سا  دی یدهاک را برایت سرور خوفناكشان آژیكردند و حمامی

 نمودند.می از زمان كرانمند به شهر اهدا

از غـالف خـارج كـرد و بـا نـوک انگشـت  یکی یکیرها را يشمش

سـتحکام و اش كرد. ب د آنهـا را در دسـت چرخانـد و یرا آزمااش یزيت

خر بـر آود، در ن دو تا ازآنها مردد مانده بيبشان را امتحان كرد.  یراست

و راه  د. آن را در غالفش فرو كـردیرا برگز یکیره شد و يشك خود چ

كـه  گر بر اچغش نشست و همچنانیش گرفت. بار ديبازگشت را در پ

 یخانـه نش نهـاده بـود، راهيرِ درون خورجيشمشی دستهدستش را بر 

شهر، آنجا كه  یافتاده در كناره دورای ش گرفت، كلبهيمادرش را در پ

 دشـت سـر بـر یافت و درختان جنگل بر كرانـهیمی انیوار شهر پاید

 د.يكشمی

ل يلن ديشركت نکرده بود و به هم یمادرش هرگز در مراسم قربان

 وا درد پسرش لطمه زده بود. همـواره پـ یت اجتماعيار به موق يهم بس

 انـهخن سـاكنان شـهر در ينگر نگـاه سـیـكرد و زمی را بهانه یماريب

 شركت در یتواند مادرش را برانمی دانست كهمی ن بار همیماند. امی

نقش خودش در  ین وجود دوست داشت دربارهیكند. با ا یمراسم راض

 مراسم با او صحبت كند.

ش یگشـت و محتـوامی در كوچه و بازار دهان به دهان یهای هیشا

 یژه در مراسـم قربـانیو یاو نقش یبرا ب امسا يآن بود كه اكومنِ مه
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را بـه او  یگـردن زدنِ قربـان یفهين كرده است. امکان داشت وظييت 

 وان انجـامیز، كه همواره به دست ديار افتخارآميبس یمحو  كنند. نقش

انجام آن  یز برايه نیبلند پا یانيده بود كه گهگاه آدميگرفت. اما شنمی

ن يوجـود آن كـه از ارج و قـرب چنـ انس، بـاياند. سوشـده شـدهیبرگز

 ین كـاريچنـ ین كـه بـرایـخبر داشت، در پس ذهنش از اای فهيوظ

بـه صـورت داوگلـب  یان مراسم همگـيم داشت. قربانيده شود بیبرگز

شـدند، و بـا می شهر ین بانویاز عنوان پاكدامن تر یخواهان برخوردار

 هـایآموزش ن وجـودینشستند. اما با امی غ جالدير تیل زيت و میرضا

شد كـه از می افت كرده بود، باعثیدر یانس از كودكيكه سوش یسخت

 گناه ابا داشته باشد. يب یختن خون آدمیدن و رير كشيشمش

ای انش وسوسـهیان همشـهريـدر م یر زنـيش مهارتِ شمشـینما 

 یاز قربان ییر نبود. از سویش چندان دلپذین وسوسه برایبزرگ بود. اما ا

ادش ید مهارت زيترسمی گرید یاع ابا داشت و از سودف یب یكردن زن

وان را به خود جلـب كنـد. یر شك و سوء ظن ديدر به كار گرفتن شمش

را از مـادرش  یرزنيفـن شمشـ یدانست كه او از كـودكنمی چکسيه

ن يچن ین هنر سرآمد همگان است. بر عهده گرفتن نقشیآموخته و در ا

انش یكه همشهر یشهر، كار ین بانویو گردن زدنِ محترم تر یمركز

ند و یناخوشــاای فــهيش وظیكردنــد، بــرامی شــان آرزویاهایآن را در رو

ن یـرا در ا یزيوان چیان و حماقت ديخطرناک بود. داوگلب بودنِ قربان
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نـد. يخواسـت مـادرش را ببمی ل بود كهين دلیداد. به انمی رييان تليم

تاسپ هـم يدر مورد هشه ارزشمند و كارگشا بود. يمادرش هم یاندرزها

 ن هشدارها را داده بود.ياو بود كه نخست

  

كه به  یهایتر شد و از تراكم خفقان آور خانهگشادهها كم كم كوچه

ب يكردنـد، كاسـته شـد. از شـمی ده رنـگ ظهـوریپر یج در روزیتدر

د كــه در یــمــادرش را د یپهــن بــاچ  رفــت و از دور كلبـه ای كوچـه

 هـاینينها، بر خاک نمناک نشسته است. در زمشهر، تك و ت یهيحاش

آمـد. تنهـا می سبز به چشم هایاز چمن یاگراف كلبه درخشش محو

 نِ لخـت و مـردهياوشـگرد بـر زمـيس هایكه در داخـل حصـار یچمن

كـه ای كودكانـه هـاییباز یست و خـاگرهیرست.  به چمنها نگرمی

ن يزه شـد. بـر همـن خاک كـرده بـود، در ذهـنش تـایش بر ايسالها پ

بـار نخسـت از دسـت مـادرش  یبا متروک بود كـه بـرایتقر یمنطقه

ن بـا آن را آغـاز كـرده بـود. در همـان یرا گرفته بود و تمـر یريشمش

كـه  یش از جهـانیكه تازه هشت سا  داشت، مادرش برا یهنگام، وقت

جنگـاور و  یستند داستانها گفته بود. از پدرش، كـه پهلـوانیزمی در آن

فها كرده یوان و اشموغان بود ت رید یر سلطهیكه ز یده بود، و جهاننژا

كـه مـادرش در خانـه  یريشمشـ یو به او گوشزد كرده بود كه درباره

د. چـرا كـه مجـازات هـر یـچ نگويه هـیهمساهای پنهان كرده با بچه
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رسـازان تنهـا يزد، اعـدام بـود و شمشمـی ر دستيكه به شمش یانسان

 ون بودند. ن قانیا یاستثناها

. از رونش آورديا  بيبه چشمش خورد كه از فکر و خ یزيناگهان چ

كـرد  داد. ابتـدا فکـرمـی صيرا در اگراف كلبـه تشـخ یهایه یدور سا

 یكنـد.  امـا وقتـمی ده دم اشـتباهيسـپ یدهیپر ییچشمانش در روشنا

 ه حضورمقابلش لجوجانه ب هایهیش را چند بار به هم زد و ساهایپلك

ك درِ یـدچنـد سـوار را نز یهیخود ادامه دادند، احساس خطر كرد. سـا

ان يـآدم هـایتر از قاگردرشت یهایكه بر مركب ید. سوارانیدمی خانه

 سوار بودند. 

گـران آمـد و یحس كرد تپش قلبش تندتر شده است. مادرش بـا د

ا یـو یـنداشت. چه رسد بـه سـواركاران، كـه حتمـا  د یرفت و م اشرت

 ینهرا در آسـتا یزيـن چين بار بـود كـه چنـين نخستیوغ بودند. ااشم

 رفت.  شيكلبه پ یكرد و به سو ید. قاگرش را هیدمی مادرش یخانه

افـت كـه حدسـش درسـت بـوده ید، دريخانه رس یبه آستانه یوقت

مـه يچرک و ن هایدر كار وجود داشت. سه اشموغ لباس یاست. اشکال

شـان نشسـته خزنده هـایبـر مركب ه وديـچيپزرهشان  شان را برپاره

 ن سـميبدون سوار در كنارشـان بـر زمـ یرومندياه و نياسب س ند.بود

غـو   هایند سوسـماریناخوشـا ید تا خود را از بويكوشمی د ويكوبمی

ان حـق يـن كه بر خالف آدمیاشموغان همواره از اکر دور نگه دارد. يپ
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، خرسـند بودنـد. آنـان بـه رسـم تندرو را داشـتند یسوار شدن بر مركب

شـدند كـه می سـوار یميچابك و عظ یش بر سوسمارهایخو ینهیرید

های ان زمزمـهيـ. در منداه داشتيكوتاه و س هاییسبز و شاخ هاییفلس

 چنـدین اشـموغان تـا یشد كه امی دهيار شنيمردمانِ كوچه و بازار بس

ن كـه سوسـمارها را یا تمدن بوده اند، ویو ب یوحش یابانگردانيش بيپ

چکس جسـارتِ ياند. البته هان رام كردهين بار هنگام نبرد با آدمينخست

د. آنـان یـبگو یزيـن مورد چیآن را نداشت كه در حضور خودشان در ا

 وان بودند. یمانِ ديده و هم پینژاد برگز

 ، چـهسـروران"د: يك شد و پرسـیمه به آنها نزديسراسسوشيانس 

 "شده است؟

ردن بـر اگـراف گـاش یا  بلند و خاكسـتریموغها كه از اش یکی

، بـا ماندمیكفتار به  شز و بزرگينوک ت هایخته بود و گوشیدرازش ر

ودت، خـكـار  یرهگذر، برو پ“گفت: ز براندازش كرد و يرآميتحق ینگاه

 "در كار بزرگان دخالت نکن.

دادنـد. نمی نشان یان كنجکاويت آدمیاشموغان هرگز در مورد هو

ه بـدانستند و همـه را می آدمها را مثل هم یوان همهیا هم مانند دآنه

 یحيم گرفـت توضـين رو بود كه تصـمیكردند. از امی ريه تحقیك پای

انس ينجا منـز  مـادر مـن اسـت، مـن سوشـی، اسروران“گفت: بدهد. 

 ".یرسازيشمش یهستم، مالكِ توانگرِ كارخانه
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رو  كــرد و از او یگــاهبــه او ن ییاعتنــا یاز اشــموغها بــا بــ یکــی

رِ شـتيده اسـت. بيـش را نفهمهـاید كه حرفيانس فهميبرگرداند. سوش

د، بودنـ دهيان كوچيآدم هایان شهريوان به میكه همراه با د یاشموغان

 شـان راسـتند، امـا زبانیزمی قرنها در كنار انسانها یبا وجود آن كه برا

ن يشـان كـه گنـهان عمـر بـا زبـان خشـن و سادیآموختند و تا پانمی

 گفتند. می گر سخنیکدیرا در خود داشت، با  یوحش هایصحرا

اص خـ یایـرعا یانس با گروهيد سوشيرسمی ن وجود، به نظریبا ا

بـزرگ و  هـایلين اشـموغ كـه زگيوان روبرو شده است. چون سومید

دن يده بـود. او بـا شـنيـش را فهمهـایبـر چهـره داشـت حرفای رهيت

ب چقدر جالـب، اربـا“گفت: گوش خراش سر داد و  ایسخنانش قهقهه

 یان كسـزادِ قاگر سوار. تـو همـيآدمای  در مورد تو صحبت كرده بود،

 حتـرممن وجود مادرت را سخت یشناسند و با انمی كه پدرت را یهست

 "دارند؟می

ش داغ شـده اسـت. هـاید و حس كرد گوشیدواش خون به چهره

ان يكرد. در ممی نشيودنش خشمگاصل و نسب ب یشه اشاره به بيهم

ه بـ یحنلد. با ینطور سخن بگوینبود كه جرأت كند با او ا یان كسيآدم

 نجـا چـهید ایيـ، مـن همـان هسـتم. حـاچ بگویآر“گفت: خ ی یسرد

 "د؟يكنمی



 سوشیانس/ 38

 

 یهگُـرد یگـران بـود، رویكه انگار مهتـرِ د یا  خاكستریاشموغ 

بـا اشـموغانِ ای هاد نگرفتـیـآدم، انگـار “گفت: سوسمارش خم شد و 

 "م؟يادبت كن یخواهمی دی؟ شایواچمقامِ مودبانه صحبت كن

ه ز، فقـ  بـیـعز یآقا“گفت: انس خشم خود را فرو خورد و يسوش 

 یرانـهيفق ین وقتِ صبح در اگراف كلبهید چه شده كه در ایيمن بگو

 "د.یامادرم گرد آمده

و بــا چهــره داشــت، از آنســ درشــت بــر هــایليكــه زگ یاشــموغ

دا يـا پن افتخـار ریـد بداند. جوانك، مادرت ایبگذار“گفت:  یحوصلگیب

 شـهر مـا شـناخته شـود. اكـومن بـزرگ ین بـانویكرده كه محترم تر

د و يشـش برده بودنـد، قرعـه كیكه برا یان سه ناميش از ميپ یلحظات

ادرت ش كه مـرون آمد. حاچ برو و شادمان بايان بينام مادر تو از آن م

 "ن جهان را ترک خواهد كرد.یو احترام ا یگستیبا شا

ناگهان حس كرد آسمانها را بر سرش خراب كـرده انـد. مـادرش؟ 

شـناختندش. آدم نمی اوشگرد چندانيس یمحترم بود، اما اهال یالبته زن

گـران یدوسـتش داشـتند و دها هیبود كـه همسـا یر و مهربانيگگوشه

ان يـان را م مـوچ از ميقربان ن،ینداشتند. عالوه بر ا یاصوچ با او تماس

به اكومن  ن و آن نام خود رایدن ایكردند كه با دمی انتخاب یداوگلبان

 ین بـانوین باور كه دارا بودنِ نام محترم تـریرساندند و با ا یبزرگ م

دانسـت كـه می نشسـتند.می غ قربانگرير تیز است، زين چیشهر مهمتر
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داد. چگونـه ممکـن نمی قبن لین مراسم و ایبه ا یتيچ اهميمادرش ه

  ده باشند؟یبود او را برگز

چشمش بر نقش و نگارهای حك شده بر زین چرمی اسـب خيـره 

 یصـداها، ناگهان همه چيـز را دریافـت. ماند و با شناختن آن عالمت

نجـا یهنـوز كـه ا"ت بازگردانـد: يـاه واق يسـ یايـو را به دنا یاشموغ

 "م؟یاوريسرت ب ییبال یخواهمی .یاستادهیا

ه اده شـد و بـيـن قاگرش برداشـت، از قـاگر پير را از خورجيشمش

 یهایرا كه از غالف انر اشموغيشمش یش رفت. صدايدر خانه پ یسو

 دارزگيـل ش را بر نگرداند. اشـموغید. اما رويشن ،شدمی ن خارجيمفرغ

 یكنـمی ه، چطور جراتیآدم پست و فروماای " د:ید و غريكشای ن ره

 یدهاک بــزرگ كــه جــزایــ؟ قســم بــه آژیريــت بگر بــه دســيشمشــ

 "ات ....یگستاخ

ش از يباش خ زدهید و يش شکست. در چشمان سفیاما ن ره در گلو

نگـاه  ن خـوديکر خونيران به پيشد. حمی خوانده یا درد، شگفتیترس 

ن يمـزسوسمارش بـر  ید از رویبگو یزيش از آن كه بتواند چيكرد و پ

 د ويسـتر ،كه بر صورتش فواره زده بـود ید. سوسمارش از خونيدر غلت

 ز كنان از او دور شد.يجست و خ

ر يانس كـه شمشـيرت او را نگاه كردند. سوشيگر با حیدو اشموغ د

فِ اشـموغ را ياز خونِ زرد و كثای را در مشت گرفته بود، لختهاش آخته
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ن چکه كرد. يد و بر زميرش درخشيشمش یلهيد كه در نور صبحِ بر تید

 ج شده بود. يگ یع واكنش نشان داده بود كه خودش هم كمیسرچنان 

شان را كج و ناهموار یرهايبه هم انداختند و شمش ینگاهها اشموغ

 وانس بـا آرامـش يكردنـد. سوشـ یشـان را هـهایو مركببرافراشتند 

 ی. وقتديبود، انتظارشان را كش یخودش هم باورنکردن یكه برا یسکوت

 یمـهشـان هجـوم بـرد. ماننـد هیدند، بـه سويدر رسـ یكه به آستانه

س دند، پـنه انباشته بويش از مهارت و قدرت، از خشم و كياشموغان، ب

سـخت، زره  ینبود. با چنـد ضـربه یبر آنها كار چندان دشوار یرگيچ

را از خـون اش یدوران كودك ین بازيپوک و نازكشان را شکافت و  زم

ده يرش خون اشـموغان را شـنت ین كرد. سوسمارها كه بويشان رنگیا

 یر جـااه بـيختند. تنها اسب سیوار شهر گرید یبودند، هراسان به سو

 گانه نبود.ين بو بیبا ا ییماند. گو یخود باق

 یدانسـت كـه قـانونمی سـتاد.یخود ا یبر جاای انس لحظهيسوش

ده  یان بـا شـدتيـدن اشموغان از آدمیب دين را شکسته است. آسيآهن

ه جـان ار دردنـاک را بـيبسـ ین جا، مرگـيشد و تا همی میبرابر تالف

 ده بود. اما مادرش...یخر

وارد  وفشرد، در كلبه را گشـود می ر را در مشتيكه شمش یدر حال

 شد. 
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کـر يپبرخـورد كـرد. ای گانـهيچنان كه انتظار داشت، در كلبه بـا ب

ن، بــر یــزر یر تــاجیــكــه از ز یبلنــد هایمش، شــاخيدرشــت و عظــ

ن ير زمـرومند كه شـال  وار بـيبلند و ن یده بود، و دمیيرواش جمجمه

 یگـریرومند اسـت. اشـموغ دين یویداد كه دمی شد، نشانمی دهيكوب

پشتش به  بر تن داشت. ینيوها زره سنگیهمراهش نبود، و مانند تمام د

ر دكـه  یف و كـوچکيـکـر نحيپ یزد و به سومی در بود و داشت ن ره

ف، با يکر نحيكرد. پمی نشسته بود پرخاش یاز كلبه بر صندلای گوشه

 ییاعتنـاینمـود و بـا بمی و ظرافتش، اسـتوار و محکـم یوجود كوچک

سـت. در ینگرمی رون رايـكلبـه ب یداشت از تنها پنجـره یزيآمنيتوه

شـد می دهیـر ديد و پيسپ یسگ یدهيچيکر درهم پياز اتا ، پای گوشه

 لـه لـه زنده بود. هـر بـار كـه وان هنوزيكه تنها مونس مادرش بود. ح

 رونيــباش نهيســ یاز خــون از شــکاف رو یكــوچک یزد، فــوارهمــی

 یچکمه یش شکسته بود و م لوم بود با ضربهیاز پاها یکیخت. یرمی

ن و گـردیـدن وجود به سمت یوار پرتاب شده است. با  ایو به كنار  دید

خواسـت در یی میداد. گـومـی ش را به او نشانهایده بود ودندانيكش

 .نکرده باشد یش كوتاهیاز بانو ین لحظات عمر، در پاسداریآخر

از خـون داغ بـه  یحس كرد مـوج یدن جانور زخمیانس با ديسوش

بـود كـه در ای یر تنها همبازين سگِ پیهجوم آورده است. ااش چهره

افت تـا بـه او فکـر ين ین وجود فرصت چندانیشناخت.  با امی نوجوانی
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بـر بـدنش  یگفـت، عـر  سـردمی ویدن آنچه كه ديبا شن كند. چون

ــنشســت. د ــمهرپرســتِ فروماای ..." گفــت:می وی ای ه، فکــر كــردهی

 دان شهريكند؟ اگر شده جنازه ات را به ممی را درمان یدرد یخودكش

 "كنم....می برم و سر از تنت جدامی

د: شـ یراراده بر لبانش جـا یشناخت، نام او بمیخوب  ن صدا رایا

  "تاسپ.يه"

نجره دن صدا جا خورد و برگشت. مادرش هم چشم از پيو، با شنید

 دنیـز دمهربانانه بـه او خوشـامد گفـت. انگـار ا یبرگرفت و با لبخند

آغشـته بـه خـون زرد اشـموغان بـر در كلبـه  یريپسرش كه با شمش

 ستاده بود، ت جب نکرده باشد.یا

ت و سـیآلـود او نگر ر آخته و خـونيده به شمشیدر یو با چشمانید

 کـرشـرافت دارد، ف یكـه ادعـا یپـدر یانس، آدمِ بـيآه، سوش“گفت: 

ت ر دسـيگـان حـق ندارنـد بـه شمشـیكه فروماای اد بردهیكنم از می

 ”بزنند.

پـس كـه “گفـت: محکم وارد كلبـه شـد و  یهایانس با قدميسوش

كه  یار داشتابلهانه كار تو بوده است. حتما انتظ یكش ن قرعهینطور. ایا

  "؟یبا هدف قرار دادن مادرم، مرا از سر راه خود بردار

د، یـن لحـن سـخن بگویبا او با ا یده بود انسانيو، كه هرگز نشنید

 یلـهيكـه بـر ت یدن رنگِ خـونید، اما با ديخود خشک ینخست بر جا
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كه حسابم درسـت  ینيبمی“گفت: ده بود، قهقهه زنان يرش ماسيشمش

امروز در كنار مادرت، خودت را هم بـه جـرم د یاز آب در آمده است. شا

 "دست بلند كردن بر اشموغان گردن بزنم.

 فـت:گتمام اتا  را پر كـرد،  یف كه به نرميض  ییمادرش با صدا

واهم خـگر ید ید، حسابت نادرست بوده است،  من تا ساعتيو پلیدای "

 "برد. یات را به گور خواهیمه شب بازيخ یمرد و آرزو

هـم  یگـرید یآرزو“گفت: ش رفت و يش پیبه سوانس هم يسوش

 "برد. یهست كه به گورش خواه

 یلبخنـدد و يام بركشـيـر پهن و درخشانش را از نيتاسپ شمشيه

انس بـود كـه ي. سوشـاش پدید آوردهپوزبر چينهایی عميق را بر زشت 

 یده و جسور بود و با اشموغانیرزم د یویتاسپ  ديحمله را آغاز كرد. ه

ادامـه  یمدت یرها برايده بود تفاوت داشت. چکاچك شمشیرون ديكه ب

تاسـپ ماننـد ير زن روان شـد. هيهردو شمشـ یافت و عر  بر چهرهی

 یسـاده یهيـكـرد و اثاثمی انـدک شـلتا  یمست در آن فضـا یليف

شکست. مادرش همچنان می کرش درهمير وزن پیمادرش را ز یكلبه

خونسـرد  یمشتا  ولـ یا چشمانده بود و بيآرم یصندل یدر آرامش رو

خواسـتن  یاریـست. دست راستش را به عالمت ینگرمی ن صحنه رایا

در  یرييـتل ینه نهاده بود. تنها زمانيزدِ مهر مشت كرده بود و بر سیاز ا

ان يـكه از مدید ر پسرش را ين شمشيخون یلهيجاد شد كه تیاحالتش 
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كـه  یريبه شمشـ یورتاسپ، با نابايرون زد. هيبدیو  دو استخوان كتف

 یزيـفرو رفته بود نگاه كرد و دهانش را گشود تا چاش نهيمه در سيتا ن

كمر او گذاشت  یش را روهایاز پا یکیانس يد، اما نتوانست. سوشیبگو

و خـارج شـد و یـر از بدن دينش را به عقب هل داد. شمشيو بدن سنگ

كرد. تنها وار كلبه برخورد یرفت به دمی كه عقب عقب یخودش در حال

ل شـد. یوار تبـدیـبزرگ در د یو به شکافیر وزن دیكلبه در ز یپنجره

نش در یـد. تـاج زريـتاسپ بر خـاک در غلتيخت و هیوار كلبه فرو رید

از نور روز بـه درون ای كوچك از خونش غوگه خورد. چشمهای اچهیدر

 ك هجوم آورد.یمه تارين یكلبه

. دیمادرش دو یو به سوانداخت  یرش را به كناريانش شمشيسوش

كرد. مـادرش، بـا می حركاتش را دنبا  یخرسند و راض یسگ با نگاه

ته نشس یبر صندل ی، همچنان با آرامیابلند نقره ید و موهايسپ ییردا

شد. لب گشود می دهیداش در چهره یتیده بود، اما رضایبود. رنگش پر

. عاقبـت هد كردرومند تو را حفاظت خوايدانستم كه مهرِ نمی“گفت: و 

 ".یشتن پاک كردیننگ را از دامن خو ین لکهیا

 "م.یزید بگریز مادر، بايبرخ“گفت: انس شتابزده يسوش

د تنهـا یپسرم، تو با“گفت: نگاهش كرد و  یدلسوز یمادرش با كم

تاسپ آگـاه شـدم، يه یا بر نقشهی، من همان هنگام كه در رویزیبگر
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از آن را از سـالها  یدم. جـامينوشـفراخکـرت را  یایاز آب درای جرعه

 "پنهان كرده بودم.ای در گوشه ین روزيچن یش برايپ

نـو اند. در كنارش زادهيانس حس كرد جهان را بر سرش كوبيسوش

ر م. مگـیزیم با هم بگريتوانمی اما آخر چرا؟ ما“گفت:  یزد و با خستگ

؟ چـرا یدهـمی نـده خبـریو آها دهیـند تو از نادیگومی نه آن كه مردم

ه كز آن ش ايم، من و تو و همسرم. پیزیم با هم بگريتوانیكه م یدیند

 "م رفت.ياوشگرد خواهيتاسپ آگاه شود از سيبر راز مرگ ه یكس

اسـت م كي. از سرعتت خواهیزیبگر یتواننمی با ما“گفت: مادرش 

 یقیتا دقـا ابند و نابودت  كنند. منیم شد تا بر تو دست يو باعث خواه

 "ز.يوست، و همسرت نيرفتگان خواهم پ گر بهید

همسـرم "د: يد. پرسـيشنمی شهایقه يتپش خون را در شق یصدا

 "ز؟ين

داد، مـی ج فـروغ خـود را از دسـتیكه به تـدر یمادرش با چشمان

ات را هپس از آن كـه خانـ“گفت: را نگاه كرد و اش كلبه یشکاف نوران

نـد تـا به آنجـا رفت تاسپياز اشموغان به دستور ه ی، گروهیترک كرد

 د مقاومـت كنـد، و بـه دسـتير كنند. او هـم كوشـيهمسرت را دستگ

 وانه كشته شد.ید یاشموغ

 "رش كنند؟يست دستگیبامی چرا“گفت: لرزان  ییبا صدا
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 یكنـمی ؟ فکـرینـيبنمی وان راید هایپسرم، آرزو“گفت: مادرش 

ه ه بـودچـ انيتاسپ از نابود كردن من و وادار كردنِ تو به عصيقصد ه

 "خواهند.می اريش پا افتاده را با شدت بسيپ یهایزيوان چیاست؟ د

ــ ــرديسوش ــت و از س ــت گرف ــادرش را در دس ــتان م و  یانس دس

ه اسـت. شد یدر درونش خال یزيكرد چمی ر شد. حسيدلگاش یناتوان

د. او ران شـده بـویپنداشت در چند لحظه ومی كه امن و آسوده یجهان

ن یـتوانستند امی اوشگرد. چگونهيس یرسازيد شمشانس بود، استايسوش

ار ب ید. ولیگونمی دانست كه مادرش هرگز دروغمی كار را با او بکنند؟

 "همسرم مرده است؟ یا به راستیآ"د: يگر پرسید

ر د سـر تکـان داد. شـك كـردن دیيـمادرش با اندوه به عالمت تا

 رگز دروغمهر ه پرستندگان یز مانند همهيگفتارش روا نبود. مادرش ن

ر چ كـس را ديحـاچ هـ ی نـی"د: يشکست. پرسنمی مانيگفت و پنمی

 "ست كه مرا پناه دهد؟ين یجهان ندارم؟ دوستانم، كس

ش یاديـد حتمـا پیـكه با یك نفر را داریچرا، تنها “گفت: مادرش 

  ".یكن

زد مـی ره شـد. حـدسيـآرام مـادرش خ یسر برداشت و به چهره

گفت كه سـالها می سخن یو داشت از موضوعست. ايمنظور مادرش چ

 "پدرم؟"د: ير لب پرسیده بود. زيدنش انتظار كشيشن یبرا
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ا ا كـن. تـديز، و او را پیبگر“گفت: گر سر تکان داد و یمادرش بار د

 ی،  نخـواهییجـومی اسـت یرزمـانیرا كه د ی، آرامشینياو را نب یوقت

ن آش از يامـا پـشه خاموش خواهم شد. يهم یبرا یافت. من به زودی

م یكلبه برا ید به تو بدهم. آن صندوقچه را از گوشهیاست كه با یزيچ

 "اور.يب

را كـه در ای شـده یبـا و قلمکـاریز یفلز یبرخاست و صندوقچه

  را ن صـندویبود وجود ا ین قرار داشت برداشت. مدتيبر زمای گوشه

از  یادگـاریود. بـده اد بریمادرش از  یرانهيفق یكلبه یهيان اثاثيدر م

منـدرس  یمـادرش، كـه بـا اسـباب زنـدگ یپرشوكت گذشته یروزها

 داشـت و بـه دسـتمی ن بريآن را از زم یرامونش در تضاد بود. وقتيپ

ن یـه اكـ یدور افتـاد. زمـانهای اد گذشتهیسپرد، به می ناتوان مادرش

 یودكن بود. از كـيار سنگيبساش دستان كودكانه یصندوقچه هنوز برا

ارهـا بـه هـا كـرده بـود. بیالپردازين صندوقچه خیات ایمحتو یدرباره

نهان پست در د  آن یبامی گرانبها كه یا گوهریز يانگشگفت یگلسم

 مـادرش وده بود. اما درِ صندوقچه همواره قفـل بـود يشیشده باشد اند

تِ بـاز گفت كه هنوز وقـمی شهایهمواره در برابر درخواستها و پرسش

 ده است.يفرا نرس كردنش

ن كـه یـد و بـدون ايمطمئن به قفل دست كشـ یمادرش با دستان

در  یبـود. ولـ یبا خالیرد، آن را گشود. صندوقچه تقريبه كار بگ یديكل
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ش چشمانش يوجود داشت. مادرش آن را برداشت و پ یزيآن چ یانتها

ار ساخته شده بود. سنگ يبود كه با ظرافت بسای نقره یگرفت. بازوبند

بـر آن  ییاژدها یباینشانده بودند كه نقش زاش انهيبر م یفاف سرخش

 حك شده بود.

 "ست؟ين چیا"د: يپرس

ده م مانـیاست كـه از پـدرت بـرا یادگارین تنها یا“گفت: مادرش 

ت یـبازو ن را بـری، ایديبه سن بلوغ رس یاست. قرار بر آن بود كه وقت

فتـه گش يپـ سالها ییشگويپ ی. بانویابيات كنم تا او را بببندم و روانه

شـود كـه بـا هـم می كامـل یتو و او، تنها زمـان یزندگ یبود كه م نا

  "د.يمالقات كن

گــذرد. می امــا مدتهاســت كــه از بلــوغ مــن"د: يانس پرســيسوشــ

چـرا  اوشـگرد شـده ام،يسالهاست كه زن گرفته ام و سرآمد مردمان س

 "؟ین را به من نشان نداده بودیزودتر ا

ان تا به حـا  چنـ“گفت: برلب نشاند و  یلبخند یمادرش با خستگ

 یفرسـ یسته نبود برایكه شا یروزانه  و مشکالتش بود یر زندگيدرگ

 "ات كنم.ن دشوار روانهيچن

 رمافتن پـدی یا  جستجوياما من همواره در اشت“گفت: انس يسوش

 "ام.سوختهمی
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 ا سـر و سـامانیـش از مصاحبت با همسـرت يا بیآ“گفت: مادرش 

  آن مشـتا یوان بـرایـا كسب افتخـار در جمـع دیبه كارگاهت  دادن

 "؟یابوده

  سرخنِيتنومند پسرش بست. نگ یمت آن را بر بازویب د هم با مال

روز بالغ پسرم، تو تازه ام“گفت: د. مادرش يدرخشی میدر نور صبحگاه

 ت بـود آگـاهیسـرافراز یهیـآنچه كـه ما یدي. تازه امروز به پلیشده ا

مـد. واهند آزود به دنبالت خ یليز، سربازان اكومن خیزودتر بگر. یاشده

دان كه بـ هستند یز، آنها دشمنان تو و جهانيوان و اشموغان بپرهیاز د

كـن.  شـتر اعتمـاديهـا باهوراو بـه  یان تـا حـدودي. به آدمیت لق دار

  "ند.اردانن جهانِ بزرگ سرگیاز آنها هنوز در گوشه و كنارِ ا یاريبس

 "ست؟يمانده ن یباق یاهورامهر تنها  ی نی“گفت: انس يسوش

 "دانم.می شانینِ ایرومندترينه، هرچند من او را ن“گفت: مادرش 

ر یاش نبودم، هرگز مانند سـيب یكه كودك یزمان“گفت: انس يسوش

 یاهـوراا كـردم مهـر را تنهـمی . فکریم از آنها قصه نگفتیمادران برا

 ".یدانمی بازمانده

ن يه چنـكت كنم، آنان ید روایآنها را من نبا یصهق“گفت: مادرش 

گانه بچه یهایها را به قصهاهوراز يدوران افتخارآم یز ماجرايكرده اند ن

 ".یآگاه شو شانداستاناز زبان خودشان بر  ید روزیاند. شافروكاسته
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وار یـددهـان گشـوده در  ینوران یروزنه یبه سو یآنگاه با خستگ

بـه نـام  ینـد شـهریگومی خاور برو، یبه سو"ه داد: اشاره كرد و ادام

بـاد،  هاست. مهر پشت و پناهتاهوراگَََنگ دِژ در آنجاست كه مسکن 

 "...یابيد پدرت را در آنجا بیشا

 مـادرش انس كه در برابر مادر زانو زده بود، منتظـر مانـد تـايسوش

 یرهافـت،  برخاسـت و چهـیسکوت ادامه  یرا تمام كند. وقتاش جمله

نمود. می رامآار ي. بسبودد كه انگار به خواب فرو رفته یآرام مادرش را د

 ر خوابها. یباشد مانند سا ین هم خوابیانگار كه ا

 

اوشـگرد يسخنان مادرش همواره درسـت از آب درآمـده بـود. در س

هزارچشـم و هـزار  یاهوران یپرستندگان مهر باور داشتند كه ا یهمه

گـذارد و از می انيتنها در م ین بانویرا با اها هديو ناشنها گوش ناگفته

ز يـانس نيمـان داشـتند. سوشـیااش ییشگوين رو همگان بر قدرت پیا

ن وجـود، در كنـار یـده بود. با ایآور مادرش را درتيح یین توانایبارها ا

 را هـم در د  یديـام یكـرد، بارقـهی مینيكه بر قلـبش سـنگ یغم

ك بار را اشتباه كرده باشـد، ین ید مادرش اید بدان كه شايپرورد. اممی

بـر  ییجان مـادر، كـه گـويکر بيده باشد. پس پیند یبيو همسرش آس

ن اسـب یاشکا  بر ز یمحبوبش خفته بود، را ترک كرد، با كم یصندل

اوشـگرد يس هـایابانيوانگـان در خیتاسپ سوار شد و ماننـد دياه هيس
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 یکیاز تـار یهـاید و گوشه تاخت. هنوز مردمان از بستر برنخاسته بودن

 مانده بود. یرگذرها باقیو آغوش زها كوچه ینهيشبانه در س

 نش بود و كوبش برخورد ن ل اسب بـريسنگ هاینفس یتنها صدا

 یريگـاه شمشــيها، و درخشـش گـاه و بكوچـه یسـنگفرش فرسـوده

ب خواسـتند در غـرومی كـه یريفشرد. شمشمی آلود كه در مشتخون

خـون  شمشـيری بـه از نوشـيدنكنند.  یادرش را با آن قربانآن روز م

 ای به این كوتاهی سرافراز بود. اشموغ و دیو در فاصله

از  در آن قـرار داشـت، واش د كـه خانـهيرسـ یابانيمه به خيسراس

ستون زد و عر  از چهارمی د. نفس نفسیمه باز، بر خود لرزيدن درِ نید

ای حظـهسـتاد. لیخود ا یت و بر جار جسین به زیبدنش روان بود. از ز

 مکث كرد. 

 دنش هراس داشت. ید و از دیدانست چه خواهد د یم

ود بـش چنان مرت ش یشکارش را صدا كرد. صدايلرزان پ ییبا صدا

كـرد  خود را جمع یرويد. باچخره نيكه خودش هم به زحمت آن را شن

اد. در همچنان در مشتش بـود. بـا آن در را فشـار يش رفت. شمشيو پ

ش چنـان بـود كـه انگـار یدن در بـر لوچهـايـآورِ چرخچنـدش یصدا

 سته است.ین خانه نزیدر ا یمدتهاست كس

د یـرا د یکريخانه، شبح پ یدر گذشت و در داچن ابتدا یاز آستانه

د چـرا يـفهممی خـورد. حـاچمی غوگـه یكه در نور كمرنگ سحرگاه
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ده بودنـد و خـونش یـبررمـرد را يپ یشکار پاسخش را نداده بود. گلويپ

 ش را رنگ زده بود.یردا

د، يـتپمی شهـایقه يكه آب دهانش خشك شده بود و شق یدر حال

جـان يکـر بيخانه بـا دو پ ینش گذشت، تا در سرسراياز كنار جسد خون

 گر روبرو شود.ید

 یزهيـكـه ن ینوباوه و م صوم، در حـال یهمسرش، دختر یمهیند

 یبربـر یافتاده بود. بـرده یید در پستودر پشتش فرو رفته بو یكوتاه

كـه ای نهيتاسپ نجاتش داده بود، با سـيش از دست هيكه چند سا  پ

ن ياتا  خوابش نقش زم یفراوان در آن نشسته بود، در آستانه یرهايت

از  یهـایش دفاع كنـد، چـون لکـهیده بود از بانويكوش ییشده بود. گو

 از یختـه بـود، هرچنـد جسـدیخون زرد اشموغان در گوشـه و كنـار ر

از  تابانده بود، شـيكه دهانش خشک ینمانده بود. در حال یشان بر جایا

در بـه اتـا   یوفادارش گذشت و خـود را از آسـتانه یجسد برده یرو

 خوابشان انداخت. همسرش در آنجا بود. 

ن كه آ یدراز به موجود یخود خشك شد و مدت یدنش بر جایبا د

ش یبـایفر یبسـته و چهـره هـایره شد. پلكيخهمه دوستش داشت 

و را ا یاحترا كه مرگ به یخفته باشد. گو یچنان بود كه انگار به آسودگ

فته رفرو  كه در قلبش یبود. خنجر یزيناچ ین تسلیافته باشد، اما ایدر

 ن داشت.يمفرغای بود، دسته
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 یجـااش نهيكه آن را در سـ یانگشتان اشموغ یتوانست پلشت یم

شـان شبیر دافتاده بود كه بسـت یه بود را در ذهن تصور كند. بر تختداد

 ش تركش كرده بود. يپ یبود و ساعت

ب و ن نشست. اسبايجان بر زميزانوانش سست شد و در كنار بدن ب

از مقاومـت ای ش از آن كه نشانهيخانه ب یشکسته و خرد شده یاثاثه

 م از اوكه فرصت انتقـابود  یساكنان خانه باشد، عالمت خشم اشموغان

رفت و یپـذینم شان را یاوشگرد كه برتريافته بودند. تنها انسانِ سیرا 

 كرد دارد.می ا فکریشان داشت... یا یهیهمپا یوان ارج و قربینزد د

درختـان بـاغ  یشکستههای ده و تنهیبرهای از دور دستها، شاخه 

واهند نخ یر آن بازگر هرگز فرزندانش دیدانست كه دیم شد.می دهید

 كرد.

 ه كمـررش را بيگر استوار بود. شمشیبرخاست، زانوانش بار د یوقت

 هكـبـود  ید و از خانه خارج شد. كاريبست، همسرش را در آغوش كش

 اوشگرد انجام دهد.يختن از سیش از گريست پیبامی

  

نطور زانش را همـایکر عزيامد پيهرچند وقتش تنگ بود، اما دلش ن

دن سبك و خـون چکـان همسـرش را در آغـوش گرفـت و رها كند. ب

 كرد.  ین اسب گیش داشت، بر زيمادرش در پ یرا كه تا كلبه یمسافت



 سوشیانس/ 54

 

، دسـت ش را ناهموار كرده بودیشارويپ یكه اشك منظره یدر حال

از  یش تختـهایكلبه را  شکافت و با تکه  یچوبهای وارهیبه كار شد. د

ف شان كشان خود را بـه كنـار شـکازم  ساخت. سگ وفادارشان، كيه

ت كـه سـیانس را نگريره و مه گرفته سوشيخ یكلبه رساند و با چشمان

 ید.  دو لکـهیدرمی كلبه را از هم هایوارهید یوحش یهمچون تندباد

ه ه كـرديبشبا چهار چشم  یداشت، او را به جانور یشانيكه بر پای رهيت

ز يـن كرده بود كه چشمانشره يمرگ چنان مردمکش را خ یرگيبود و ت

انس با ينمود. سوشمی نا و مردهيناباش یشانيپ یرو یهمچون دو لکه

 یوبا بر چرتاسپ را از گردن جدا كرد. ب د آن يار سر هينِ بسيخشم و ك

 ن سرشکر بدويزانش بود برافراشت و پیكه مدفن عز یبر فراز آتشگاه

 . انداختای مقدار به گوشه یبای را مانند چشه

د و با احترام يچيپ یديسپ یکر مادر و همسرش را در پارچهيآنگاه پ

ز يـشان داد. تازه آن وقت بود كه متوجه شد كـه سـگ نیزمها جايبر ه

 یزم نهـاد. از داخـل كلبـهيـز بر تخـت هيدرگذشته است. پس او را ن

ن بـار يواپسـ یافـت و پـس از آن كـه بـرایآب انار ای شهيمادرش ش

از آن ای اوشگرد قطـرهيس یاز سنت اهال یرويد، به پيسزانش را بویعز

 كه در كوهسـتان یبر لب مادر و همسرش افشاند. آنگاه همچون مردم

كردند، جسدشان را در آتش دفن كـرد. می شیستند و مهر را ستایزمی

ده یـمراسـم مهرپرسـتان د ین اجرايبا وجود آن كه بارها مادرش را ح
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 ین رو سرودیزد جنگجو ندانسته بود و از ایان یرو ايبود، هرگز خود را پ

شـاوندانش یدر خاگر نداشت تا با خواندنش مهر را به آمـرزش روان خو

های ز شناور شد و شـ لهيانگبهت یب كند. پس در سکوت و خلوتيترغ

ــرخ ــرا د یس ــه پی ــرويد ك ــادرش را ف ــر و م ــر همس ــد و يبل می ک دن

 كردند. می ليبه آسمانها گس رهياز دود ت یشان را سوار بر توسنهایروان

  

تاسـپ را در مشـت گرفـت، بـر اسـب ير آغشته به خـون هيشمش

 وار رایـاز د ییشـهر تاخـت. جـا هـایوارید ید و بـه سـویاهش پريس

آن  یورشد با اسـب از می ران شده بود ویش ويشناخت كه سالها پمی

 هـایواریـباز خـارج از د یوار گذشت و خود را در فضاید ید. از رویپر

 هـایهیك، بـا سـایـافت. در سـمت چـپش، جنگـل انبـوه و تاریشهر 

ی آســمانِ ابــر ه روشــنِیر ســایــمرمــوزش گســترده شــده بــود و در ز

 قـرار داشـت كـه چنـد یریع و بايد. سمت راست، دشت وسيدرخشمی

وار یـصله، دن فاید. از ايرسمی راسيمِ خونيوار عظینتر به دیيفرسنگ پا

 ،یاسـتانبوار را مردمان ین دید. ايدرخشمی افقن بریزر یهمچون نوار

مـر از مر اوشگرد رايستند و سیزمی نين سرزمیش در ايآنان كه قرنها پ

آن  نـد. درمقابله بـا مهاجمـان برافراشـته بود ید ساخته بودند، برايسپ

آسـا بهشت یراس قرار داشـت. مکـانين مقدس خونيوار، سرزمید یسو

 شدند. می لین به خاكستر تبدان به محض ورود به آيكه  آدم
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تش ن بازوبندش را لمس كرد. به نظرش آمد كه دسـيبا انگشت نگ

ب شد و شتامی ن بار بود كه بر اسب سوارينخست یكند.  برامی را گرم

د يجنگـل رسـ یبه آستانه یبود. وقتغریب ش یحركت آن برا یو تند

 یانـهسـت كـه بـر كریاوشـگرد نگريمِ سيعظـ یبرگشت و به هندسه

ان يمت از كه به زحم یمسمومِ فراخکرت قد برافراشته بود. آفتاب یایدر

 آشکار ن رایمرمر هایوارید هایخت،  ترکیرمی نيره بر زميت هایابر

 د.يرسمی شه كهنه و فرسوده به نظريش از هميكرده بود. شهر ب

 نگ راوسـَ یس نَریشـهر، تنـد یتوانست از دور، در كنار دروازه یم

اچ بـمش را بر فـراز كالهخـود شـاخدارش يگرز عظ یند كه با دستيبب

ه رفته ا نشاناشاره كند، جنگل ر یزيگر، انگاربه چیبرده بود و با دست د

ن یم مرمـريس عظـین تنـدیـش نبود، بـه ايب یكه كودك یبود. از زمان

اشـت، وسـنگ بـدان ت لـق دیكـه نر یر نسلياساگ یسته و دربارهینگر

كـومن اشهر برخاسـت.  هایواریگبل از د یرده بود. صداك یالپردازيخ

 برد.می رونيپسرش از شهر ب یبِ كشندهيت ق یسپاه خود را برا

كـل  یكه زمـان یزيختن چیاز شهر رو بر گرداند و از سرعتِ فرو ر

آشنا كرد  ر شکم اسبشیش را به زهایرت كرد. پاشنهيبود، حاش یزندگ

 جنگل تاخت. یو به سو

 شده بود. بالغ
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ا ی ،یاگرقن یده بود. همواره از فراز زیبا ندین زيجنگل را هرگز چن

رگـز هسـته بـود. یمش نگريبه درختان تنومند و عظ یقد انسان یبلندا

اشـد. از ن بین شـورآفريآن چنـ یانهيكرد تاختن با اسب در منمی فکر

شـناخت و می كـه یل كسـانكـ-غم مرگ همسـر و مـادرش،  ییسو

ل بـه يگر مید یكرد، و از سوی مینيبر دلش سنگ  -اشت،دوستشان د

 . اده بودان افتیش به جرهایدر رگخروشان  یان مانند خونيانتقام و عص

 را یدِ صـبحگاهيمحـوِ خورشـ یسرش لکه یتوانست در باچ یم

 رکره  و از فـراز چتـر سـبز درختـان سـيـت هـایند كه از پـس ابريبب

سست كف  هایاخاکياستوار بر گ هاید. اسب تنومندش با سميكشمی

د شهر تاخت. مادرش گفته بومی خاور یگذاشت و به سومی جنگل گام

 ها در آن سو قرار دارد. اهورا

 نيخستن ین همه، وقتیبش خواهند كرد. اما با ايدانست كه ت ق یم

ده ياو رس زود به یليد، ت جب كرد. خیدرختان د یبه چ چ اشموغ را از

هـا و از آندر جنگل وجود داشت كه ا یان بُريم هاید راهیتردیبودند. ب

ار ند سودرشت و تنوم ید، بر سوسماریكه د ین اشموغيخبر بود. اول یب

مکـث كـرد و ای د. لحظـهیانس را نديبود، اما پشتش به او بود و سوش

 اگهـاننن كـرد. ياز او دور شود را سبك سـنگ ین امکانِ كه به آرامیا

 "او را كشت.ای وانهی... اشموغ د"در در گوشش زنگ زد: ما یجمله
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ا بكرد. اسب،  یرش را در مشت فشرد و اسبش را هيشمش یقبضه

 لرا بـر دوش خـود حمـ ین بـار وزن انسـانينخست یوجود آن كه برا

وان يـآن ح ییداد. گـومی واكنش نشان یكرد، به حركاتش به خوبمی

 به جان آمده بود. بيمه هایویو خشونت د ینيز از سنگين

 یدن صـداياشموغ تاخت. اشموغ با شن یانس با اسب به سويسوش

ای لحظه یكه براای نهيد. اما خشم و كیبرگشت و او را دها سُم ضربه

ت. د چندان دوام نداشـيد و مردمك خ  مانندش درخشيدر چشمان سف

ه انس با اسب از كنارش گذشت و چنان محکم بر گردنش زد كـيسوش

ه كـن یـبه هوا پرتاب شد. اشموغ بـدون ا ییهمچون گواش دهیسرِ بر

به  مانطورانس هيافتاد. سوشها د، بر بوتهیايرون بياز حلقومش ب ییصدا

ا شان رد كه سریگر را دیتاخت راهش را ادامه و سر راهش دو اشموغ د

ه دنبـا  هان باين گياده بودند و انگار بيرون آوردند. پيدرختان ب یاز چ

 یاكنشـش از آن كـه بتوانـد وياز آنها پـ یکیگشتند. می سبشا یردپا

 ه ن ـرهكـ یدر حـال ین افتاد و دومـيده بر زمیدر ینهينشان دهد با س

ت. گفت پـا بـه فـرار گذاشـی میزيزد و به زبان خشن خودشان چمی

خـت، بـه از در یباز و خال یبخش یانس دنبالش كرد و در آستانهيسوش

كـه  پشت بر كتف اشموغ نواخـت و بـدنش را رش را ازيد. شمشياو رس

پرتـاب كـرد. ای در آن دهان گشوده بود به گوشـه یزخم هولناک زرد

 د. یرا داش یب كنندگان اصليتازه آن وقت بود كه ت ق
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 ن را در خـودياز درختِ جنگل، دهها سـواركار خشـمگ یبخش خال

ن نـاده بودنـد و چويرا شـن یاشـموغ فـرار یداده بود. همه صدا یجا

هـای تاختنـد.  زرهمی شیب و غضبناک به سويمه یکرهاياز پ یموج

ب ر آفتـایـدا بود و زيشان پای چرک و قهوه یان رداهايغبارگرفته از م

د. يدرخشـمی گذشـت،می درختـان جنگـل یكـه از چبـال یكم رمقـ

ن یبا ا د. اماش از آن بود كه بتواند در برابرشان مقاومت كنيت دادشان ب

 یشیدد بود كه دورانیزد چنان شدمی ه در درونش موجك یوجود خشم

 ید و ردايـتپمی شهـایقه يش ناممکن بـود.  شـقهایش له  یدر گرما

ا اسبش ر از گلو بر آورد وای ده بود. ن رهيس از عرقش به تنش چسبيخ

 شان تاخت. یكرد و به سو یه

از  هكـن یـباز جنگل دور شـد و بـدون ا یز ازمحوگهيتای هیبا زاو

خواسـت در می رد، به درون شاخ و برگهـا تاخـت.يدشمنانش فاصله بگ

 د  جنگل انبوه با آنها روبرو شود.

 یدند. نخست، اشـموغيسر رس یگریپس از د یکیسواران اكومن 

ش از آن كه بتواند خود يد و پيفربه و چا  با پوست وزغ مانند به او رس

رش سرنگون شد. آنگاه، ن سوسمایشکافته از ز یکريرا تکان دهد، با پ

ش در هایاز شـاخ یکـین راه را بـر او بسـت. يرومند و خشمگين یوید

اش اه چانـهيبر پوست س یقيزخم عم یشکسته بود و جا یمیقد یجنگ

ره دسـت يـكه در دست داشت چ ینیشد. در به كار بردن تبرزمی دهید
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اشـموغانِ همـراهش  ینـان داشـت كـه وقتـيبود و آنقدر به خود اگم

كرد و آنهـا را بـر  یورش برند، غرشیانس ياستند از چند سو بر سوشخو

خواهم خودم انتقام برادرم می د.یكنار برو“گفت: خود متوقف كرد.  یجا

  "رم.يه بگین انسان فرومایرا از ا

 تاسـپِيد كه با برادر بزرگتـر هين جمله فهمیدن ايانس با شنيسوش

ش، اپـرور و شـهوترانر تنو، بر خالف برادین دین تاج روبروست. ایزر

دور  هـایكـوه یسـو شتر وقت خود را در آنيجنگاور بود و ب یموجود

ود. ن بـيرزمانِ بربر آن سيگذراند و در حا   جنگ با بوممی وايدستِ س

ن رو یـاده كـرده بـود و از يشان او را سرد و گـرم چشـیقتل و غارتِ ا

منفـور  یماياز سـ یانس گرحـيشد. سوشمی پنجه شمردهیقو یفیحر

نانه و يخشمگ یادیص داد و با فريبرادرش تشخ یتاسپ را در چهرهيه

 به استقبالش شتافت.

سـتادند. پسـر اكـومن بـا یشان به هم تنه زدند و بـر دو پـا ااسبان

 یلـهيانس وارد آورد و تيهولنـاک بـر سوشـ ینش ضربتين سنگیتبرز

خـود را بـر انس بـه زحمـت يم كرد. سوشـيان به دو نيسالحش را از م

و را یـرش صـورت ديشمشـ ین نگه داشت و با نوک شکستهیپشت ز

را اش و نشسـت و چهـرهیـد یشکسته بر چهـره یلهينشانه گرفت. ت

با سر و صدا از  ید كه پرندگان جنگليچنان بلند كشای و تنورهید. دیدر

نبـود، امـا   یقـيدور دستها به پرواز درآمدند. با وجـود آن كـه زخـم عم
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ك چشـمش یـپر كرد. احتماچ  یظياه و غليرا از خون ساش انهچشمخ

و ن ره زنان سالحش را بـه حركـت درآورد و بـا چنـد یكور شده بود. د

ر شکسـته از ين انداخت. شمشـياسب بر زم یانس را از رويضربه سوش

و كـه یده شد. ديبر خاک نرم جنگل كوب یچنگ او خارج شد و به سخت

از او  یاز كنارش گذشـت و بـا اسـبش كمـ د،یدنمی انگار درست او را

 فاصله گرفت.

د یاسـت تـا شـیستاد. به اگرافش نگریبر پا ا یانس با چاچكيسوش

 ه كـردهابد، امـا دور تـا دورش را اشـموغان محاصـريفرار ب یبرا یراه

در  دانسـت كـه اگـرمی هم در دست نداشت. یسالح یبودند. حاچ حت

را  و دردنـاک انتظـارش یچنار گـويبسـ یر شود، مرگيوان اسیچنگ د

ن يزمـ یرا از رواش ر شکسـتهياز شمشـای مـهيد. پـس نيخواهد كش

ن را آرند، يش را بگیش از آن كه دست و پايم گرفت پيبرداشت و تصم

 در قلبش فرو كند.

از د  جنگـل  یمـين لحظـه بـود كـه غـرش مـبهم و عظيدر هم

چنان  یباددرهم گره خورد و  یبرخاست. شاخ و برگ درختان به سخت

همه از تاخت و تـاز گـرد و خـاک و ای لحظه ید برخاست كه برایشد

بـاد  ینـا شـدند. وقتـيخشك بر چهره شـان ناب هایده شدنِ برگيكوب

گـرم و  یانس چشـمانش را گشـود. بـاديفروكش كـرد، سوشـ یاندك
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 خـوش را بـه همـراه ییدرختـان وزان بـود و بـو یپرگراوت از چبـال

 آورد. می

از شـدتش كاسـته شـد.  یگرفـت و كمـ یرا بـه بـازها باد، شاخه

بـود،  سربازان اكـومن گرفتـار یان حلقهيانس كه همچنان در ميسوش

سـتاده اسـت. فکـر كـرد یپشت سرش ا یدر چند قدم یحس كرد كس

 نشينرا كـه در مشـت خـوای لهيقصد دارد به او حمله كند، ت یاشموغ

 او باچ برد.  یبه سو یفشرد، با چرخشمی

 د. یروبرو د  یرمرديا وقتی برگشت و خود را با پام

تنومنـد و اش نمـود. بـدن برهنـهنمی ريـرمرد، در واقع چنـدان پيپ

یی اده رنگـش خودنمـیر پوست پریش از زهایرگ یده بود و كبودیورز

ش و تـاب چيش انبوه و پـرپید داشت كه با ريبلند و سپ یهایكرد. مومی

 هایابرو یچنه كرده بود و حتاش آشفته ایهگره خورده بود. باد در مو

فـت ك جی، ن دو ابرویر اید. در زيجنبمی ن بادیدش هم از ايبلند و سپ

 یآبـ یرد.  شلوايدرخشی میره قرار داشت كه مانند فانوسيچشم سبز ت

كـف  هـایبر چمن یرا به آسودگاش برهنه هایرنگ بر پا داشت و پا

 جنگل نهاده بود.

ن يكرد سواران اكـومن چنـنمی ج شد. فکريدنش گید انس ازيسوش

ا یـو یـد دیترد یرمرد بين، پیاورند. عالوه بر ايرا همراه خود ب یرمرديپ

در او  یو ناتوان یاز سستای نشانه اش،یاشموغ نبود. با وجود سالخوردگ
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مهاجم  یرمرد حالتيند داشت. پیب و خوشاينجای شد و چهرهنمی دهید

سـتاده بـود و بـا یسواران اكـومن ا یكنارش، در حلقهنداشت، تنها در 

گفـت: آرام، همچـون زمزمـه   یكرد. آنگاه با لحنمی كنجکاوینگاهش

ن يان چنـيـان آدميـ. قرنها  بـود در میهست یجوانِ جسور و جنگاور“

 "ست؟يده بودم. نامت چیند یشجاعت

ا نش نهـاده بـود، بـيك دستش را بر چشم خـونیفرزند اكومن كه 

مـا  ، او را بـهوای "د: یـره شـد و غريـشمناکِ سالمش به او خچشم خ

 "واگذار و به راه خود برو، او برادر مرا كشته است.

 یشتريب یكه عالقه یده شده بود، با چشمانيناموای  كه یرمرديپ

ك یـب، چقدر جالـ“گفت: انس را برانداز كرد و يكرد سوشمی را آشکار

 یورتاسـپ هـرزه را از يسـت. هانسان فرزند اكومن بـزرگ را كشـته ا

 "، نه؟ین برداشته ايزم

 ".حرف دهانت را بفهم، “گفت: ك چشم ن ره زد و یو ید

 یرمرد گاميحرفش را بشنود. چون پ یهيانس نتوانست بقياما سوش

انس حـس كـرد ياو نهـاد. سوشـ یش گذاشت و دستش را بر شـانهيپ

ش را پـر كـرد و ایهـبـاد گوش یاهويندارد. ه یچ وزنيرمرد هيدست پ

اگرافش را فرا گرفته بـود، وادارش  یكه همچون گردباد یگرد و غبار

شـده  یش خـالهـایرپایافت كه زیكرد تا چشمانش را ببندد. ناگهان در

 یب بند بود كه با استحکاميعج یرمرديوزن پ یاست. تنها به دستانِ ب
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ب يـتندباد مهن یب نگه داشته بود. ايمه یتوفان یانهيب او را در ميعج

انس چشـمانش را گشـود، بـار يسوشـ ید. وقتيگو  نکشای جز لحظه

افت. برگها در اگرافش هنـوز از یجنگل های ان بوتهيگر خود را در مید

ر هنـوز در يشمش یشکسته یلهيخوردند. تمی تکان یمیوزش باد مال

رمـرد يبـود. پاش رمرد هنوز بر شـانهيمانده بود و دست پ یمشتش باق

افت یرت دريانس با حيباد آرام گرفت. سوش تش را برداشت و ناگهاندس

از فرزند اكومن و  یستاده است. اثریناشناخته از جنگل اای كه در نقطه

 شد.نمی دهیسربازانش د

سـرِ  نامندت. بگو چه بـرمیوای  كه یرمرديپای " رت گفت:يبا ح

 "من آمده است؟

 ن نجاتوان و اشموغایا  دچ، تو را از چنگيه"زد:  یرمرد لبخنديپ

  "دم.یدادم. چون شجاعتت را پسند

 ؟یستيتو ك“گفت: انس يسوش

. هسـتموای  من“گفت: رمرد بدون آن كه لبخندش را ترک كند يپ

  "ن جنگل.ین ساكنِ ایكهنسا  تر

سواران سـردرگمِ “گفت: آنگاه چشمانش را به دور دستها دوخت و 

نجـا یا زود به ایر یتازند. اما دمی از جنگل یگرید هایاكومن در بخش

گر نجاتت دهم. پس بـه آنچـه ینم كه بار ديبنمی یليد. دليخواهند رس
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كه از فراز درختان  ینيبمی م خوب دقت كن. كوه هارابورز رایگومی كه

 "ده؟يجنگل سر بر كش

 ید پوش، كه مانند مـوجيسپ یم كوهستانيغ عظيانس به ستيسوش

 ست و سر تکان داد. ی، نگراز افق برخاسته بودمرمرین 

ــت: وای  ــا“گف ــرز می ــن كوهســتانِ م ــونيان ســرزمي راس و ين خ

ارت راس انتظيخون یرامون آن است. سرنوشت تو در آنسويپ هایجهان

ه ، پـس بـیراس قـدم گـذاريبه خاک خون یستيكشد. تو مجاز نمی را

 یز خـاورمـر یآن راهت را به سـو یلهيهارابورز برو و از فراز ت یسو

 "راس ادامه بده.يونخ

رمرد فرزانه، يپای " اد سخنان مادرش افتاد و گفت:یانس به يسوش

 "گنگ دژ كجاست؟ یدانمی تو

راس قـرار دارد و يگر خونید یهی، گنگ دژ در سویآر“گفت: وای 

دور، در آن هنگام كه جَمِ بـزرگ  هایدهاک است. در زمانیتخت آژیپا

راس بودنـد. او دو يان ساكن خـونيدمآ یكرد، همهمی سلطنت یتيبر گ

وان و اشـموغان بـه یـراس بنا كرد تا از ورود ديخون یشهر بر دو كرانه

اوشگرد بـود در بـاختر، و ياز آنها، س یکیكند.  یريان جلوگيآدم یايدن

كند و ی میوا پاسبانيس هایاز مرز یکیگنگ دژ است در خاور.  یگرید

دوردسـت،  هـایستاده است. در آن روزین آرزا ايسرزم یگر بر كرانهید

 ان نظـارتيـن آدميسـرزم هـایاز دروازه یکین شهرها بر یك از ایهر
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 راس بـازيوا را از ورود بـه خـونيكردند و اشموغانِ سـاكن آرزا و سـمی

ان نژادهـا يدر م یختگين آغاز شد و آميداشتند. تا آن كه نبرد نخستمی

 "نمانده است.  یراس باقيدر خون یآغاز شد. از آن هنگام آدم

دانسـت،  می شياو را از پ هایحيتوض یانس كه بخش عمدهيسوش

 "توانم به گنگ دژ برسم؟می چگونه"د: يپرس

برو  شيآن كوه پ یدر راستا“گفت: به كوهستان اشاره كرد و وای 

 یغـار ر آن،یش چشم داشته باش. در زيز را درپينوک ت یو آن برآمدگ

د كند. نزی میار سالخورده در آن زندگيبس یفت كه زنای یدر كوه خواه

 تن بـهرفـ یبـرا یت را از او بخواه. اگـر راهـهایاو برو و پاسخ پرسش

 "داند.می گنگ دژ وجود داشته باشد، او

ان جـسپاسگزارم كه “گفت: سر خم كرد و وای  انس در برابريسوش

 ".یمرا نجات داد

نچـه جز آ یمن كار“گفت: مرموز خود را حفظ كرد و  یخندهوای 

 اركه انتظـ دم را قرنها بودیكه امروز دای خواستم نکردم. منظرهمی كه

وان یرو،  دبندارم. زودتر به راه خود  یازيدم، پس به سپاس تو نيكشمی

 "و مزدورانشان در راهند.

رد را به دور بدنش محکم كرد و شروع كـاش پاره یانس ردايسوش

 یكـرد و راسـتامی سـر بـاچ یز چنـد گـاهدن در جنگل. هـر ایبه دو

 كرد. می زانيكوهستان هارابورز م یقله یحركتش را با برجستگ
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 ر شد ودرختان درازتهای هیج ساید. به تدریدراز در جنگل دو یمدت

ها هیسا یاپيپ هایزده غوگه خورد. موجرمقِ در افق مه یدِ بينور خورش

باشـکوه  یاز منظـره یمحو یرانهیو ختند ویفرو رها بر سنگها و بوته

وههـا گـر بـه كیگذاشـتند. د یجنگلِ روزانه را در برابر چشـمانش بـاق

نمـود، می كه كـم كـم نـاهموار ینيزم یجا یك شده بود و از جاینزد

 رونيـخزه پوش ب یهایكوچك و بزرگ و خرسنگ یهایصخره  یلهيت

 رهيگل چرفت تا بر جنی میکیكه تار یزده بود. درست در همان هنگام

را در  یكـرد، نـورمی ديـافتن غـار قطـع امیـكه داشت از  یشود، وقت

ك گـم یـركوه در ابهامِ آسمان تا یص داد. برجستگيكوه تشخ یدامنه

 به آن سو نداشت.  یشرويجز پای شده بود و چاره

 یغار یاد دهانهینه چندان ز ید و در ارتفاعيكوه رس یبه پا یوقت

 یش غـروب، پـايد در دلش جوانه زد. در گرگ و ميافت، امیم را يعظ

د و یـپـر از گوسـفند د ید، آغـل كـوچکيرسـمی كه به غـارای صخره

ا در گوشـه و كنـار یـد كـه گويمرغ و خروس را شـن یگروه یهمهمه

منبـع نـور  یباچ رفت و خـود را در آسـتانهها ده بودند. از صخرهيخواب

ك یبار یهیزد را سامی رونياز د  غار بكه  یفياز نور خف یافت. بخشی

پوشاند. به آن سـمت می ستاده بود،یغار ا یكه در آستانه یدپوشيو سپ
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ج رنـگ یسـتاده بـود بـه تـدریغار ا یكه در دهانه یکريش رفت. پيپ

 افت كه راه را درست آمده است.ید، دريكه به او رس یگرفت. هنگام

ــپ ــاي ــا وجــود موه ــه   یديکدســت ســپی یرزن، ب ــه داشــت، ب ك

 یاهتده بـود شـبیـكه تا آن هنگام د یرينگيسالخوردگانِ فرتوت و زم

ود را اه بر تن داشـت و خـياز كتان س یفینداشت. لباس درخشان و ظر

سـتاده یغـار ا یبر آسـتانه یبه همان رنگ پوشانده بود. گور یدر شنل

 رشـب بـ یاهيبـه سـ ید. كالغيكشمی بود كه انگار آمدنِ او را انتظار

اربـابش  یبرا  به مهمـان ناخوانـده ینشسته بود و با چشماناش شانه

ج را در دسـت داشـت كـه از عـا یبلنـد یرزن عصايره شده بود. پيخ

 دند.  ده را بر آن كنده بويچيده شده بود و دو مار در هم پيتراش

خشان ك شد تا بتواند چشمان درینزد یانس به قدر كافيسوش یوقت

 ییا صدابند، به سخن در آمد. يمهربانش را بب یرنگ و چهره یو عسل

ر یـد ی. كمـیمن خوش آمد یزاد، به خانهيآدمای " رسا استوار گفت:

 ".یاكرده

ر را بشـنود، بـا ادب د ین حرفـيانس كه انتظار نداشـت چنـيسوش

شـتباه ا یگـرید مرا بـا دیمادر جان، شا“گفت: برابرش سر خم  كرد و 

 "...یگرفته باش
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امدادِ و در ب یانس هستينه. تو سوش“گفت: ت يهمان قاگ  رزن بايپ

ارت ا، مدتهاسـت در انتظـيـ. بیاتاسپ پسـر اكـومن را كشـتهيامروز ه

 "بيش از آن كه در خيالت بگنجد... هستم.

فت. رش يغار پ یانتها یكوتاه به سو یهایرزن برگشت و با گاميپ

ود و ده بـیـا ندزده بـه دنبـالش راه افتـاد. هرگـز او رانس شگفتيسوش

 ین نقطـهیـن سرعت تا ایاوشگرد به ايس یشد كه خبرهانمی باورش

 ده باشد.يدور افتاده از كوهستان رس

ر  ـت ديگبهنرمنـد بود كه به دسـتِ  یغار، شاهکار یداخل یفضا

قف ن از سـیدرخشان و بلور هایده شده بود. ستونيتراشها د  صخره

 ی بـدم  غار را بـه يم، محيعظ ایهسیسها و ناودیزان بود و تاقدیآو

 ه كرده بود.يشب ینوران

رزن يـپ یدند، كـالغ از شـانهيغـار رسـ یدرون یبه محوگه یوقت

ا رشد بر  چشمانش می نشست. گهگاه یسنگای برخاست و بر گاقچه

 یرزن بـيپ د.یكه در داخل غار برافروخته بودند، د یریدر نور آتش دلپذ

ره كرد اشا یسنگ ییاز غار به سکوای گوشهش رفت و در يتوجه به او پ

 ".یاو گرسنهای چ نخوردهيدانم كه امروز همی ن.يبنش“گفت: و 

 ت و آرامـش درون غـار،يـانس بر سکو نشست و با لمس امنيسوش

مام را ك روز تیشد كه نمی افت كه چقدر گرسنه است. باورشیتازه در

 ده باشد.یدر جنگل دومه ين سراسيچن
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ختـه یبر آن آو یگ بزرگیافروخته بودند. دسرخ  یآتش ایدر گوشه

را از  یسنگای رزن كاسهيكرد. پمی غل غل یندیخوشا یبود و با صدا

انس يبه دست سوشـ یچوب یداخل آن پر كرد و آن را با قاشق یشوربا

ان ه كرد و با چشـميش تکیداد. خودش هم  بر سکو نشست و بر عصا

 ت.  سیدرخشان و نافذش به مهمانش نگر

را حفظ اش كرد رفتار محترمانهی میانس با وجود آن كه س يسوش

تـش كه حـس كـرد آ ید. وقتيكند، با سرعت و عجله شوربا را سر كش

 یبـرا“گفـت: رزن كـرد و يـفرو نشسـته اسـت، رو بـه پاش یگرسنگ

 امم رادانم كـه از كجـا نـنمـی نم.يبمـی ن بار است كه شـما راينخست

د يـتوانمی ام كـهدهيشـنوای  مهربان بـه نـام یردرميد، اما از پيدانمی

 "د.يكمکم كن

گفـت: د و يش را در هـم كشـهـایاخموای  دن نـاميرزن بـا شـنيپ

ك حـا  یـ. او همواره بـه یازود قضاوت كردهوای  یمهربان یدرباره“

 "ز كن.يست. از او پرهين

 ید گ مـهاما او امروز جان مرا نجات داد. اگر نبـو“گفت: رت يبا ح

كـاخ او  هایاهچا يست در سیبامی سربازان اكومن شده بودم و اكنون

 "نم.يدردناک بنش یدر انتظار مرگ

ست. او ين یكنمی كه فکرنيکوكاری رمرد يپآن وای “گفت: رزن يپ

ن ين بادها بـر نخسـتيكه نخست ی. از روزگارار كهنسا  استيار بسيبس
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ن اگـراف حضورداشـته یـادنـد، او در ینه وزیرین جنگلِ دیا هایشاخه

 ك و بـد متفـاوت م نـايـ، نینگـیرین دیـبـه ا یموجـودات یاست. برا

 "شود.می

؟ ستيان نياز نسل آدموای  ی نی“گفت: رت يح یانس با كميسوش

اش رهكنـد. چهـ یزندگ ین گوچنيتواند چننمی یا اشموغیچ انسان يه

 وده است؟ها باهوراكه او از  ییبگو یخواهمی خورد. پسنمی وانیبه د

" 

نگام هن، در آن يش از نبرد نخستياو پ “گفت: د و يكش یرزن آهيپ

اه ن رو گـیـابودند، زاده شده اسـت. از  یها نژاد واحداهوراوها و یكه د

 تـو بـوده ارِیـكند. بخـت می ان رفتاریاهوراوان و گاه مانند یهمچون د

اش یکـين نیـ. هرچنـد ایاکوكارش برخورد كردهين یهیاست كه با رو

 وبرتـر  یتـيموجـودات گ یندارد. او خود را از همه یخاص یلزوما م نا

 یکیارتنور و  او، نبرد یرد. برايگنمی یز را جديچ چيداند و همی باچتر

رد و يـگمی ن رایست. گاه گرف ايسرگرم كننده ن یك بازیجز  یزيچ

  "ست.يبر رفتارش حاكم ن یچ منطقيگاه آن را، و ه

ا رهـا اهورااز  یکـیپس امروز مـن “گفت: ندانه شمیانس انديسوش

سـت مدتها ین نسـل آسـمانیـازمردمان م تقدند كه ا یاري. بسامدهید

ا در شـان در ریاز ا یکـیكـردم بتـوانم نمی ز فکـريمنقرض شده. من ن

 "نم.يسراسر عمرم بب
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ن را شـایك تـن از ایش از يتو امروز ب“گفت: زد و  یرزن لبخنديپ

 "د.ید یشتر هم خواهيب ی، و به زودیادهید

 گفـت:ره شد و يرزن خيبه چشمان درخشان پ یانس با شگفتيسوش

 "شما هم ...؟  ی نی“

شـتاد نـام ها هستم. من اَرَاهوراز از نسل ي، من نیآر“گفت: رزن يپ

 ا  استسن غار هستم. سه هزار ین نبرد ساكن ايدارم و از زمان نخست

الها رانه سـات خواهد داد، صبوكه جهان را نج یكه در انتظار آن پهلوان

 نهير سـدار دور يبس هایاز زمان یاريبس هایام. قصهو قرنها را شمرده

 "كردم.می یشانت بازگویبرا یدارم كه اگر وقت داشت

شـد می افزودهاش یمخاگب بر شگفت یانس كه با هر جملهيسوش

انم. دنمـی هـااهوران وينبـرد نخسـت یدربـاره یادیـز زيمن چ“گفت: 

ه بـاوشـگرد ياست كه مردمـان س یهایام، قصهدهيآنچه كه شن یهمه

ن بـاور ند و خودشان هـم بـدایگومی كهن هایافسانه یزمزمه درباره

 ار مشتاقم كه داستانتان را بشنوم.يندارند. بس

 یرباشـو ینشست و به آرام یدر كنار اجا  سنگ ییاَرشتاد بر سکو

 سـت، در امـواجینگرمی كه به دور دسـتها یجوشان را هم زد و در حال

غر  شد. بازتـاب نـورآتش در چشـمانش همچـون ها گذشته یادآوری

 شدند.می بود كه زنده یخاگرات هایش له
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 یموجـودات، حتـ یهمـه یبگو، زمانيغ یارشتاد، بانو“گفت: پس 

 تآن حرمـ شـناختند و بـهمی ن نام رایان و اشموغانِ كوتاه عمر ايآدم

ابد. امروز، یمین آشنا ین نام در گوشها پژواكیگر ایهادند. اما حاچ دنمی

  "ام.وسنگِ دچور بودهیاد ندارد كه من مادر نریبه  یگر كسید

ــ ــت: انس يسوش ــوانینر“گف ــان پهل ــنگ؟ هم ــد یوس ــه تن س یك

 "اند؟اوشگرد ساختهيس یش را بر دروازهیآساغو 

 "وست.ست، خود ايس پسرم نیآن تند“گفت: ارشتاد 

 فهمم چـهنمـی مـرا بـبخش مـادر جـان، امـا“گفـت: انس يسوش

 ".ییگومی

سالها  ر غبارینه زیری. خاگرات دیكه نفهم یحق دار“گفت: ارشتاد 

رسـند، می كـه تـازه از راه یموجـودات جـوان یشوند و بـرامی مدفون

ه، ن همـیـكننـد. بـا امی ن جلـوهيدروغ یهایو افسانهها همچون قصه

دن يشن اهت بهادامه دادنِ ر یم. تو برایت بگویان خود را برابگذار داست

 ايـه دنداشت. من در زمان سلطنت جمِ بزرگ ب یاز خواهين سخنان نیا

 خوشـبخت وان پرشمار بودنـد يها مانند آدماهوراكه  یآمدم. در روزگار

دنــد. یيزامی ســالم یشــدند و فرزنــدانمی دهیيــســتند. شــادمان زایزمی

  "شد. یجم  چه زود سپر یادشاهدوران پ ،افسوس

ر اينـام جــم را از آوازه خوانـان دوره گـرد بســ": گفـتانس يسوشـ

  "ام.دهيشن
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از  د نخسـتیـ، بایآن كه داستان جـم را بـدان یبرا“گفت: ارشتاد 

ار يسبار يبس ی. در روزگاریش از زاده شدنش آگاه شويت جهان پيوض 

 هـای، كـارد آوردندیا پدر یتيكه گهمزادی ن شامگاه، چهار یدورتر از ا

 یگـختياز در هـم آمموجـودات ن یـم كردند. اين خود تقسيجهان را ب

ش، دو نـوزاد یـزا ین دورهيده شده بودند. در نخستیين زايآسمان و زم

و را یـدن ين نخسـتي، و زمـاهـوران يا آمدند. آسمان نخستيهمزاد به دن

ار بـن یـا ختنـد ويگر سپهر و خاک با هم در آمید. پس از آن، بار دیيزا

 وان يآدم كه تبار یوجود نهادند. جفت ین جفت همزاد پا به عرصهيدوم

 شود.می شان ختمیاشموغان به ا

ا، ر یش محفوظ داشت و درستکاریخو ی، خرد را برااهوران ينخست

 زوهرآنچـه او آر یبـود، واژگونـه یو كه همزاد بدخواه وین ديو نخست

و  هـا جـدا شـداهوراوان و یـام نسـل دكرد را خواسـت. از آن هنگـمی

و  آسـمان ن دو، فرزنـدان بزرگتـرِیانشان آغاز شد. ايدر م یابد یدشمن

 دان داشتند. یجاو ین بودند و خود و نوادگانشان عمريزم

ان اسـت، يـومَرد كه جـد بـزرگ آدميان دو همزاد كوچکتر، گِياز م

سـت، بـه ش كه جد اشـموغان ایان را گرفت و برادر دوقلویاهوراگرف 

ك یـوان بـه ید یان و جاه گلبیاهوراومرد كه از خرد يوست. گيوان پید

كند تا در مقابـل نقطـه  یگران را راضیاندازه بهره داشت،  موفق شد د

 یحق پادشاه -عمر كوتاهشان ی نی-خود و فرزندانش  یض ف عمده
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هـا جـاه اهوراوان كه بر خالف یبماند. د یان باقيبر جهان در نسل آدم

ن حق مخالفت كردند و اشموغان كـه یو زورمدار بودند، ب دها با ا گلب

وسـتند. يوها پین برادران بودند، به دینِ این و كوچکتریترنوادگان پست

ان كـه یـاهوراگر جدا شدند. به جز یکدین از ین رو چهار نسل آغازیاز ا

ر نژادها به دنبـا  یبودند، سا یتين موجوداتِ گیرومندترين و نیتركامل

ان يـاز آدم یدند. گروهـيكش یرا به تباه یتيكوچکشان گ هایخواست

ز در مقابـل يـوان نیـوسـتند و ديوان پیـدان به دیجاو یبه هوس زندگ

ن یـا یكردند. امـا همـهمی ن را  گلبيك شدن در سلطنت بر زمیشر

 ب دتر رخ داد. ها یآشفتگ

سـر  جهان را بـر یكه تاج پادشاه ین كسين، اوليدر روزگار نخست

 فـتچکس بـا اقتـدارش مخاليچند سـا  هـ یومرد بود، و براينهاد، گ

تنه فه شد و كوتاه به دست مِهردُروج كشت یكرد. اما او پس از زماننمی

 یکـین كه ن آشوب ادامه داشت، تا آیان چهار نژاد آشکار شد.  ايدر م

ر بـبـود،  زاديـو مـادرش آدم اهورااز نوادگان او، جَمِ بزرگ، كه پدرش 

 "ود.، جم بیتين خداوندگار گيب نخستين ترتیره شد و به ايان چجه

 ان بـوده اسـت؟ همـهيـپـس جـم از نسـل آدم“گفت: انس يسوش

 "دانند.یم هااهوراان را از نسل یان است، و خدایند او از خدایگومی

و  ییان از سـويان و آدمیاهورادر آن روزگاران كهن، “گفت: اَرشتاد 

ن یـان ايـختنـد. از ميآممی گر با هـم درید یوها از سویاشموغان و د
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ره شـد. پـدرش، يبود كه بر تمام جهان چ ین كسيها، جم نخستدورگه

جـم،  اش،سـتهیان بود. فرزند شایاهوران یاز داناتر یکیزُروانِ خردمند، 

ان را در آن يـجدا كرد و آدم یرامونيپ هاینيرا از سرزم یانين ميسرزم

ش داد و مسـاحت آن را بـه یسه بار افزا راس رايداد. او سطح خون یجا

هـا بـه اهوراگسـترد.  یرامونيپ هاینيتمام سرزم یمجموعه  یاندازه

 یایـدر یدِرَفش و فَـردِرَفش كـه در دهانـهیـنِ ويجنوب، به دو سرزم

سـرد  هاینيوان در سرزمیفراخکرت گسترده است، مهاجرت كردند.  د

شـوند سـاكن شـدند و می دهيـامكـه وَروبَرشـان و بَرجَرشـان ن یشمال

دنـد. بـه یوا اقامت گزيآرزا و س یو باختر یاشموغان در دو كشور خاور

ره شـد. در آن يب كار جهان سامان گرفت و نظم بر همه جا چين ترتیا

گفتند و ماننـد می ك زبان سخنیان به يآدم یاد رفته، همهیروزگارِ از 

 سته نبودند.گوناگون واب هایامروز به نژادها و زبان

د و يكشـ یرامـونيپ هایراس و كشـوريان خونيم یجم مرز استوار

ــایوارید ــزر یه ــن را در می ــتي ــگ دژ و يس هایان دش ــگرد و گن اوش

ب يراس را از آسـيب خـونين ترتیاستوار نمود و به ا یانيم هاینيسرزم

ــقبا ــاجم دی ــل مه ــی ــا ب ــرد. تنه ــظ ك ــونيو و اشــموغ حف راس و ين خ

ب كـار جهـان نظـام ين ترتیماند. به ا یارتباط باق یبجنو هاینيسرزم

هـا بـه اهوراان و يـگر جـدا شـدند. آدمیکـدیکان از يگرفت و بدان و ن

شـان بـا یاز ا یاريش گرفتند و بسيرا در پ یآرام و امن یزندگ یشادمان
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افتند كـه كـم یچنان دراز  یختند و فرزندان برومندشان عمريهم درآم

  "كردند.ی میرابرها باهوراوان و یكم با د

بـر ای نشانه یین عصر گالیپس چرا امروز از ا"د: يانس پرسيسوش

 "نمانده است؟ یجا

شـم وان همـواره چیـجم، د یدر تمام دوران پادشاه“گفت: ارشتاد 

 هـایو جنگل ییگال یراس و كشتزارهايز خونيگمع به خاک حاصلخ

 ريتسـخ رو ران قلمیگشتند تا ای میفرصت ینش دوخته بودند و پیزمرد

خاور  از یاهگمان بودند و هر از چند يشان هم پیز با ايكنند. اشموغان ن

 شـگرد واويجم دو شهر س یتاختند. هرچند وقتمی راسيو باختر بر خون

 هـاید، مـرزين كشـیـزر یهـایواریگنگ دژ را ساخت و در برابرشان د

كـه  نبـود، تـا آ یت بـاقين امنیامن و مستحکم شد. ا یانين ميسرزم

 "زش خود را آغاز كرد.يدهاک خیآژ

نِ يت راسـتیـهو یدانـمی دانـا، تـو یبـانوای " انس گفـت:يسوش

مـا اراننـد می ست؟ همه نام او را با احترام و ترس بر زبانيدهاک چیآژ

ت آن اسـ ده اميكه از او شن یزيداند. تنها چنمی یزيچ كس از او چيه

    "كه سه سر و شش چشم دارد.

نـد بـر یگومی ومرد بود.ياز نوادگان گ یکیدهاک یآژ“ گفت:رزن يپ

ار يبسـ هایاند و من خود در زماندهیين رويزهرآگ یهایش مارهایكتف

 یام. هرچند آنان را همچـون جـانوراندهیداش ن مارها را بر شانهیدور ا
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 ین كـه بـه راسـتیـاز بـدنش. در مـورد ا یافتم، نه بخشیدست آموز 

 یزيـچاش دربـاره یم. از همان آغـاز كسـيدانمی ار اندکيست، بسيك

دانسـتند. پسـر مـن كـه می بيمه یویاو را د یبرخ یدانست. حتنمی

ار بـا جـم يبسـ یگفت شـباهتمی ارو شده بود،یبا او رو یکبار در نبردی

جادوگرانـه  هایلهيزند و حمی در درونش موج یمنیاهر یدارد. اما قدرت

 یدار كردنِ مـاريبود كه با ب یهاک كسدیخته است. آژيبا خونش درآم

 هـایرا بـر هـم زد و مرز یتـين خفتـه بـود، نظـم گيكه در بطن زمـ

ش يشــاپيرا از هــم گسسـت. او پ یرامـونيپ هاینيراس و ســرزميخـون

تاخـت، ورن را بـه دام  یانيـن ميوان و اشموغان به سرزمیاز د یسپاه

ش یخـو یه جبهـهرا ب یاريانتکاران بسيد و خيش فرو كشهایوسوسه 

 كشاند.

ورن؟ "د: يده است. پرسیدواش انس حس كرد خون به چهرهيسوش

 و از تبـارزندگان است؟ راست است كه ا یسرآمد همه ییبایاو كه در ز

 "هاست؟اهورا

سـت. يها ناهورانه، پسرم . او از “گفت: كرد و  یتلخ یارشتاد خنده

 یاست كه هرگز راضـ یسهمگان در ابهام است. پدر او ك یتبار او برا

ن قدر بدان كه او ابتـدا در يش تو فاش كنم. همينخواهد شد نامش را پ

دن يمـت بخشـيدهاک بـه قیـست. اما آژیزمی انيان و آدمیاهوراان يم

ش ملحـق كـرد. یش را داشت، او را به سپاه خویكه همواره آرزو یزيچ



 79/  وزَرمیدیگاهان: م نینخست

 هـاااهوران و يـان آدميـاز م یچ سلحشـوريبا بود كـه هـیورن چنان ز

همـاورد  ین رو بید. از ایبه نابود كردنش نما یتوانست خود را راضنمی

زود  یلـيان رفتند. او خياز پهلوانان سپاه نور به دستش از م یليبود و خ

بلندمرتبـه  یگـاهیآژِدهـاک جا یدهیـاز سـرداران برگز یکیبه عنوان 

 "افت.ی

 رهيـدهاک چیـچگونه شد كه جم نتوانست بر آژ“گفت: انس يسوش

 "داشت؟ یحکمران یتيكه او بر كل گ یشود؟ مگر نگفت

بانان يدهاک با وجود گمنام بودنش، توانست پشـتیآژ“گفت: ارشتاد 

 وان و اشــموغانِ ســاكنیــدا كنــد. تمــام ديــخــود پ یبــرا یقدرتمنــد

ر وسـتند. جـم كـه بـا فشـايراس بـه او پيخـون یرامـونيپ هاینيسرزم

 هـاهورااروبـرو شـده بـود، از  یرامونيپ هاینيانِ خونخوار سرزمیلشکر

 یگـدهاک و سرداران شجاعش كـه همین نبرد، آژیخواست. در ا یاری

 یهبـركـه ر ییاهـوراو بودند، با جـم و شـش یز دیبه جز ورن و اَشناو

ا در رش یگـاه خـویدند. جم كـه پايش را بر عهده داشتند، جنگهایروين

ر داه توست، كه زادگ یشهر یاوشگرد قرار داده بود، در برابر دروازهيس

 هـایآب انبوه، آنجـا كـه هایپهناور فراخکرت و جنگل یایدر یانهيم

نانش نِ با دشـمیوار زریزند، پشت دمی چَست بر ساحل موج یج چيخل

 ن آغاز شد. يب نبرد نخستين ترتیروبرو شد و به ا
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و  هـااهوراد. يـن، هفت شب و هفت روز به گو  انجامينبرد نخست

سـت دبـه  یتـيوا نهـادن كـار گ یش را به ازایمر دراز خووها كه عید

دن دم نهـاقان و اشموغانِ كوتاه عمر به دست آورده بودند، پس از يآدم

 ش رایخـو ینِ خود، قدرت بـاروریمان آغازيدان نبرد و شکستن پيبه م

دنـد، افتا یك از پایکاین يدر نبرد نخست ین رو وقتیاز دست دادند. از ا

 دهاک بـر جـمیـكمتر و كمتـر شـد، تـا آن كـه آژ جیشمارشان به تدر

 یکـانيپ به نام بوشاسپ، جـم را بـا یویاز سردارانش، د یکیروزشد. يپ

ه كرد. جـم از آن هنگـام در خـواب فـرو رفـت و سـپا ین زخميزهرآگ

. نهـزم شـدها كه سپهساچر خود را از دست داده بـود، ماهوراان و يآدم

كنـار  ر آمدند و در گوشـه وگرفتا ینیك به نفریبزرگ هر یاهوراشش 

ز ا یم اشـموغان كـه سـردارانيعظ هایراس پراكنده شدند. ارتشيخون

دنـد و راس هجـوم بريكردند، به خـونمی شانیمانده رهبر یوانِ باقید

ــایاهورا ــد. سپهســاچران آژ ه ــام كردن ــل ع ــآزاده را قت ــهی  دهاک، ك

 یراد و بره شدنيان چيبزرگ آدم هایوان بودند بر شهرینِ دیرومندترين

 سه هزار سا  حکومت ظلمت را بر آن سامان برقرار نمودند.

خـت و یفـرو ر یانيـن ميسـرزم هـاین شکل بـود كـه مرزیبه ا 

روز شـدند. زمـان، كـه تـا آن روز يـان نـور پيبر سپاه یکیتار هایروين

 هـایاهورافاتحـان شـدند و  یان بـردهيـکرانه بود، كرانمند شد. آدميب

پـرت و دور افتـاده  هـایمانـده بودنـد، بـه جا یكه بـاق یاندك یآزاده
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ش ادامـه دادنـد. یخـو یبه زندگ یسه هزار سا  پنهان یختند و برایگر

وان بر آن حـاكم یشد و اشموغان تباهکار و د یان خاليراس از آدميخون

 هاینيان، كـه در سـرزميـآدم هاین سبب بود كه نژاديشدند.  به هم

شـان بـا هـم هایشده بودند، گونـه گونـه شـدند و زبان یمتوار یرونيب

وا از فهـم سـخنان يسـ ین مویمتفاوت گشت. از آن به ب د مردمان زر

ل بانـانِ يدرفش و فیتنگ چشمِ آرزا عاجز ماندند و شترسواران و یاهال

 م شدند. يز تقسیفردرفش به دو نژاد متما

آمـدن م و بازستینده نگریك بود كه من به آیتار هایدر همان روز

ن ير واپسدكردم. از آن هنگام همگان  ییشگويان زمان پیرا در پا یناج

دوزنـد تـا در می هر زمسـتان بـه آسـمانِ غبارگرفتـه چشـم هایشب

ا ر یزش نـاجيـخ هاینشانهاش گاه ستارگان بر پهنهيدرخشش گاه و ب

 گرد ها رارااهوان و يآدم هایرويگر نیكه بار دای یص دهند. ناجيتشخ

 خواهـد یشکسـت پادشـاه ظلمـت رهبـر یشان را برایخواهد آورد و ا

    "كرد.

  "ست؟يك ین ناجیا“گفت: انس يسوش

 ادیـه از نگـاه مـادرش را بـ یهـایمهربانانه كه رگه  یرزن نگاهيپ

ــداخت و مــی ــه او ان ــيارِ رویاو را اســفند یروز“گفــت: آورد، ب ــنی  ن ت

ان یـاپشد. امـروز، در می دهين نامگر رستمِ پهلواید یدند، و روزيناممی

 "انس است.ين هزاره، نام او سوشيسوم
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 یراپس ب“گفت: كوتاه، خنده را سر داد و  یانس پس از مکثيسوش

 یاجمادرجـان، مـن نـ ی؟ ولـیديكشـمی ن بود كه آمدن مرا انتظاریا

وان یـام را دهسـتم كـه خـانواده یینواير سازِ بيستم. شمشيچکس نيه

مـن  یپنـدارمی ام. چگونـهستشان به جنگل پنـاه آوردهاند و از دكشته

 سـرم راكه نتوانسـتم مـادر و هم یقادر به نجات دادن جهان باشم؟ من

 "نم؟كتوانستم حفظ نمی زيجان خود را نوای  كمك ینجات دهم  و ب

انس كــه در ياســت بــه نــام سوشــ ی، مــردینــاج“گفــت: ارشــتاد 

واهـد خافـت، زاده یان یپان يكه نبرد نخست ییاوشگرد، در همان جايس

 وانیـدانـد، و مـادر و همسـرش را دنمی چکسيشد. نام پـدرش را هـ

است  یهایزين چیتاسپ، فرزند اكومن است. ايه یكشند. او كشندهمی

 ا تـوبـن مشخصـات یـا ایدانم. خودت بگو، آی میناج یكه من درباره

 "خواند؟می

 یواق ـ یت نـاجنها مشخصایاز كجا م لوم كه ا“گفت: انس يسوش

كـل مـاجرا  دیدر كار باشـد؟ شـاای یباشد؟ اصال از كجا م لوم كه ناج

 یرگيخواسته اند چنمی باشد كه یشکست خوردگان یدِ واهيام یدهیيزا

 "ش را باور كنند.یدشمنان خو

ان يـبگو در مين غیم، و من داناتریگومی نها را منیا“گفت: رزن يپ

 هـایرويرا از ن یتـي، و قرار است گیانس هستيها هستم. تو سوشاهورا

 یتـيمن بـر گیکرانه درهم شکسته، اهـري. زمان بیزه سازيپاك یکیتار
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د او را از یـبا یراس خفته اسـت. كسـيخون یباستان یره شده، و خدايچ

د جم ی. تو بایك تن، تو هستیدار كند. آن يباش یخواب گران و گوچن

. تنهـا در آن هنگـام یآور گـر گـرد هـمیو سردارانش را بار د یابيرا ب

ن در ین گام خواهنـد زد و نبـردِ آخـريگر بر زمیبار د ییان روشنايسپاه

 خواهد گرفت. 

ز و رو یزان روز بهار، در آن هنگام كـه درايد در نخستین نبرد بایا

ت یـمورتـا ما یشود،  آغاز شود. تو هفت روز مهلـت دارمی شب  برابر

بر تـو شش گاهان در براو روز  . ششیش را به انجام برسانیبزرگ خو

 ینـور بـرا هـایروين بخـتِ نین و آخـرياند، كه به هفتمگسترده شده

د، يشـن هزاره پس از مـرگ جميشود. در نوروز سومی میمنته یروزيپ

كـه  یبزرگـ یکرانه وجود خواهد داشت و هنگامهيش زمان بیامکان زا

رهـم د بـا دیـكـه با یین تویشود برپا خواهد شد. امی دهيفَرِشگَََرد نام

 ".یل كنیت تبدين امکان را به واق یشکستن زمان كرانمند ا

برد هـم ن نیا اگر در ایشود؟ می و اگر نتوانم چه“گفت: انس يسوش

انسـت قدرت بود نتو یکهیروز شدند؟ جم در آن زمان كه بر اريوان پید

م ينمشـکوک بتـوا یشان غلبه كند. از كجا م لـوم مـن و متحـدانیبر ا

 "م؟ين كنينچ
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روز يپ یسلطنت برا یکهیش از نشستن براريب یزيچ“گفت: ارشتاد 

د یـدهاک داشـت، و تـو هـم بایبود كه آژ یزين چیشدن چزم است. ا

 ".یداشته باش

 "ست؟يو آن چ"د: يانس پرسيسوش

 د. مـنرومنـد باشـين یا خواستین يآهنای د ارادهیشا“گفت: ارشتاد 

دن بـا مـان شـيافتن جـم و هـم پی یبرا كه ید هنگامیدانم. اما بانمی

ست ، بدان دیگذارمی ر پایراس را زيخون یمانده مرزها یباق یهااهورا

 ".یابی

 ديـن نشد چه؟ اگـر مـن نتوانسـتم كليو اگر چن“گفت: انس يسوش

ا م جـم رد من نتوانیشود؟ شامی وان را به چنگ آورم چهیبر د یروزيپ

ن آباشـند.  ن چند هـزاره مـردهیا مانده در یباق یهااهوراا یدا كنم، يپ

 "م؟یروز شويوقت چه؟ از كجا م لوم كه ما پ

من همواره درسـت های ییشگويام. پدهین را دیمن ا“گفت: ارشتاد 

ه هـزار سـو او را از خـواب  یافتیـكـه جـم را  ید. زمانیآمی از آب در

. هادواهد نن گام خيرومند بر زمين ییگر خدای، بار دیدار كرديباش ساله

 ل كـرده رایكـه پسـر مـرا بـه سـنگ تبـد یاو راهِ باگل كردن گلسم

 "داند.می

ه وسنگ، پسر تـو، بـینر ییبگو یخواهی می نی“گفت: انس يسوش

 "ل شده است؟یسنگ تبد
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وسـنگِ ی، نریآر“گفـت: د و يش را در هـم كشـهایمخاگبش اخم

 یهـاهلشـکر جـم بـود. او از درواز ین جنگجـویتررومند، بلند قامتين

 یویـنه دیر، ماديسِ كمانگيكرد. تا آن كه ناگهی میاوشگرد پاسداريس

ه ر آن بـگلسم شده را بـر او زد. پسـرم در اثـ یريدهاک، تیاز سپاه آژ

  "ل شد.یتبد یسنگ یسیتند

كنـار  یغـو  آسـا یکـرهيآن پ ی نـی“گفت: رت يانس با حيسوش

ك یبرابر  صد ش ازيقد او ب یشهر خودِ پسر توست؟ اما درازا یدروازه

 "پهلوانِ بلند باچست.

وهـا بـرخالف یهـا و داهورا“گفـت: نانه زد و يغمگ یرزن لبخنديپ

بـا  یليش به همنوعانشان شباهت دارند، خيان و اشموغان كه كمابيآدم

هـا از اهوراندازد. يتو را به اشتباه نوای  كردند. شکل من ومی هم فر 

ان بـه يـگرفتند و همچـون آدمر و شر كناره يان خيكه از نبرد م یزمان

ن بـه ين رو چنـیت دادند، رو به زوا   رفتند و از ایت موجود رضايوض 

 کرانـهيجهان كهن، آنان كـه در زمـان ب هایاهوراه شدند. يان شبيآدم

فرزند من نریوسنگ در غو  آسا و باشکوه بودند.  یستند، موجوداتیزمی

دليل هم در هنگـام نبـرد  هنر باستانیِ تليير شکل استاد بود. به همين

آ؛آزین همچون غولی شکست ناپذیر گام به ميـدان نهـاد. او همچنـين 

. او راه باگـل كـردن یابيـد جم را بیتو بای خروشِ جادویی بود. دارنده

ش رها شود، یوسنگ از گلسم خوینر یداند. وقتمی وسنگ رایگلسم نر
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هـا اهوراد. يشخواهد كای ش را رها خواهد كرد و ن رهیخو یقالب سنگ

او گـرد هـم  یدن صدايبا شن ییروشنا یمانده در جبهه یان باقيو آدم

 ن شـروعيد و نبرد واپسيجمع خواهند شد. آنگاه فَرِشگَرد فرا خواهد رس

روز شوند و پهلوانـان سـرِ مـار يك پين هاین بار قدرتید ایشود. شامی

 "وبند.دهاک را به وَجرَه فرو كیب آژيمه یبزرگ، آن پرورده

 كـه ین موجـوداتیـز در مـورد ايـچ چياما من ه“گفت: انس يسوش

اگران يـاز خن یهایمـار بـزرگ جـز قصـه یدانم. دربـارهنمی ییگومی

خـورد. نبـرد می ن بار است كه اسـم وجـره بـه گوشـميام و اولدهينشن

نبـا  بـه د ندارد. تنها یچندان یم م نایبرا یکیو تار ییروشنا هایروين

 یگردم. هماوردمی دن از قاتالن مادر و همسرميانتقام كش یراب یراه

م از جـخفتـه ماننـد  یانیبـه خـدا یاریـدهاک و یمانند آژ ینيبا سالگ

نـام  یفروتن و ساده هستم كه حت یمن خارج است. من انسان یعهده

 "دانم.نمی پدرم را

، نـه یهسـت یكنمی كه فکر یهست یزيتو همان چ“گفت: رزن يپ

 خـاور ید به سـوی، بایچه هست یبدان یخواهمی نه كمتر. اگر شتر ويب

د خواهـ یی، تو را به نزد پدرت راهنمایكنمی كه حمل ی. بازوبندیبرو

 "كرد.

د که خوریداند می بازوبندش را ین كه ارشتاد ماجرایانس از ايسوش

 "؟یشناسمی ست؟ تو پدر مرايمنظورت چ“گفت: و 
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دانم مـی توست، نه من. من فقـ  یفهيشناختن پدرت، وظ“گفت: 

 جم را رين مسي. در همین برويخاور زم ید به سویافتنش بای یكه برا

 ".شد یش روبرو خواهین راه با سرنوشت خويافت، و در همی یخواه

م كـرده يم ترسـیـش رويكه پ یچشم انداز نبرد“گفت: انس يسوش

ا ر یسانكد بروم، یدانم به كجا بانمی ره و مبهم است. مني، سخت تیا

ن شناسـم. مـنمی د نجات دهمیرا كه با یهایاهورادار كنم و يد بیكه با

ش و یدانم. بـه قـدرت خـونمـی شناسم و نام پدرم رایخود را نم یحت

 وشـك دارم،  یمـين نقـش عظيبر عهده گرفتن چن یم براهایییتوانا

م. د داریـن جنگ بزرگ شركت كـنم تردین كه بخواهم در ایدر ا یحت

ه روز شوم؟ چگونه ممکن است سرنوشت جهان بينه ممکن است پچگو

 "وابسته باشد؟ یتالش همچون من

 یهـایهانِ پرعظمت همواره توس  رخداديچرخش ك“گفت: ارشتاد 

 آنچه كه یرد. پس از بزرگيگمی شکل یشخص یهایكوچك و انتخاب

 هداشـتد نیش هم تردیات قرار گرفته نترس. در مورد قدرت خوبر عهده

 ".یرومند هستي، نیش باور داریباش. تو همانقدر كه به خو

ه د نداشـته باشـم؟ مـن كـیتوانم تردمی چگونه“گفت: انس يسوش

فـاع ش دیندارم تا از خو یسالح یساختم، امروز حتمی ريشمش یعمر

 "اشم؟بسه هزار ساله  ینبرد هایتوانم مدافع آرمانمی كنم. چگونه
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ود بره شده يكه به چشمانش خ یحال ش خم شد و دریارشتاد به سو

بـزرگ  یدان جنگـيـم یانـهي. تو در میندار یگرید یتو چاره“گفت: 

ن یـا هـایگرفیگرف ماندن امکـان نـدارد. ب ی، امروز بیازاده شده

سـاله  ن نبـرد سـه هـزاریـاز ا یاند. تو بخشم ركه، قرنهاست كه مرده

، پـس یاهدیرا تو برنگز خیان تاریاوشگرد در پاي. زاده شدن در سیهست

 .ی، از كـف نـدهیاش بـه دسـت آوردهین زایكن آنچه را كه با ا یس 

را  جهان تـو اد داشته باش  كهی، اما به یجهان را انتخاب نکن یتوانمی

حاصـل نـزد مـادر و یسـتن آسـوده و بیانتخاب كـرده اسـت. زمـان ز

 یدگتکـرار كـردنِ زنـ یبرا یگر مجالیده است. ديهمسرت به سر رس

لوحانه ادهسـ. تو از متن یرا ندار یكه داشت یتياهم یش پا افتاده و بيپ

متن  ، تالش كن تایااوشگرد كنده شدهيان سيآدم یزندگ یم نا یو ب

نده یآ اگرانِيخن هایسرود یستهی، چنان كه شایسیخودت را خوب بنو

 "باشد.

 "ا اگر نخواستم؟یو اگر نتوانستم چه؟ “گفت: انس يسوش

ش رفــت، و ارتــ یان خــواهيــآنگــاه از م“گفــت: دانــه يتاد ناامارشــ

ای شـده ريـدرگ یز به همراهت نابود خواهد شد. تو در قمارين ییروشنا

و  ینخـواه یتـوانمی كه تمام زندگان و مردگـان در آن سـهم دارنـد.

  ".یريكناره بگ یاز باز یتواننمی ، امایبباز یتوانمی ،ینتوان

 "چه كنم؟ ییگومی حاچ"د: يانس پرسيسوش
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 یاريبسـ یناشناخته یجنگل در شب هنگام خطرها“گفت: ارشتاد 

ر و بـا ن غـار بخـوابياز امشب را در همـ یمي. نیاز خستهيدارد و تو ن

 یمـهياور. درسـت در نيـات را بـه دسـت باز دست رفتـه یرويگر نید

 ، فرصـتیدار شـويـآن ب یخواهد خواند. اگر با صـدا یامشب، خروس

از  .یريـش بگين در پـيخاورزم یش را به سویداشت تا راه خو یخواه

 یقته بگذر. وبرف پوشِ كو هایا یهارابورز باچ برو و از فراز  یگردنه

ب يـز ت ق، ایوا عبور كنين سيو از سرزم یان بگذرياز رود سرخِ چهروم

ن يسـرزم هـایبود. پس از آن در مـرز یسربازان اكومن در امان خواه

ا دنبـا  رت را از آنجـيمسـ یهيـد بقیداشت و با یقرار خواه وروبرشان

، یكت كنـمه شب حريرتر از نی، دیليا به هر دلی ی. اگر خواب بمانیكن

ه من كاست  یزين چیبود. ا یر سربازان اكومن خواهيسحرگاه فردا اس

 "نم.يبمی ندهیدر آ

اره كنار آتش اشـ ین سخنان برخاست و به سکویارشتاد با گفتن ا

اشـت د یك غـار گـام برمـیاعما  تار یكه به سو یرد. آنگاه در حالك

گـر ید، بار یروز شويم. اگر پينين نبیگر را ب د از ایکدید ما یشا“گفت: 

 "درود.ن نشد، بيد. اگر چنید ین نبرد مرا خواهيواپس یدر هنگامه

ش تشـکر هایرزن بابت محبتيپ یدور شونده یهیانس از سايسوش

آشـفته و  یغار گـم شـد،  بـا ذهنـ یارشتاد در ظلمت انتها یكرد. وقت

خـروس  ید و نگران از آن كه صـدايدراز كش یسنگ یخسته بر سکو
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كنـد.  یريق شدن خوابش جلوگيد تا از عميكوشبرخواهد خاست،   یكِ

خوانـدن خـروس را  یانس چشمانش را بسـت، و ناگهـان صـدايسوش

بر هم نگذاشته باشد. از  چشمای لحظه ین بود كه جز براید. مثل ايشن

 بستر برخاست. 

انـده ره ميم بر او خيعظ یغار مانند مردمك چشم یدهانه یاهيس

د كـه ق فـرو رفتـه بـويچنان عم یبه خواب اش،بود.  بر خالف خواسته

.  گـر خوانـدیآورد. خـروس بـار دنمـی ادیـش را هـم بـه یاهایرو یحت

حکـم ش را بر پا مایهپوش ین آمد. پایيپا یسنگ یانس از سکويسوش

 ا لمسن سرخ رينگ ید. صافين بازوبند كشيكرد و سرانگشتش را بر نگ

بـه  جنگل قـدم نهـاد. یصبحگاه یامن غار به خنکا یكرد و از گرما

و  سـتیآسـمان بـود نگر یرگياز افق كه رنگش روشنتر از  تای گوشه

 یزيـكـه آغـاز شـده بـود چ یت نبـرديـش رفـت. از ماهيبدان سو پ

 روز شود.يم داشت پيست، اما تصمداننمی

 

ش رفـت. يشـر  پـ یم در راستايگفته بود، مستق ارشتادچنان كه 

ح داد انـدرز يزد، تـرجيـن كه از برخورد با مزدوران اكـومن بپرهیا یبرا

كــوه بــه حركــت خــود ادامــه دهــد. پــس  یرد واز رویرزن را بپــذيــپ

مـود. يپوش پديسـپای قلـه یرا تا بلندا ارشتادرامون غار يپهای صخره

گرفت. ص ود كردن تا آن ارتفـاع چنـد  یا  كوه پیآنگاه راه خود را بر 
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 ر خــود رايبــر دوش كوههــا مســ یاز وقــتش را گرفــت. وقتــ یســاعت

د از پشـت يروز ظاهر شده بود و خورشـهای ن نشانهيد، نخستيسنجمی

 د. از دور دستهايكشمی ش دامنیر پایشر  بر جنگل سبز ز یرهيافق ت

 یبـر كرانـه یديند كـه ماننـد جـانور سـپياوشگرد را ببيوانست ستمی

ن شـهر از آن یمرمر ینشسته است. برج و باروها یفراخکرتِ خاكستر

 یوسنگ جـز شـبحینر یآساکر غو يشد و از پنمی دهیفاصله درست د

كه با شهر زادگاهش گرفتـه  یادیز یآمد. از فاصلهنمی مبهم به چشم

د بـه يـدراز جا به جا كرده است.  ب  یاو را مسافتوای  افت كهیبود، در

ن بخـش از یـبتواننـد بـه اهـا ین زودید كه اشموغان به ايرسمی نظر

 كوهستان برسند.

ج پهنتـر شـد، تـا آن كـه بـه یش گرفته بود، به تدريكه در پ یراه

هـارابورز قرارگرفتـه بـود. بلنـدای د كـه بـر يمرتفع و پهناور رس یدشت

 هایرا به جنگل ین دشت كوهستانیا یكناره یميظع یسنگ یوارهید

د ارتفاع يست و كوشیش نگریر پایانس به زيوست. سوشيپمی شیر پایز

 اش،یلخت و عمـود یواره با تنهین بزند. ديرا تخمای صخره یوارهید

پراكنده بـر  یهایكج و م وج و جان سخت كه همچون خا  یبا درختان

شـد و آن دوردسـتها می شروعاش یاز چند قدم ده بودند،یيرواش نهيس

انس يد. سوشـيرسمی فراخکرت یایدر یهيپستِ حاش هاینيبه سرزم
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ن يچنـ ین زد. هرگـز از مکـانيواره را حدود پنج فرسنگ تخمیارتفاع د

 سته بود. یش ننگریخو یر پایبلند به ز

 بلنـد و یهـایراه خود را به داخل دشت ادامـه  داد. دشـت از علف

شد می دهیدامها د یآن اثر چرا یجا یده شده بود. در جايسرسبز پوش

 یا صداافتد. از دور دستهی میو م لوم بود كه گذار چوپانان به آن حوال

 یچوپانـان ین صدا به گلهید. ممکن بود ايرسمی پارس سگها به گوش

خـت بن صـورت، اگـر یستند مربوط باشد. در ایزمی ن منطقهیكه در ا

توانسـت از می شد،نمی یخبر یسگ وحش هایبود و از گله یمارش ی

 ره شـدهشکافته و پا ین زوديش به همهایافزار یرد. پايآنها كمك بگ

 ده بود.يرمقش را كش یو تشنگ یبود و گرسنگ

دشـت بـا  یانـهيش رفـت و در ميپارس سگها پـ یصدا یبه سو

ای لـهروبرو شـد. گ گشتمی كه دنبالشان یچوپانان هاین نشانهينخست

 ینـهيگرفـت، در زممی بزرگ كه چند صد گوسـفند و اسـب را در بـر

 هشگذشـت، تنهـا نگـامی كـه یپهناور دشت به چرا مشلو  بود. وقت

 ده باشند. يد ترسيرسنمی كردند و به نظرمی

 یپارس سگها از همه سو برخاست. سـه سـگ قـو یناگهان صدا

 یش هجـوم آوردنـد و در حـالید رنگ از سه گرف به سويکل و سفيه

انس كـه جـز يكردند، راه را بـر او بسـتند. سوشـمی كه به شدت پارس

 دن و فرار كردن را هم درخـودینداشت و رمق دو یش سالحهایمشت
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 یگله اهل هایدانست سگمی ستد.یخود با یح داد بر جايد. ترجیدنمی

 حملـه روبـرو شـده انـد، یهستند و اگر احسـاس نکننـد بـا گلـه دزد

 كنند. نمی

د و ن نداشتنايدر برخورد با آدم یادیز یسگها، اما، انگار كه تجربه

هت بـه جكردند. آرام از سه ی میگرگ خطرناک تلق ینوع یاو را همتا

دادنـد و می زشـان را نشـانيت هایكردند و دنـدانی میشرويش پیسو

اگر   ند تاما ستاد و منتظریخود ا یبر جا یانس با آراميدند. سوشیغریم

ر تـوانش بـدود و فـرا یمانده یش آمدند، با باقيدنش پیدر یسگها برا

 یخـت. صـدايدر آم یگـرید یكند. اما ناگهان  پارس سگها بـا صـدا

 د.يـولـش كن“گفـت: ش دشت يم ان گرگ وياز م یرومند و بم مردين

  "ست.يدزد ن

نـد ردسکوت كده باشند، ناگهان ين سخن را فهمیسگها، انگار كه ا

آمـده  كـه صـدا از آن یانس به گرفيو از اگرافش پراكنده شدند. سوش

 د.یبلند قامت روبرو د یبود برگشت و خود را با مرد

در  بـزرگ را ییاز پشم گوسفند بر تن داشت و عصـا ینيمرد، پوست

ش مثـل دو یپرمـو یچهـره ینـهيفشـرد. چشـمانش در زممی مشت

خاک  وانبوهش آشفته  هایشیو ربلند  هایدند. مويدرخشمی نورافکن

نده بـود.  خشـن پوشـا ییرا چوقـااش یآلود بود و بدن تنومند و عضالن

 بر سر داشت.   یكوچک یكاله نمد
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 "درود بر تو.“گفت: انس يسوش

ود بـر در“گفـت: كنجکاوانـه او را برانـداز كـرد و  یچوپان با نگاه

شـت ن دیـاز ا یزاديـاست كه آدم یدراز هایرهگذر تنها. مدتای تو،

خورد. نمی وانِ راهزنیافه ات به اشموغانِ گله دزد و دينگذشته است. ق

 "؟ین مرتع آمده ایچه به ا یو برا یستيك

ــ ــت: انس يسوش ــ“گف ــن سوش ــيم ــام دارم، سوش انس از يانس ن

 "اوشگرد.يس

ناآشـنا  ینـيمکث كرد. نام زادگـاهش در گـوش خـودش گن یكم

 یدغدغـهیآسـوده و ب یزنـدگ شـد كـهنمی داشت. انگار هنوز باورش

 شه از كف داده است.يهم یرا برااش گذشته

 "اوشگرد...يانس از سيسوش"ر لب تکرار كرد: یچوپان ز

كننـد. نمی گـردش ین حوالیاوشگرد در ايساكنان س"د: يآنگاه پرس

 الپ وسـ ین منطقه افتاده است؟ بـینم چه شده كه گذارت به ايبگو بب

 ".یكه گم شده باش دینمامی نيتوشه، چن یب

 "ام.گم شده یري، به ت بیآر“گفت: انس يسوش

کـم ش دراز كرد و محید و دستش را به سویمقدمه خند یچوپان ب

ن مـم. یـگـم شـده ا یما بـه شـکل یهمه“گفت: با او دست داد. ب د 

د كـه یـد یا و نهار را مهمان من باش. هرچند خـواهيوِهومن هستم. ب

 "ش ندارم.یاز مهمانان خو ییرایپذ یبرا یادیامکانات ز
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دانسـت، از فشـار می پنجـه یقـو یانس كـه خـود را مـرديسوش

ه ايسـ یانگشتان وهومن بر انگشتانش جـا خـورد و همـراه او بـه سـو

 ینـدهكگله قرار داشت. وهومن چند  یانهيش رفت كه در ميپ یچادر

 كه مقابـل كلبـه درسـت كـرده بـود یكوچک یرا در اجا  سنگ یچوب

 وبـا سـر  را كه در اجا  بود به هم زد و چند بار یهایو خاكسترخت یر

تـش ختـه بـود آیكه بـر خاكسـتر ر ید. باچخره خاشاكيصدا بر آن دم

ل یبدر تیگرم و دلپذ یكمرنگ آن به آتش هایزود ش له یليگرفت و خ

ل ر سـخت و زرد رنـگ از داخـيـپنای ر و تکهيشای شد. وهومن كاسه

 كنـار د. آنگـاه دریمختصر تدارک د ینان چاشت یمچادرش آورد و با ك

نامـت  یپـس گفتـ“گفـت: كنار آتش نشسـت و  یانس بر سنگيسوش

اوشـگرد يدانسـتم مـردان سنمی .یب داريعج یانس است؟ اسميسوش

 "نامند.می ن اسمیهنوز فرزندانشان را با ا

 م، را...ن نام را مادرم بر من گذاشته است. پـدریا“گفت: انس يسوش

  "ام.دهیند هرگز

آه، “گفت: تند به او انداخت و  یوهومن با چشمان درخشانش نگاه

 ؟یپس تو پدرت را  از دست داده ا

 نـه،“گفـت: از شرم برافروخته شـده بـود، اش انس كه چهرهيسوش

رک درم را تـا آمدن من، مايش از به دنيا پیدانم. گونمی چيهاش درباره

  "كرده باشد.
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  "ب.يچقدر عج“گفت: ر لب یوهومن ز 

ور ا  فـرو رفـت. نـيـنگاه نگاهش را به آتش دوخت و در فکر و خ

بلندش را  یموهای د و حلقهيرقصاش میمردانه یسرخ آتش بر چهره

زد. مـی خته بـود را  رنـگيچش در هم آميچ در پيش انبوه و پیكه با ر

مـه يان نن چوپیزِ پدر نداشتن به نظر ايانس در فکر بود كه چه چيسوش

 رمنتظره روبرو شد.يغ ید، كه با پرسشیآمی بين عجيچن یحشو

 "؟یزیگرمی از دست سربازان اكومن“گفت: وهومن 

 ا خبرهـا در كـوه و جنگـلی. گویآر“گفت: انس شگفت زده يسوش

كـه  یدانمی شوند. از كجامی اوشگرد جا به جايسهای  تر از كوچهیسر

 "ختن از دست او هستم؟یدر حا  گر

 "حدس زدم.“گفت:  ،ره مانده بوديمچنان به آتش خوهومن كه ه

ام. دهیـند قرنهاسـت كـه او را"بتر را بر زبان راند: یغر یآنگاه حرف

 "ست؟ينطور نینکرده باشد. ا یادیر زييكنم تلمی فکر

 "؟یزنمی حرف یاز چه كس"د: يانس پرسيسوش

نم دانمی ام.دهیم. قرنهاست او را ندیگومی اكومن را“گفت: وهومن 

ی دكه بـه ثـروت و دولتمنـ یشده است؟ مثل اشموغان یحاچ چه شکل

 یمیندِ قدروميوِ چاچک و نیا هنوز همان دیرسند چا  و فربه شده، می

 "است؟
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 كه یره شد و خودش هم از حدسيوهومن خ یانس به چهرهيسوش

نچـه آوان، تـو نم، چوپانِ جيبگو بب": گفتزده بود به خنده افتاد. آنگاه 

 "، مگر نه؟یستيد نینمایم كه

كـه  ینـيبمی“گفت: وهومن باچخره نگاهش را از آتش برگرفت و 

  "ستم.يجوان ن یپندارمی چوپان هستم. اما چنان كه

 سـا  یسـ“گفت: د و يكش یره شد. آنگاه آهيانس به افق خيسوش

های كردم. ماننـد همگـان قصـه یاوشگرد همچون احمقها زندگيدر س

 یارم، سـوديـشـان بگیآن كه جد یدم و بيم شنیاكهن را از بزرگتره

ز اخبر  یبشان كنم. یفرزندانم بازگو  یپختم كه برامی را در سر یروز

 ن جهـانیاز، در گوشه و كنار يآمو افسانه یباستانهای ن قصهیآن كه ا

 "ت دارند.يواق  یباورنکردن یپهناور، به شکل

ت يـواق ها قصـه نیاز ا یاري، بسیآر“گفت: زد و  یوهومن لبخند

 "دارند.

 یتهـا موجـودااهوراكردم می روز گمانیمن تا د“گفت: انس يسوش

ا را سـرگرم كـردن مخاگبانشـان آنهـ یاگران برايهستند كه خن یاليخ

رده ام، برخورد كـ اهوران دو روزِ پرماجرا  با دو یا یاند. در فاصلهدهیآفر

شـان یا تـو سومیـ، آچوپـانای  ن را بپرسـم،یـو شك دارم كه از تو ا

 "؟یهست
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اجو، زادِ مـاجريآدمای  ،یآر“گفت: مکث كرد و آنگاه  یوهومن كم

 ادیـاز  شکست خـورده و یها هستم. نسلاهوراز از نسل پرافتخار يمن ن

اد یبه  ها راااهورنام  ین دراز، كسيچن یرفته. انتظار نداشتم پس از زمان

ا یـگذرنـد، می انجـیکبـار از ایكـه هـر چنـد سـا   یاورد. رهگـذرانيب

گـان  بازرانِيـسرگردان. آدم ییوهایا دیاند و دزد و شکم باره یاشموغان

رت  يـحن يدنت چنـیـن روست كه از دیگذرند. از انمی ن سویهرگز از ا

 ام،دهيرا شن هااهوراكه نام  ین باریاز آخر یار گوچنيبس یام. زمانكرده

 "گذرد.می

 ییاهـوراچگونه است كه  ؟یستيك یتو به راست"د: يانس پرسيسوش

 "كند؟ی مین دور افتاده چوپانيچن یرومند در مرت يدان و نیجاو

 یدهیگزاز سرداران بر یکینامم را به تو گفتم. من “گفت: وهومن 

، یشـگـر را مالقـات كـرده باید یاهـورادو  یجم بودم. اگر بـه راسـت

سـه  ف كردهانـد.یـت ت ریـن برايجم و نبرد نخسـت یدرباره ییزهايچ

شود، می ها محسوباهوراارزشمند ما  ین تنها خاگرهیهزاره است كه ا

اشـته ن داسـتان دیـدن ايلی بـه شـنیكه تما یو روز به روز شمار كسان

 م، ازیت بگـویـش از آن كه داسـتان خـود را برايشود. پمی باشند كمتر

ده و كه شکست خـور یف كن. از آن روزیم ت ریبراای دهیكه د یكسان

م یام. بـرادهیـرا ند یگرید یاهوراچ ين مرتع پناه آوردم، هیا به یزخم

 "و وضع و روزشان چگونه بود؟ای دهیرا د یف كن. چه كسانیت ر
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 امبه نـ یرمرد مهربانيدم، پیكه د ین كسينخست“گفت: انس يسوش

 "بود كه مرا از چنگ سربازان اكومن نجات داد.وای 

موجود  ست. اويها نهوراااز وای “گفت: د و يوهومن ابرو در هم كش

ش یهایبازوانـهید یرا بهانـهاش یاست كه كهنسـال یاصل و نسب یب

 یزيـچخـواهم در مـوردش نمی دهد. سخت از او نفرت دارم ومی قرار

ه گان بـان وابسـتيـن موجـود از مین و منفورتریبشنوم. تو با خطرناكتر

ده یـكـه د یكس نيدوارم دومين سابقه، امی. با ایاها برخورد كردهاهورا

 "، مهرِ خائن نبوده باشد.یا

ام. امـا دهينشـن ینه، از مهر جز نـام“گفت: انس شگفت زده يسوش

ا راو  یسـكده بودم يداشت. تا به حا  نشنمی مادرم همواره او را بزرگ

 "خائن بنامد.

 اوت بـامتفـ یلـیانت كرد، اما بـا دچيز به ما خياو ن“گفت: وهومن 

 ".یده ایها را داهوراك از یكدام گر ید ی. خوب، نگفتوای

 بـود كـه خـود را یرزنـيدم پیكه د ین كسيدوم“گفت: انس يسوش

 یوکـرِ جلـيس غو  پیبود كه تند یدانست، و مدعمی وسنگیمادر نر

 "است.اش اوشگرد فرزند سنگ شدهيس

 ارشـتاد؟ یو تـو سـخنانش را بـاور نکـرد“گفت: د و یوهومن خند

هاست. خوشحالم كه اهوران یردمندترسخت محترم است و از خ ییبانو

وسـنگ، دوسـت یهنوز زنده است. آنچه كه به تو گفته راست اسـت. نر
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ش از نبـرد بـزرگ در يسپاه جم بود. پ یادهين پیك من و دچورترینزد

 یكـرد. مـا زنـدگی میس زندگیج سدويخل یمن، در كرانه یگیهمسا

ن بـه جنـبش يم زمـم، تا آن كه مار بزرگ در شکيداشت یآسوده و آرام

ره شـد. در آن هنگـام بـود كـه دوسـتم ين چيدهاک بر زمیدرآمد و آژ

 یس دچار شد و گوشت و استخوانش به سنگين ناگهیوسنگ به نفرینر

 "ل شد.یسخت تبد

كـه  ین داسـتانیـپس ا"د: يانس با عالقه او نگاه كرد و پرسيسوش

 جــانــد راســت اســت؟ تــو خــود در آنیگومی نينبــرد نخســت یدربــاره

 "؟یبودها

ار نامـد یز به همراه دچوراني. من نیلبخند زد: آر یوهومن به تلخ

م. نيم ببجهان را به چش یدر آنجا بودم تا گ م شکست را بچشم و تباه

بـرد ناسـت كـه از  یمتـين غنیاه چادرم نگاه كن، ايبه گوسفندان و س

 "ام.ن بردهينخست

، یجم هسـت یدهیاز سرداران برگز یاگر به راست“گفت: انس يسوش

؟ یاکردهن یچ كاريدار كردنش هيافتن و بی ین زمان دراز برایچرا در ا

بـه   آرامن كوهستانِیت در ای؟ انزوایجنگنمی وان و اشموغانیچرا با د

 "ماند.ی مینینفر

است. تو  یدين شکست و ناامین نفریوحشتناک تر"د: یوهومن غر

. شکســت، بــدان یكنــن را درک یــكــه ا یتر از آن داركوتــاه یعمــر
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ز از يـچ چيو هـ ینيدرانتظار بنشـای م ناست كه هزاران سا  در گوشه

ن بـه چـه یا یدانمی زاد،يم، آدمی. ما شکست خوردهایچکس نشنويه

م و ينياه بنشـيسـ ین انـزوايم كه تا ابد در هميمحکوم ی نیم ناست؟ 

 "م.ينيوان و اشموغان را ببیبه دست د یتيتباه شدن گ

فهمم. من نمی ات راین تلخکامیل ايدل“گفت: شفته انس برآيسوش

ن شکلِ از دسـت یترداشتم به ظالمانهمی روز هرآنکس را كه دوستید

برد زنم در نمی ابم. حدسینمی دادم. اما مانند تو خود را شکست خورده

 دور ز خـوداار يرا بس یابيگر كشته شوم و كامیوان دیبا سپاه اكومن و د

 جـان را بـه یتفـاوت یو بـ ینيند تـو ننـگِ گوشـه نشـنم، اما مانيبمی

 نکرده چيك هین سه هزار سا ِ تاریفهمم چرا در ا یچ نميخرم. هنمی

 "؟یا

ه كـ ی. اگر همان باشیداننمی شکست را یتو م نا“گفت: وهومن 

. یاداده را از دسـت یند، تنها مادر و خـواهریگوی میان باستانیشگويپ

و ای ههزاران هزار جنگجو را حس نکـرد هایر گامین در زيدن زمیلرز

 كـه دوسـتانتای دهیـرا ند یك دشت از خـون دچورانـینمناک شدنِ 

و  فتـاده انـديك در كنـارت بـه خـاک نیك به یشاوندانت یهستند. خو

. یدانـنمی چير جادوگران نشده است. تو از شکست هيپادشاهت آماج ت

 اسـتاندت از یـرشـتاد برا. چبد ایینماین پرشورمين روست كه چنیاز ا

 ".یاگرفته یاد جدین حرفها را زیگفته است و ا یناج
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قـت يگذشتگان چقدر حقهای دانم قصهنمی من“گفت: انس يسوش

دانم كـه مـی باور ندارم. تنهاای چ افسانهيبه ه یدارد. راستش را بخواه

ا یـكنم تنهـا مـی سخت به د  دارم و حسای نهيوان كیاز اكومن و د

ه ن را بـشـایدن از ايانتقـام كشـ یتوانم قدرت چزم برامی پدرم افتنی

دانم كـه مـی دانم. تنهـانمی چيند، هیگومی كهای یدست آورم. از ناج

سـت كـه ينجات دادن جهـان ن ین هستم. برايداغدار و خشمگ یمرد

تقـام گـرفتن ان یاوشگرد را ترک كرده و سرگردان شده ام، كه بـرايس

  "است.

ز يـ. مـن نیكـردم هسـتمی تر از آنچه فکرنيبواقع“گفت: وهومن 

 ی، وقتـنيان نبرد نخستینگرفتم. پس از پا یرا هرگز جد یداستان ناج

واهـد ام خيـق ین هـزاره نـاجيان نخستیكرد كه در پا ییشگويارشتاد پ

از  ار دچور،یم اسفندیكردمی م. چرا كه فکریدوار شديما ام یكرد، همه

م يشـناختمی كیما او را از نزد یاست. همه یسرداران جم، همان ناج

جـود ن ویـن متحد سـپاه نـور اسـت. بـا ایرومندتريم كه نيدانستمی و

 ز چشـمهاافتن جـم آغـاز كـرد و ای یرا برا یبازگشت یار سفرِ بیاسفند

بـه  اره هـمن هزيان دومیوست. ارشتاد در پايپها د شد و به افسانهیناپد

 ه دسـتز بيد داشت، اما او نيچشم ام به نام رستم یرومندين یجنگجو

 "ان برد.يما را از م یدهايكشته شد و ام یکیشاه تار

 "اند.ن وجود داشتهیش از ايپ یپس دو ناج“گفت: انس يسوش
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 یاجكـه خـود را نـ یدو تن از هزاران كسـ“گفت: د يوهومن با تاك

شکسـت شان یا یاند. اما همهن بودهيارشتاد راست یاند، به گفتهخوانده

باشـد ای ، قصـهیكنم نـاجمی ن رو گمانیان رفتند. از ايخوردند و از م

اخته سدادن به شکست خوردگان  یدلدار یسالخورده برا یكه آن بانو

نم. يبینمـ چ كجـايد و نجـات در هـياز امای و پراكنده باشد. من بارقه

د یـباای در ظلمت فرو رفته و افق روشن سخت دور است. م جزه یتيگ

جـزه ن به م ها بازگرداند، و ماهوراان و يت از دست رفته را به آدمشوك

 "باور ندارم.

ام. امـا  جز خـود د  نبسـتهای ز به م جزهيمن ن“گفت: انس يسوش

 کوشـم.بوان یـانتقـام گـرفتن از د ین حد توانم برایقصد ندارم تا آخر

هرگـز  . اماندارم یتير دادنِ نظم حاكم بر گييبه تل ید چندانيهرچند ام

  "رم.یپذنمی دن رايمانند تو ننگِ در انزوا پوس

 یراب. اگر قرنها یتجربه هست یجوان و ب یزاديآدم“گفت: وهومن 

 زيرفتن شکست را نی، فن پذیخوردمی و شکست یديجنگی میروزيپ

 ".یآموختمی

خرسـندم “گفت: ره شد و يانس به چشمان درخشان چوپان خيسوش

ز را بـه يـك چیـاموزم. يرا ب یزين چيا چنچنان دراز ندارم ت یكه عمر

ارشتاد راست باشد چه؟ اگـر  هاید. اگر حرفيناام یاهوراای  من بگو،
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نـد، بـه آن یوان گرد هم آیدهاک و دینبرد با آژ یبرا یسپاه یبه راست

 "وست؟يپ یخواه

كـه پـس از نبـرد  یدر چنـد قرنـ“گفـت: زد و  یوهومن زهرخند

ک دهایـژنبرد با آ یبرا یانيام كه سپاهدهین گذشت، دهها بار دينخست

ام دهيا شـنر یاريدچوران بسـ ین كوهها، ن رهیاند. از فراز ال شدهيگس

 یدنـد و وایدمی كه پس از شکست خوردن بـه دسـت اكـومن عـذاب

ن بـه آورد. نه، ممی م به ارملانیشان را در مشت باد براهایبدذات ناله 

ای زهم جـ یقاگع بـر راسـت یليكه دلوندم. مگر آن يپنمی یچ سپاهيه

 "ند، به دست آورم.یگومی انیشگويكه پ

 ن قـاگعيتوانـد چنـمی ل است كـهيو كدام دل"د: يانس پرسيسوش

 "باشد؟

کـر ي؟ پیادهیـوسـنگ را دینر“گفـت: ره شد و يوهومن به آتش خ

 هـاینش را خزه پوشـانده و پرنـدگان در گوشـه و كنـار پولـكیمرمر

 یوســنگ بــراینــد، نریگومی انــد. اگــر چنــان كــهزرهــش چنــه كرده

 "داد. د، به او پاسخ خواهمرَاد برآوَیان نور فريفراخواندن سپاه

انس يچ نگفتند. سوشـيگر هین گفتارها، دیپس از رد و بد  شدن ا

كـه وهـومن از  یهنگـام .ر گرم گوسـفند و نـان تـازه خـورديش یكم

 یان بـر جـااه چادرش رفـت، همچنـيس یش برخاست و به سویپهلو

به ، یساعتگذرِ ره شد. پس از يآتش خ هایماند و به ش له یش باقیخو
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با ببيند كه بـه نوروز توانست موجِ گسترنده و تيزپای انگار می. خود آمد

كـرد، می هيگفتار ارشتاد كه او را به شتاب توص تاخت.سویش پيش می

 انداخت.  نيگنخاگرش در بار دیگر 

سـت، برخاسـت. مـردد بـود كـه بـه يهومن ناز و ید خبرید یوقت

 رد.يـگ شيش را در پیا بدون بدرود گفتن راه خویاو بپردازد  یجستجو

د كرده بو نیش زیكهر را برا ی. اسبرا دیدزبانش يمدر همين هنگام اما 

ود. پـر كـرده بـ ريـنش را با گوشت نمك سود شده و نان و پنيو خورج

 یپـاانگيخـت، یـك جفـت آنچه سپاس سوشيانس را از همه بيشتر بر

 بود.  یشاخ یبا دسته یمحکم و خنجرچرمينِ پوش 

پيمود، به او نشان داد. راهی كـه بایست میراهی را كه میوهومن 

فـالت  هـایمرز انس توانسـت دريسوشـشـد. گـم می یافق خاوردر 

نـد كـه ماننـد يان را ببيـچهروم ینِ رودخانـهيقـيعق یرگه یكوهستان

 یگفتنـد زهرابـهمی كـه ید. روديدرخشـمینجمـد سرخ و مآذرخشی 

چکس يان دارد و مشهور بـود كـه هـیدندان مار بزرگ در بسترش جر

وا بـا وروبرشـان ين سـيان مرز سرزميست. چهروميقادر به عبور از آن ن

شـد و می هـارابورزِ بلنـد سـوار ین بـر گُـردهيخون یبود. همچون مار

آورد. آنگـاه بـه مـی دیكوه پد یدهچاک خور ینهيار در سيبس ییهادره

خاک بارورش از راه   یشد و در آستانهمی راس واردين خونین زريسرزم
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 یکیتـار هاینيخت، تا سرزمیرمی نیریق به جهان زيار عميبسای دره

 كند.   یاريش آبیتلخ خو هایمردگان را با موج

 نهـا را بـاو آرون آورد يگال را از پرِ شالش ب ین حلقهیوهومن چند

دمت خـانس داد تا اگر چزم شـد بـا آنهـا يبه هم بست و به سوش ینخ

ان يـچهروم یبر كناره یگاهیجا یكند. سپس نشان یداریان را خريآدم

 هلـودر آن پ یشـمال هاینيانِ سـرزميـبوم هـایقیرا به او داد كـه قا

از انس يكردنـد. سوشـمی گرفتند و مسافران را از عرض رودخانه ردمی

ن بـار در يدومـ یكـرد و بـرا یچوپـان سپاسـگذار یاهورا هایكمك

را  ركه به خودش ت لق نداشت، نشست و راه خـاو ین اسبیعمرش بر ز

د را در يام هاید جرقهيكوشمی كه یش گرفت. وهومن، با چشمانيدر پ

 م شد.گست تا در افق یدلش پنهان كند، آنقدر از پشت سر او را نگر

  

ش يان پـيچهروم یكوتاه او را تا كرانه یبود و در زمان اسب، راهوار

 جهـانِ  ِاوشـگرد مـرزياز مـردم س یاريبسـ یسرخ، كه بـرا یبرد. رود

گذشـته از دیوهـایی كـه سراسـر زمـين را بـا بـود.  شـانشناخته شده

ساكنان از  یده بود كسينشنگذاشتند، شان زیر پا میلشکریان زرهپوش

 هایوا، بـا دشـتين سـير رفته باشد. سـرزمفراتحدود آن سياوشگرد از 

در آنسـوی د و يرسـمی انیـنجـا بـه پایپهناور و گرم و پردرختش در ا

. دادمیر وروبرشان يو سردس ین وحشيسرزمچهروميان جای خود را به 
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 ین پس جـایستند، از ایزمی وايكه در س ید پوستيمردمان چابك و سپ

 كلفـت هـایپهـن و لب ینيبا بدرشت اندام و بور،  یخود را به مردمان

ده بود. یاوشگرد ديدو بار بازرگانانشان را در س یکیكه  یدادند. مردممی

گفتند و همواره پوست خرس و گوزن می ع سخنیخشن و سر یبه زبان

 گر را بر تن داشتند. یو جانوران بزرگ د

 یسـترد. رود، بيان رسيچهروم یده دمان به كرانهيانس، سپيسوش

د و با سرعت يجوشیم شپهناور ینهيكه بر س یپهن داشت. آبو فراخ 

در  یشـمارياهِ بيز و سـیـر هایلکه .خون بود یرفت، به سرخمی شيپ

 انس آنقـدريسوش. تر بنمایدرهيتشدند رنگش لوليدند و باعث میآن می

كـه وهـومن  ديرسـ یاسب تاخت تا بـه بارانـدازی رود موازی با كناره

فتـه اد ریـان از در روزگـار یباستان یمردمان. آنجا ه بودرا داداش ینشان

كـه در  یمـيعظ یش آمـدگيسـاخته بودنـد. پـ یسـنگ ییسـکوآنجا 

 شيپـتا صـد قـدم در د  رود  ، وده شده بوديرنگ تراش یآبای صخره

خـتم قهـا یكنـاره گـرفتن قا یبـراهایی به شـاخهپس از آن  .رفتمی

 یجـارح یق و تنگاتنگيعم هایش را با سنگ نبشتههای. كناره شدمی

 بر آن نوشته بودند. یهایزياد رفته چیاز  یكرده و به زبان

انس لگام اسبش را بـر يشد. سوشنمی دهید یچ كس در آن حواليه

 یقیقاوهومن  یبه گفته .نشستای در گوشهبست و ای ستون شکسته

. بـار بـودو این تنهـا راه عبـورش از رودِ مرگ گذشت،می گهگاه از آنجا
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 كوتاه یچرتشب پيش را یکسره اسب تاخته بود و چندان خسته بود كه 

ای كــه در ایــن مــدت پــيش چشــمانش رویاهــای لگــام گســيخته .زد

 یدربـارهدر سياوشـگرد كه شدند هایی مربوط میداستانبه رقصيدند، 

  ده بود.ين رود شنیا

د، فتين بن آايبه م یمرگبار دارد و اگر كس یان آبيگفتند چهروممی

گفتنـد می شـود.می لیآلود تبدخون یبه استخوان یدر چشم به هم زدن

ان یـرجن رود یت بزا  زهرآلود مار بزرگ است كه در بستر اين خاصیا

به رفت، بارها ی رود پيش میدر آن مدتی كه در كرانهانس يدارد. سوش

 یثـراچ يه ابد، امايرا در آن ب ید جانوریتا شا ه بود،ره شديسطح آب خ

سـت را شبـودن آبـ یداستان سم ییشد. گونمی دهیدر آن د یاز زندگ

 نمود. یم بیان بر آن غريآدم یقرانیبود، قامی نيبوده باشد. اگر چن

نـدگان با سر و صدای پرد گذشته، ياز گلوع خورش یباچخره، ساعت

 ینهيبـر سـای لکـههشيار شد. بيدار شدنش به موقع بود، چون از دور 

 زرگ وبـ یکتر شد، به كلکیكه نزد ی. هنگامه بودان آشکار شديمچهرو

نس ايسـتاده بودنـد. سوشـیل شد كه چند نفـر بـر آن ایچهل تکه  تبد

 شـان دسـت تکـانیبرخاست و لگام اسبش را در دست گرفت و به سو

 داد.

را در دست داشـتند و بـا آن  یار بلنديبس هایق رانان كه چوبیقا

ش آمدنـد و در يپـ یسـنگ یسـکو ی، به سوكردندمی تیكلك را هدا
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بـود بـا پسـرش. هـر دو از  یرمـرديقران، پیپهلو گرفتند. قـااش كناره

درو و زمخت.  سـه نفـر يمردمان وروبرشان بودند، بلند قامت، چا ، سپ

مشـابه، در ای افـهيا مسـافر بودنـد، بـا شـکل و قیـگر هـم كـه گوید

بودند و مشلو  صحبت كلك نشسته  یكلفتشان بر كناره هاینيپوست

را  ید افسار اسـبید یانس آمد و وقتيسوش یرمرد به سويبا هم بودند. پ

 كرد مودبانه باشـد، گفـت:ی میخشن كه س ای در دست دارد، با لهجه

 "؟یق شویبا اسب سوار قا یخواهمی به،یغرای "

چقـدر  اد آورده بود سوار شدن آدم بر اسـبیانس كه تازه به يسوش

فـت: گد متقاعـد كننـده باشـد، يكوشمی كه یاست، با لحنرمنتظره يغ

 "نه ببرم.رودخا ید به آنسویاربابم با یهين اسب را به توصی، ایآر“

را اش آشنا نبـود، شـانه یلياوشگرد خيش مردم سیرمرد كه با گويپ

 نیـبـور اع یبـرا“گفـت: د اسب را نگاه كرد. ب د یباچ انداخت و با ترد

 "؟ینقدر گال داری. ایپو  بده د سه برابریجانور با

آن را  ن اسـبش درآورد وين را از خورجیزر یانس چهار حلقهيسوش

وار سـانس با اسبش بـر كلـك يكرد و سوشای رمرد اشارهينشان داد. پ

 ریـا در زآن ر ین را گرفـت و وقتـیـزر یحلقه ینيرمرد با بدبيشدند. پ

ن يسـرزمخـالص  ین گـالیـا“گفـت:  یدندانش آزمـود، بـا خرسـند

 "به؟ی، غریافته ایراس است. گنج يخون
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ای نـهين گنجيام كـه بـه چنـافتـهی ینه، دوسـت“گفت: انس يسوش

  "دارد. یدسترس

گ كه تنـ یگفت. سه مرد یزيد و به زبان خود چيكش یرمرد آهيپ

ش د مسـافررمرد كه نگاه تنيدند. پیدن آن خنديشن، با هم نشسته بودند

ن يچنـ ینخوشا به حالت كه دوسـتا“گفت: عذرخواهانه  ید، با لحنیرا د

 ".یواچمقام دار

و رمـرد، بگـيپ"د: يپرس ،آن كه حرف را عوض كند یانس برايسوش

؟ ند خطرناک استیگومی چنان كه ین رود به راستیبدانم، گذشتن از ا

 "رزد؟يزر ب یبر آن به چهار حلقه یق سواریآنقدر كه قا

ان يـدور، چهروم یلـيان خدر روزگـار“گفت: زد و  یرمرد پوزخنديپ

 یهیـهـان ماايجانوران و گ یگوارا و سالم كه برا یبا بود با آبیز یرود

اسـت،  است كه آب آن مسموم شده یر زمانیات و گراوت بود، اما ديح

 "حاچ...

نش را يپوسـت یگوشهای برای لحظهك شد، ب د یبه كنار كلك نزد

انس بـا يد. سوشـيكشـرون يـبه داخل آب انداخت و به سـرعت آن را ب

اط يـرمـرد بـه گـرفش آمـد و بـا احتيكـرد. پ ت جب به حركاتش نگاه

، یاه كوچکيند. موجود سيانس آن را ببينش را باچ  گرفت تا سوشيپوست

ی انگشت یده بود. گوين چسبيپوست یدراز و برا  به گوشه یمثل كرم

رفت و رمرد دُمش را گيش اشاره كند. پیبود كه به سو یشوم یاستخوان
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ن یـاست كـه ا یزين چیا“گفت: آن را از لباسش كند. آنگاه  یبه سخت

 "كند.می رودخانه را مرگبار

 "رسد.نمی چندان خطرناک به نظر“گفت: انس يسوش

ر پسـ ین بـار حتـیگفت و ا یزيرمرد باز با زبان خشن خودش چيپ

رجان، پسـ“گفـت: ش هم به خنده افتاد. ب د هم رو به او كـرد و یاخمو

محکـم  یهـایز و آرواره یـر یهایخطرناک هسـتند. دنـدان یليها خنیا

ان ، هـزاریفتيد، اما اگر در آب بینمامی ر و بدبختيشان حقیکیدارند. 

ای بـه تـوده یافتند و در چشـم بـه هـم زدنـمی شان به جانتیهزارتا

 ".یشومی لیاستخوان تبد

 دهـد صيقتر به موجود نگاه كرد و نتوانسـت تشـخيانس دقيسوش 

 و تاب چيرمرد آن را كه پيدرشت. پ یا كرمیز است، یر یماه یكه نوع

فت: گ یدخلقب یان رودخانه انداخت. آنگاه با كميگر به میخورد بار دمی

 افتد و جسـدش هرگـزمی ان رودخانهيبه م یقرانیقا یهر از چند گاه“

تمزد ن دسـیـكنم بـه امی خدمتی كه یكنمی شود، هنوز فکرنمی دايپ

 "رزد؟ين

ورد نشـان داد كـه در مـ یزيدآمیيـتاسر تکـان دادنِ انس با يسوش

 یصـحبت ان سـفر بـا اویگر تا پایمتقاعد شده، و د یقرانیارزش شلل قا

 نکرد.
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گرفت  ان كنارهيگر چهرومید یكوتاه، كلك در كرانه یپس از مدت

 یكـه بـه بارانـداز قبلـ یگرید یسنگ یانس و اسبش بر سکويو سوش

سـرش رمـرد و پيانس با تکـان دسـت از پياده شدند. سوشيه بود، پيشب

سـب ن ایـدر افـق رود از او دور شـدند، بـر ز یكرد و وقتـ یخداحافظ

 گرفت. یهارابورز پ هایكوه ینشست و راه خود را به سو

 

 دهير كشـخـاو یان به سـويچهروم یكه از كرانهای یراه كوهستان

ه بود. ر نگرفتورد استفاده قرابود كه قرنها بود م یباستان یريشد، مسمی

بـود كـه ن یچ رهگذريشد و هنمی دهیه دجاد یدر كناره ییچ روستايه

 رسش كند. راهش از او پیشارويپهای منزلگاهانس بتواند در مورد يسوش

ره و يت هاینتِ چشه سنگیگذشت كه تنها زمی مرتفع یان برهوتياز م

در  پرنـدگان هـم یار بود. حتـده و خارديخم یهایدرختچه ،اشفرسوده

سـرد سـکوت  یجـز وزش بـاد ییچ صدايكردند و هنمی آسمان پرواز

 زد.نمی رامونش را بر هميغمناک پ

ن مرده و ين سرزمیدر ا ،آمدمی كه از اسبش بر ین سرعتیشتريبا ب

تلييـری در چ يگذشـت و هـمی هـم یتاخت. ساعتها از پپيش  برهوت

وهومن بود،  یهدیهكه  یآبپر . مشك امدانداز رویارویش پدید نيچشم

 یج تمـام شـد و فاصـلهیداد بـه تـدرمـی كه به خـرج یبا تمام قناعت

ن نبود كه يبر زم یشتر گشت. علفيشتر و بيب یدنيآب آشام هایچشمه
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شد كـه بشـود شـکارش كـرد. نمی دهید یاسبش آن را بچرد و جانور

دوردسـتها ادامـه داشـت. تنهـا  هارابورز همچنان تا یافراشته یگََُرده

 یابـر یرهيـت یبود كه از پشت پـرده یديانس، خورشيسوش یدلخوش

 انيـداد و خطـر گـم شـدنش را از ممـی مشر  را نشانش یابتر راستا

 یج منظـرهیشـد. بـه تـدرمی رفت هوا سردترمی برد. هرچه جلوترمی

هـم  بـهدپوش يسـپ هایسـنگهای لکـهلکه اگرافش دگرگون شد و 

 .شبيه شد برفای پوشيده از ی شکستهبه آینهكوهستان پيوستند و 

 ید. وقتـیـدجـاده  یمتحـرک را در كنـاره یهایآنگاه از دور لکـه

بـا  برخـورد كـه یبزرگـ هایمتحرک و ارابه هایکتر شد، به كلبهینزد

بـه و دن مردم فریانس با ديشدند. سوشمی دهيرنگ شده كش یهایاچغ

افـت یردنشسته بودنـد، ها ن ارابهیعبوس بر ا یهایكه با چهره یدرشت

لـه يقب ل ساكن وروبرشان روبرو شـده اسـت. جوانـانیاز قبا یکیكه با 

ن ينقواقض نبا كه  را ببينند کليهیتنها و قو یانتظار نداشتند سواركار

ش هاییبـه احوالپرسـ ینيبا بـدب است. از این رو وها بر اسب نشستهید

شـان لهيبنگـاهش كردنـد تـا از قلمـرو ق یگفتند و آنقدر با نگران پاسخ

رف و گر كوهستان پـر بـیآنها را پشت سر گذاشت، بار د یگذشت. وقت

 افت. یرا در برابر خود  یشمال یوحش هاینيسرزم
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فرسـوده ای صخره یوقفه،  اسبش در پایها تاختنِ بپس از ساعت

ن يمـر بـر زانس كـه در اثـياند. سوشـدر آمد و از راه رفتن باز م یاز پا

د شـمطمـئن  یده بود، برخاسـت و وقتـين در غلتيافتادن اسبش بر زم

 ارابورز باتر، هجلو یاده به راه خود ادامه داد. كميپ یده، با پایند یبيآس

 كه یش رفت و راهين پیریپست ز هاینيسرزم یم به سویمال یبيش

 رتفـاعااز  یر كوهسـتانيمسل شد. یتبد یریدلپذ یریمود به سرازيپیم

ر یـزد كـه خـاكش در يرسی تخت و پهناور یبه منطقهخود كاست و 

تها، دوردس بر و برگ گم شده بود. از یو ب یخاكستر یچتر انبوه درختان

رج بـه بود. د از برف بنا شديبلند و سپای د كه بر تپهیرا د یحصار شهر

 دند، يدرخشـمی آفتابر ینش كه در زیزر یبلند شهر و گنبدها یو بارو

 كامل داشت.  یتضاد یز جنگل خاكستريانگغم یبا منظره

 یهید و بـه سـايبه جنگل رس یاده رويپ یانس پس از ساعتيسوش

كـرده و  یرا گـ یگـوچن یدانست كـه مسـافتمی درختانش وارد شد.

را كه  یده است. نام شهريراس رسيدر شما  خون یهایقاعدتا به بخش

دانست كـه رشـته می ده بود، تنهايساخته شده باشد، نشن ن بخشیدر ا

شـود و تـا مركـز می آغـاز ین حـواليدر هم ییراگ از جايم تيكوه عظ

ابـد. آنجـا یمی وسـت، ادامـهيپمی نيراس، آنجا كه  آسمان به زميخون

در انتظارش باشد.  یوها بود و ممکن بود در هر گوشه خطرین ديسرزم

د، یـدمی كـه از دور دسـتها ییبـایو ز ميعظـ هایدرخشش سـاختمان
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د نبود يچ ب يوان نداشت، اما هیزشت و هراس آور د یبا م مار یشباهت

وها به ارث برده باشند. مگـر نـه یاد كرده و ديان بنين شهر را آدمیكه ا

 ین سرنوشـتيشناخت به چنمی كه یهایر شهریاوشگرد و سايآن كه س

 دچار شده بودند؟

بــا درختــزار ســبز و خــرم اگــراف  یاهتچ شــبي  جنگــل، هــيمحــ

ان ان درختـيـپراكنـده در م یهایظ و برفيغل یاوشگرد نداشت. مهيس

ه كآشکار بود ای دهيكهنسا  و پوس هایآن تنه یده بود و از چباليچيپ

ده يآسـمان بركشـ یخزه گرفته و كج و م وج خود را به سوهای شاخه

 از ی ضـبده شده بـود كـه در يره پوشينمناک و ت ین از خاكيبودند. زم

مـه  ش رفت.يانس همچنان پيشد. سوشمی لیللزان تبد یجاها به لجن

ز اار بود، در آسمانِ ابری نمودد يخورشغليظ آن ردپای محوی را كه از 

نهـا نـان نداشـت. تياگمافـق خـاوری گر در مورد جهت ید و ميان برد

ه ك یانياز آدمناشناس به شهر وارد شود و  یدش آن بود كه به شکليام

 رد.يكرد ساكنِ آنجا باشند، كمك بگمی آرزو

گـام  یرفت، صدامی شيان درختان مه گرفته پيهمچنان كه در م

خـودش  هـایگام ید. نخست فکر كرد پـژواک صـدايرا شن یهایزدن

 یگامها  همچنان ادامه دارد. صـدا ید صدايستاد، شنیا یاست. اما وقت

 ان درختـان حركـتيـبودنـد كـه در م یك نفر نبود، گروهـی هایقدم
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 یلـيستاد، امـا خید كه متوجهش نشده باشند، آرام ايكردند. بدان اممی

 نداشته است.  ین كار سودیافت كه ایزود در

ر  سوسماکر اشموغ چغر و بلندقامتِيمه گرفته، پ هایهیان ساياز م

کـل بـود كـه يچابك و درشـت ه یرون آمد. سوسمار جانوريب یسوار

 ینز و سبز كل بـدنش را پوشـانده بـود و بـا چشـماينوک ت یهایسفل

ود، بـنش وصـل یـكه به زای كرد. بر تسمهمی درشت و زرد به او نگاه

شـت داشـت. ر كوتاه را بر پيرا بسته بودند كه هنوز دو ت یسگ یچشه

 یبـو یريـردگ یمرگوبش را برا یكه سوار بر آن بود،  پوزه یاشموغ

ننـدش را پهن و خفاش ما هایگوش یگرفته بود و پره زاد به جلويآدم

 ده رايكشـ ین صداها را بشنود. در دستش كمانیگشوده بود تا كوچکتر

 نهاده شده بود. اش در چله یريگرفته بود كه ت

كـه بـه  یريـخـت. تیدنش برگشـت و گریانس به محض ديسوش

سـت. نش یدرخت یسرش بر شاخه یك وجبیدنبالش رها شده بود، در 

ش نرفته بود كه بـا اشـموغ يشتر پيدن، اما چند قدم بیشروع كرد به دو

اه و يسـ یـی، ردایگـرین  هم ماننـد آن دیروبرو شد. ا یگرید یادهيپ

ده باشـد. اشـموغ بـه يد زره پوشـيرسنمی گشاد بر تن داشت و به نظر

انس به موقع خنجرش را از غـالف  خـارج يز برداشت، سوشيگرفش خ

انس يمنـدرس سوشـ یدر قلب اشموغ فرو كرد. او بـه ردا كرد و آن را

 دهیـرت در چشـمان ابلهـش ديـجـز ح یزيكه چ یچنگ زد و در حال
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انس پاره شد و يسوش  ین رداين افتاد. آستيشد، با سر و صدا به زمنمی

اش یبرهنه یماند. رگوبت خنك مِه بر بازو یدر دستان منقبض او باق

 س شده است. يآن خنشست و حس كرد بازوبندش از 

 ییگـر بکنـد. صـداید یدا نکـرد كـه حركتـيـانس مهلـت پيسوش

نـداز و تکـان ين بيخنجرت را بـه زمـ“گفت: ن از پشت سرش يخشمگ

 "نخور.

 بـه یـید كـه در ردایـاه پوسـت را ديزورمند و سـ یویبرگشت و د

و یـنمـود. دمی ميعظـای هین رنگ فرو رفته بـود و همچـون سـايهم

ا یـ دیـبگو یزيش از آن كه بتواند چيداشت. پ بلند در دست یريشمش

گـر ید سوسمار سـوار هایوها و اشموغیار ازديبس یبکند، شمار یحركت

با  . همهاش كردندو محاصره رون آمدنديدرختان ب ید كه از چبالیرا د

رش . خنجـشتنداای دهیر و كمان او را نشانه رفته بودند. مقاومت فايت

رد اوشـگين بـا سين سـرزمینش را باچ برد. ان انداخت و دستايرا بر زم

در  یزيـچ یمنـین موجودات اهریار فاصله داشت و احتما  داشت ايبس

 با اكومن ندانند.اش یريمورد درگ

ش آمدنـد و یده با گناب به سويگوژپشت و ژول هایدو تا از اشموغ

توانسـت، عضـالتش را می كـه ییدستانش را از پشت بسـتند. تـا جـا

بـه هـم  هـاین گنابيبـ یشـتريب یكرد فاصله یو س  منقبض كرد
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بار  ییبلد بودند. گو یجاد كند. اما اشموغها كار خود را به خوبیفشرده ا

 بستند.می را از پشت یزادياولشان نبود كه دست  آدم

ود، بـده یـكه او  د یاهيو سیكار اشموغها تمام شد، همان د یوقت

از ای قـهمنط ین شکل به سویبه اهُلش داد و او را جلو انداخت. گروه 

اه انس متوجـه اشـتبيجنگل به حركت در آمد. در آنجـا بـود كـه سوشـ

 یاهاردوگ یم به سويدن اشموغها، داشت مستقیش از ديبزرگش شد. پ

از اشـموغان در  یادیـو بـا شـمار زیـرفـت. صـدها دمی شيپـ یجنگ

 ستادهید، اان درختان برپا شده بويكوچك كه در م یهایمه يخ یآستانه

 رانــد، نگــاهمی شيرش را پــيكــه اســ یاه را در حــاليو ســیــبودنـد و د

 كردند. می

اشـت، بود كه در قلـب اردوگـاه قـرار د یبزرگ یمهيو، خیمقصد د

 خرقـه وانِیـاز د یمه افروخته بودنـد و گروهـيدر برابر خ یآتش بزرگ

 یم سـوختهينـ یستاده بودند. چشـهیپوش و مسلح در گوشه و كنار ا

 شموغانااز آن را  ینمود كه بخشمی نين افتاده بود و چنيبر زم یسگ

 خورده باشند.

مودبانـه سـر  یستاد و غرشـیبزرگ ا یمهيخ یاه در آستانهيو سید

 یوین دیب تريزرهپوش كنار زد و مه یمه را دستيخ یداد. چادر ورود

 رمه خارج شـد. صـورتش، اگـيده بود، از خیانس در عمرش ديكه سوش

 یده گرفـت، بـه گرگـیـآن را ناد یفـراوان رو هـایزخم یشد جامی
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دراز و پهـن ای ان  پوزهيدراز و زردش از م هایه بود. دندانيگرسنه شب

قـرار اش ینـيپهـن ب هایب، پرهين دهان مهیرون زده بود. بر فراز ايب

 یانهي، كه از میزرد رنگ با مردمك عمود یآن چشمان یداشت و باچ

ستند. ینگرمی انسيسرخ، به سوش یآشفته یده در موهايپوشای هچهر

اش یعضـالن یانس بلندتر بود و هر بـازويو، دو سر و گردن از سوشید

ر نفـس يـنف یكـه صـدا یو در حالیاو قطر داشت. د  یتنه یبه اندازه

د و او را بـا يـانس چرخيده بود، دور سوشـيچينفس زدنش در همه جا پ

ان دو شـاخ دراز و يـبلنـدش از م یبافتـه یكرد. موهانگاه  یكنجکاو

 یخـورد. وقتـمی زش رها شده بود و با هر حركتش تکان تکانينوک ت

 "د؟یاچه گرفته ین جانور را برایا"د: یاو را خوب نگاه كرد، غر

كـرد فـرار ی از اشموغان را كشـت و سـ  یکیاو “گفت: اه يو سید

  "كند.

ار محکـم بـر شـکمش يبس یه مشترمنتظريغ یب با حركتيو مهید

ه اه بـيسـو یـن افتاد. ديكنان بر زمانس تا شد و نالهينواخت. بدن سوش

 ـد ب سـتاند.یش ایپاهـا یگـر رویش چنگ انداخت و او را بـار دیموها

وشـت ها بسـپار. از گ؟ او را بـه اشـموغیانجا آوردهیچرا او را ا"د: یغر

ش یرا بـرا یگـوچن یداننـد چطـور مرگـمی د ویآمی ان خوششانيآدم

  "نند.يتدارک بب
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ت دچور، بـه آنچـه بـر بـازو بسـته اسـ یشـمايخ“گفت: اه يو سید

 "ام.نجا آوردهین به ایا ید. او را برایبنگر

ت. دقيقتـر بـه او نگریسـو گرگ چهره یدسوشيانس با شنيدن نام 

م هـاسم یکی از سرداران بـزرگ دیوهـا بـود و در سياوشـگرد شما يخ

 . اواش بر سر زبانها بودی در مورد خشونت و ویرانگریداستانهای زیاد

 ره شـد.يـن بازوبنـدش خيانس خم شد و با دقت به نگـيسوش یبه سو

 ره زد:ش را در چنگا  خـود فشـرد و ن ـیانه گلويوحش یآنگاه با حركت

 "؟یان بازوبند را از كجا آوردهیف. ايدزد كث"

 ازدم برخـورد بـ و را نداشت و ازین حركت دیانس كه انتظار ايسوش

آن “ت: گفدا كرده بود، به زحمت يحالت تهوع پاش و بر چهرهیمت فن د

 "ه است.ادگار گذاشتیم به ین بازوبند را پدرم برایام. ادهیرا ندزد

 یره شـد و پـس از مکثـيـخاش ده به چهرهیدر یشما با چشمانيخ

را  نیـا نميببه. بگو ی. آدمِ فروماییگومی دروغ“: باز تکرار كرد یگوچن

 "؟یادهیاز كجا دزد

ت آنچه را كـه راسـ“گفت: انس كه دست از جان شسته بود، يسوش

 "م؟ید دروغ بگويخواهمی د.یديبود، از من شن

انس را گرفـت و او را از يبـان سوشـیو، با دسـت زرهپوشـش گرید

. یمهمان مـا باشـ ید مدتیتو با“گفت: ار ين بلند كرد و با خشم بسيزم
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ز يـاشموغها كارشان را با تو تمام كنند، بـه همـه چ یدهم وقتمی قو 

 ".یاعتراف كن

 انس كـه حـسينواخـت. سوشـاش محکم بر گونـهای دهيب د كش

اد. ن افتـيد و بـر زمـيكرد پوست صورتش كنده شده، دور خود چرخمی

بـه  ردند ون بلند كيكرد. دو اشموغ او را از زمای و گرگ چهره اشارهید

 خواستند بـرمی انس از تصور آنچه كهيند. سوشاز اردوگاه بردای گوشه

ها وغبر بدنش نشست. اشم ید و عر  سردیاوردند بر خود لرزيسرش ب

ور، شـ له زمياز های مهياردوگاه بردند و او را در برابر ه یاو را به كناره

 رنگ خواباندند.  یپهن و خاكستر یبا خشونت بر تخته سنگ

ز انتر اداشت و به نظـر جـو یستخوانچغر و ا یاز آنها كه بدن یکی

ا در را از غـالف خـارج كـرد و آن راش دهيد، خنجر خميرسمی قشيرف

 یدانـمی زودبـاش، هرچـه"د: یـانس گرفـت و غريبرابر چشمان سوش

 "بگو...

 "ز حرف بزنم؟يچه چ یدرباره“گفت: انس يسوش

د یـبارمی كه بالهت از آناش اشموغ جوان با چشمان خون گرفته

از او  ار اسـترا قر یداند چه نوع اگالعاتنمی ره شد. م لوم بودياو خ به

 مـن“ت: گفـندازد ين كه خود را از تك و تا نیا یرون بکشد. پس برايب

اشـد، بزرگ جالب ب یشمايخ یبرا یكنمی كه فکر یزيدانم. هرچنمی

 "بگو. زودباش.
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ی زيـچـه چ یدانم دربـارهنمـی آخـر مـن كـه“گفـت: انس يسوش

 "ت جوابش دهم.ید... پرسشت را بگو تا برايد بدانيواهخمی

 كـه بـر آن یكوتاهش و نقـش مـار یشانيبه پ یشانیاشموغ با پر

رد. گاه كقش نيدرمانده به رف ید و با حالتيشده بود، دست كش یخالکوب

كرد اما می ن صحنه را نگاهینمود، با عالقه امی گر كه مسنتریاشموغ د

از ها اشـموغ یكنـد. همـه یبه دوستش كمکـ د بتوانديرسنمی به نظر

 كـه بـه را یتوانستند پرسشـنمی ناتوان بودند. هرگز یگرپ سوا  واق 

 ن خـاگر هـميان كننـد و بـه همـيـ  نباشـد بیوابسته بـه شـرا ینوع

 رشان چه بپرسند.يدانستند از اسنمی

. بـا دار شدیاشموغ پد یگرفته یم خشم در چشمان قیناگهان عال

 د:یانس گذاشت و غرير چشم راست سوشیخنجرش را به زغضب نوک 

بگو  یدانمی ؟ زودباش. هرچهیكنمی زادِ پست. ما را مسخرهيآدمای "

 "آورم...می وگرنه چشمت را از كاسه در

غ د كـه اشـمويد، اما شـنیبگو یزيانس دهانش را گشود تا چيسوش

 یارشدن هيش گنیبه او گفت. در صدا یزيب خود چیگر با زبان غرید

 یزنـدان ش از موعد بـهيشد. انگار او را از صدمه رساندنِ پمی احساس

 داشت. می بزرگ بر حذر یشمايخ

چشم او برداشت، اما هنوز  یخنجر را از رو ید و كندیاشموغ با ترد

 ییشـد. ب ـد گـومی دهیـداش یتوخال هایخشم در مردمكهای جرقه
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خنجـر را بـر  یلـهيت یامده باشد، با آريبه ملز ساده لوحش رس یفکر

 یكه بـر عضـله یسطح ید. خون از زخميانس كشيپهنِ سوش ینهيس

د یانس لبش را به دندان گزيدهان گشوده بود، فواره زد. سوشاش نهيس

 یید و گـوياد نزند. اشموغ با دماغ خرگوم مانندش خون را بو كشیتا فر

ترش طـارِ مسـنشده باشد، اجـازه داد تـا همق یكارش راض یجهياز نت

 ش را بکشد و او را از آنجا دور كند. یبازو

 بود و یكرد. خونش همچنان جاری میانس احساس درماندگيسوش

 زد.می را رنگاش دهيچروك یج ردایبه تدر

د. گر سـراغش خواهنـد آمـیبار د یدانست كه اشموغها به زود یم

کشـند رون بيد از او بیرا با ین كه چه اگالعاتیدن ايپرس یاحتماچ برا

د. یاا بگشرد دستانش یتالش كرد تا شا ینزد اربابانشان رفته بودند. كم

د، سته بـوكه موقع بسته شدنِ دستانش به كار ب یبندها به خاگر ترفند

 دور دسـتانش را یتوانست حلقـهنمی كردمی شل بود، اما هركار یكم

 باز كند. 

 یالوربه و پشـمد. اشموغ فينجامياد به گو  نیانس زيسوش ییتنها

بـه  رش گذاشته بـود،يشمش یكه دستش را بر قبضه یدر حال یگرید

ان يـرا در م یبلنـد یخ فلـزيز سـيآمجنـونای گرفش آمد. او با خنده

بخــت  یا بــه زنــدانیــكــامال گو یآتــش نهــاد و بــا حركــاتهای شــ له

 نشان داد كه قصد دارد با آن چه بکند. اش برگشته
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خ را يسـ یجیره سرخ شـدن تـدريخ یانس كه با نگاهيسوش 

 ان تنگنـیـاخالص شدن از  یبرا یدانه به دنبا  راهيكرد، نااممی نگاه

ه سـتادیكـه آنجـا ا ید. اشموغيبه ذهنش رس یگشت. ناگهان فکرمی

ز ين چیابراو گرگ چهره حضور نداشت و بنید یمهيخ یبود، در آستانه

ه او داد كه وهومن به ینیزرهای دانست. حلقهنمی عیر وقاياز س یادیز

ه گرفتـ آن را یراهنش رويـزان بود، اما پیبود همچنان به كمربندش آو

 كـردن بـا دانست كه م املـهمی ند.يتوانست آن را ببنمی بود و اشموغ

 د خـود را ازيـم ناسـت. داشـت ام ین موجودات عهدشکن و پست بیا

از دسـتش درسـت  یرو هایداد كه ناگهان متوجه شد گنابمی دست

، رديـبگ چاپلوسانه به خـود یكرد لحن یبازوبندش رد شده اند. س  یرو

دهم یمـ زم. قـو یاشموغ بزرگوار، اجازه بده من بگرای " آنگاه گفت:

 "جبران كنم. یمحبتت را به خوب

 انبــوه و یابروانــ یهیز و ابلهــش در ســایــاشــموغ كــه چشــمان ر

خشـن و  یبا لهجه انداخت و یشانيبه پ ینيفرو رفته بود، چ یخاكستر

 هایمحبت یكه بتوان یه، تو چه داریآدم فروماای " گفت:اش شکسته

واهم خگ مش را  یگوارا كه به زود ی؟ جز گوشتیمرا با آن جبران كن

 "د؟يچش

 یگرانبها دارم كـه اگـر اجـازه بـده یمن گوهر“گفت: انس يسوش

 "د.يزم، آن را به تو خواهم بخشیبگر
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 ".ییگومی دروغ“گفت: ست و یاو را نگر اورربید یاشموغ با نگاه

ش یوده بود، با چشـم بـه بـازين خوابيانس كه به پشت بر زميسوش

 ا رابـین زين نگـیـ. اینـيبب یتـوانمی نـه، خـودت“گفت: اشاره كرد و 

 "ن كرد.ييت  یمتيش قیتوان برانمی ؟ینيبمی

د. ره شـيـص به بازوبند خیحر یاو خم شد و با چشمان یاشموغ رو

 رد كـه دردا یلـيزادِ نادان، چـه دليآدمای " زد و گفت:ای گاه قهقههآن

 "ت كنم؟ین بازوبند رهایمقابل برداشتن ا

دوكاو ن را گفت و با انگشتان فربه و كوتاهش شروع كرد بـه كنـیا

 یقـا رويكه دستانش را با آن بسـته بودنـد دق یهایبازوبند. گناب یرو

ز كنـد. آن بـا ریـوانست بازوبنـد را از زتنمی بازوبند افتاده بود و اشموغ

و  یگرفتـه اسـت، شـروع كـرد بـه زاراش د نقشهیدمی انس كهيسوش

ز ا یورنطـيش را همیالتماس تا اشموغ او را رها كند و گـوهر گرانبهـا

ر یـز كرد بازوبند را ازی میتوجه به او س  یاورد. اشموغ بيچنگش در ن

ر يـبها گگنا یدرازش چ های از چنگا یکی یاورد. وقتيرون بيگنابها ب

ن شد و شروع كرد بـه بـاز كـردن گنـاب دور يشکست، خشمگ كرد و

 یربـارهكرد كـه اگـر دمی دین هم مرتب او را تهدين حیش. در ایبازو

 را بـر د فـالن و بهمـان بـالیبگو یزيچ ین بازوبند به كسیبرداشتن ا

 سرش خواهد آورد.
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دور دسـتش بـه قـدر  هـایانس منتظر ماند تا آن كـه گنابيسوش

 یلـونامنتظره دستش را به گرف په یشل شد. آن وقت با حركت یكاف

ك یـ زش را از غالف خـارج كـرد و بـايده و تير خمياشموغ برد، شمش

ان داد. اشموغ در همان حـا  كـه چشـم یحركت آن را در شکم او جا

مـا ش برخاسـت، ایپاهـا یصش را به بازوبند دوخته بـود، رویسرخ حر

 یمـهيه یش را از دسـت داد و عقـب عقـب رفـت و درسـت روت ادل

خ خ سـرياز برخـورد سـ یچنـدش آور ید. صداين درغلتيزمها بر زميه

ش كه انتظـارای ن صدا با ن رهیفش برخاست، وايشده با بدن فربه و كث

ن ايـربانقش از آن كه بتواند وضع يپ یرا داشت، دنبا  نشد. اشموغ دم

 بود.نش را درک كند، مرده يشيپ

شـل  هـایر را در دستش جا به جا كـرد و گنابيانس شمشيسوش

 رت. به نظـسیبه اگراف نگر ید. آنگاه با نگرانیدور دستش را بر یشده

مچنـان ر اشـموغ را هيدر اردوگاه متوجه او باشد. شمش ید كسيرسنمی

ش يد. گرگ و میان درختان جنگل خزيبه م یدر مشت فشرد و به سبک

ــا ــروب س ــهای هیغ ــل پد یاريبس ــرا در د  جنگ ــهی ــود ك  د آورده ب

 یكم یتوها پنهان سازد. وقیاو را از چشم د یتوانست همچون سپرمی

زود  یلـيدانسـت كـه خمی دن.یاز اردو فاصله گرفت، شروع كرد به دو

ك یم نزدل نبود در آن هنگایچ مايمتوجه فرار كردنش خواهند شد، و ه

 و گرگ چهره باشد.یاردوگاه د
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تر بـود. در اردوگـاه هراسـناک ینگلِ دم كرده از همهمهسکوت ج

 بـه ییده و كج و م وج اشموغ را همچـون عصـاير خميكه شمش یحال

 رفـت و بـه عبـثمی شيزان در جنگـل پـيـگرفت، افتان و خمی كار

ر د ديرشاز خو یچ اثريرد. اما هيش بگيد تا جهت شر  را در پيكوشمی

 ده شـده بـود،يخراشـ یخاكسـترلخت و های كه توس  شاخه یآسمان

د زخم اد. درن افتيد و بر زمیز و مرگوب للزيد. چند بار بر خاک لیدنمی

كرد. می یزیخونر یكه هر از چند گاه یده بود. زخمینه امانش را بريس

 ینفسـ ود ين دراز كشـيبر زمـ یقیدقا ین افتاد، برايك بار كه به زمی

مکث  د. در سکوتيش ترسیدم زدن خو یتازه كرد. آنگاه از سر و صدا

 از یین ردپـایكـوچکتر یرامونش را برايز شده پيت یهایكرد و با گوش

لخـت  هایخـش خـش شـاخه جـز یید. صدایاشموغان كاو یهمهمه

ه راه بـد. پس برخاسـت و يرسنمی سرد به گوش یدرختان در برابر باد

 ش ادامه داد. یخو

انس يت و سوشـرفـمی شـبانه فـرو یکیج در تـاریجنگل بـه تـدر

د نبـود كـه بـار يـها را گم كرده بـود و ب رفت. جهتمی شيدانه پيناام

در  یب قـرار گرفتـه باشـد. رمقـيمه یشمايخ یاردو یگر در راستاید

كـرد. می غروب در بدنش رسـوخ یگزنده یبدنش نمانده بود، و سرما

 در برابـر گـانمرد یاسـتخوان هـایکريپاه درختان ماننـد يس هایهیسا
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ده و اسـکلت ياز اشموغانِ پوس یدند و به سپاهيرقصیچشمان تارش م

ن  يخش خش شاخه ها، به گام زدن سـنگ یشده شباهت داشتند. صدا

 ییكـرد. صـدانمی كرد. نه، اشـتباه یه بود. مکثياشموغها شب یمستانه

 یآمد. بـه راسـتنمی دیان درختان پديد، تنها از گذر باد در ميشنمی كه

 یصـدا یكردنـد. وقتـمی ان درختان حركتياشموغان در ماز  یگروه

 خود خشك شد. ید، بر جايرا از پشت سرش شن یاشموغ

 یزيـشـد، چمی اشموغ با زبان خشنش كه از درون حلقـش خـارج

د. یـانس برگشـت و خـود را بـا سـه تـا از آنهـا روبـرو ديگفت. سوشـ

د. يدرخشـی میش شـبانگاهيدر گرگ و م ییچشمانشان مانند اخگرها

ستد. آنگـاه یش بایكرد استوار بر پاها یش را جمع كرد و س یرويتمام ن

گـر بـه یشان بلند كرد. قصد نداشت بـار دیرا به سواش دهير خميشمش

سه با سرنوشت یر شود. كشته شدن در جنگ با آنها در مقايدستشان اس

ه بـود. يبزرگ شب یكرد، به جشنمی دايكه در اردوگاهشان پ یوحشتناك

ش ید و بـه سـویـغراش انهیدن حالت مبارزه جویاشموغها با د از یکی

د. يرسـاش یانس آنقدر صبر كرد تا دشمنش به چنـد قـدميد. سوشیدو

رش را تا دسته در يد و شمشیف دزدیحر یآنگاه سرش را از برابر ضربه

 یکیاز خون داغ و زرد اشـموغ كـه در تـارای او فرو كرد. فواره ینهيس

 ینهير را از سـيد. با زحمت شمشـيش پاشیود بر پاهانممی رهيجنگل ت
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رفـت و می جيشد. سرش گ یب د ید و منتظر حملهيرون كشياشموغ ب

 از پا در خواهد آمد. یكرد به زودمی حس

داد مـی خاست و نشانمی ان درختان برياز م یمرموز یسر و صدا

وغ دو اشم پنداشته.می است كه ابتدا یزيشتر از چيكه شمار اشموغان ب

 یکیغرش  یش با هم به گرفش حمله كردند، و همزمان صدایشارويپ

ان یـر پاستاد و منتظـیانه ايدر م ید. با سستيگر را از پشت سرش شنید

 كار ماند. 

ه رویـایی فرامـوش شـدی خـاگرهب دها برایش ماننـد ماجرا  یباق

بـا  یهـایريـان درختان برخاست و تياز م یهای. درخشش ش لهنمودمی

شـموغان د. ایـنبرد بار یجنگل بر صحنه یاهيان سين از ميکان آتشيپ

ن يزمـ رها قرارگرفته بودند، همچون بـرگ درختـان بـرين تیكه آماج ا

  او رااز گوشه و كنار برخاست و حدسِ یگرید هاین ره یختند. صدایر

 ه بـودكرخت شـد یاد بود. ذهنش به قدرید كرد. ت داد دشمنانش زیيتا

 یهانيم در یجيبا گ یع را درست دنبا  كند. مدتیر وقايتوانست سكه ن

كـه در دسـت  یهایستاد. آنگاه درخشش مشـ لیاشموغان ا هایچشه

، و شـدند، چشـمش را زدمی ان درختـان خـارجيچابك از م یهایه یسا

 یانيـمطمئن شد كه كمانداران خرقـه پـوشِ حامـل مشـ لها آدم یوقت

 ن شد. ياز حا  رفت و نقش زمهمچون خودش هستند، 
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بـر ار  سورنگارنگِ هاید. پرچمیوزمی م بر دشت پهناوریمال یباد

 یهـایگل فـرازشه بود كه بر يشبنيزاری از دور به  شهسواران، یزهين

 شياز دور دسـتها بـه تاخـت پـ یسرخ و كبود شکفته باشد. تك سوار

ن یـز چشم نواز بـر یچابك داشت كه با وقارف و یظر یکريآمد. پمی

د. یـنوردمی دشـت را در یمياسب تنومندش نشسته بود و همچون نس

ن يرمچـن زره یدانست كه امی دن نام و نشانش نداشت.يبه پرس یازين

در ش بلنـد یزهيكه با نقش انار آراسته شده و بر فراز ن یسرخ و درفش

 رد. جز ورن ت لق ندا یاهتزاز بود،  به كس

ه بـود سـتادیانس بر آن ايكه سوشای ش آمد و در برابر تپهيسوار پ

امـا  ورن از پشت نقـاب گالكـوبش آشـکار نبـود، ید. چهرهيلگام كش

فـت: گد يـخسته و ناام ییشناخت. ورن با صدای میش را به خوبیصدا

 "درآمده است. یپدرتان از پا سوشيانش،“
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وقتـی گریخـت، مینفـس از دهـانش خـت. ینه فرو ريقلبش در س

 "پدرم؟"د: يپرس

 ، پدرتان، جـمِیآر“گفت:  یش خم شد و به سختین خویورن بر ز

ا ر یاوانـفر یرهـايانس تيسوشـن افتاد و ين بر زمیاز زو ب د  "بزرگ...

 پشتش نشسته بودند... ید كه بر مهرهید

  

 ش جست.یخو یاز جا یادیبا فر

 یداد. بـرامـی ش تکـاند را در برابـريسـپ یهایم پرده یمال یباد

ه بـ یزه و نـرمش نشسـت و بـا شـگفتيهاج و واج بر بستر پاك یقیدقا

 را بـه بـرف یديبه سپای ف پردهيدلنواز و خف یاگرافش نگاه كرد. باد

 یا غروبـیـكـم رمـق و زودهنگـام، ای دهيگرفتـه بـود. نـور سـپ یباز

 م ونـر ید. در بسـتریـتراومی ر پا،  از پنجره بـه درونیو د یخاكستر

 راحت نشسته بود و از كمر به باچ برهنه بود. 

د. آنگـاه يشـیاند ،ده بـودیكه د ییایرو یات زندهيبه جزئای لحظه

كـه  یو اشـموغان یوحشـ یشـمايخاگرات به ذهنش هجوم بردنـد. خ

دارانِ كردنـد، و مشـ لمی زيـمانند مور و ملخ در اگرافش جسـت و خ

را ها نیا یدند. به راستیبارمی ایشانن بر يآتش یرهايكه ت یخرقه پوش

شد؟ می ا به كدام شب مربوطین رویا؟ و ایا در رویده بود ید یداريدر ب
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آلود، بـه نظـرش وهم یهلحظك ی یا دو شب؟  برایش؟  يك شب پی

ده و تمام آنچه را كه ياوشگرد دراز كشيد كه در بستر راحتش در سيرس

 .نبوده استتلخ  ییایروجز  ،از سر گذرانده

ر همسـمبهم در دلش زبانه كشيد كـه  یبرخاست. انتظار یجيبا گ

ام يـتزخـمِ ال یابد. آنگاه چشـمش بـه جـايش بیش را در كنار خویبایز

اسـتوار امـا  زمينِ ربخویشتن را گر یافتاد و بار داش نهيس یرو یافتهی

 .  باز یافت قتيحقسنگالخِ 

سـرخ و  یدبا جـوش خـورده بـود. تنهـا ریتقراش نهيس یزخم رو

داشـت ن ید. درديكش یمانده بود. بر آن دست ینامحسوس از آن بر جا

ه ر جنگـل بـافته باشد. بدنش را كـه دیام يد كامال التيرسمی و به نظر

اش هف و پـاريكث هایلجن و خاک آلوده شده بود شسته بودند و لباس

 یراهنـيپعوض كرده بودند. در كنار بسـترش  یديرا با شلوار گشادِ سپ

ت كـه كوتـاه داشـ یهاینيراهن آسـتيافت و آن را بر تن كرد. پید يسپ

 یوشانِ رن اژدها نيبر نگ یپوشاند. دستنمی بازوبند درخشانش را یرو

ش ت نجـات دهنـدگانیـد. از هويراحت بركش ید و نفسيبازوبندش كش

 د دزد نبودند.یترد یدانست. اما بنمی چيه

د  بهبـود يرسـمی ما به نظـردر خواب بوده. ا یدانست چه مدتینم

از داشته باشد. از پنجره سرک ين یگوچن یبه زماناش نهيافتنِ زخم سی
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 یسـنگ هـایوارید كـه دیـم را ديعظـ یشهر یبایز ید و دورنمايكش

 شد. می دهیرنگ د یآب ،آسمان یهیر نور كم مایدارش در زكنگره

شـبح  راهـرو، یکیدر اتـا  رفـت و آن را گشـود در تـار یبه سـو

دن ينشـنشسته بود. نگهبان بـا  ییص داد كه بر سکويرا تشخ ینگهبان

ها ده شدن چخما یيبرهم سا یگشوده شدن در برخاست. صدا یصدا

د. زكه تازه افروخته شـده بـود چشـمش را  ید و درخشش مش ليرا شن

ر پهن و آشـفته د هایاه و ابرويش انبوه سیانسا  با ريم یمرد یچهره

بـزرگ  یبر تن داشـت و قبضـه یدار شد. مرد زره سبکینور مش ل پد

ر بـد. چشـمانش يدرخشـمی ر نوریكه بر كمر بسته بود در ز یريشمش

 ر ثابت ماند.يشمش

 وان نبود.ینجا شهر دیر. پس ايبا شمش یمرد

 "ن؟د؟ سرور میديخوب خواب"د: يتند و روان پرسای مرد با لهجه

 یفاتینس از لحن تشـرايه بود. سوشيشب یش به غرش آبشاریصدا

رت يـخطـابش كـرده بـود ح ین عنوانين كه با چنیمرد جا خورد و از ا

مکـث كـرد و  یتکان داد. مرد كمـ ینگفت و تنها سر یزيكرد. اما چ

 شـتر داشـته باشـند،ياز بـه اسـتراحت بيـاگر سرور مـن ن“گفت: آنگاه 

كـه اگـر ند. اما پادشاه ما، سروشِ دچور، فرموده یاسايشتر بيتوانند بمی
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شود تـا صـبحانه را می ازتان به استراحت برگرف شده باشد، شادمانين

  "در حضور شما صرف كند.

 پس تازه او  صبح بود!

ا ن رو بـیش ادامه دهم. از ایشتاب دارم تا زودتر به سفر خو“گفت: 

  "رم.یپذمی دعوت پادشاه شما را یخوشحال

نشان ه را رانورِ آن در  تامش ل را باچ گرفت سری تکان داد و مرد 

متکاری مـرد ماننـد خـد .كرد یراهرو را گجلو افتاد و انس ي. سوشدهد

 كرد.مش ل را پشت سرش حمل می

ــ ــ"د: يدر راه از او پرس ــه خواب یاز وقت ــك ــاندهي ــوچن یام زم ی گ

 "گذرد؟می

تـان را زخمیکر ياران پينه، سرور من، پس از آن كه ع“گفت: مرد 

روش سـتان دادنـد، خـودِ گا  اشموغان نجاتافتند و از چنیدر جنگل 

مام ز آن تتان را بست و ب د اهایزخم ،نِ پزشکان استیبزرگ كه داناتر

 د. يشب را خفت

 ن شـهریـك شـب از اقـامتم در ایـتنهـا  ی نی“گفت: انس يسوش

 "ده باشم.يدرازتر را خواب یكردم مدتمی گذرد؟ گمانمی

د. یاك شب خفتهی، تنها یآر“گفت: تند و تيز  یمرد با همان لهجه

اند و دهيلگام توسن زمـان را كشـ ییهرچند اكنون دو روز است كه گو
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 جیرانـویكشـد. مـردم امی ش بـه درازايش از پـيب ییهر شبانه روز گو

 "کرانه است.يدن زمان بيفرا رس هاین از نشانهیند ایگومی

 ودن وجـیـگانه داشـت. بـا ايب ینيانس گنينام شهر در گوش سوش

ز بهـار بگو بدانم، چنـد روز بـه آغـا"د: يآن كه مطمئن شود پرس یبرا

 "مانده است؟

انـده م یروز و شب بـاق یاكنون پنج روز تا زمان برابر“گفت: مرد 

  "وشم.یديم، در مين گاهان هستيده دمِ دومياست. ما در سپ

اد بـه یـ ،كه در روز گذشته بر سرش آمـده بـودرا انس آنچه يسوش

ن بـا ان، دسـت و پنجـه نـرم كـرديوهومن، گذر از چهروم دنِی. دآورد

 نیـشـد كـه تمـام انمی . بـاورشیاشموغان و گذر از جنگل خاكستر

بـود رد آن مد هم حق با ی. شاگو  كشيده باشندك روز یتنها رخدادها 

 داد.می ج رخ نشانیکرانه داشت به تدريزمان ب یو به راست

، در ا در آن خفتـه بـودكه شـب ر یپس از خروج از ساختمانآن دو 

توار م واسـيعظـ یهـایك سـو بـه دروازهیسر در آوردند كه از  یابانيخ

 اهو باشـکوه ر پهنـاور یگر به قلـب شـهرید یشد و از سوی میمنته

 سپرد.می

ش آرام هـاییاز نگران یشـهر، انـدك هـایابانيبا گام نهـادن در خ

 دهیـن و اشـموغان دوایاز د ینجا اثریاوشگرد، در ايگرفت. بر خالف س
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 یهایبودند كه مانند نگهبان بـدن یشد. ساكنان شهر مردان و زناننمی

 ییبـاین بر تن داشتند. با وجود زيرنگ یهایرومند، و ردايد، سالم و نيرش

حـس  یكه ساكنانش به ظاهر از آن برخوردار بودند، نوع یشهر و رفاه

ا بـه یـزادار باشـند همگان عـ ییزد. گومی و غم در هوا موج یدلمُردگ

منتظـر و  یرا از سر گذرانـده باشـند. همـه بـا چشـمان یبتيمص یتازگ

نـام لوم را از  یخواسـتند خبـریی میكردنـد. گـومی كنجکاو نگاهش

ج یرانـویممکن بود ا ی نیدر دلش جوانه زد.  یديزبانش بشنوند. بذر ام

 گرِ گنگ دژ باشد؟ ینام د

 هـایسیكـرد. تنـد یینمـابـا راهیز یكـاخ ینگهبان او را به سو

ر دو ده بودنـد و ديد تراشـيسـپ یهایان را از سـنگیاز جنگجو یميعظ

دنـد. شـد كـار گذاشـته بوی میكه به تاچر بار عـام منتهـ یراه یسو

 ،بود ه كردهسها رخنیكه در تار و پود سنگِ تند یو فراوان زیر هایکرَتَ

 هایلـهاسـت. از پ شان گذشـتهیار دراز بر ايبس یداد كه عمرمی نشان

وش را پـفراوان كاخ باچ رفت و در گوشه و كنار صدها نگهبان جوشن 

 ور بـرج از كاخ مشلو  بودنـد. بـ ین در دست، به پاسدارید كه تبرزید

 خته بودند. یآواناری سرخ با نقش  یديسپ هایباروها پرچم

ع، كــه يار وســيبســ یدند. تــاچريبــاچخره بــه تــاچر بــار عــام رســ

برا  كف تاچر  هایش در دوردستها گم شده بود. بر سنگفرشهایرواید
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 شـد. چنـان بـه نظـرمی دهیـو شهرها دها از كوهها و رودخانه یگرح

 یوارهـایزنند. بر سرتاسـر دمی م گاميعظای د كه بر فراز نقشهيرسمی

كـه روشـن  یهایافروختـه نصـب شـده بـود. مشـ ل هایتاچر مش ل

 د. يرسمی ب به نظریانباشته از نورِ روز غر بودنشان در تاچر

، داشـت از زمين فاصلهبلند كه هفت پله  ییدر صدر تاچر، بر سکو

سـته بر آن نش یکريفِ پیم و مرصع نهاده بودند و شبح ظريعظ یتخت

بـا، یزار يبس یزن یبامداد یدهیپر ییکتر شدند، در روشناینزد یبود. وقت

سـتش را د كه بر تخت نشسته، دو دیرا دده یار رنگ پريبسای با چهره

ن يمـش بـر زیان پاهـايـنهاده و نوک آن را در م یريشمش یبر قبضه

ن يچـبلنـد و  یـین بـر سـر و ردایزر یده تاجینهاده است. زن رنگ پر

 ییه گوزرد در بر داشت. چشمانش بسته بود، چنان ك یخورده از اگلس

مـت و ان قايـم یمرد ن فرو رفته باشد. در كنار تختشيسنگ یدر خواب

 یلر و شـند در بـيسپ ییستاده بود. ردایكوتاه اای نقره یچابك با موها

 به همان رنگ بر دوش داشت. 

نـگ ر ین كه به بانویكرد و بدون ا ینگهبان در برابر تخت كرنش

سـروش ای " ان قامـت كـرد و گفـت:يكند، رو به مرد م یده توجهیپر

ــراانس دعــوت شــما يدچور، ســرور مــا سوشــ صــرف صــبحانه  یرا ب

 "رفتند.یپذ
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اد یه که خورد. بیدانست می ن كه نگهبان نامش رایانس از ايسوش

 ن شهر گفته باشد.یا یاز اهال ینداشت نامش را به كس

ه بـه ريـن آمـد و خیيپـاها مرد، كه سروش خوانده شده بود، از پله

 تـراش خـوردهی لهجـههمـان ست. آنگاه بـا یانس نگريچشمان سوش

 را یقیاا و دقـي. همراه من بیبه، به شهر ما خوش آمدیغرای " د:يپرس

 ی، تشنهیم باشيكنمی كه گمان یبه گفتگو با من بگذران. اگر آن كس

 "م.يت هستیدن خبرهايشن

و پشـت ابه راه افتـاد و همـراه ای انس به دنبا  مرد مو نقرهيسوش

بـود  پوشـانده شـده یرنگـارنگهـای وهيكه سـطحش از م یز بزرگيم

ان يـم درشت سبز در یاه و انگورهايس یترک خورده ینشست. انارها

انس يكردند. سوشـمی خوشرنگ و م طر جلب نظرهای وهياز م یانبوه

ك بـه یرهدرشت نگاه كرد كه  یتازههای از پستهای با ت جب به توده

اغ بـرا در كـدام هـا وهين میـدانسـت انمی السی درشت بودنـد.يقدر گ

 نيكـه بـه آب زهـرآگ ید درختـانيرسـنمی انـد. بـه نظـردهپرورش دا

ار ا بـه بـر ییگـواراهای وهين ميبتوانند چن ،فراخکرت آلوده شده باشند

 آورند.

كـه  یحـق دار“گفت: د و یسروش كه متوجه نگاه او شده بود خند

 ،دیــرومی جیرانــویا یدن گــراوت آنچــه كــه در درون حصــارهایــاز د
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است كـه از فسـاد مـار  ین نقاگياز واپس یکینجا ی. ایزده  شوشگفت

وجود دارد كـه هنـوز بـه ای من مانده است. در شهر ما چشمهیبزرگ ا

كوتـاه  یكه بذرها را در زمـان یمار بزرگ آلوده نشده است. آب یزهرابه

 كنـد و دردهـا و زخمهـا را شـفامی لیتناور و سـربلند تبـد یبه درختان

 دهد.می

حـاچ “گفت: د و يكشاش نهيس یروزخم  یبر جا یانس دستيسوش

 ن دردنـاکينچ یاز زخم ین كوتاهیبه ا یكه چگونه در مدت یابمدر می

   "ام.افتهیشفا 

رنـگ را  یدرشـت و صـورت ییز بـرد و هلـويـسروش دست بـه م

 وان، ازجـخوب، "د: يبرد، پرسمی كه آن را به دهان یبرداشت و در حال

 "م؟يكنمی كه ما گمان یهست یا همان كسینام و نشانت بگو. آ

د. از يشــیاندمی ام چــهدانم دربـارهنمــی قـايدق“گفــت: انس يسوشـ

 یبـاختر یبا و بزرگ كه بر كرانهیز یاوشگرد هستم. شهريساكنان س

موغها وان و اشـیـد كـه بـا دیـنمامی فراخکرت قرار دارد. چنان یایدر

 انشـیا زش را ایزان خـویز انتقام خون عزيد. من نينداشته باش  یدوست

ن يمـهرا بـه  یویـختم كه دیل گرين دلیاوشگرد به ايگلبم و از سمی

 "انس نام دارم.ي، سوشمرد گفتن یسبب كشته بودم. چنان كه ا
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و  ؟ از كـدام خـانوادهیانس پسـرِ كـيد: سوشيسروش شتابزده پرس

 "؟یالهيقب

درم بـر ن نام را مـایم. اشناسنمی پدرم را“گفت:  یشرمندگ یبا كم

 "است. من نهاده

 یق فـرو رفتـه بـود، بـه نرمـيعمای شهیدر اندناگهان سروش كه 

 رت بـر تـون نام را مادیو ا یشناسنمی پدرت را"حرفش را تکرار كرد: 

  ".باشدده يگر به سر رسیدای ا عاقبت هزارهینهاده است. گو

ه ند. هرچنـد تـازه دو روز اسـت كـیگومی نيچن“گفت: انس يسوش

  "ام.دانند، آگاه شدهمی انگار همگانكه ای خودم بر افسانه

ن یـپس خـودت هـم ا“گفت: د و يدر چشمان سروش درخش یبرق

 ی؟ چه كسكشيمدانی ما چه چيز را انتظار میو می یادهيداستان را شن

  "؟هف كردیت ت ریآن را برا

ن یدانست امیها اهوراكه خود را از نسل  ییبانو“گفت: انس يسوش

ود كـه وهـومن نـام داشـت، آن را مـرد یوپـانم گفت و چیقصه را برا

 "شمرد.

را  پس تو وهومن و ارشـتاد“گفت: جان آمده بود يسروش كه به ه

  "؟یادهید
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اوشـگرد ياگـراف س هـای، هـر دو در كوهیآر“گفـت: انس يسوش

 "كنند.ی میزندگ

بـرد بود كـه  ن ین كنند. در همان حواليچنهم د یبا“گفت: سروش 

ت دوارم كـه بـه حركـت درآمـدنيانس، اميسوشای ن در گرفت. ينخست

و تـه بـر ف كن كـه چـیم ت رید. برایمان را برآورده نمانهیرید هایآرزو

 "گذشته است؟

 یاكـم و كاسـت بـر یانس آنچه را كه از سر گذرانده بود بـيسوش

ن یكردم امی گمان"ان برد: ین به پايسروش بازگفت و سخنانش را چن

اسـت كـه  یده بـودم آن تنهـا شـهرينشهر گنگ دژ باشد. چرا كه شـ

 "ره نشده است.يدهاک هنوز بر آن چیآژ

ام نـج یرانـویاسرزمين ما ست. ينجا گنگ دژ نینه، ا“گفت: سروش 

ان، ن انسـينجـا را  نخسـتیاسـت. ا یتـيگ هاین شهریدارد و از كهنتر

انـد. رانده ها بـر آن حکـماهورارباز یومردِ بزرگ،  ساخته است و از ديگ

 رگ جم درد، كه بر تخت سلطنت خفته، از سرداران بزيما، آناه یملکه

 یروهـاينكه سـپاه نـور از ای ن شدهین بود. در آن روز نفرينبرد نخست

ر مـد و در بوشاسـپِ زرد دچـار آيز به تيد نيشکست خورد، آناه یکیتار

 "دان فرو رفت.یجاو یخواب
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بـه هاسـت؟ و اهوران زن از یـا ی نـی“گفـت: رت يانس با حيسوش

 "سه هزار سا  را در خواب گذرانده است؟ یراست

انـد كـه مانده یباق یتيدر گ یچند یهااهورا، یآر“گفت: سروش 

كـه  ییشـگويپ یانـد. بـانومانده ین نبرد بـاقياز روزگار نخست یهمگ

بـرد انـد. هرچنـد پـس از آن نز از آن جملـه بودهيـ، و وهـومن نیدید

ن آم بگـو یاند. براخبر ماندهیب گریکدیها از حا  و روز اهوران، يسهمگ

 "گذراندند؟می دو چگونه روزگار

اگـراف  هـایجنگل یدر كرانه یارشتاد در غار“گفت: انس يسوش

بـزرگ كـه در  یسـت و وهـومن بـر مرت ـیزی میاوشگرد به سادگيس

 ش رایگوسـفند خـو هایارتفاعات هارابورز گسـترده شـده اسـت، گلـه

شـان هایسـتند كـه  داسـتانیزمی و آرام چراند. هردو چنـان سـادهمی

 "نمود.ی مین باورنکردنيشان در نبرد نخستنقش یدرباره

گفتارشـان شـك نداشـته بـاش. آنـان از  یدر راست“گفت: سروش 

هستند كه از آن روزگار فراموش شده به  ییم دود سرداران سپاه روشنا

م. آنچه ين هستيچن زيدِ خفته و من نياند . همچنان كه آناهادگار ماندهی

اسـت  یتلخ شکسـت یه كرده، خاگرهيشب یعاد یانيان را به آدمیاهورا

ــر دوش ــه ناچــاريكشــند، و آب زهــرآگمی كــه ب  ن فراخکــرت، كــه ب

م. من یاش را از دست ندادهید خوياز ما ام ینوشند. هرچند هنوز برخمی
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بش يـدهاک و سـردار مهیـد است كه در برابر سـپاه آژين اميز به همين

ج یرانـویش ايقرنها پ  یکیتار هایرويكنم. وگرنه ن یم یداریشما پايخ

  "دند.يكشمی ز در كام خود فرويرا ن

ان یـاهوراش در وجـود يشگفتا كه تا  چند روز پ“گفت: انس يسوش

 كنم.مـی شـان برخـوردیشك داشتم و از آن هنگام به ب د مرتـب بـا ا

د یگرفتم. شـامی تریهن را جدك هایست افسانهیبامی دیدانم. شانمی

رم از مـادكنند راسـت بـوده باشـد. می فیهم كه ت ر یهایقصه یهيبق

س پخواند. پرستندگان مهر بود و ش رهایی زیادی در مورد او برایم می

هم  یراست به نام مهر هم وجود داشته باشد و به یزدیا ید به راستیشا

 "وها مصون دارد.یمانانش را از گزند ديپ

او  ن گونـه سـخن نگـو.یمهر ا یدرباره“گفت: سروش اخم كرد و 

ر كناره اه نون از سپيانتکار و گناهکار است. او در نبرد نخستيخ ییاهورا

هـا وین روست كـه دیب باعث شکست ما شد. از اين ترتیگرفت و به ا

ش اماننـد مـادرت همچنـان پرسـتش یدلدهند مردمان سادهمی اجازه

  "م.يدانمی ن او را مطروديراست هایاهوراا م یكنند. همه

نبـرد  یدهاک در هنگامـهیـا آژیـگو“گفـت: شناک یانس انديسوش

بسـته  اران شما بـه كـاریجلب نظر  یموفق را برا یهاین ترفندينخست

 "است. داشته یز در ابتدا در سپاه جم ارج و قربيا ورن نیباشد. گو
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 كـه یبارو، كسـیورن ز“گفت: د و يسرد از د  بر كش یسروش آه

چ يكنـد و هـ یش را زخمـیبـایکر زيد  آن نداشت تا پ یچ كمانداريه

د. يكشـنمی ريش شمشـیـبـه رواش دهیبه احترام خاندان برگز ییاهورا

 ایگـانفرومد شگان بود. اما بگذار در مـوريانت پيز از گروه خي، او نیآر

 "؟یادهيم بگو از ارشتاد چه شنیم. برایيسخن نگو

ت هستم كه قرار اسـ یاو م تقد بود كه من كس“گفت: س انيسوش

نش دار كـرديـافتنِ جـم و بیـخواست مرا بـه می جهان را نجات دهم.

 رم. مـنرا در سر نـدا یل شدن به ناجیتبد یب كند. اما من سودايترغ

بـه  خـواب را از سـرم ربـوده و یهستم كه دردِ خونخواه یعاد یمرد

د را جود خـون ویگردم. با امی وانید دن ازيانتقام كش یبرا یدنبا  راه

ک دهایژآسترگ همچون  یمنانینم كه بتوانم با اهريبیچنان توانمند نم

بـه  دیم. شاابيخواهم او را بمی كنم ومی فتم. من پدرم را جستجويدر ب

 "ردم.گاوشگرد باز يهمسر و مادرم به س یكمك او بتوانم به خونخواه

انتظـار داشـتم “گفـت: رد و انس اشـاره كـيسوش یسروش به بازو

 ین باشد. به راستین بازوبند را بر دست دارد بلندپروازتر از ایكه ا یكس

كه بـر دوش  یت سترگیبا بار مامور ییجومی كه یانتقام یكنمی فکر

كه همچنـان  یانيان و آدمیاهوراسه است؟ چشمداشت یقابل مقا یدار

كـه بـر  یهـایش اژدد دارند، آن است كه احترام نقيبه بازگشت جم ام
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 كوچـك، احتـرامِ های. خواسـتیاند را حفـظ كنـن بازوبندت كندهينگ

  "برند.می انيبزرگ را از م هاینشانه

نـد ن بازوبیـجالب است كه ارشتاد هم از وجود ا“گفت: انس يسوش

ا از بنـد رن بازویخونخوارهم كنجکاو بود تا بداند ا یشمايخبر داشت. خ

بـه   ه باشـم.كرد كه آن را از پدرم به ارث بـردنمی ورام و باكجا آورده

ن ين نگـیـا هـایدر نقش اژد یده، چه رازیسروشِ جهاندای  من بگو،

 "نهفته است كه همگان جز من از آن خبر دارند؟

 یدارد كـه بـرا ینقشـ یكـه بـر بـازو دار ینـينگ“گفت: سروش 

 یباگارت ن نقش چهین كه این سخت آشناست. ايجنگاورانِ نبرد نخست

  ".یدا كنيد پاسخش را پیاست كه خودت با ییبا تو دارد، م ما

 "؟ییش را به من بگویم نا یتوانمی دست كم“گفت: انس يسوش

 یها، كـاراز نشـانه یبرخـ یسخن گفـتن دربـاره“گفت: سروش 

ا نـه. امـا بـه یـ ین هسـتيراسـت یدانم تو ناجنمی خطرناک است. من

ان هزاره، نجات یدارم. او گفته است كه در پا ارشتاد باور هایییشگويپ

را شکست خواهد داد. تا بـه  یکیتار هایرويزاده خواهد شد و ن یبخش

ن بـا يشـيپ هـایان هزارهیـامروز، دو بار ظهور نجـات بخـش را در پا

 یرومنـد و دچور بـراين یام. هر دو بار، مردانستهیدوار نگريام یچشمان

از آنهـا  یکـیو هردو بار شکست خوردند.  افتن جم كمر همت بستند،ی
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ام يـان آژِدهاک نفوذ كرد، اما ب د از آن كه رسوا شد، قياگراف یبه حلقه

د تـا بـه راز يكوشـ یگـرید. ديش به قتل رسیانت پسرعمويكرد و با خ

ببرد، و در  یوسنگِ دچور از گلسمش پیدار كردن جم و رها كردن نريب

گر به سر آمـده اسـت و تـو را در یدای ن راه كشته شد. اكنون هزارهیا

گـر گفتـه، یشگو آنچه را كه به دو تـنِ ديپ ینم. بانويبمی شیبرابر خو

د همگان را ی، بایباش یناج یتو هم بازگو كرده است. اگر به راست یبرا

 "توست.خویشکاریِ ن ی، و اینجات ده

 ید كسـیـچگونه انتظـار دار“گفت: د و يانس ابرو در هم كشيسوش

د؟ چگونـه يـكنی میدادن بـه او خـوددار یاریـاز  یتان دهد، وقتنجات

 یم، وقتـریوغ ظلمت را بپـذیت رها كردن جهان از يد مسئولیانتظار دار

ت د شکسیان بايد؟ آشکارا، ناجیورزمی غیكهن در ینقش یان م ناياز ب

د ید. شـايكنمی شکست خوردن آماده یشان را برایبخورند. چون شما ا

 یآن نقشـ د تـا دریـشود و ناچارمی ن آغازيكه نبرد واپسن یدنِ ایاز د

 "د؟يهراسمی د،یريف التر از پنهان شدن بر عهده بگ

م. اما يدن هستيجنگ یها آمادهاهورار ینه، من و سا“گفت: سروش 

ل كند. ارشتاد يدان نبرد گسيد مرا و مردان مرا به مید بايمن آناه یبانو

برخواهـد  یادیش رها شود، فریخو وسنگ از گلسمیكه نر یگفته زمان

ن بوشاسپ را درهم خواهد شکست. اگـر در آن یاد نفرین فرید و ايكش
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دان جنـگ يـز در ميزد، مرا نيبرخاش د از خواب سه هزار سالهيروز آناه

 "زنم.می ريد شمشيدرفش آناه ر انارِید كه زید یخواه

 نـدارد، یظلمت بـر نـور ت جبـ یروهاين یرگيچ“گفت: انس يسوش

 پنـاهها ل ـهقزند و در مراتـع و يپرهمی از نبرد یکيكه هواداران ن یوقت

کـار يپ یایـوان جویـام، اشـموغان و ددهیـكه مـن د جاآنتا ند. یجومی

ه . چگونـید و منـزويناام ،هااهوراشکست خورده و  ،هاو انسان اندبوده

 "زد؟ينجات دادنتان برخ یانه براين میدر ا ید كسیانتظار دار

 نیـنـدارد. ا یتـيجز نجـات دادن گای ، چارهیناج“گفت: روش س 

 یزندگ ینجا م نایدن در ايبودنِ اوست. همچنان كه انتظار كش یم نا

 فشـار ریـكه زمان كرانمند ز یآن روز یم را برایروهايمن است. من ن

رسـد و بكه فرشـگرد فـرا  یام. زمانکرانه خرد شود، حفظ كردهيزمان ب

وسـتن بـه يپ یرومنـد آمـادهين یود، من بـا سـپاهن آغاز شينبرد واپس

 "نور خواهم بود. یجبهه

هـد در نخوا ینيب، هرگز نبـرد واپسـين ترتیبه ا“گفت: انس يسوش

 نیـدر ا ووان متحد خواهنـد مانـد یها پراكنده و داهوراگرفت. همواره 

د يهسـت یر سرنوشتياشموغان خواهند شد. شما اس یان قربانيانه آدميم

 "د.یش حك كرده ایخو یشانير پكه خود ب
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 ست كه من بـر عهـده دارم. جـمِیاخویشکارین یا“گفت: سروش 

را بـر دوش مـن ای وظيفهن يش از آن كه شکست بخورد، چنيبزرگ پ

 "خواهم كرد. یروينهاد، و من از او پ

تـا  ندارد یليشوم كه دلمی ش متقاعديش از پيب“گفت: انس يسوش

 خـود را یرا باور كـنم. اگـر نجـات دهنـدهگو ارشتاد قصه هایداستان

ات ما را نجـد. من قصـد نـدارم شـيابيدادنتان ب یارید، او را با یيجومی

 یِشخصـ كنم. اگـر نبـردمی كه در د  دارم فکرای نهيدهم. تنها به ك

 یراا كـه بـرت دارد، آنچه يت اهمیمانند من برا ییگانه و تنهايمسافر ب

 "م بگو.یبرا یدانیام مهم میابيكام

ته را نگف ین سخنانيام كه چندهیرا ند ینجات بخش“گفت: سروش 

جـات ندر  یتـرا دارند، ح یتيباشد. آنان كه از ابتدا قصد نجات دادنِ گ

م یاتـو بـر یشخص یخواهني، كیشوند. آرمی ز ناكاميشتن نیدادن خو

ن ين از همـير نبـرد واپسـيو مسـ یتـو باشـ ید نـاجیمهم اسـت. شـا

هسـت  ییزهـايكودكانه بگـذرد. چ هایخواستبينانه و كوتههای انتقام

بـا تـو در   از آنها را كه بتوانم، یات دهد. برخیارید دانستنش یكه شا

  "چ نخواهم گفت.يه یباق یان خواهم نهاد، و دربارهيم

توانم می م بگو چگونهیز برايش از هرچيخوب؟ پ“گفت: انس يسوش

ا پـدرم را در آن خـواهم یـكـه گو است یبه گنگ دژ بروم؟ آنجا شهر
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به  ینيسرزم ین قرار دارد و از مرزهايدانم كه در خاورزممی افت. تنهای

 "كند.ی میراس پاسدارينام خون

راس واقـع يخـون یشـرق ی، گنگ دژ در كرانهیآر“گفت: سروش 

 ارراهـو یست.  تو اسبياده ممکن نيپ یدن به آنجا با پايشده است. رس

ا بـه رانـه ين ميوفادار، رنج سفر به سـرزم یقين رفكه همچو یگلبمی

علفهـای انـد، از كه مهتران من پرورده یهایهمراهت تحمل كند. اسب

 یو از آب اندخوردهروید، یمج یرانویاهای پيرامون اَسپَست كه در چراگاه

تند. ن هسين اسبان زمین رو راهوارتریاند و از اراب شدهيپاک و زچ  س

 یهگر بخـوار همراهت باشند. اين مسیتوانند در انمی هم آنها یاما حت

. امـا ديبخشـ د و به تو خواهمیتندرو را برخواهم گز یان آنها توسنياز م

واهـد پـا خ ج ازیرانـویقلمرو ا یش از عبور از مرزهاين دارم كه تا پيقی

 "ر اشموغان گرفتار خواهد شد.يافتاد و به ت

  "پس چه كنم؟"د: يانس پرسيسوش

. ین ادامه دهـيخاور زم یبه سوراه خود را د یتو با “گفت: ش سرو

كـه  یاند و هنگـامج اردو زدهیرانویا یغرب یهیشما، در سويان خیلشکر

بـود. در  یشـان در امـان خـواهی، از گزنـد ایش برويبه جانب شر  پ

اند كه مانند مه زدهيخ یزِ پنجه سنگی، سپاه خونخوار اشناویغرب یمهين

ن دو سردار، شـهر یكنند. ای میرويبکار پیدهاک فریو از آژید یشمايخ
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 یبـرا یان گرفته اند و به دنبا  راهـين در ميآهن یما را همچون مشت

ار گرفتـه و يـرا در اخت یشما جنگل خاكسـتريگردند. خمی نفوذ در آن

  "راند.می سبز فرمان هایز بر دشتیاشناو

فـت: مکثی گوچنی گ سروش از پنجره به بيرون نگریست و ب د از

ج، یورانـیا شر ِ هایدر دشت ییند كه در جایگومی كهن هایافسانه"

 سوار شـدن یستگیاست كه شا یاسبِ سرگردان جم، چشم به راه كس

ه چنـگ بش از آن كه يارت باشد، پینش را داشته باشد. اگر بخت یبر ز

ه د رایـابافت. وگرنـه، ی ی، آن اسب را خواهیر شويز اسیسربازان اشناو

ند رخـش یگومی . چونیشهر مردگان برو یو به سو یخود را كج كن

 ، بـهیروببه شهر مردگان  یر شویآرامد. اگر ناگزمی شبها در آن شهر

 ه است.چکس به آن سو نرفتيمُرد. قرنهاست كه ه یاد خواهیاحتما  ز

 .ك شـدن بـه آنجـا هـراس دارنـدیـوها هم از نزدیاشموغان و د یحت

سـب جـم، چکس از آنجا زنده باز نگشته است. ايا به حا  هند تیگومی

ــام دارد، همچــون روحــ توانــد در تمــام می ســرگردان یكــه رخــش ن

ن بـه آسـود ین رو گهگـاه بـراین تاخت و تاز كند. از ايزم هایقلمرو

 ر دشـتهابـرد. اگـر او را دمی مخوف شهر مردگان پناه هایواریان ديم

شـتباه اشهر به دنبالش بگـرد. هرچنـد اگـر  هایهیان ساي، در میافتين

 "افت.ی ی، رخش را نخواهینباش یم و ناجيكرده باش
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 "ش رفت؟يتوان تا گنگ دژ پمی بدون آن اسب“گفت: انس يسوش

ماهها  ن كرد، اما سفر كردن تا آنجا بهيتوان چنمی“گفت: سروش 

تواند یم كه یشتر وقت نداری. تنها توسنياز دارد و تو تا نوروز بيوقت ن

ر كـه د است یدر چند روز تو را به گنگ دژ برساند، رخش است. او اسب

بود،  یجار یتيکرانه بر گيكه هنوز زمان ب یار دور، هنگاميروزگاران بس

نهفتـه  ز فسـادِتواند با سرعت باد بتازد و امی ن رویزاده شده است. از ا

  "رد.يگ یشيدر زمان كرانمند پ

بـه  ندارد. یتيا نه اهمیهستم  یه ناجن كیپس ا“گفت: انس يسوش

گر ا یش خواهم رفت و اسب را به دست خواهم آورد. حتيخاور پ یسو

 "مِ شهر مردگان باشد.يمق

ز یش از آن به چنگ اشموغانِ اشـناويمگر آن كه پ“گفت: سروش 

 ".یگرفتار شو

 شــتر بگــو. ازيم بیز بــراین اشــناویــدر مــورد ا“گفــت: انس يسوشــ

 ".ب استيمه یشمايمانند خ یویز ديدم كه او نين فهميسخنانت چن

چهره و خـوش یز مـردیبـرعکس، اشـناو“گفت: د و یسروش خند

داننـد و می هـااهورااو را از  یست. گروهيوان نیباروست. او از نسل دیز

فتـه یفر یابـد یزنـدگ یاست كه با وعده یكنند انسانمی گمان یبرخ
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ار حرمت گذشتگان را حفـظ وسته است. بگذيدهاک پیشده و به سپاه آژ

 "م.یچ نگوياصل و نسبش ه یكنم و درباره

 وروبـر ییاهـوراا یـروم بـا انسـان می هرجا كه“گفت: انس يسوش

 ز دريچ دهاک  ملحق شده است. بگو بدانم چهیشوم  كه به سپاه آژمی

را  یدن موجودات ارجمنـيوجود دارد كه چن یمنین موجود اهریدعوت ا

 "ند.كمی از راه به در

ــت: ســروش  ــآژ“گف ــه آرزو داردی ــركس آنچــه را ك ــه ه  دهاک ب

ر گـرف د اگـینامنـد. شـامی بکـارین روست كه او را فریبخشد، از امی

 ردايـباش ینِ بـزرگ را از خـواب ازلـيگرفت و مارِ زهرآگنمی وان راید

ا بـ افت. امـا یمی بلند یگاهیروان جم جايها و پاهوراان يكرد، در منمی

ظلمت، بـا  هایرويبر ن یانتکار، به گمع حکمرانيردروجَِِ خمه یوسوسه

 "د.يروز گردانيرا بر جهان پ یکیارو شد و تاریجمِ بزرگ رو

 ینين قدرتمند است، چـه تضـميبِ او چنیاگر فر“گفت: انس يسوش

 "فتد؟يوجود دارد كه بر من هم كارگر ن

ره يد، به چشمانش خيدرخشمی گرم در مردمکش یسروش كه نور

 "وجود ندارد. ینيچ  تضميه “گفت: و  شد
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ش یـش روير پـيمس یدرباره یشتريز بيسروش، با وجود آن كه چ

 یاسـبرگ مند تا ساز و بيكه در توان داشت كوش ییبروز نداد، اما تا جا

ای چشـمهانس را بـه سريد. او سوشیسفرش فراهم نما یادامه یرا برا

ف تمـام ن آب، بر خالید. ايجوشمی رونيدان وس  شهر بيبرد كه در م

نِ يا بـه آب زهـرآگیـده بـود، تلـخ نبـود و گويكه نوش یگرید هایآب

شهرشـان  یانـهين چشـمه در میفراخکرت آلوده نبود. مردم از وجود ا

ام گ، تمـمـار بـزر یداريار خوشنود بودند و اعتقاد داشتند پس از بيبس

 شـده اسـت. نش آلودهين چشمه به بزا  زهرآگيجهان جز هم هایآب

آن  ید و حـس كـرد هـر جرعـهيگـر از آن آب نوشـیانس بار ديسوش

 برد.از ميان میمانده از سفر دشوارش را  باقی هایاز رنج یبخش

مردان  ییانس با راهنماياز صبح گذشته، سوش ین بود كه ساعتيچن

رون از حصار شهر گذر كرد و يبه ب یمخف یج از راهیرانویپوشِ اجوشن

ز بـر كمـر يـت یريبر تن داشت و شمش یید و نويسپ یه رداك یدر حال

 یخاور تاخت. جنگـل خاكسـتر یكبود به سو یبسته بود، سوار بر اسب

 یخـود را بـه چمنـزار یشهر را در بر گرفته بود، جـا یغرب یمهيكه ن

ی ابرآلـود ماننـد زمـرد با  سـپرده بـود كـه در نـور صـبحِیگسترده و ز

ــه چشــمه ید. هــر از چنــدگاهيدرخشــمی ــرای ب خــورد كــه آبِ می ب

اهان و علفها را تا چند گام آنسوتر سوزانده و نابود كـرده ينش گيزهرآگ
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 یچشمه یل نبود و به راستيدل یج بیرانویبود. انگار كه غرور ساكنان ا

 شد.می شهرشان تنها منبع آب پاک در جهان محسوب

بلنـد و  یاهـجبر بـاج یرانـویش رفت كه ايش از ظهر، آنقدر پيتا پ

همـوار در  یز جـز خـ  سـبز افقـيچ چيدرخشانش در افق گم شد و ه

 یسـبا ینماند. دشت چنان تخت بود كه اگر بـه راسـت یرامونش باقيپ

ــوال ــی پرســه یســرگردان در آن ح ــيزد، خم ده  یزود و از فاصــله یل

تاخـت و می خـاور یشد. در همان حا  كه بـه سـومی دهید یفرسنگ

ود، ش را سروش داده بهای یبود كه نشان یسبا یچشمانش در جستجو

 شيش پـید كه با سـرعت بـه سـویدرخشان را دای از دور دستها  لکه

ما لکه اشود.  ز روبرویبا سپاه اشناو ین زودیآمد.  انتظار نداشت به امی

ل يتشـک اندک ید از سواركارانيرسمی نمود و به نظرنمی چندان بزرگ

ز ا یکتـر شـدند، م لـوم شـد كـه اثـریدمهاجمـان نز یشده باشد. وقت

تاختنـد می شیشود. آنـان كـه بـه سـونمی دهیانشان ديان در ماشموغ

آمدنـد و از جسـت و می شيهمچون اسب سواران  چابـك و مـوقر پـ

 د. نمودنفارغ میسوسمار سواران  گسسته و پر مکثِ یزهايخ

رش يشمشـ یكه قبضه ید و در حاليانس لگام اسبش را كشيسوش

کتـر شـوند. دشـت یگانگـان نزديفشرد، منتظر ماند تا بمی در مشترا 

و پنهان شدن در گوشـه و كنـار گریختن چنان پهناور و هموار بود كه 
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توانست نمی اد بود كه اسبشیممکن نبود. سرعت مهاجمان هم آنقدر ز

افـت كـه یك شـدند، دریـنزد یبه قدر كاف یكند. وقت یشان برابریبا ا

 ن مربـوطیـزری اگردونـهجلب كرده بود، بـه  كه نظرش را یدرخشش

تازد. با می شيان  دو سواركار  غر  در آهن و پوچد پيشود كه در ممی

 یوها هرگز بـدون حضـور گروهـیالش راحت شد. ديخ یكمآن دن ید

گانـه يبرانی گردونـهرفتند و با نمی سو سو و آن نیاشموغ چاپلوس به ا

 چـه یا كسـیـ، باشند انيجنس آدم ست ازیبامی ن سواركارانیبودند. ا

  ند. ان بودیاهوراد از یشا ،دانستمی

انس يستادند و تازه در آن هنگام بود كه سوشیسواران، در برابرش ا

كه بـر ارابـه  یهستند. كس یان عاديش از آدميب یزيشان چیافت ایدر

كوتاه در  یگشاد بر سر،  شلوار یپانزده ساله،  با كاله یسوار بود، جوان

د ياستوار لگام چهار اسب سـپ یدر بر بود. با دستان یچرمای متنهيو ن پا

شان عقب هاین و سمیزربرقی شان با نيشيپ هایرا گرفته بود كه سم

رومنـد و ين هاید. خـودِ ارابـه از اسـبيدرخشـمی نيميسـای با جلـوه

ك چـرخ داشـت و یـتر بود. تنها یدنیكه به آن بسته بودند، د یسرحال

خته بودند. تمام سطح ارابـه بـا یخالص ر یرانش را از گالاه ارابهگیجا

كـه بـر  یشـده بـود. سـواركاران آراسـتهنقش هزاران چشـم و گـوش 

 یهایتاختند، زرهمیدو سوی گردونه اه نشسته بودند و در يس هایاسب
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 هـایر كالهخودیشان از زییبلند و گال هایسوين در بر داشتند. گیزر

از آنها كـه  یکیشان آشفته شده بود. هایرون زده و بر شانهيب نشابالدار

ا زن بـود. امـا یفتر داشت، گویظر یکليتاخت، همی در سمت چپ اسب

 چ كدامشان م لوم نبود.يه یاز پشت نقاب كالهخود، چهره

ر فشرده يشمش یش را بر قبضهیانس كه همچنان مشت خويسوش

 ادیـسـتند. بـه یالزمانش در برابـرش باو مران گردونهبود، صبر كرد تا 

بـا  ف كرده بود، پسيدهاک را توصیداشت كه سروش چگونه سردار آژ

 "؟یز هستیشناواا تو یسرافراز، آسوارِ گرونهای " د:يرسا پرس ییصدا

نمود. با ی اندک، به شکل غریبی جوان میمخاگبش از این فاصله

خيـره  اوجاكاوانه بر این وجود چشمانی درخشان و مرموز داشت كه كن

ا بـا مـر نه،“گفت: تر از ظاهرِ نوجوانش شده بود. با صدایی بسيار پخته

 جیرانـویدانستم مـردان انمی ست.ين یكار یكه نام برد یزادين آدمیا

از مـن تاخـت و تـ هایدر دشـت ییاند كه به تنهـاافتهیآنقدر جسارت 

  "كنند.

ــ ــنيسوش ــدن ايانس از ش ــرف ن ی ــتح ــرد و گف ــب ك ای " :ت ج

لـق ه تـو ت ن دشتها بـیدانم. خبر نداشتم انمی كه نامت را یرانگردونه

ام، نه هن دشت گام نهادیگذشتن بر ا یهستم كه برا یدارد. من مسافر

 "ماندن.
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، یرسـمی شجاع به نظـر یهرچند مرد“گفت: جوان اخمی كرد و 

 ن منطقـه ممکـن اسـت بـه چنـگیبا پرسه زدن در ا یاما فکر نکرد

 "؟یز گرفتار شویر سواران اشناوسوسما

 آن ن دشت بهیدارم كه تنها با گذر از ا یمقصد“گفت: انس يسوش

 زيـپره وانیـبـا اشـموغان و د ییاروید تا از رويرسم. و خواهم كوشمی

   "كنم.

  "ست؟ينامت چ“گفت: ران گردونه

 "ست؟يانس نام دارم، و نام تو چيمن سوش“گفت: انس يسوش

آورم كه مردمان با می ادیرا به  یروزگار“فت: گد و یخندمرد جوان 

كردنـد. مـن مهـر می هـا پرسـشاهورااز نام و نشـان  یشترياحترام ب

 "هستم.

ر یـن بـه زیـك بود از پشـت زیکه خورد كه نزدیانس چنان يسوش

نامـدار را  یاهـوران یـده بـود كـه ایمادرش را د یدراز هایافتد. سا 

ی اریــوان و اشــموغان یــطــر ددفــع خ یكنــد و از او بــرامی شیســتا

ز از يـمهـر نداسـتان د كـه يشـیاندمی نيش چنـيپ یگلبد. تا چندمی

 بـه هـم یرتر كردن زنـدگیتحمل پذ یاست كه مردمان برا یهایقصه

وجـود  یافته بود كه مهر به راسـتیچند روز در یبافند. اما به فاصلهمی

گفـت،  می كه سروش از او سخن یخائن است.  هنگام یدارد و موجود
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انسا  تجسـم كـرده يرومند و مين یش او را همچون مردیدر ذهن خو

ده يكه بارها نامش را با حرمت از زبان مادرش شن یزدیبود. حاچ مهر، ا

 ستاده بود. یپانزده ساله در برابرش ا ینوجوان یبود، با جلوه

زده دن نـام مـن شـگفتينم كه از شنيبمی“گفت: مهر لبخند زنان 

ن گان ماز پرستند یشمال هاینيا تو هم مانند ساكنان سرزمی. آیاشده

برجرشـان  یات كه به مردم چشـم تنـگ و پهـن گونـه؟ چهرهیهست

  "شباهت ندارد.

 ار بزرگيس. اما مادرم تو را بنامدار یاهوراای نه،“گفت: انس يسوش

 "داشت.می

 "ج است؟یرانویچقدر خوب، مادرت از ساكنان ا"د: يمهر پرس

چنـد  اوشگرد بود وينه، او از مردمان س“گفت:  یانس به تلخيوشس

 "وان و اشموغان كشته شده است.  یاست كه به دست د یروز

آه، “ت: گفاز خود نشان دهد،  یاز ناراحتای بدون آن كه نشانه مهر

 د ويـزنمی وان رایـشما د ین است. گاهيهم یت متاسفم. اما زندگیبرا

  "وان شما را.یگاه د

م اد داریـكـه بـه  ییامـا، ...تـا جـا“گفـت: مکث كـرد و  یكم ب د

 حکـم وان بر آنیاوشگرد را اكومن فتح كرده است و ديقرنهاست كه س

 "رانند.می
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پسر اكـومن،  ین است. و من كشندهي، چنیآر“گفت: انس يسوش 

  "و خونخواه مادر و همسرم هستم.

تم افیـدر نگـاهبا نخستين “گفت: برقی در چشمان مهر درخشيد و 

ج یورانیاوشگرد تا ايس یر گوچنيكه مس ی. كسیجسور هست یكه مرد

 ید سرشـتیـبا برتر بطلبد، یشانش را از موجوداتید و انتقام خویمايرا بپ

 "ر مردمان داشته باشد.یمتفاوت با سا

تـر از وان دروغزن را بریاشموغانِ سگ خوار و د"د: یانس غريوشس

  "دانم.نمی انيآدم

ن ين نبـود، امـا امـروز چنـيچنـ یروزگار“گفت: د و يكش یمهر آه

 ".ن هستندیوان برترین موجودات و دیان پست ترياست. امروز آدم

 "ن روزگار به سر برسد.ید ایشا“گفت: انس يسوش

 ید، بـرازايـبگو بدانم، آدم"د: يمهر با عالقه به جلو خم شد و پرس

ن یـدن ايشنتقام كا یو براای كرده یهارابورز را گ یاز درازا یميچه ن

ن و مگر در همـان سياوشـگرد اشـموغا ؟یان از زادگاهت دور شدهيچن

 ای؟دیوان اندک بودند كه برای شکارشان تا اینجا پيش آمده

ژ ا در گنـگ دیـگردم، كـه گومی به دنبا  پدرم“گفت: انس يسوش

 "ند.ك یاریدن انتقام مرا يد او بتواند در كشیكند. شای میزندگ
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رمتـر گمهر برافروخته شده بـود،  در چشمان سبزی كه نورن بار یا

 رتانس اســت و بــه دنبــا  پــدينامــت سوشــپــس “گفــت: نمــود. می

 "؟یگردمی

ر لـب یـره شـد و زيـسرش خ ی باچآلودِره و ابريآنگاه به آسمان ت

 گـر گذشـته اسـت، زمـان كرانمنـد چقـدر زودیدای پس هزاره“گفت: 

 "گذرد.می

 "دار است.یمانه پاا زیاما گو“گفت: انس يسوش

د كـه بـا یـآمی از سـخنانت بـر“گفـت: ش برگشت و یمهر به سو

نتظـار اكه جهان در ای باور كرده یی. گویدار ییارشتاد آشناهای قصه

 ".یتوست، تا نجاتش ده

 یام. من براام، و باور نکردهدهين گفتارها را شنیا“گفت: انس يسوش

و یـدگردم تا از اكومن می پدرمتازم. به دنبا  نمی به خاور یتينجات گ

 "جهان ندارم. یبه كار باق یرم. هنوز كاريانتقام بگ

 یواهخبه آن هم كار  ی، به زودیتازمی كه یبا سرعت“گفت: مهر 

 "داشت.

عـالوه بـر “گفـت: ن اسبش جا بـه جـا شـد و یز یانس رويسوش

هـم  یگـرید هـایزيانـد، چدهيكه در اگراف نـام خـودم تن یهایقصه
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 ج اسـت، یرانـویام. سـروش بـزرگ كـه حکمـرانِ ادهيشـنی تو بارهدر

 "؟یاانت كردهين به سپاه نور خيگفت در نبرد نخستمی

ن یـل ايكه دل یتو جوانتر از آن هست“گفت: زد و  یمهر لبخند تلخ

 ید سـادهرتر از آن است كه بتوان بـا قواعـي، و جهان پیكار مرا بفهم

بـرد ن روزِ نيمـن در بامـدادِ نخسـت ،یان ادراكـش كـرد. آريـشما آدم

سـتم. ويدهاک هـم نپیـن، از سپاه جم جدا شدم. اما به ارتش آژينخست

  "م.جنگ مشلو  شد یبه نظارهای تنها از نبرد كناره گرفتم و بر تپه

مِ جكه امکان داشت  یدانمی ؟ین كرديچرا چن"د: یانس غريسوش

 "روز شود؟يبزرگ  با كمك تو پ

شد. او می روزيد پیتردی، او با كمك من بیآر“ت: گفد و یمهر خند

 "از داشت.يدن سرِ مار بزرگ به وجره نيكوب یبرا

ش یام و هرگز م نـادهين نام را بارها شنیوجره؟ ا“گفت: انس يسوش

 "ام.افتهيرا در ن

ب كـه در آن روزِ يـمه یوجره گرز مـن اسـت. سـالح“گفت: مهر 

ركت ان بسـتم تـا در نبـرد شـميدهاک پیدوردست، پس از آن كه با آژ

  "نکنم، آن را از دست فرو نهادم.

 تبـار ؟ تو، كه ازین كرديد: اما چرا چنينانه پرسيانس خشمگيسوش

 "؟یوستيو پیك دی، چگونه به یها هستاهورا
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ن ست، و دوم آن كه مـيو نیدهاک دینخست آن كه آژ“گفت: مهر 

ز يـچ چيز هندم و ابیار پايش بسیمان خويوستم. من به عهد و پيبه او نپ

ــکنيب ــتر از عهدش ــی یش ــم، نم ــاهآن رنجم. ج ــزرگش یپادش ــه ب  ك

هـا ن رو مـن در تنیـ، عهـد خـود را بـا مـن شکسـت، و از ایپندارمی

ن ينبـودم كـه چنـ یگذاشتنش در روز نبرد بر حق بودم. من تنها كسـ

  "ن كردند.يز چنيستا نيكردم. دوستان من، رَشَن و چ

ه كـرد. زد به سواركارانِ زرهپوش اشارمی ن حرف رایكه ا یهنگام

ش. افتـانسوان بلند آشفته بر خيزرهپوش بود، با گ یستا همان بانويچ

را  یلـوفريزرهـش نقـش بـرگ ن ینهيبود كه بـر سـ یرشن، زرهپوش

ش فـرو كـرد و یخـو یانس انگشـتانش را در موهـايده بود. سوشيكش

ن. در يخسـت، نبـرد نبوده استای نابرابرانه یچه مبارزه“گفت: شان یپر

 ید، گروهـيـجنگمی بکـاریدهاک فریـكه جم و سپاه نور با آژ یطیشرا

ظـاره ان تركش كردند، و شکست خـوردنش را نیاهوران جنگاور از يچن

  "كردند.

ان و یـرااهواز  یاريم، بسین كرديم كه چنیتنها ما نبود“گفت: مهر 

ان يـو آدم هاورااهدهاک در سپاه خود ین كردند. آژيز چنيگر نیان ديآدم

  "داشت. یاريبس
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 ییزهــايز چيــانــت او  ني، از ورن و خیآر“گفــت: انس يسوشــ

  "ام.دهيشن

ر ن كـه ديپـرگن یین هنگام خاموش بـود، بـا صـدایكه تا اچيستا 

رن در وما را بـا  “گفت: افت یی میفلز ید و زنگيچيپمی كالهخودش

د ده بـوک وعده كردهایكه آژ یهایلذت یك رده قرار نده. او به سودای

ا ل مـيـلم. دیدیـاز جـم بر یمان شـکنيل پيوست. ما تنها به دليبه او پ

  "او خودخواهانه بود. یشرافتمندانه و بهانه

کسـان داشـته اسـت. ی یامـدين دو كـردار پیـا“گفت: انس يسوش

ش را هایبم كه مارِ بزرگ آیارانه شدهیبالزده و و یم جهانيهمگان مق

ا، رانند. اشـتباه شـممی وان و اشموغان بر آن حکمین كرده و ديزهرآگ

ان و ميان را پشـيـهـا و آدماهورارا تبـاه و  یتـيسه هزاره اسـت كـه گ

 "سوگواركرده است.

دهاک بـا یـستم. آژيمان نيمن بابت آنچه كه كردم پش“گفت: مهر 

بست و برخالف جم به آن وفادار ماند. او سوگند خورد كـه  یمن عهد

ب مـن تنهـا يـن ترتیـپرستندگان مرا آزار نکند. به ا مرا محترم بدارد و

شـوم. مـردم برجرشـان می دهيان پرستيان آدميهستم كه در م ییاهورا

ز ياز اشموغان ن یام برخدهيشن یبه تازگ یكنند و حتمی ادیهمواره مرا 

ز دسـت يـپهناور من ن یخواهند. كشتزارهای میاریهنگام خطر از من 
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به پنهان شدن در  یازيها ناهورار یمچون سانخورده مانده است. من ه

كـرانم یب هایكه چه آزادانه بـر دشـت ینيبمی غارها و جنگلها ندارم.

 "كنم.می تاخت و تاز

را فراموش ای پرداخته ین آزادیكه بابت ا ییبها“گفت: انس يسوش

 گـریر دبا یو شك دارم كه بتوانای ات را از دست نهاده. وجرهیاكرده

ا شـان ماننـد توسـت تنهـهایی. با مالزمانـت كـه دلخوشیكنش یدايپ

گ بـه کرش از زهر بزا  مار بـزرگ ريبرهوت كه پ ی، در دشتیامانده

ه نماند تیبرا یكشند و قدرتمی رگ شده. پرستدگانت را به ظلم و ستم

ش باشـد، و یسـتا یستهیست كه شاينای ین آزادی. ایشان كنیاریتا 

 "سزد.مهری نمیمهر را بی

چنـان “گفـت: ن سمش را در مشت گرفـت و یمهر لگام اسبان زر 

د را بك و ي. نیپرشور دار یو سر یپنداشتم، جوانی جسور هستمی كه

سـت. ين سـاده نيچن یز دادن كاريست را تمیست و ناشایشناختن و شا

 ".یمرا بفهم هایحرف یكه م نا یدوارم آنقدر زنده بمانيام

ز اكـه  یزد و در حالای شکم اسبش ضربهانس با پشت پا به يسوش

اد یـ بـه یدوارم روزيـز اميـمن ن“گفت: گذشت می ارانشیكنار مهر و 

ه چـافتـاده اسـت.  یاسـتفاده در كنجـیهاست بكه هزاره یفتيوجره ب

 "تنند؟بتار  یزدیاگرزِ عنکبوتان، كه بر  ین برایش از ايب یافتخار
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مـه ش را در دشـت ادایانس پس از جدا شدن از مهر، راه خويشسو

 یریصـوتبـه  یر شده بـود. از كـودكيار دلگيمهر بس یداد. از گفتارها

كـه  یهنگـام یحتـ خـو گرفتـه بـود.از مهر  یز و آسمانياحترام برانگ

 ل داشت خالفيقلبش م یگفت،  در ژرفامی انتش سخنيسروش از خ

از  د بـود وكردارش خرسـن یادآوریدن مهر كه از یآن را باور كند. اما د

 گذاشـتهن یباق یمیآن بتِ قد یاياح یبرا یچ راهيكرد، همی آن دفاع

ل نش غافرامويپ ین فکرها فرو رفته بود كه از جستجویچنان در ا بود.

 یرون جلـب شـد كـه صـدايـتوجهش به جهان ب یماند و تازه هنگام

 د. يسربازان و كوبش سم اسبان را شن یهمهمه

افق  یكه از سو یبه گروه يارهش ید و با چشمانيلگام اسب را كش

د يره شـد. درخشـش خورشـيـتاختنـد، خمی شین ملرب بـه سـويخون

توانست ی ابرهای خاكستری، آنقدر بود كه میاز پشت پرده یعصرگاه

سـوان بافتـه و بلنـد يگ .به خوبی تشخيص دهد اهشان رايسهای هیسا

در شـان چ و تـاب خوردهيپـ هایكـه در اگـراف شـاخدید میوها را ید

را تشـخيص  یدرهـم و برهمـ هـایزهیآشـفتند، و آومی افـق ینهيزم

شـان دوختـه چرك هـایبر ردا یهایكه اشموغان همچون رشتهداد می

شـان یدن سوسمارهایـن پریيكه هنگام باچ و پاهای زشتی . آرایهبودند
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خـورد. می رنگارنـگ در اگرافشـان تکـان یرهـاياز زنج یمانند آبشار

اگـرافش كوچـك  یوهایكه از دتاخت می اسب یه، مردش هميشاپيپ

 ز باشد.یست اشناویبامی كه ینمود. مردمی تراندام

 یابـر ییکنواخـت جـایروز هنوز رنگ نباخته بود و دشت هموار و 

ن بود ش از آيگذاشت. ت دادشان هم بنمی یختن باقیپنهان شدن و گر

  د داشته باشد. يام یروزيكه بتواند به پ

نجامـد. يبـه شکسـت ب ین زودیـش بـه ایكرد جسـتجومین فکر 

فتـه ركه مهـر و همراهـانش  یفکر كرد كه برگردد و به جانبای لحظه

ه او بـدن دشـمنانش، يش از سـر رسـيد كه پـين امیزد. به ایبودند بگر

اک دهیـا آژبـاد آورد كه مهر یبرخورد كند و از او كمك بخواهد. اما به 

ز جـم او ا دیترد یدخالت نکند. ب ییبردهان نيمان بسته بود تا در چنيپ

اجوتر ش تـا بـه حـا  مـاجريزتر نبود و مهر هم از سه هزار سا  پیعز

رگ م گرفـت دچورانـه بـا مـيكرد و تصم ینشده بود. احساس تلخکام

مشـت  د و لگام اسـبش را دريام كشيرش را از نيروبرو شود. پس شمش

 فشرد.

ر داده بودنـد. بـر  سـای ك شـدن بـه او هلهلـهیـسواران بـا نزد

توانسـت می و شـدمی دهیـوان دید یر خرقهیاز زها خنجررها و يشمش
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 سـرخ یهاینـد كـه ماننـد مشـ لياشـموغان را ببهای چشم سوسـمار

 دند.يدرخشمی

هـا آن یزد و بـه سـو یادیـرش را بر فراز سر باچ بـرد و فريشمش

 تاخت. 

اش دورهش حملـه برنـد، یم بـه سـويآن كه مستق یسواران به جا

ه د، بيكشمی انس كه همچنان ن رهيكردند و راه فرارش را بستند. سوش

كردنـد. ی میدن بـا او خـودداريـشان هجوم برد، اما همـه از جنگیسو

ه د، و تاززد آمده بود یسواران دشمن پد یانهيكه درم یدانيدر م یچرخ

 د.ين رفتارشان را فهمیل ايآنگاه دل

دان يـم یانهيو سر برهنه در م یچرم سواركار با خفتانیك انسانِ 

اشـت دبر تن  ینيآستیب یبایشده و ز یستاده بود. تن پوش گالدوزیا

 یوهـامرون زده بـود. يـان آن بياز ماش دهیو ورز یكه بازوان عضالن

ر یـرا در ز سـركش و نـاآرام یبر چهره  آشفته بود، و توسناش ییخرما

ر گـیفته بود بـا دسـت دبلند را گر یريك دست شمشیران داشت. در 

 اشـت.زنـده دبا وقـار و برا یلگام اسبش را مهار كرده بود. در كل، حالت

 دیـد انسـانی درگذشته از حا  و روزِ خویش، نخستين بار بـود كـه می

 حضور دیوها بر اسب بنشيند و شمشير به دست بگيرد. 
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اگـر اشـتباه “گفـت: ش برگشت و غرش كنان یانس به سويسوش 

 ".یز هستیاونکنم تو اشن

فـت: گدش را به او نشـان داد. ب ـد يسپ هایدندان یمرد با لبخند

د یا شـایـ؟ یج، چه نـام داریرانویا یپروا یب یجنگجوای  ، و تو،یآر“

 "؟یگمنام به دست من كشته شو یدهمی حيترج

انس نـام يسوشـ .سـتميج نیرانـویمن از مـردم ا“گفت: انس يسوش

 "ن آسان باشد.يچن یكار گمان نبر كه كشتن من .. ودارم.

م يخـواه“گفت: ز به او انداخت و يت یدن نامش نگاهيز با شنیاشناو

  "د.ید

 ورها برخاسـت يهم تاختند. چکاچك شمشـ یآنگاه دو سوار به سو

امـا  ده بـود،یـچابـك و جنـگ د یز مردیاسبها به هم تنه زدند. اشناو

 یردهمـاوبود و خو كرده ر و اسلحه يبا شمش یانس هم از كودكيسوش

ت، شد. پس از چنـد بـار رد و بـد  كـردنِ ضـربامی رومند محسوبين

 یف شـد، پـس در فرصـتیـر حرياد شمشـیز یانس متوجه درازايسوش

ن، يسـهمگ یك ضـربهیـكرد و با  یاو جا خال یمناسب از برابر حمله

 رش را از كمر شکست.يشمش

ود را كرد، خـمی رت نگاهيرا با حاش ر نصف شدهيز كه شمشیاشناو

كرد كـه او انتظـارش را  ید، و كاریانس روبرو ديسوش یب د یبا حمله
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ر ين انـداخت، و بـا دسـت شمشـير شکسـته را بـر زمـينداشت. شمشـ

 انس را در دست گرفت.يسوش

ود ف فریرش را با تمام قدرت بر دست حريشمش یلهيانس تيسوش

ذر گـر بـا يده شـود و شمشـیـز دریآورد. انتظار داشت كف دست اشناو

د یـاوان دفر یآن با شگفت یند، اما  به جايبنشاش نهيكردن از آن بر س

ز یر را گرفتـه اسـت. اشـناويدستش شمشـ یفش با كف برهنهیكه حر

ركت حر بست و با يز شمشيت یلهيگرش را هم دور تیانگشتان دست د

، یك نـیـشکستن  یانس خارج كرد. ب د، با سادگيآن را از دست سوش

كه  لمش راگشوده دستان سا یم كرد و با لبخندين به دو نايآن را از م

 انس بهت زده نشان داد. يبرنداشته بود، به سوش یخراش یحت

تاد. سـیخود ا یرا از دست داده بود، بر جااش انس كه اسلحهيسوش

ش كرده دان آماجيم ید كه از چهار سویاشموغان را د یكمان زه شده

ر يـتكـردن  كمانداران را از رها هایستز شیاد اشناویفر یاند. اما صدا

 یبـ ین جنگجـویـد اید. شـایدست نگه دار“گفت: ز یباز داشت. اشناو

 و تـاز چه در قلمرو مـا تاخـت ید كه برایمان بگویر بخواهد برايشمش

 "كرده است؟می

ت يـمالک یب است كه  همگان مـدعیغر یدشت“گفت: انس يسوش

  "آن هستند.
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ای دهیدپس مهرِ هزار چشم را “گفت: ز يتمسخرآم یز با لحنیاشناو

 "؟یادهين چراگاه شنیدارش را در مورد اخنده یو ادعاها

 .زدنـد ین سـخن پوزخنـدیـدن ايوان با شـنیكه ددید انس يسوش

نـين خاكی چن مرده و يچن یت دشتي. اما بحث بر سر مالکیآر“گفت: 

 "دانم.می مورد یمسموم را ب

م ن مـن گـايبـه سـرزم ییه تنهاچه ب یبرا ینگفت“گفت: ز یاشناو

 "؟یانهاده

ن یا یانهيرم از ميگردم و مسی میبه دنبا  كس“گفت: انس يسوش

 "گذرد.می دشت

ر ير مسـکـه و تنهـا دیو  یستيج نیرانویاز مردمان ا“گفت: ز یاشناو

د یاه است. ببه تو نرساند یبيو او آسای دهی. مهررا دیتازمی خاور اسب

 "باشد. ی، آدم مهمیش هستیقانه در جستجون مشتايكه چن یآن كس

دانم می دانم. تنهانمی ن كه چقدر مهم است رایا“گفت: انس يسوش

شگرد اويز سادراز  یريده ام، و مسیم و هرگز او را ندیجومی كه پدرم را

 "ام.نجا را به دنبالش تاختهیتا ا

د بـه او يدرخشـمی وانیـكه همچون مردمك د یز با چشمانیاشناو

 كه پدرش را یانس مشهوريآن سوش یپس تو هست“گفت: ه شد و ريخ

ام كـه از دهیـن نـام دیـرا بـا ا ین هم دو بار كسانیش از ايد؟ پیجومی
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ك آنچـه یچ يت جالب باشد كه هیش برااد دانستنیاند. شانجا گذشتهیا

 "افتند.يجستند نمی را كه

در  ومد شـيـن گفتارهـا ناامیـخواستم با امی اگر“گفت: انس يسوش

در  را یمردمـان عـاد یمانـدم و زنـدگمی سر راهم یاز روستاها یکی

 "گرفتم.می شيپ

ن بـوده يهمواره چن“گفت: سر داد و  یبلند یز ناگهان خندهیاشناو

را  امان توسـت. اشـموغان، كمانهـانهم هاییژگیاز و یاست. كله شق

همان را م من جوان شاید. ايرها را غالف كنيوان، شمشید. دیكنار بگذار

 "د.ینخواهد د یبيما آس یما خواهد بود و از سو

ن يزم کر سوراخ  شده بريانس كه انتظار داشت هر لحظه با پيسوش

دی بـا ناخوشـنوسـت كـه ینگر یوانیـبه اشموغان و د یجيفتد، با گيب

 تـاد وز بـه راه افیخود را كنار گذاشتند. اسب سركش اشـناو هایسالپ

رد ك یانس هم اسبش را هيه گشودند. سوشعبورش را یسربازانش برا

درهـم و ای وان و اشموغان همچون تـودهیش رفت. ديو به دنبا  او پ

ب اسـ یعتز سایاشناو یانس پا به پايسوش برهم، اگرافشان  را گرفتند.

 ینارهك، در زید. محل استقرار سپاه اشناويشان رسیتاخت تا به اردوگاه ا

 ار داشت.قرای تپهفراز دشت، بر   یشرق
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 یههمهمـ یار در آن برافراشته بودنـد و صـداياهِ بسيسهای مهيخ

 یهد. در آسـتانيرسـمی از اشـموغان از درون آنهـا بـه گـوش یانبوه

 ید. سرهادرست كرده بودنای منارهمردان  یدهیبرهای با كلهها مهيخ

 ماندهن یش از آن باقيبای ده بود و جمجمهين هرم مخوف پوسین ایيپا

 یمـو واز گوشـت  ییاینِ نوک مناره همچنان بقايخون یبود. اما سرها

  صاحبانشان را بر خود داشت. 

 یداشـت، همچـون كـاخ یز، كه در قلـب اردو جـایاشناو یمهيخ

ن يزمـ ییبایمت و زيگران ق هاییم از جنس پارچه و نمد بود. قاليعظ

ز را در یكـه اشـناو یشـمارين بیـزر هایسیكرد و تنـدمی را مفروش

شـد. همـه می دهیـدر گوشه و كنار د ،دادمی گوناگون نشان هایحالت

خته بودند، یكه بر گوشه و كنار آو یفراوان هایمه از نور مش ليخ یجا

مـه يانس اشاره كرد تا وارد خيز به سوشیهمچون روز روشن بود. اشناو

نش ینمـد هایواریگام نهاد كه د ی يوس یشود، و به همراهش به فضا

ن كــرده بودنــد. آنگــاه خــود در یيپــرنقش ونگــار تــز یهایرا بــا ترمــه

زربافت  هایمه بر پا بود نشست و بر بالشيخ یانهيكه در م ینينششاه

انس هم كه از يوندد. سوشيانس اشاره كرد تا به او بپيه داد. به سوشيتک

ز یكنـارش نشسـت. اشـناو ،آوردنمـی درسـر دشـمنش  یمهمان نواز

مانند برخورد  یبلند ینش را بر هم زد و از برخورد آنها با هم صدادستا
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لـه يمل یهایبارو با لباسیز زين برخاست. بالفاصله دو كنيدو سپر مفرغ

بـزرگ پـر از غـذا را  ینيظـاهر شـدند و دو سـای شده از گوشه یدوز

 یدن صـدايانس از شـنيد سوشـیـدمی ز كـهیآنها نهادند. اشناو یجلو

است كـه  یاز قرار ین بخشی؟ اینيبمی“گفت: كرده، دستانش ت جب 

سـنگ  یبـه سـخت یام. او به من دستاندهاک بزرگ گذاشتهیمن با آژ

دان، و در مقابل من سپاه جم را ترک كردم و به یجاو ید، و عمريبخش

 "وستم.ياو پ

به  كه جهان را یهست یانتکارانيپس تو هم از خ“گفت: انس يسوش

 رداست كه از آغاز سـفرم، بـا هـر كـه برخـوب ي؟ عجیازوا  كشانده

فا یجام ابدفر ین ماجرایدر ا یسه هزار ساله دارد و نقش یكنم عمرمی

 "ك باشند.یا همگان در گناه شکست جم شریكرده است. گو

شـود، می دسـتخوش زوا  یجهـان یوقتـ“گفت: د و یز خندیاشناو

 اهن گنــیـشـوند. امــا مـن از امی تمـام سـاكنانش گناهکــار محسـوب

 یم بانجرفت. ممکن بود ی میترسم. جهان به هر حا  رو به تباهنمی

 وونـدم يروزمنـدان بپيح دادم به سـپاه پيدهاک. من ترجیا آژیآن باشد 

 "اشم.بم يم بهره برم، نه آن كه در عقوبتِ شکست خوردگان سهیازغنا

ز چبـد تـو هـم ماننـد و مهـر و همراهـانش ا"د: يانس پرسيسوش 

 "؟یان هستیاهورا
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ار خـوردن غذا اشاره كرد و خود دست بـه كـهای ینيز به سیاشناو

ز یداد. اشـناوی مـیان را در خـود جـایـبرای بـرهها ینياز س یکیشد. 

 نـه،“ت: گفد. آنگاه يش كشياز ران آن را كند و گوشتش را به نای تکه

عمـر  گر بهیدبودم كه  اهوراان هستم. اگر يز مانند تو از نژاد آدميمن ن

در  .ضـرورت نداشـتدهاک یـام بـا آژنداشتم و م املـه یازيدان نیوجا

 وم یدیا برهاهوران، من و خواهرم، هردو از سپاه ينبرد نخست یهنگامه

 یاودانگل كه او قـادر بـود بـه مـا جـين دلیم. به ايوستيدهاک پیبه آژ

 "نداشت. ین قدرتيببخشد، و جم چن

 یشمند بـود؟ عمـرن ارزيدان چنیعمر جاو ی نی“گفت: انس يسوش

 "شود؟ یسپر ین جهانيكه در چن

ه كـ یدارد؟ جهـان یرادیـن جهان چه ای، مگرایآر“گفت: ز یاشناو

رد و سـت آوبا به دین زيچن یزكانيج كنیرانویخون زدن به ايبتوان با شب

 "ر است.یابد دلپذ یذ شام هر شبت باشد، براین لذيچنای بره

ا بـه ن لـذتها ریكه ا یشیاندنمی نیو هرگز به ا“گفت: انس يسوش

 كشند و شهرها ومی گران رنجین كه دی؟ ایابه دست آورده ییچه بها

 چيتـو هـ یشوند، بـرامی وان و اشموغان تباهیروستاها از ظلم وستم د

ان یـبر یزكان و بـرهين كنيبه هم یتيگ یم نا یندارد؟ مرزها یتياهم

 ".یكننمی را حسها كله یت فن مناره یا بویمحدود است؟ گو
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ها ان بـا ت فـن چشـهیـگوشـت بر یهمـواره بـو“گفـت: ز یاشناو

كـه   یم، و رنجـیبرمی كه ما ین است. لذتيخته است. جهان هميدرآم

ل يان تشکزكان و اربابانشين كنياز هم یتيكشند. ساكنان گمی گرانید

  "اند.شده

ن دو دختـر یـسـت كـه ايچ مهـم نيت هیو برا"د: يانس پرسيسوش

 "كنند؟می ت چه فکرادرباره

وسـت دم مهم اسـت. آن دو مـرا یچرا. برا“گفت: د و یز خندیاشناو

نـد. ا داررت یهستند كما  رضـا یمه زندانين خین كه در ایدارند، و از ا

دم. ان سـپرمند بودند به اشموغبهره یكمتر ییبایدوستانشان را كه از ز

 "چه بر سرشان آمد... یبدان یكنم بخواهنمی فکر

ده يـكـه در برابـرش چ ییمکث كرد و به غـذاها ینس مدتايسوش

 "؟یچرا مرا نکشت"د: يره شد. آنگاه پرسيبودند خ

 ینيدر سـ ،را كه به دهان بـرده بـود یگوشت یمانده یز باقیاشناو

رزن يـآن پهای مـن هـم قصـه"شـد:  یانداخت و لحنش ناگهان جد

و ای را بـاور كـرده یباستانهای دانم كه افسانهمی ام.دهيرا شن یخرافات

ام، نجـا آوردهیبود. تو را به ا یجهان خواه ینجات دهنده یكنمی فکر

 یاريبسـ هـایان هر هزاره، فوجی. در پایكنمی كه اشتباهقانع شوی تا 

از آنهـا  یگذرنـد. برخـمی ن دشـتیـن اسـطوره از ایاز گروندگان به ا
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اد یـانه را هـم از ن افسـینام قهرمان ا یحت یانس نام دارند و باقيسوش

زنند. می ن دشت پرسهیسرگردان در ا یشان به دنبا  اسباند. همهبرده

ی شـمايرا خایـن سركشـان شترِ يوجود ندارد. بها كه جز در قصه یاسب

كنـد و بـه عنـوان شـام بـه یم ريج اسیرانویا یدر آنسوخونين درفش 

د و از شـونمی ريـان من درگيهم با سپاه یخوراند. برخمی اشموغانش

 یگذرنـد و دورتـر، در آنسـومی نجـایاز ا یروند. شـمار انـدكمی انيم

كوشم تـا از می شان روبرو شوم،یروند. من، اگر با امی انيهارابورز از م

 "شان كنم.یاشتباه رها

و  مـادر ینهيام. كرا باور نکردهها ن افسانهیمن ا“گفت: انس يسوش

از  و راید م تا به كمکش اكومنیجومی همسرم را در د  دارم و پدرم را

 "را ندارم. یتينجات دادن گ یدرآورم. سودا یپا

ردارِ سـرتـر اسـت. او ياكومن سه هزار سا  از تـو پ“گفت: ز یاشناو

ر يـو درگاست تا با يآن ن یارایچکس را يدهاک بوده و هیآژ یدهیبرگز

ا. يب اکدهیژدست بردار، و همراه من به بارگاه آ ییجونهين كیشود. از ا

 وروان يـاگاعـت پ ین شکل بهـایتراست كه به سخاوتمندانه یاو كس

 از نـد. امـاكت را بـرآورده یـا و بگـذار آرزوهايـپردازد. بمی بندگانش را

  "كرد. ینش خواهيچ نگو كه خشمگيو انتقام ه یخونخواه
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اش ردهگران بتوانند بـرآویندارم كه د ییمن آرزو“گفت: انس يسوش

م یـآرزو د توس  خودم برآورده شـوند. و اكنـونین، بام یكنند. آرزوها

 یتـيگ بـه یی، و بازگردانـدن روشـنایکیتـار یروهايدن از نيانتقام كش

   "است.

 شیخـو ین آرزویـبـه ا“گفـت: ز زد و يتمسخرآم یز لبخندیاشناو

ت ن سـودا از دسـیـز بـه ايـرا ن یگـریدهای د و خواستهيرس ینخواه

 نجـایان هـدف از يكه با همـ یگرین ددوارايش از تو اميداد. پ یخواه

 یلهاسـا یاند و به لطفش بـرامن نزدش رفته ییگذشتند به راهنمامی

 "اند.ستهیز یو خوش یار به خوبيبس

 یشـنهادين پيو چنـ یدهمی چرا به خود زحمت“گفت: انس يسوش

ز اهاک را دیـو آژ یمرا نابود كن یبه سادگ یتوانمی ؟یكنمی را به من

 ".ید موفق شود، خالص كنیكه شا یت بخشنجا یدغدغه

 یناج یابياربابم از كام یسخاوت من به خاگر نگران“گفت: ز یاشناو

ن یدهاک هم از ایست. آژيدر كار نای یندارم كه ناج یست. من شکين

كـه قرنهاسـت  یديـو پلیـنـدارد. امـا مهـران دروج، د یـیافسانه پروا

اسـت  یانِ موهوم، كسـين ناجیاز ا یکیكرده كه  ییشگويست، پیفرار

ن روسـت كـه مـرا از نـابود یدارد. از امی زشیدهاک سخت عزیكه آژ
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سالم در سر دارند،  یشان منع كرده و خواسته تا آنان را كه عقلیكردن ا

  "به نزدش ببرم.

ام فـرو رفتـه در كـ یبه نزدش بروم تا در جهـان“گفت: انس يسوش

  "حل شوم؟ یتباه

رو ن جهـان مـنح  فـیـتـا گلـو در ا تو هم اكنون"د: یز غریاشناو

 . بـهیاز آن هسـت یهمه جا را فراگرفته و تو هم بخشـ ی. تباهیارفته

جـود تـو ودر تار و پود  یكنمی كه مرا بدان متهم یخودت بنگر، گناه

 "شه دوانده است.یز رين

اد و اوشـگرد افتـيدر ساش  انـهيآرام و مط یاد زندگیانس به يسوش

 قلـع و وا رايساخت تا با آن مردمان سـمی نواید یكه برا ییرهايشمش

ام. دهیـزن گناه را خود برنگیمن ا“گفت: مکث  یقمع كنند. پس از مدت

ستن یگر زیكه به امکان جور د یام و از وقتزاده شده ین تباهیدر د  ا

 گـریتـوانم بـار دمی ام. چگونهح ندادهيهرگز آن را ترجدیگر بردم،  یپ

د و دن به خـوانت كرينگاه كنم، اگر هربار از خ نهیيخود را در آ یچهره

  "ن شوم؟يپسندم شرمگمی كه ییايدن

كه  یقشنگ یانت و شرافت. واژهيخ“گفت: زد و  یز زهرخندیاشناو

 یس نـاتوانیروزمنـدان و تقـديمحکوم كردن پ یشکست خوردگان برا

  "اند.خود ابداع كرده
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ان در جه یمقدسز يم، چيس نکنیاگر خود را تقد“گفت: انس يسوش

  "ماند.نمی یباق

 "؟یشناسمی در جهان یز مقدسيمگر چ“گفت: ز یاشناو

 خـواهم و تـومی ن آنچـه كـه مـنيتفـاوت بـ“گفـت: انس يسوش

ام، امـا اگـر افتهين یز مقدسين است. من هم هنوز چيدر هم یخواهمی

 "ابمش، آن را خواهم ساخت.ين

 "انت و شرافت؟يخ یبا قصه“گفت: ز یاشناو

  "گر.ید یداستانبا ا ین قصه، یبا ا“گفت: انس يسوش

 انِيـناج گـر ازید یکید داشتم ي. امید كرديمرا ناام“گفت: ز یاشناو

ود جلب ا به خدهاک ببرم و نظر لطف او ریمان را با بارگاه آژينادم و پش

 "كنم.

مرا از  یتوانمی . حاچیاد شدهيخوشحالم كه ناام“گفت: انس يسوش

  ".یان برداريم

گـر در ینـه. اگـر بـار د“گفـت: ش برخاست و یخو یز از جایاشناو

كردم. اما امشب تو مهمان می نيم، چنیشدمی دان نبرد با هم روبرويم

 كـه یرين وضع تو را بکشم. مسـیدانم در انمی ستهی، و شایمن هست

چکس ين شده كه هینفر یشهر مردگان است. مکان ی، به سویرفتمی

اورند يم اسبت را بیگوی میشته است. هر وقت بخواهاز آنجا زنده بر نگ
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شـهر های هیكـه در سـا ی. بگذار دست اشـباحیتا به سفرت ادامه ده

  "ن كرده اند به خونت آلوده شود.يمردگان كم

 "؟یمرا رها كن یخواهی میبه راست“گفت: انس يسوش

ران اگيـان و خنیپسندم كـه داسـتان سـرانمی ،یآر“گفت: ز یاشناو

ردا فـتـا  یتوانی میآلوده كنند. اگر بخواه یا با ننگ مهمان كُشنامم ر

  ".یو فردا سفرت را ادامه ده یصبح در اردوگاه من بمان

 "و اگر بخواهم زودتر حركت كنم؟“گفت: انس يسوش

 "؟یحركت كن یكِ یخواهمی .یبرو یتوانمی“گفت: ز یاشناو

ده ز نمانـش از چنـد روز بـه نـوروين حاچ. بيهم“گفت: انس يسوش

 "د من تنها تا آن هنگام فرصت داشته باشم.یاست و شا

ه در كـ ین است. پهلوانـانيهمواره چن“گفت: د و يكش یز آهیاشناو

هـا خودشان را موضوع قصه یكنند، وقتمی گذشتگان شكهای افسانه

ن یـز اپرورنـد. امی لِ باور كردنِ آنهـا رايابند، در اعما  قلبشان میمی

در آغـاز  یكنـمی . فکریتنها تا نوروز وقت دار یكنیم روست كه فکر

ا ن سـودیـشود؟ بـه امی ن آغازيافتد؟  نبرد واپسی میسا  نو چه اتفاق

 "؟یكنمی شتاب

سـخنم یـا د یشـاشاید نشـود. د آغاز شود و یشا“گفت: انس يسوش

راست ها ییشگوين پیآن را دارم كه ا ی، آرزویسخنت درست باشد. آر
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گـران بـاز مانـده بـر یقتر از آنچه را كـه از ديعم ییردپا باشند و بتوانم

  "گذارم. یبر جا یتيگ

. یام شدهالباف دچار توهيرزن خيتو هم مانند آن پ"د: یز غریاشناو

 دگـانشـهر مر ین اشـتباه بـه سـویو به تاوان ا یدانی میخود را ناج

   ".یتازمی

ن از آد ی؟ شـاینين خشـمگين توهم چنیچرا از ا“گفت: انس يسوش

دن در . از موهبت قهرمان شین موهبت محرومیرو باشد كه خودت از ا

 "موهوم. ی، هرچند داستانیداستان

ر د یه سـوش را باچ انداخت. آنگاه بـهایشانه  یديق یز با بیاشناو

شـهر  هایهیبـا وحشـت خفتـه در سـا یبـه زود“گفت: مه رفت و يخ

م یگـومی شـد. یخـواه و بر اشتباه خـود آگـاه یشومی مردگان روبرو

  "حركت كردن آماده شو. یاورند، براياسبت را ب

ا صـدا مه خارج شود، او ريزبانش از خيش از آن كه ميانس، پيسوش

و كـه ن پرسش را پاسخ بـده. تـی، ایش از آن كه برويپ“گفت: كرد و 

 را یكش ز از ننگ مهماني، چرا پرهیدانمی انت و شرافت را همسانيخ

 "؟یدانمی مهم
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 یمـهه“گفـت: محو زد و در فکر فرو رفت. آنگاه  یز لبخندیاشناو

ت يـد تربیم.  شـايكنمـی ت پدرانمان را با خود حمـلياز ترب یراثيما م

  "بر من گذاشته باشد. ین اثريپدرم چن

 "پدرت؟"د: يانس پرسيسوش

 یو در حـال مه را كنار زديخ یعذرخواهانه پرده یز با لبخندیاشناو

ه ، شاهنشـایده اي، پـدرم. نـامش را شـنیآر“گفـت: د شمی كه خارج

 "ن، ... جم.يزم

 

مـه يو زشـت از خفربه  یاشموغ ییب د با راهنما یانس ساعتيسوش

 فـن ت یاگـرافش از بـو یاردوگاه گذشت. هـوا یانهيخارج شد و از م

كه بـه  یهایویب ديمستانه و مه هاین بود و ن رهيده سنگیبر هایسر

وم بـر شـ یشـان مشـلو  بودنـد، ماننـد تنـدرانگيزوحشت هایتفریح

د، و يشـیاندمی زیاشـناو هایآورد. در راه به حرفمی ش فشارهایگوش

 یه راسـتبا او یچه بود. آاش ن جملهیرت بود كه منظور او از آخريدر ح

 سرش بهپا جم چنان نگون بخت بود بود كه یفرزند جمِ بزرگ بود؟ و آ

ا یآبود.  انت خواهرش هم سخن گفتهيز از خی؟ اشناوانت كرده بودياو خ

نش انـت در خانـدايا خیـهم داشـت؟ آ یگرین دو فرزندان دیجم جز ا

 ر بود؟ين فراگيچن یرسم



 سوشیانس/ 184

 

تر سـربازان پراكنـده هایاجا  یاردوگاه، آنجا كه ش له یدر كناره

 یینهـاتز به ید، اشناويرسمی شان كمتر به گوشمستانه هایبود و صدا

 یده در دست داشت و پشت سرش اشـموغيخم یريستاده بود. شمشیا

فت: گاد و ر را به او ديز شمشیلگام اسبش را در دست گرفته بود. اشناو

ــویخــواهم مردمــان اینم“  ا ز مهمــانش رینــد اشــناویج ب ــدها بگویران

وهــا یر. ديــر را بگين شمشــیــاســلحه بــه كــام مــرگ فرســتاد. ا یبــ

 د، امـایـايد از آن خوشت نیپسندند. شامی ده راين خميچن ییرهايشمش

كشـند، بـا می ت راانيكه در شهر مردگان كم ییندارد. خطرها یتياهم

ام بـه  یسنگ هایمن هم با دست یشوند. حتنمی رانده یريچ شمشيه

 "گذارم.نمی یآنجا پا

 ر را گرفت، و بر اسبش نشست. يانس شمشيسوش

ن یـتوانسـت در ا یواهتازه او  شـب اسـت و نخـ“گفت: ز یاشناو

ه كـن و در يـ. بـه احساسـات اسـبت تکیدا كنير خاور را پيمس یکیتار

ش برو. شهر مردگان در يپزند، سر باز میسو  كه از رفتن بدان یريمس

ن یـدر ا یادیـوان زیـع اسب بتاز، اشـموغان و دیسو قرار دارد. سر آن

د يـب  دارنـد ومی تنهـا را خـوش یاردوگاه هستند كه شکار كردن مرد

دن بـه يش از رسـيو پبه دنبالت بيایند سرگردان از آنها  یست گروهين
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از آنچـه  ین سرنوشتيد چنیشهر مردگان تکه تکه ات كنند. هرچند شا

 "رتر باشد.یدلپذ ینيبمی كه در آن شهر

ن كـه یـد از ایدانم باینم“گفت: ن جا به جا شد و یانس بر زيسوش

م كـه اگـر یتـوانم بگـومی نه. فق ا یسپاسگذار باشم  یجانم را نگرفت

ات  یکـين نیات به خواست من وابسته بود، ا یمرگ و زندگ یروزگار

 "را جبران خواهم كرد.

كـه  یرومی شيپ یريدر مس“گفت: كرد و  یبلند یز خندهیاشناو

م هـاییکـين یبه تالفـ یازين كرده است. من نيش كمیمرگ در انتها

بـه  یا ساعترام. تنها مرگت قت نکردهدر حای یکيندارم. چون اصوچ ن

ر م، بـایدان جنگ با هم روبـرو شـديدر م یق انداختم. اگر روزگاریت و

 "م كرد.يگر با هم دست و پنجه نرم خواهید

اهم اد نخـوی، در آن هنگام از یآر“گفت: زد و  یانس لبخنديسوش

 "نامند.ی میزِ پنجه سنگیبرد كه چرا تو را اشناو

ر انس كـه ديبر كفل اسب زد و به سوشـای ربهز با دست ضیاشناو

 "بدرود.“گفت: تاخت می شيدشت پ

گفـت، و چشـمانش را بـه دشـت  یر لب بـدرودیز زيانس نيسوش

مطلـق آغشـته بـود.  یکیكه بـه تـار یش دوخت، دشتیشارويپهناور پ

داد. مـی ش واكـنش نشـانیشـارويرِ پينسبت به مسـ یاسبش، به خوب
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اد گرفت تا ی یانس به زوديكج كند و سوش د راه خود رايكوشمی مرتب

 خواست، به تاخت وا دارد. نمی كه یريز، او را در مسيبه ضرب مهم

 

، ن كه از سـرعت خـود بکاهـدیبدون ا دراز یمدت یانس برايوشس

 شـتريرفتنـد بمی اسبش هر چـه جلـوتر ید و سركشیش تاخت. ترديپ

 یاجـرا كـه بـر اسـب  یشد هر از چند گاهمی شد، و كم كم ناچارمی

نـان ب كنـد. چيـز به رفـتن ترغيستاد به ضرب پاشنه و مهمیامی خود

 یوجهگر تـیبود كه داش اسب هراس زده یره شدن بر ارادهير چيدرگ

ش در دوبار به فکر افتاد كه ممکن اسـت رخـ یکیبه اگرافش نداشت. 

 سخن یرادآویدر گوشه و كنار دشت سرگردان باشد، اما با  یکید  تار

 اسـتراحت بـه شـهر مردگـان یگفت رخش شـبها بـرامی وش كهسر

سـبش اد كـه يرسـفـرا ای لحظهآخر د غلبه  كرد. ین تردیرود، بر امی

كـرد راه ی میسـ بـا سرسـختی قدم از قدم بردارد و  بودحاضر ندیگر 

ت د جهـيد و كوشـيرا كشـاش انس دهنـهيسوش یرفته را بازگردد. وقت

هراسـان دو پـا بلنـد شـد و  یبـر رواسـبش حركتش را عوض كنـد، 

داد و  ت ادلش را از دستانس يسوشرم كرد. چنان كه د و يكشای ههيش

تـازد و یم د كه چهار ن لیبرخاست شبح اسب را د یوقت .ن افتاديبر زم

 شود.می دیدشت ناپد یکیدر اعما  تار
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ست. بدون اسب، ممکـن بـود یشان به اگرافش نگریانس پريسوش

ص يتشـخ یبـرا ییگـر راهنمـایمردگان برسـد. د هرگز نتواند به شهر

نطور يصبح هم یدهيدن سپيد نبود تا زمان دميجهت شر  نداشت و ب 

رهـا ن فکیكه با ا یوها شود. در حالیرِ ديدر دشت سرگردان بماند و اس

بـه چشـمش  یزيـرامونش چشم دوخته بود، حس كرد چيپ یاهيبه س

افـت كـه در یدررت يـبـا حره شـد، و يـش خیشـارويبه پ خورده است.

 ستاده است. یشهر مردگان اهای دروازه یآستانه

ند. چنـان بـه يبمی عظمت شهر، چنان بود كه ابتدا فکر كرد سراب

عظمـت  یس عادت كـرده بـود كـه  وقتـيافقِ خس یدن خ  سادهید

 باهد، گمـان كـرد چشـمانش اشـتیـشـهر را از دورد یباستان یوارهاید

. ف كـرديتوصـ یشـد بـه سـادگنمی ش رایشـارويپ یكنند. منظرهمی

 یکیاز تارای منظره ییقتر. گويرقای یاهيبود در د  س یظيغل یاهيس

ل مقاب یرگيم از تيعظ یاه نقش كرده باشند. بخشيس یمطلق را بر بوم

، غوگه خـورده در ظلمـت محـض، از یميعظ یوچيچشمانش مانند ه

در  یميظع یمنبت كاررون زده بود و مانند يك اگرافش بیتار ینهيزم

 كرد.یی میاه، خودنمايس ید  آبنوس

ب، شـهر را يـمه یکین تاریاهای یبرجستگ یایتوانست در زوا یم

شـهر  یوارهـایش از صد قدم با آن فاصله نداشت. ديص دهد. بيتشخ
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اد بـود كـه كـل افـق را یـش چنـان زیبرج و بـارو یچنان بلند و درازا

ك هـوار یـدشت تار ینهيد كه بر ساه بويس یپوشانده بود. مانند بختک

دهـان  یمـيعظ یآور، حفـرهن حجـم تـرسیـا یانهيشده باشد. در م

انباشته شده بـود از  ینامحسوس یخال یكه با فضاای گشوده بود. حفره

 هـایانس بـر علفيز بود. سوشیاگرافش متما یکپارچهیظلمت توپر و 

رفـت، پوشـش می شـتريش رفت. هـر چـه پين پيزم یهرزه و سوخته

 هـایوارید یکیشد، تا آنکه در نزدمی تر و كمتركنُش تُیر پایاهان زيگ

پـوک و سسـت های ده از شـورهيم و پوشـيعق یشهر مردگان، به خاك

 ل گشت. یتبد

 یدنیـناد ییوارهـایآور دخفقانهای هیشهر، آنجا كه سا یکیدر نزد

 ن بـريز زمـسـبك ا یكـرد، مهـی مینيش سنگیر پایز بر برهوت شورِ

شد. می ظتر و متراكمتريداشت، مه غلمی كه بر یخاست. با هر قدمیم

 یزيانگد وهميسپ یشهر، به پردههای دروازه یكه در آستانه یبه شکل

ش را در بـر گرفتـه بـود. یتا زانوبر زمين گسترده شده و ل شد كه یتبد

شـد. می دهیبود كه در ظلمت محض اگرافش د ینور ین تنها بارقهیا

افـت كـه چهـار گـا  ی یميعظهای انس خود را در برابر دروازهيسوش

خورد و م لـوم نبـود چـرا یبه چشم نم یچ جنبشيگشوده شده بودند. ه

نوازانـه گشـوده مانـده اسـت. درخشـش ن مهمانيشهر چنهای دروازه
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افـت و یمی خاسـت، در درون دروازه شـدتمی كـه از مـه بـر یفيخف

م را در يعظـهـای س و كنگرهيخ یوارهایاز د یهممحو و مب یمنظره

ك لحظـه یـ یدروازه برا یساخت. در آستانهمی برابر چشمانش نمودار

ده بود، در ذهـن يشهر مردگان شن یمکث كرد. تمام آنچه را كه درباره

را در مشـت فشـرد، اش د و قبضهيرا كشاش دهير خميمرور كرد. شمش

شهر مردگان عبور  یاستوار از آستانه ییهاد، و با گاميق كشيعم ینفس

 كرد. 

ب و كور يمه یرگيشهر از ت هایافت كه درون دروازهیدر یبا شگفت

خاسـت،  می كه از مه بر یفيست. نور خفين یرون حصار خبريب یكننده

كـه  یكـرد. درون شـهر مردگـان، از دشـتمی به گوشه و كنـار نشـت

ن، احسـاس يدر همان چند گام نخستنمود. می ترده بود، روشنیدرنورد

 یشـهر كهنسـا  شـده اسـت. منظـره یكرد مللوبِ عظمـت باسـتان

ت يـار مـرگ و قط ياخت ینمود كه بمی اگرافش چنان ساكن و خموده

 شـهر، از  یبزرگ و سنگ هایكرد. ساختمانی میرا ذهن تداعاش رهيت

 ینيرموز عقب نشم یکبار كه مه در برابر بادیمه آشکار بودند.  یانهيم

 یم خاكسـتريعظـ هایند كه كف شهر از سـنگفرشيكرد، توانست بب

ش يا قرنهـا پـیسخت و استوار كه گو یده شده است. سطحيپوش یرنگ

 دشـت سرسـبز امتـداد یانـهيشده، و در ممی لیبزرگ تبدای به جاده
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 یشد. اما صدانمی دهیدر گوشه و كنار دای چ جنبندهيافته است. هیمی

آورد. مـه، مـی دیـناله مانند را در گـوش پد ییباد توهم صداها یزهزو

 یهایخورد و منظرهمی چ و تابين باد پیدر چنگ ا یرياث یمانند رقاص

 آورد. می دیز را پديهراس انگ

ك یـتحر یذهن هاییالبافيد به خیدمی انس ابتدا آنچه را كهيسوش

مه  یانهيكه از م یهاینظرهرفت، ممی شتريشده نسبت داد. اما هرچه پ

بار، از خشـونت یهاد. صـحنهنمومی ترتر و روشنشد شفافمی داریپد

از  یسـپاه یخـود را بـه رژه یدنـد، جـايجنگمی كه با هـم یپهلوانان

دا يـناپ یتـيجم  یشـادمانه یبا داد كه با هلهلـهیملرور و ز هایاهورا

بـاد سـر و  یشتافتند. زوزهمی گبزر یشدند و به جانب جنگمی بدرقه

خت يآممی پهلوانان را در هم یمردمان و ن ره یخنده و شادمان یصدا

آورد كـه مـی دیـاز مـه را در برابـرش پد یگردابـ یو هر از چند گـاه

رابـرش د را در بیـجد یهـایزيبـرد و چمی انيـن را از ميشيپ یمنظره

 د. يب رسيخونبار و مه یهاساخت. آنگاه نوبت به منظرهمی آشکار

د كـه در چنگـا  یـنـورس را د یدخترانـ یدرهم شکسته یکرهيپ

از  یرانير اسـيزدند. اشموغان سر زنجمی دست و پا ییآساغو  هایوید

بردند، و می شيشهر پ هایابانيها را در دست گرفته بودند و در خاهورا

مردانه و شجاع در گوشـه و  هایبا چهره یهایاز كله یاريبس هایمناره
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 ید، صـدایـوزمی كـه یكنار بر افراشته شده بود. حاچ بـا هـر تنـدباد

 د. يچيپمی مادران در گوشش یدردناک كودكان و ضجه ین ره

ــرزانش هایرش را در مشــتيكــه شمشــ یدر حــال فشــرد و می ل

گزنده دست و پنجـه  یس شده بود، با ترسيسرد خ یباچپوشش از عرق

ست قاعدتا یبامی د چنان وحشتناک بود كهیدمی كرد. آنچه كهمی نرم

گونـه كابوس ین تماشـاخانهیـا هایواریپا به فرار بگذارد و خود را از د

خت و بـا یجست در آومی ن وجود، به فکرِ آنچه كهیندازد. با ايرون بيب

رُفـت و می شهـایش گاميش رفت. بـاد مـه را از پـيلرزان پ یهایقدم

كـرد. می ميتـر را در برابـرش ترسـ به مراتب ترسناک یهایشم اندازچ

وان بـا یـد كه دینژاده و خوش چهره را د ین اعدام مرديخون یصحنه

اشـموغان را  یخوشحاچنه یمش كردند، و همهمهيان به دو نياره از م

ــهيدر زم ــهر ین ــه یهایش ــنمی ك ــوختند، ش ــهيس ــم ید. در وقف ان ي

برد و در می گر به فکر رخش پناهیب، بار دين كابوس مهیا هایصحنه

ش نهـاده بـود، بـا یبازو یرو هایك دستش را بر نقش اژدیكه  یحال

 یگرفت. چند بـار بـه چهـرهمی را باچاش ر افراشتهيگر شمشیدست د

شـدند حملـه كـرد، امـا می داریـان مـه پديـكـه از م یوانین ديخشمگ

ن یگزیرا جـا ینيخـون ید و منظـرهیـا درمـه ر یرش تنها پردهيشمش



 سوشیانس/ 192

 

طره يكه بر همه جـا سـ یبیغر یگر ساخت. با وجود سرمایدای منظره

 خت.یرمی بر گردنش فرواش یشانيداشت، عر  از پ

توانسـت می آور،هـراس ین چشـم انـدازهایـا یچهگهگاه از چبـ

ود نممی نيند. چنيشهر را هم  بب یكهنسا  و در هم شکسته یکرهيپ

د ن وجـویاار به حا  خود وانهاده شده باشد، با يبس یهایكه شهر  قرن

ه و خـورد وارها تـرکیدا بود. دیدر گوشه و كنار هو یباستان یآثار جنگ

ر ن كـه بـيآهن ینیا تبرزین يمفرغ یکانيپ یایفرسوده بود و گهگاه بقا

د. يدرخشـمـی ان مـهيفرو رفته بود، از مها ز خانهيا قرنیچارچوب درها 

د، یـدیم ان مهيرا كه از م یهایزياز چ یارين به نظرش آمد كه بسيچن

 ن شهر رخ داده است. يار دور در هميبس یهایدر زمان

 یچنچ و خـم و گـويپر پـ یريمود، مسيپمی كه در آن راه یابانيخ

آكنـده از  یهایخانه یرانهیو هایمه شکسته و پنجرهين هایبود كه در

ه بكنار  از گوشه و یسنگ یهای. پلهندده شده بودياگرافش چدر  یکیتار

 ناشـناخته یهایمکان بهو  ندديكشمی باچتر گردن یا گبقاتین ير زمیز

 .بردندراه می

 یدان اصـليـكرد و به م یده را تا آخر گيابان سرپوشيانس خيسوش

م را در يعظـ یچاه یبرگرف شد و دهانه یقیدقا ید. مه برايشهر رس

كه در مه پناه گرفته بودنـد،  یاشباح یدان آشکار كرد. همهمهي  موس
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 یهایانس بـا قـدميد. سوشـيرسـمی همچنان از گوشه و كنار به گوش

به داخل آن انـداخت.  یش رفت  و نگاهياستوارتر به جانب چاه پ یكم

 یكـه ژرفـا ید. ظلمتـیوزمی رونياز د  چاه به ب یسرد یان هوایجر

زود بـه  یليظ بود كه چشمانش خيبود چنان متراكم و غلچاه را انباشته 

 كرد. می ن خفته بود، برخوردیيكه آن پا یميچََِِِ عظيه

ر دكـه  ید اسبيرسنمی ست. به نظریانس به اگراف خود نگريسوش

 یدادر آن اگـراف بـود، صـ ینجا باشد. اگر اسـبیش بود در ایجستجو

د چـرا يـفهمنمی شـد.می دهيش بر سنگفرشها از دور شنهایكوبش سم

داده  ن پناهگـاه اسـب سـرگردانینجا را به عنوان آخریا یسروش نشان

 یپـا ن شـهریـهوده به ايممکن بود ب ی نیكرد.  یديبود. احساس ناام

، تمام آنچـه كـه در شـهر مردگـان وجـود داشـت ی نیگذاشته باشد؟ 

اندن پنهان شـده بـود و بـه كـار ترسـ یظلمان یبود كه در مه یاوهام

 بـود،می چرنـدای ز افسـانهيـآمـد؟ اگـر همـه چیذران زودبـاور مرهگ

 ديـود و ب خته بیكند. اسبش گر یاده گيراه خود را پ یهيست بقیبامی

 شند.ن كرده بايافتنش در آن اگراف كمید ينبود كه اشموغان به ام

اس وجودش را فـرا گرفـت. اوهـام شـهر مردگـان هـم یاحساس 

در  یز گرفت. اگر خطريآمجنون یميصمكرده بود. ناگهان تاش یعصب

كـه در  یداد مردانه با آن روبـرو شـود. بـادمی حينجا نهفته بود، ترجیا
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رامونش يگر بر پیرفت كه بار دمی د كم زور شده بود و مهیوزمی دانيم

ا زود یـر یـنهفتـه در آن د هـایم داشت كابوسيكه ب یره شود. مهيچ

رفت. سرش را به داخل چـاه فـرو م خود را گيكند. پس تصماش وانهید

افتن یـ یشنود؟ من برانمی مرا یصدا ی... كسیآها"اد زد: یكرد و فر

 ".ینجا آمده ام... آهااایاسبم به ا

ش در یخفـت. پـژواک صـدا فـروها ناگهان تمام صـداها و زمزمـه

ودش را رامونش چنان بلند و تکان دهنده بود كه خـيسکوت پ ینهيزم

چاه خارج شد و  یاز دهانه یاپيپ ییش با تکرارهایااز جا پراند. صدهم 

 د. يچيدر گوشه و كنار شهر مرده پ

 "؟یخواهمی جوان، چه"از پشت سرش برخاست:  ییناگهان صدا

ن یـرش را بلند كرد وحشت زده برگشت. انتظار نداشت بـه ايشمش

 ند.يادش را ببیفر یجهينت یزود

ده بـود، یـن هنگـام دكه تا آ ین موجودیتربيپشت سرش، با عج

و چغر، كه  یانسا ، با قد بلند و بدن عضالنيبود م یبرخورد كرد. مرد

ر یش مج دش از زین و ریبلند زر یبر تن داشت. موها یاهيس یخرقه

 ،كه در دست داشت یدا بود و در نور مش ل درخشانيپاش باشلق خرقه

مانست. امـا می خام یاز گال یهایشش به رشتهید. موها و ريدرخشمی

از پوسـت  یهـایبتر بود، بدنش بود. آن بخشیش غرهایآنچه كه از مو
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از آهـن خـام بـا  یسـیان خرقه آشکار بود، همچون تنديبدنش كه از م

بـرا  بـود كـه ای د. چشمانش دو سطح نقـرهيدرخشیم یفلز ییجال

رت بــه او يــانس بــا حيشــد. سوشـنمی دهیــاز مردمــك در آن د یاثـر

 ستاده باشد.یجان گرفته و در برابرش ا یفلز یسیر تندست. انگاینگر

ا ود، ببده يانس نترسيرِ افراشته در دست سوشيا از شمشیمرد كه گو

 دم چـهيبـا تـو هسـتم جـوان، پرسـ“گفـت: بش ین و غريپرگن یصدا

 "؟یاچه آرامش ما را به هم زده ی؟ برایخواهمی

بـه  رومند مـرد ناگهـان حـس كـردين یدن صدايانس با شنيسوش

كـه  یخونبـارهـای منظره یبازگشته و از اثر فلج كننـده یجهان واق 

مـرد ای " ن آورد و گفـت:یيرش را پـايده بود، رسـته اسـت. شمشـید

 دنبـا  جاد كنم. بـهیت ایبرا یخواستم مزاحمتنمی ن، مرا ببخش.يآهن

 "اند.نجا را به من دادهیا یگردم و نشانی میاسب

بـه ای ست؟ چطور جرات كـردهيامت چن"د: يپرس یمرد با كج خلق

ز كـه اای دهیـشـهر را ند هایاباني؟ مگر خییاينجا بیدنبا  اسبت به ا

 "ده شده است؟يپوش رهگذران هایاستخوان

كـه حـاكم  ییاهـوراانس نـام دارم. يمـن سوشـ“گفت: انس يسوش

م یوجسـتج كه در ینجا را به من داد و گفت اسبیا یج بود، نشانیرانویا

 "افت.ینجا خواهم یاست را در ا سرگردان
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 یحنـد. مرد بـا ليگونِ مرد درخشنهیيدر چشمان آای نقرهای ش له

ر د یزدم. قرنهاست كه كسـمی د حدسیانس؟ بايسوش“گفت: متر یمال

  ".یمدآاد نزده بود. فرزند، به شهر ما خوش ین شهر مانند تو فریا

ــ ــه از تليسوش ــانس ك ــود، يي ــورده ب ــا خ ــرد ج ــت م ــتر حال : گف

 "سپاسگذارم...“

دان يـم یدر گوشه یابانيخ یانس پشت كرد و به سويمرد به سوش

 قـبهنگـام، در نـور مشـ لش ع یبـ ییایـبه راه افتـاد. مـه ماننـد رو

د یـشـد. ب ـد از چنـد قـدم برگشـت و چـون دمی دینشست و ناپدمی

بـا  مـن دن“گفت: ستاده، یچاه ا یران در كنارهيانس همانطور حيسوش

 "ا.يب

چ عبور كرد. يچاپيار پيبس یريانس او را دنبا  كرد. مرد از مسيشسو

گر بر همـه یكه بار د یچسبناك یکیرفت و تارمی انيج از میمه به تدر

نـد. امـا يشد كه اگرافش را درست ببمی جا حاكم شده بود، مانع از آن

ع بـود كـه در گوشـه و يوسـ ید. تاچریدر سر راهش د یاريب بسیغرا

ستاده بودند. انگار كه در هنگـام یسکلت زرهپوش بر پا اكنارش صدها ا

خود خشك شده باشـند. دخمـه  یاد رفته بر جایاز  یاز تاچر ینگهبان

ان يـاز م یگونِ جـانورانك كـه چشـمان درخشـان و گربـهیـتار یهای

ده كـه بـه ق ـر يخم یهایره شده بود، و پلکانيرون خيش به بهایهیسا
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 ش بـه گـوشیاز انتهـا یجانکـاه هایناله یرفت و صدامی ن فرويزم

 د.يرسمی

 شـد، بـهجان گرفته با یمرد فلز هایشهر مردگان، انگار كه با گام

 یههيمـبهم شـ یآمد. كـم كـم صـدامی ج به حركت و غوغا دریتدر

ــه و خ ــان در كوچ ــام زدن مردم ــبان و گ ــرياس ــا ب ــت و می ابانه خاس

ن یـاخورد. مرد بـدون می در گوشه و كنار به چشم یمبهم هایجنبش

رفـت. از كنـار می زها توجه كنـد، همچنـان بـه راه خـودين چیكه به ا

 فراموش شده چتـرای گذشت كه بر كوچهای دهيدرخت كهنسا  و خم

ود، از بـز پر ید و ريسپهای واژگونش شکوفههای افکنده بود و از شاخه

ود و بـ یمیقد یچوب هایتو در تو گذشت كه پر از صندوقچه یهایاتا 

س انيوشدا بود. سيرنگارنگ از درونشان پ هاین و گوهریزر یايبر  اش

تان رش را در انگشـيجا خـورده بـود، شمشـ یجیتدر ین شلوغیكه از ا

 ش رفت.ين پيمرد آهن یهیه به سایفشرد و سامی منقبضش

شــد، فــروغ شــم ها و می کتریکتر و تــاریهمچنــان كــه هــوا تــار 

از سـکنه  ی. شهر خـالگشتنمایان میز گوشه و كنار هم ا یهایمش ل

آشفته فرو رفته بود، حاچ پر جنب و  یكابوس یش در ژرفايپ یكه تا دم

 هـامشـ ل بـه دسـت از بام یهایهید. سايرسمی جوش و شلوغ به نظر

شد. می دهید یهایسوزهيشکسته نور پ هایپنجره یگذشتند و از ورامی
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كه مرد  یرا از دست داده بود، هنگاماش یابیانس كه حس جهتيسوش

آغشته به نـور مهتـاب وارد شـد، ای كوتاه عبور كرد و به كوچه یاز در

 آشنا گام نهاده است.  یحس كرد به مکان

 بزرگ بـود یكه در كوچه وجود داشت، قرص ماه یزين چیبتریغر

هِ بـه مـا یانس بـا شـگفتيكرد.  سوشـی مینيكه بر آسمان كوچه سنگ

ن يره شـد. بارهـا چنـيـسـرش خ یشـمار بـاچيخشان و سـتارگان بدر

ش ااموشدار شدن فريده بود، و هر بار هنگام بیرا در خواب دای صحنه

ا كـه ر یديمـاه و خورشـ یداريـكرده بود. هرگز نتوانسته بود هنگام ب

ره كردند در ذهـن مجسـم كنـد. همـوامی فياگران توصيشاعران و خن

و  محروم كرده بود،ای ن منظرهياو را از چن یرشوم ابر خاكست  یپرده

ن بـارا و سـتاره یمهتـاب ی ، بـا آسـمانین شرایرمنتظره تريحاچ، در غ

  .شدمی روبرو

د كـه عـر  یـدای ست، و ناگهان صـحنهیرت به اگراف نگريبا ح

 كـه یبه بدنش نشاند و موها را بر پوستش راسـت كـرد. دسـت یسرد

 یرابـرون آمد، و نور شمع يبای جرهدر دست داشت، از پشت پن یشم 

تـاه كو یادیـانس فريصاحب دست فرو افتاد. سوش یبر چهرهای لحظه

 ن انداخت. يرش را بر زميد، و شمشيكش
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ز يـد، پـس خیـند یانس به دنبا  درِ آن خانـه گشـت، و دريسوش

او  یزرد فلـم یصدا یزد و از آن باچ برود. ولیاويبرداشت تا به پنجره ب

ک غمنـا یش برگشت و با لحنیخود خشك كرد. مرد به سو یرا بر جا

 ".ماند ین شهر خواهیشه در ايهم یبرا یاگر به نزدش برو“گفت: 

او “گفـت: بـه بـود، یخودش هـم غر یكه برا ییانس با صدايسوش

  "همسر من است.

بـه  ر بود كه وقت نکـرده بـودير، چنان نفس گياخ یحوادث روزها

 وغ شـمعش را در فـریبـایز یاچ كه چهرهدان بدهد، اما حيغم فرا  م

ر شـناور یدلپـذهای و خاگره یاز دلتنگ ییایكرد در درمی د، حسیدمی

 شده است.

 یگمان كردم كسـای لحظه یبرا“گفت: مرد با همان لحن غمزده 

هـان ج، یكشم. اگر به نزد او بـرومی كه مدتهاست انتظارش را یهست

  "رد.ب یاد خواهیو جهان را از برد. همچنان كه تمی ادیتو را از 

به “ گفت:ر لب یمانده بود، ز یانس كه همچنان بر سر دوراهيسوش

 را یكسـان ن سفر داده ام. انتقامیاز اوست كه تن به ا یخاگر خونخواه

  "اند.ن من و او فاصله انداختهيم كه بیجومی

 یتـوانمی شـوند.می پـرها فاصـله ین شهر همهیدر ا“گفت: مرد 

، و یشـه در كنـار خـود داشـته باشـيهم یسرت را، و مادرت را براهم
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 یان رفتنِ نـاجياز م یز قصهيگر نیرهگذران د یز برایتا اشناو یبگذار

  "را بازگو كند. یگرین ديدروغ

ز همسرش ا یخود فرو ماند. چهره دوست داشتن یانس بر جايسوش

ر بـد یوارند مركه مان یاشک ره شد، نور شمع بريچارچوب پنجره به او خ

. سـو زد د، سویسرد كه ناگهان وز ید، و در باديروان بود رقصاش گونه

در كنـار  یگـرید یدار شـد، چهـرهیـگر نور شمع پایكه بار د یهنگام

مـادرش را  یها، خطـوط چهـرههیان سـايـشد. از ممی دهیهمسرش د

 ست.ینگرمی ا  به اويبازشناخت كه با اشت

به ساكنان  یخواهمی" ر.يم بگيآمد: تصم گر به سخن دریمرد بار د

كـه  یا در قصـدیـ؟ یاد ببـریـرون را از يو جهان ب یوندين شهر بپیا

اكـومن و  ها را در چنگا اهورامردمان و  یخواهمی ؟یداریپاای داشته

 ون تـوكه همچ یگریو تا ابد به همراه نوآمدگان د یدهاک رها كنیآژ

 یخـواهیم ؟ین لحظه را بخـوریا غِیكنند، درمی زانشان را انتخابیعز

 "؟كند یقراريهوده در آخورش بيگر بیدای اسبت تا هزاره یبگذار

كه چشـمخانش را  یزش اشکیانس چشمانش را بست تا از ريسوش

كـه از  یچشم گشود، بـه مـاه بزرگـ یكند. وقت یريپر كرده بود جلوگ

 یتست، و مـدیكرد نگری میكوچه نورافشان یدو سوهای خانه یچبال

ن برداشـت. آن را يرش را از زميره ماند. آنگاه خم شد و شمشيبه آن خ
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كـه  یش تنها كسـانيخانه كرد و پ یداد و رو به پنجره یدر غالف جا

سـت، یشـان نگریگـر بـه ایبار د یدوستشان داشت، سر فرود آورد. وقت

د كه به نور شمع افزوده شده بـود. یشان دهایرا بر چهره یفروغ لبخند

ای پشـت سرشـان فـرو رفتنـد و پنجـرههای هیج در سایو به تدرآن د

انس به راه ينهادند. سوش یز را بر جايآمبهت یفرسوده و غرقه در مهتاب

 "م.یبرو“گفت: افتاد و 

ور از داشـت. پـس از عبـمی تر گام بـرن بار سبکبا ین، ايمرد آهن

ه نسبت ب اطيگذشت و به ح یچوب یدر یزده، از آستانهمهتاب یكوچه

زد و مـی اط پرسـهيـد در حيسپ یوارد شد.  بز ییروستاای خانه بزرگِ

 یدر یهخفته بودند. مـرد از آسـتان ییپستو یکیمرغ و خروسها در تار

 یبـه دنبـالش رفـت، خـود را در اتـاق یانس وقتيگر گذشت و سوشید

ك یا ررف پنجره  یرو یه سوزهايمش ل پ یافت. مرد با ش لهیبزرگ 

ود بـا بساده  یروشن كرد. اتا  كم كم در نور شکل گرفت. اتاق كیبه 

ك یـد كرده بودنـد و يش را با گچ سپیوارهایكه د یريحص یكف پوش

داد. مـی ليتنها اثـاث آن را تشـک یمیقد یهاییرنگ و پشت یآب یقال

  "ن.يفرزند، بنش“گفت: انس ينشست و به سوش یمرد بر قال

ورد. را از تـن درآاش خرقه یفلزاو نشست. مرد  یانس روبرويسوش

 ر آن بر تن داشت.یدر ز یديراهن و شلوار سپيپ
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ت ريصورتش را با حای و پوست نقره یفلز هایانس كه بازويسوش

 "؟یستين، تو كيمرد آهنای " د:يكرد، پرسمی نگاه

مـن “گفـت: زد و  ینش لبخندیمج د و زر هایشیان ريمرد از م

 "اس.رين خونيارِ سرزمین شهريان و نخستن انسيومرد هستم. نخستيگ

 یستو همان ك ی نی“گفت: ره شد و يبه او خ یانس با شگفتيسوش

كه با  یبود یشود؟ تو آن كسمی ان خواندهيآدم یكه پدر همه یهست

ا رن يزم بر یو حق پادشاه یمان بستيها و اشموغان پاهوراوها و یجد د

 "؟یان منحصركرديعمر كوتاه به آدم یدر ازا

ان يـشـما آدم ی، فرزند، من پدر همـهیآر“گفت: د و یومرد خنديگ

د آمده یدنَه پايو مَش یان از زاد و ولد فرزندان من، مَشيهستم. تمام آدم

  "ن ساخت.ان را در جهان ممکيآدم ین من بود كه بقایزر یاند. نطفه

مانـد تـا می شترين بيآهن یسیکرت به تندياما پ“گفت: انس يسوش

 "از گوشت و خون. یانسان

تـازه  یتـيدر آن روزگارانِ دور، در آن هنگام كـه گ“گفت: ومرد يگ

زهـا شـکل يم، چید آمده بود و ما چهار بـرادر تـازه  زاده شـده بـودیپد

ای وهاست، همچـون جـانور درنـدهیداشت. آن برادرم كه جد د یگرید

رادر د همچون زالو بود. بيپل ینمود، و جد اشموغان موجودمی هزار سر
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همچـون ابـر و ای هاسـت، رخسـارهاهورابزرگترم، كه پدربزرگ تمـام 

  "همچون آسمان داشت. یکريپ

 "آنها چه شده اند؟"د: يانس پرسيسوش

 "م.يكنی مین شهر زندگیهر چهار تنِ ما در ا“گفت: ومرد يگ

  "نجا كجاست؟یو ا"د: يانس پرسيسوش

نامنـد. می ردگاننجا را شهر می، ایادهيچنان كه شن“گفت: ومرد يگ

ر بـ یرگـين كـه تیبا بود. تا ایآباد و ز ینجا شهریش، ايهزاران سا  پ

ن . از آن شهر را قتل عام كردندیجهان حاكم شد و اشموغان ساكنان ا

 یرگاهنجـا بـه گـذین شهر  اعدام كردند، ایكه جم بزرگ را در ا یروز

آن  رد یوستن به عدم تـا مـدتيش از پيل شده است كه مردگان پیتبد

شـان زنـده زانیمردگان در ذهن عز یكه خاگره یرند. تا وقتيگمی قرار

 ا حـلنجا مهمـان ماسـت. پـس از آن، در آسـمانهیباشد، روانشان در ا

چ يگردند. هرچنـد هـمی اند، بازكه از آن زاده شده یشوند و به عدممی

ر كننـد تـا ابـد دمی ن موضوع خبر ندارند و همگان فکریكدامشان از ا

 "نجا خواهند ماند.یا

در  ین گوچنيچن ین روست كه تو در مدتیو از ا“گفت: انس يسوش

هـا ن هزارهیـچون فرزنـدانت در گـو  ای نی  ؟یام شدهين شهر مقیا

 "؟یا ن هنگام دوام آوردهیاد داشته اند، تا ایهمواره تو را به 
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رو ای ش از خاگرهيب یزيمن چ“گفت: د و يومرد ابرو در هم كشيگ

 كـه همچـون زنـدگان ینـيبنمی ام، مگـرفنـا هسـتم. مـن نمـردهبه 

 "م؟ینمامی

 نيز چنـيـاما مـادر و همسـر مـن ن“گفت: که خورد و یانس يسوش

 "دانند كه مهردروج تو را كشته است.می نمودند. همگانمی

 "اور.ين من ید را جلويانتکارِ پلينام آن خ“گفت: ن يومرد خشماگيگ

ر شد. مـن دنگونه بایتواند انمی نه،“فت: گآنگاه به فکر فرو رفت و 

ه و ادها رفتـیاز ای ام كه پس از هزارهبوده ییهااهورازبان ين شهر میا

تـوانم بـاور نمی ام.اند. من زندهترک كرده یستين شهر را به مقصد نیا

 "كنم كه مرده باشم.

هر ن شـیساكنان ا یهمه یژگین كه ویمگر نه ا“گفت: انس يسوش

 "ن است؟يهم

سوزها هيپ یمردمکش به ش له یچ نگفت و با چشمان بيومرد هيگ

شـد و می گون چشمانش من کسنهیيره شد. نور زرد آنها بر سطح آيخ

 د.يدرخشمی كوچكای مانند ش له

ا ركـرد حـرف  یومرد را ناراحت كرده، س يد گیدمی انس كهيسوش

شـان ینـد اوسـتم، مانيپمی زانمیاگر من به عز“گفت: عوض كند. پس 

 "شدم؟می مرده محسوب
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 یگذران. رهیآر“گفت: ر موضوع استقبا  كرد و يين تلیومرد از ايگ

 ونـد. اشـموغان اار اندکين شهر گام گذارنـد، بسـیكه جرات كنند به ا

ر از ن شـهیـمانـده در ا یبـاقهای نهيدن گنجیكه به گمع دزد یانيآدم

 یتـيگهای یديپل یگرهزود در برخورد با خا یليگذرند، خمیها دروازه

از  یانافتنـد. تنهـا كسـمی فـرو یدیـكه د یشوند و در چاهمی وانهید

 یه سـودابـشوند كه مانند تـو می زانشان برخورداریدار با عزیموهبت د

د. گذارنـ ن شـهریـارزشمند پا به ا یدن اندرزيا شنیراهوار  یافتن اسبی

 نيتسـک یبـرا یراههستند كه به دنبا   یانیآنها هم م موچ انتقامجو

نشان با گم شدگا یگردند. پس وقتمی زانشانیعز یاز دور یخشم ناش

 گارجا مانـدنیشه در ايهم یدهند و برامی ار از كفيشوند، اختمی روبرو

 ببرند. ادیشان را از یا یز خاگرهيگران نیكه د یشوند. تا وقتمی

ه نامـت ك یپدر بزرگای " انس به فکر فرو رفت. آنگاه گفت:يسوش

ن ين چنـیا ید من هم به اندرزیده بودم. شايشنها را همواره در افسانه

دن انتقام از اكومن يدم،  كشين شهر رسیكه به ا یازمند باشم. تا زمانين

را كـه  یبودم تـا خشـم یدانستم. به دنبا  راهمی ل زنده ماندنميرا دل

 یزيـانگـار چدم یزانم روبرو شدم، دیبا عز یمرهم گذارم. اما وقت یگفت

كـه در  یام. هنگـامكـردهمی ن ماجرا دنبا یشتر و بزرگتر را از كل ايب

ماندنم  زانم خواندم كه ازیكوچه دود ِ ماندن و رفتن بودم، در چشم عز
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را  ییش از انتقامجويب یزيز چيشان نیا یخرسند نخواهند شد. انگار حت

  "از من انتظار داشتند.

ه مردگـان دانستند كه با ماندنت بـیم زي. آنها نیآر“گفت: ومرد يگ

ــا دیا یســنت یفــهيوســت. وظيپ یخــواه ــشــان آن اســت كــه ب دن ی

گان نـدیب جوين ترتیند. به ایخود را به آنها بنما یوابستگانشان، چهره

 یشوند. همـهیم ز دادهيگلبند، تممی راآرمانی واچتر انتقام از آنها كه 

ان تـه قلبشـ آورند، اما همه درمی فه را به جاين وظین شهر ایساكنان ا

و در  ن بـرودروين شهر زنده بیشان از ایزِ انتقامجویكنند كه عزمی آرزو

 "م نشود.يشان سهیسرنوشت ا

 "م مرد.يما خواه یت همهیاما در نها“گفت: انس يسوش

مهـم اش ، اما چـرا و چگونـهیآر“گفت:  یدلخور یومرد با كميگ

 "است. 

، زانم نمـردمیـماندن نـزد عز یبه بها و من كه“گفت: انس يسوش

   "ن دو پرسش جواب دهم؟یچگونه به ا

 یتـو نـاج“گفـت: ره شد و يگونش به او خوهيومرد با چشمان جيگ

تر وجود دارد. تو جمِ بس بزرگ یلیستن و مردن تو دچیز ی. برایهست

ان را از يكرد. نسل آدم یدار خواهيباش بزرگ را از خواب سه هزار ساله
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ن را آغـاز يداد و نبرد واپس ینجات خواه یها را از پراكندگاهورا  و زوا

 "نمود. یخواه

نـد جـم بـه یگومی همگـان“گفـت: انس به فکر فرو رفت و يسوش

   بکشـدكه سه هزار سا  گو یخواب فرو رفته است و نمرده. اما خواب

کـان ا امیـه است، به من بگو پـدربزرگِ همگـان، آيار شبيبه مرگ بس

  "ابم؟ينجا بیم را در اندارد ج

 "ست.ينجا نینه، جم ا“گفت: ومرد يگ

نجـا یا د بهیست؟ مگر او هم نبايچرا ن“گفت: دوارانه يانس اميسوش

   "د؟یايب

ر بوشاسپ دراز دست گرفتـار ياو پس از آن كه به ت“گفت: ومرد يگ

 مـرده یاو را خفته و برخـ ینجا ماند. گروهیكوتاه در ا یمدت یآمد، برا

همچـون  ، گرچـهتش م لوم نبـوديل هم وض ين دليتند به همدانسمی

افت و دسـتور یدهاک افسونگر او را ینمود. تا آن كه آژمی خفته یکريپ

و یـبود كه اكومن د ین كاریكنند. ااش مهيان به دو نيداد تا با اره از م

ن ین نفـرين شهر چنـین روست كه اين شهر انجام داد و از هميدر هم

شمار سپاه ظلمت آغشته یب هاییزیش با وحشت خونرهایهیشده و سا

كـه  یوان و اشـموغانیـد ین بود كه حتين جم چنان سنگیاند. نفرشده

مه شدن جم از يار داده بودند، پس از دو نين شهر تلفات بسیفتح ا یبرا
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ن یـگذاشـتند. پـس از ا یمردگـان بـاق یختند و شهر را بـراینجا گریا

 "د شد.یدان ما ناپيحادثه، جم از م

 "ست؟ينجا نیاكنون جم ا ی نی“گفت: انس يسوش

 كه ینگامنجا نبوده است. هیاو هرگز در ا یبه عبارت“گفت: ومرد يگ

ه ز آن كـخفته و سرد شـده بـود و پـس ا یکرينجا آوردند، پیاو را به ا

 یبـاق یکـر هـم اثـرياز آن پ یخت،  حتـیخون درخشانش بر خاک ر

 ود، وبـدار نشـد، او يـن شـهر بیدر ا كه پس از مرگ ینماند.  تنها كس

 یتها روان شـجاعش در پوسـیـامد. گوينجا نیوسنگ كه هرگز به اینر

  "گرفتار شده باشد.اش یسنگ

 "ست، پس كجاست؟ينجا نیاگر جم  در ا"د: يانس پرسيسوش

  "ن رفته باشد.یریا به جهان زیگو“گفت: ومرد با افسوس يگ

اسـت كـه  ییا همـان جـانجـین؟ ایریجهان ز"د: يانس پرسيسوش

 "روند؟می مردگان پس از فراموش شدن

پـس  ینه، پسرم . مردگان در حالت عاد“گفت: ومرد اخم كرد و يگ

نِ خُماگِن، در آنجـا یوندند و در گنبد بلوريپمی از فراموش شدن به عدم

 سـپهر حـل یونـدد، در پهنـهيپمی بـه گـا  آسـمان یتیدا یكه قله

ن اسـت. يزم ین نقطهیتربين و مهیرتمخوف ن،یریشوند. جهان زمی

ــه دل یگــاه كســانیجا ا یــوحشتناكشــان،  هــایل كرداريــاســت كــه ب



 209/  وشَمیدیگاهان: م نیدوم

ابند ینمی ، پس از مرگ به عدم راهیمحکمشان به زندگ هاییدلبستگ

 ید بـرایـشوند. جم به آنجا رفتـه و تـو بامی ن جهان گرفتاريو در هم

. ین فردرفش بـروي، به سرزمراسيخون یجنوب یمهيدار كردنش به نيب

ن راه دارند در آن نقطه قرار دارنـد. یریجهان ز یكه به دهانه یهایغار

 یبا پـا یام كسدهي، هرچند نشنیش كنید بخت خود را در آنجا آزمایبا

 "ن وارد شود.یریخودش به جهان ز

ه دارد ك یلين مخوف است، چه دليچن ییاگر جا“گفت: انس يسوش

 "به آنجا بروم.

 در جهـان ی، تبـاهین نکنـين كه اگـر چنـیا یبرا“گفت: ومرد يگ

 "دار خواهد ماند.یپا

باشد  زانمیاز عز یكه خال یا نجاتِ جهانی یتباه“گفت: انس يسوش

ز يـا هرچبز يدارد؟ در آخرِ كار همگان خواهند مرد و همه چ یتيچه اهم

 "گر همتا خواهد بود.ید

ان و یـاهورااسـت كـه  ین اشـتباهیا“گفت: زد و  یومرد لبخنديگ

كردند می مرتکب شدند. آنان فکر یتيش گیداين روز پيوها در نخستید

شــان را  یآورنــد زنــدگمی دوام یكــه در هســت یعمــر و مــدت یدرازا

كـه بـه ای یكردند در زندگمی سازد. آنها هم مانند تو فکرمی ارزشمند
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، دن را داشـته باشـديـكـه ارزش جنگ یزيختم شود، چ یستيمرگ و ن

 "وجود نخواهد داشت.

گـر نـه ش بر حق نبودند؟ مین باور خویا در ایآ"د: يانس پرسيسوش

 هسـه هزارسـاله در جهـان پرسـ یهـایویان و دیـاهوران كـه هنـوز یا

 "زنند؟می

كشـان و تار یوها در دژهایكردند. دمی آنان اشتباه“گفت: ومرد يگ

 گذراننـد.می گـارروز یهـودگيشان بـه بدور افتادههای شهيها در باهورا

ا ن رياپسـوكشند كه نبرد می كوتاه عمر را یهمگان انتظار آمدن انسان

ز يـشـگرد ناز دست رفته را به جهان بـاز گردانـد. فر یآغاز كند و م نا

ن به دانند كه م نا دادمی د. همهیپانمی ایان جز لحظهيمانند عمر آدم

مر عوتاه ك یانسان است كه تنها از یدن به خاگر آن، كاري، و جنگیتيگ

 یبـه ظـاهر بـ وچندان كوتاه ای یرد، زندگيممی كه ید. انسانیآمی بر

ر ن قمـایـا یشود بر سـر آن قمـار كنـد. بهـایارزش دارد كه حاضر م

ز ه آغـاكـ یش را با نبـردیرامون خويم ناست. اگر ببرد، خود و جهان پ

 یهـودگيبكرده م نادار خواهد كرد، و اگـر ببـازد، ماننـد اشـموغان در 

  "ك خواهد شد.یوها شریها و داهورا

كوتـاه دارنـد،  یان عمرياشموغان هم مانند آدم“گفت: انس يسوش

ا آنهـا هـم بـه یـانـد؟ آبزرگ را بر عهده نگرفته یفهين وظیچرا آنها ا
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 یاز نژاد اشموغان نبـردای ین دست باور دارند؟ كه ناجیاز اای افسانه

 "بزرگ را آغاز خواهد كرد؟

. از ك تفـاوت بـا مـا دارنـدیـاشموغان؟ آنها تنهـا “گفت: مرد ويگ

فـق مـن چطـور مو یكنـمی دن به خاگر م نا ناتوان هستند. فکريجنگ

 ر جهانب یكنم تا حق پادشاه یخود را راض یاهوراو و یشدم برادران د

رنـد. ن ندایـجـز ا یدانستند كه راهمی زادگان واگذار كنند؟ آنهايرا آدم

ی منتهـ یآورمرگبـار و مـال  یکنـواختیوها بـه ید ها واهوراسلطنت 

 در یانير بود. حضور آدمیخودشان هم تحمل ناپذ یبرا یشد، كه حتمی

 اهشـاناز عمـر كوت یادیكه چشمداشت ز یهایانه چزم بود. آدمين میا

وش جـشان جهان را به جنب و هایو جستجو یداشته باشند و با سركش

 "ندازند.يب

ها ااهورن روست كه یپس از ا“گفت: رو رفت و انس به فکر فيسوش

 یناج ه ظهوراند و چشم به رادانه در گوشه و كنار پنهان شدهين نااميچن

 "هستند؟

 د تکان داد. یيومرد سرش را به عالمت تايگ

 یان هم همواره در پـياما آدم“گفت: انس به فکر فرو رفت و يسوش

ها از اهوراوها و یهم مانند دن. او يدهاک را ببیاند. آژد بودهیجاو یزندگ

هم  یز پنجه سنگین تا به حا  زنده مانده است. اشناويزمان نبرد نخست
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ن كار یانت داده، و از ايدان تن به خین بود. او هم به خاگر عمر جاويچن

 "بود. یخود هم راض

راز دكه به خـاگر عمـر  یكسان“گفت: د و يومرد ابرو در هم كشيگ

وهـا یا و دهـاهورا ی، حتیاند. آرار بودهيند بسب دادیانت و فريتن به خ

بـرد دان نيم گردند تا دری میهایزند و به دنبا  راهيپرهمی هم از مرگ

و  آنهـا نابخردانـه هـایر شـوند. امـا تالشیناپذن تـن و شکسـتیيرو

كـه بـه  ماند. همانطورنمی یباق ی ت وامدار كسيسرانجام است. گبیب

 رتـر، ویهـا داهوراوهـا و یرا خواهد سـتاند. دهمه جان داده، جان همه 

راه  كیچ يشوند. اما همی ان و اشموغان زودتر در چنگا  او گرفتاريآدم

گر لـهيت حا زود، به دسـیر یها هم داهوراوها و ید یندارند. حت یزیگر

رن و ز و وینـد. اشـناویآمی در یفانشـان از پـایر حريا شمشـیـ ت يگب

 "اند.شده یکیتار هایرويم نيتسل یواه یديمهردروج به ام

اسـت.  كرد كه فرزند جممی ز ادعای، اشناویراست“گفت: انس يسوش

 "ن حرف راست است؟یا ایآ

 "، جم پدرِ هر سه تن بود.یآر“گفت: ومرد يگ

 "هر سه تن؟"د: يانس پرسيسوش

ن پسـر جـم، و مهـردروج یز بزرگتـری. اشـناویآر“گفـت: ومرد يـگ

 یگـریك بـرادر كـوچکتر و از دیكه از  ن فرزندش بود. ورنیكوچکتر
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ن روزِ نبـرد يز در اولـیبزرگتر بود، تنها دختر جم بود. او هم مانند اشناو

 "وست.يدهاک را خورد و به سپاه او پیب آژین فرينخست

خطـوط  دياد آورد و كوشیز را به یاشناو یانس در ذهن چهرهيسوش

 هیز سايمه چر ورن بر هرخسا یابد. اما خاگرهيورن را در آن ب یچهره

  "و مهر دروج چه شد؟"د: يافکند. پرس

. میبگـو ین موجود منفـور سـخنیدوست ندارم از ا“گفت: ومرد يگ

 "م.یبگذار از او بگذر

 یراومرد سکوت كرده و به فکر فرو رفتـه، بـيد گیانس كه ديسوش

ومرد يـگای " اورد و گفـت:يتاب ن یچ نگفت. اما پس از مدتيه یقیدقا

 "هستم؟ای افسانه یكه من آن ناج ی . پس تو م تقدكهنسا

 دانم. تنهانمی من“گفت: رون آمد و يتلخش ب هایا يومرد از خيگ

ز ان لقـب یـان ايان هـر هـزاره فـوج فـوج از مـدعیـدانم كه در پامی

ک از انـد یشوند و همواره جز شـمارمی شهر مردگان وارد هایدروازه

 ه موفـقك تن است كـیند. و هربار تنها شونمی ن شهر خارجیآنها از ا

 "ند.يشود بر رخش بنشمی

 "نجاست؟یپس رخش در ا“گفت: انس يسوش

ن جـم ين روزِ نبرد نخستیكه در آخر ی. هنگامیآر“گفت: ومرد يگ

وهــا كــه تاخــت و تــاز یر بوشاســپ از اســب ســرنگون شــد، ديــبــه ت
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نـد، سـخت ده بودیـدان نبرد ديرا در م یین توسن جادویا یسرافرازانه

دهاک به دام اندازند. اما رخش تـن یسرورشان آژ یدند تا او را برايكوش

فـرو رفتـه بـود، از اش ار كـه در گـردهيبس یهایريبه اسارت نداد و با ت

ش را با یخو هایکانين پيوها هنگام نبرد نخستیخت. دیدان نبرد گريم

ن رو یدند. از اآلومی دار شده بوديآب دهان مار بزرگ كه تازه از خواب ب

م ينـ یان افتاد و او را بـه موجـودیبود كه زهر او درخون رخش به جر

ن شـهر سـاكن یـل كرد. از آن هنگام، رخش در ایم زنده تبديمرده و ن

ادهـا نـرود، یکوكـار از ين و جمِ نيكه داستان نبرد نخست یشد و تا زمان

 "نجا خواهد ماند.یهمچنان در ا

 گشـتم كـه مـرا بـهی میبـا  اسـباما من به دن“گفت: انس يسوش

مردمـان  یمرده كـه تنهـا در خـاگره یگنگ دژ برساند. اسب هایمرز

 "ن كند؟يتواند چنمی كند چگونهی میزندگ

كـه  او كامال نمرده است. هنـوز آنقـدر زنـده اسـت“گفت: ومرد يگ

آن  ها بهكند. اما تن یش همراهین جم را در سفر پرماجراين راستيجانش

 "خواهد داد. ین سواريراست یناج

 "باشم؟ یكجا م لوم كه من آن ناج از"د: يانس پرسيسوش

 "راستت را به من نشان بده. یبازو“گفت: ومرد يگ
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ادرش ن سخنان مـياد واپسیانس ابتدا ت جب كرد، اما زود به يسوش

ن يد و نگومرد به گرفش خم شيرا نشان داد. گاش برهنه یافتاد و بازو

ت خواهـد رخش به تو خدم“گفت: كرد. آنگاه  یوارسبازوبند را به دقت 

 "كرد.

ن یـاان، به من بگو دريآدم یجد بزرگ همهای " :گفتانس يسوش

 "دانند جز من؟می نهفته است كه همه یبازوبند چه راز

ر بـكه  یاننِ اژدها نشين بازوبند و نگیراز ا“گفت: د و یومرد خنديگ

با  به دن ه شود. مگر نه آن كهد به دست خودت گشودیاند، باآن نشانده

ن ن راز سـخیـت از ایـبرا یافتیـاو را  ید وقتـی؟ شـایگـردمی پدرت

 "د.یبگو

ن يمانـده اسـت. چنـ یم بـاقیگر بـراید یپرسش“گفت: انس يسوش

 امن شـهر گـیـبـه ا یان نجات بخشيان هر هزاره مدعیكه در پا یگفت

ن شـهر یز اشود سوار بر رخش امی ك تن موفقینهند و هربار تنها می

 هـایش از مـن نجـات بخشيپـ ییبگـو یخواهی می نیخارج شود. 

 "اند؟هم بوده یگرید

ن یـن نام و با ای، هزاران هزار تن تا به حا  با ایآر“گفت: ومرد يگ

ك تـن، كـه یـاند، و در هـر هـزاره تنهـا ن شهر وارد شـدهیآرمان به ا
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نجا خـارج یز ان را بر دست داشته، سوار بر رخش ایهمچون ا یبازوبند

 "شده است.

 نن هـم بـه دنبـا  پدرانشـايشيپ یدو ناج ی نی“گفت: انس يسوش

  "گشتند؟می

شتر يب شانیان تو با ايشباهت م“گفت: زد و  یومرد لبخند مرموزيگ

ا هـم ، آنهـی، آریبـدان یخـواهمی ن حرفها بوده اسـت. امـا اگـریاز ا

 "شتند.خاور دا یجستند و مانند تو رو به سومی پدرشان را

ن یـبـر ز یبر سرشان آمد؟ اگـر بـه راسـتچه "د: يانس پرسيسوش

 "را شکست دهند؟ یکیتار هایرويرخش نشستند، چرا نتوانستند ن

 یكهن وجود نـدارد. نـاج هایدر قصه یتيچ قط يه“گفت: ومرد يگ

ا شکست بخورد. دو یروز شود يند پیگزمی كه بر یممکن است در نبرد

ن شـهر گـذر كردنـد، یـش از ايپـ یدر دو هـزارهكه ای دهیبرگز یناج

ن تـن بـود، یـيارِ رویشان اسفندیاز ا یکیدچور و جسور بودند.  یمردان

باخـت.  یكه نبرد را به خاگر اصرارش در چشم نبستن بر هست یپهلوان

چ يباک كـه از هـيرومند و بيار نيبس یشد، مردمی دهيرستم نام یگرید

زود  یلـيد. هـر دو خيترسنمی هم -هاااهورن حاكم بر يقوان یحت-ز يچ

ن جا بازگشتند، و هر بار رخـش یبه ا یرو به نابودای به صورت خاگره
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ش را از دست داده بود، تنها و سرگردان بـه یگر سوار خویز، كه بار دين

  "باشد. یب د یگر چشم انتظارِ ناجیدای نجا برگشت تا هزارهیا

 زباشـم، و هنـو ینـاج د دارم كـهیمن هنوز ترد“گفت: انس يسوش

  یکیتـار یروهـايسـت. مبـارزه بـا كـل نيهـدفم چ یدانم به راستنمی

د. جهـان ینمای میم دور از دسترس و نشدنیاست كه هنوز برا یخواست

وانم تر از آن كـه بتـیگوچن یزمان یره شده، برايكه بر آن چ یبا ظلمت

ز آن ا كـه ی، تا زمـانیدركش كنم وجود داشته است. راستش را بخواه

 فمن هـدیاز اكـومن را بزرگتـر ییجونهيب گذشتم، كيعج یكه كوچه

 "دانستم.می

. اگـر گذرد گوش فرا بـدهمی به آنچه كه در درونت“گفت: ومرد يگ

ا یـز یاشـناو یم وسوسـهي، تسـلیجو بودنهيا كید ين نااميچن یبه راست

  ان در اعمـي. با خودت راسـتگو بـاش و ببـیشدی میمهتاب یكوچه

 "؟یخواهمی قلبت چه

خـاور بتـازم و بـه گنـگ دژ  یخواهم به سومی“گفت: انس يسوش

شان یبرا یافتن پدرم بتوانم پاسخید با یدارم كه شا یهایبرسم. پرسش

د یـد او بتواند بگوینجات دهد. شا یدن او مرا از سردرگمید دیابم. شايب

ا یـ، یك داسـتان باسـتانیـدر  یتيسـتم. شخصـيك یكه من به راسـت
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كـه قـرار اسـت  یا نجات بخشیخودخواه  ییجونهيمستقل. ك یموجود

 "دار كند.يرا از خواب ب یزخم یزدیا

ن كن. امشـب را مهمـان مـن بـاش و در يپس چن“گفت: ومرد يگ

خـور آد، تـو را بـه يش از سـر زدن خورشـين خانه بخواب. فردا، پـيهم

ر بـرد كنم بازوبنـدت را بشناسـد و بگـذامـی رخش خواهم برد. گمـان

 ".یپشتش سوار شو

 

ا فـرو رفـت. یـرویق و بيـار عميبس یانس به خوابين شب، سوشآ

ز شانی اندار شد، يومرد از خواب بين گيپرگن یكه صبح با صدا یهنگام

 . باقی نمانده بودتنش در سفر  یخستگ

 یزمان كم ز فرزند.يبرخ“گفت: دار كرد و يمت او را بیومرد با ماليگ

ن یـابـر  یگـرید یروهـايهنگام روز ن .مانده یقبه روشن شدن هوا با

 یهشـتناكگانگان از اوهـام ديب یكه برا ییروهايشوند. نمی شهر حاكم

د یـبا نمانـده. یت بـاقیبرا یادیهم خطرناكتر هستند. وقت ز یدیكه د

بـه  ش رایخو یكه شب جا یو در ساعت پرابهام ینيزودتر رخش را بب

 یرويـن. در آن هنگام هـر دو یدهد، از شهر مردگان خارج شومی روز

 "شوند.می فيحاكم بر شهر سست و ض  خطرناکِ
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ا به ن درخواست كرد تيانس به  سرعت برخاست و از مرد آهنيسوش

فـت. ده گراو را بر عهـ ییدر دست، راهنما یومرد با مش ليفتد. گيراه ب

گـذر  ب د ازك بود و ینزداش ش بودند، به خانهیكه در جستجو یآخور

 از كـرد وبـرا  یمیومرد درِ آخور قديگ ی. وقترسيدندكوچه به آن دو از 

ا رد يکـر و سـپيغـو  پ یانس توانست اسـبيمش ل را باچ گرفت، سوش

 سـم نيد و بر زمركمی رک و درخشان نگاهشیز یند كه با چشمانيبب

ده شـبسـته  تشبر پش ییبایز یشده ین گالدوزين چرمید. زيكوبمی

 ینـیيتز یزيـشـتر بـه چيبا بـود كـه بیف و زیبود، و لگامش چنان ظر

 شباهت داشت.

 زنش را از پشـتش بـایـمار كردن زيمگر موقع ت“گفت: انس يسوش

 "د؟يكننمی

هـزار  از این رو سهکش شود. ینزد یگذارد كسنمی “گفت: ومرد يگ

 ییاسـت. گـودست نخورده باقی مانده برگش  ن و ساز ویزسا  است 

زنـد و  یرسه مـباشد. روزها را در چمنزار پ گران نداشتهیمار دياز به تين

نجا یها به اشود. اما م موچ شبمی كیج نزدیرانویا یبه مرزها یگاه حت

 "آرامد.می ن آخوریگردد و در امی بر
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ومرد يـگانس عزم خود را جزم كرد و به درون آخور گام نهاد. يسوش

شـوازت يبه پ یمحکم یبا لگدهاتو را نشناسد مراقب باش. اگر “گفت: 

 "ش برو.ياط پيخواهد آمد. با  احت

، ندهـد یاگر به مـن سـوار“گفت: مهابا جلو رفت و  یانس بيسوش

دهم بـا مـی حيگنـگ دژ بـروم و تـرج یاده به سويناچار خواهم شد پ

 "ن نکنم.يرم و چنيلگدش بم

ن سـم كوفـت و يبـر زمـ ید، كمیك شدنش را دینزد یاسب، وقت

رد. كـش رفت و سر اسب را نوازش يانس پيد. سوشيكش یآرام یههيش

 یگشــاده هاید و بــا ســوراخيــاو كوب ینهيرا بــه ســاش رخــش پــوزه

از  یكـرد برقـمی انس احساسيمشلو  بو كردنش شد. سوش اش،ینيب

زد،  به او پوزه یدهد. اسب كممی صيرا در چشمان اسب تشخ ییآشنا

 ش رفت.يبه سمت در آخور پ یو ب د به آرام

  "نگفتم؟ تو را شناخت.“گفت: مانه ومرد شاديگ

 یامدادكه كم كم از نور بای اسب از در آخور خارج شد و در كوچه

حركـت  كیانس پا بر ركابش نهاد و با يستاد. سوشیشد، امی رنگ یآب

محـو  یکدسـت بـود و در روشـناید يبر پشتش نشست. پوسـتش سـپ

 "د.يدرخشی مینوران یمثل شبح یسحرگاه
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د لگـام يرسـنمی ب را در دست گرفت. بـه نظـرانس لگام اسيسوش

 کرش رانمود كه انگار فمی داشته باشد. رخش چنان هوشمند یكاربرد

ومرد يگرو به پس  د شروع به حركت كند.یبا یدانست كمی خواند ومی

 انـدارج یسـیمانند تند ،مش ل ر نور رقصانِیدر ز شنيبدن آهن كه كرد

دارد  م قــراریشــارويآنچــه پ یهدربــار یخــواهنمی" د:ينمــود. پرســمی

 "؟یام كنییراهنما

ی شـاهراه، بـه یخاور تاخت یك روز به سوی یوقت“گفت: ومرد يگ

ده شـده اسـت. يشش گوشه و سرخ پوش یهایكه از سنگفرش یرسمی

و  یشـرق هـاینير، هرچند كه تـو را از سـرزميش بگيآن جاده را در پ

 راگيـرشـته كـوه ت هـایا ی گنگ دژ دور خواهد كرد. آن راه تو را بر

ده شـده يراس كشيبر رخسارخون یكه مانند خط یرساند. رشته كوهمی

ه دن بـيرسـد. پـس از رسـمی راسيدر مركـز خـون یتـیدا یو به قله

ن یتربلند كه یريش بگيرا در پ ید راهیراگ، بايت یبرافراشته هایا ی

 یتـیه داتوانست ب یب خواهين ترتیكند. به امی را به هم متصلها قله

  ".یك شوینزد

ان يـدمآراس قرار دارد و يدر مركز خون یتیاما دا“گفت: انس يسوش

 "وارد شوند. یانين ميستند به سرزميمجاز ن
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ن یراس را نفـرينِ خـونیدهاک خاک زمـردی، آژیآر“گفت: ومرد يگ

 لیدبـتكه بر خاک آن گام گذارنـد بـه خاكسـتر  یانيكرده است و آدم

 یانيست. آدميروان نها قله ین پادشاه ظلمت بر بلندایفرشوند. اما نمی

ز تواننـد امی كه جسارتِ برخورد با خطرات كوهستان را داشـته باشـند،

ند، كن یگها صخره یراس را از بلندايراگ عبور كنند و قطر خونيفراز ت

 "آن كه بر خاک آنجا پا بگذارند. یب

 بـروم؟ یتـیدا ید بـه قلـهیـاصـال چـرا با یول“گفت: انس يسوش

وندنـد. يپمی ن بـه هـمياست كـه آسـمان و زمـ یند آنجا محلیگومی

کِ بر سر زبانهاست كه قهرمانانش موجـودات خطرنـا یادیز هایقصه

  "راگ هستند.يمتروک ت هایین كرده بر بلنديكم

راگ يـتشـه دارنـد. یت رين داستانها در واق ی، ایآر“گفت: ومرد يگ

ت قبایـل پرجم يـتر از خـودِ كوهسـتان، خطرناک اسـت. امـا خطرنـاك

  "كنند.ی میهستند كه در اگراف كوه زندگ یاشموغان

م به يتقد به آنجا بروم؟ چرا مسیكه چرا با ینگفت“گفت: انس يسوش

 ش نروم؟يخاور نتازم و تا گنگ دژ پ یسو

ل آن است كه رخش تو را به آنسـو خواهـد يك دلی“گفت: ومرد يگ

ن كه بوشاسـپ ی، احتما  ایش برويشر  پ یشتر به سويبرد. هرچه ب

ن او، يزهـرآگ هـایريمقابله با ت یشتر خواهد شد. تو برايب ینيو را ببید
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قـرار دارد.  یتـیدا یكه در م بد فَرَنبَغ بر فـراز قلـه یدار یاز به زرهين

شـود و اِسـپَندِ ی میپاسـدار ی ـيب گبيمه هایرويكه توس  ن یم بد

را  یو و اشـموغیـچ ديجم، نگهبان آن است. ه بزرگ، از سرداران سپاه

و زره جـم  ید به نزد اسپند برویست. تو بايك شدن به آن نینزد یارای

 یخـواه یكه آن زره را بر تن داشته باشـ ی. تنها هنگامیريرا از او بگ

 ".ین را آغاز كنيتوانست نبرد واپس

 من هنـوز متقاعـد نشـده ام كـه خواهـانِ نبـرد“گفت: انس يسوش

راه  نم كه ازيبنمی یليگردم و دلمی ن هستم. ف ال به دنبا  پدرميسواپ

 "ش روم.يراس پين خونيخود منحرف شوم و تا مركز سرزم

 رت را. در گنگ دژ بوشاسپ انتظایندار یگریراه د“گفت: ومرد يگ

ن، یـز ااداشت. گذشـته  یدر برابر او نخواه یكشد و بدون زره بختمی

دیگر  مرگ بر سر تمام راههای نوچ .تاخترخش تنها به آنسو خواهد 

  "است.كمين كرده 

ز سـروش و يـن شـهر نیش از وارد شدنم به ايپ“گفت: انس يسوش

 "دادند.میزنهارم محتوم  یز از مرگیاشناو

اد یـا زن. اما ورن ریار خوب، راهت را خود برگزيبس“گفت: ومرد يگ

 "در انتظار نگذار.

 "ورن؟"د: يد. پرستپمی انس حس كرد قلبش تندتريسوش
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 یقلـه است كه گرداگرد یاشموغان ی، او ملکهیآر“گفت: ومرد يگ

 دیـدر تـو را تهين مسـیـكـه در ا ین خطـریاند. مهمتراردو زده یتیدا

 "با اوست. ییارویكند، رومی

 "ترسم.نمی من از او“گفت: انس يسوش

گفت:  ل انبوهش پنهان مانديش و سبیر ریكه ز یومرد با لبخنديگ

 "د...یم ديخواه“

 دهیـتخت روان دهای كه در پشت پردهای اد چهرهیانس به يسوش

: گفـتر شـکم رخـش آشـنا كـرد و یـش را به زیبود، افتاد. سپس پاها

  "ند.یآدر آخرِ كار درست از آب در یمیقد هاید داستانیبدرود، شا“

 "ن باشد.يد چنی، فرزند. شایآر“گفت: ومرد يگ

 

نِ يآجمتروک و مـه هایزده از كوچهجنون یبا شتابِ تندباد رخش

ای ز از د  آسمان سرمهيانگوهم یج روزیشهر مردگان گذشت. به تدر

نهفتـه در  هایو وحشتها كبود را بر كوچه یشد و نورمی دهیيرنگ زا

 یشـب بـر جـاید یاز جنب و جوش و شلوغ یچ اثريد. هيپاشمی آنها

 اط خلوتها بـريو حها از د  پنجره رنگ زرد یگر مهینمانده بود و بار د

و فرسوده را  یخاكستر هاید و سنگفرشيجوشمی خاست و در هممی

از  یتوجـه بـه مردابـ یساخت. رخش بـمی ش پنهانیر دامن خویدر ز
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گشـود، چهـار ن ـل از می درخشانش دهـان هایر سمیهراس كه در ز

ش هایبش ن لكو یج صدایاز سکنه گذر  كرد. به تدر یخال هایكوچه

و هـا گر پژواک ن رهیخت و بار ديآممی درای تازه ین با همهمهيبر زم

 خاست. می جانگداز از چهارسو بر ییهاناله

شـهر مردگـان  یده دم، بـه دروازهين لحظات سپيرخش در نخست

پـيش از  كه تـاانس ي. سوشو ایستاد كرددرنگ آن  ید و در آستانهيرس

ه بـسودگی آه موقع از شهر بود، فرصتی یافت تا با آن دلواپسِ خروجِ ب

شده  شهر یعظمت حصار و باروی پيرامونش بنگرد و حس كرد شيفته

 ردش يكه شب پرا لمس كرد ز يانگدر هم شکسته و غم ی. شکوهاست

دروازه بـر فـراز سـرش، در  هـایا گ. آلود پنهان بـودمه یظلمت كفنِ

بـا عظـيم  یچـوب یهـا. دروازهندسـتويپمی به هم یباورنکردن یارتفاع

 هاییكاركنده ین آراسته شده بودند. م لوم بود زمانيمفرغ یهایخيگلم

ی ازیانـهتپوشانده است، امـا دسـت زمـان و می راها ن دروازهیا ییبایز

 ، جزنوردیدرا در میسطح دشت پهناور  ودكه قرنها ب ینيسهمگ هایباد

 دشـتِ بزِاشته بود.  در برابرش، افق سـنگذ یبر جاآن محو از ای هیسا

 شد.می دهيقرار داشت، كه تا دوردستها كش یپهناور

ن شهر مردگان خـارج شـد، يسنگ یهیر سایكه رخش از ز یهنگام

سـوار بـر دوش نسـيم صـبحگاهی، تـا د كـه يچنان بلند كشای ههيش
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بـا یـارانش رسـيد، كـه مهـر و پيش رفت، تا به گوش فرسنگها دورتر 

 بر لب آوردند.  یلبخندبه یکدیگر نگریستند و آن  دنيشن

 



 میهشیتن گاهان: پایسوم

ع ج مرتفـید، به تدريكشمی گردن یافق خاور یكه به سو یريمس

و گـاه سـپرد می ش راهیص خـويتر شد. رخش بـه تشـختر و سنگالخ

ز به جـایش ا تاانگاشت می دهیرا نادو هموار به ظاهر راهوار  یرهايمس

ز يـوک تنـاهموار و نـ هایده از سـنگيب و پوشيپر فراز و نش ییهاراه

 هـم پـا سسـت نکـرد وای لحظـه یبـرا یحتـبا این وجود . عبور كند

انس و توسـن يب سوشـيـن ترتیـش تاخـت. بـه ايهمچنان چهارن ل پ

ور از ر از دشت سرسبز گذشتند و پس از عبـيگنفس یش با سرعتیتندپا

 بلند یها  كویمخوف، به های شته از پرتگاهخطرناک و انبا یكوره راه

ش هـایاز قلـه یکـیب ـد بـر فـراز  یكه تا سـاعت یدند. رشته كوهيرس

راس يونداگرد خاز هارابورزِ سرفراز بود كه بر گرای ند، شاخهه بودستادیا

 زد.می حلقه یانگشترچنبرِ همچون 
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 یسو هبند كه همچنان ير را ببيمس یتوانست ادامهمی انسيسوش 

 یآسـاسـتبر و غو  ینهيرفت و در آن دوردستها به سـمی شيخاور پ

زد  گنـگ دژ می شد. حدسی میمنته یده از برفيپوش یسنگ یوارهید

به آن سو ممکـن اش یشرويدانست كه پمی در آن سو باشد، اما ییجا

 ست.ين

را هـم  یگریر ديتوانست مسمی ستاده بودند،یكه بر آن اای از قله

ور از گرفـت و پـس از عبـمی د ارتفـاعیشد یبيكه با ش یريند. مسيبب

دِ يسپ هایزده، در ابرخی هایو قله یآتشفشان هایاز مخروطای رهيزنج

 هـایاز سـنگ یراگ بود. خطـيت ن رشته كوهِیرفت. امی گون فروپنبه

 راسيرخسار خون یانهيبر م یباستان یزخم یكه همچون جا یآتشفشان

 یمركـز هـایآن نبود تا به بخش یارایچکس را يشده بود. ه دهيكش

ای ردهپـكه پشت  ییآن، همانجا یانهيگفتند در ممی ك شود.یآن نزد

ورش كـه تنهـا شـای قرار دارد. قله یتید از ابر پنهان بود، چکاد دايسپ

 هایآسا از سنگغو  ین در برابر آسمان بود. مخروگيزم یروزمندانهيپ

كبود كه خماگَن  یشهياز ش ین سپهر، تا گنبدیتا سقفِ بلوركه  آذرین

ش ین خـورفت و وزن آسمانها را بر دوش پرتوامی شيشد، پمی دهينام

 . آوردتاب می
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ش همچـون ي، از هـزاران سـا  پـانل اشـموغیدانست كه قبا یم

 شـموغانو اوهای غرنـده یاند. دزده هچنبر یتیدر اگراف چکاد دا یمار

 یهاشـهری، یکایـكِ از فرو افتادن جم از تخت پادشاه پسكه پلشتی 

اس  خـونيرهرگز در تسخيرِ سراسرِ سرزمينِان را فتح كرده بودند، يآدم

در  كامياب نگشتند. خونيراس مركـزِ گيتـی بـود، و هـركس كـه آن را

راند. امـا آژیـدهاک و سـردارانش گرفت، بر هستی فرمان میاختيار می

دنـد. نـده بور دستيابی به این آرزو ناكام ماهنوز پس از سه هزار سا  د

 ، دژی ملــرور ونیــزر نِين ســرزمیــا ین نقطــهیتــریدر مركزچــون 

یشـان به ا گ م شکست را تسخيرناپذیر باقی مانده بود كه بارها و بارها

ز ر نشـده ايتنها بخـش تسـخ یتیداچکاد  ت سركش ي. گبانده بودچش

 ید بـاددهاک، ماننـیـآژهيان خروشانِ سپاامواج هربار راس بود و يخون

 .ندشکستمی رومندش در همينهای سست و مت فن بر صالبت صخره

خ و یـانباشته از  هایاشموغان كه جسارت قدم نهادن به كوهستان

ی تـیدا یقلـه یهزاران سا  بود كـه در دامنـه یگدازه را نداشتند، برا

را بـه همـراه  شیشان فرزندان خویسنگ هایستند. در پرستشگاهیزمی

كردند و خونشان را ی میگرفتند، قربانمی هیل همسایه از قباك یرانياس

ای ساختند. انگار كه در انتظـار م جـزهمی س شدهیتقد یهاینثار سنگ

گنبد آسمان را انتظـار بکشـند. در  یبه سو یباشند و گشوده شدنِ راه
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ان بـه امـر يراس، جارچيرامون خونيپهای نيان، در سرزميآدم یشهرها

 یگفتند و شاعران دربارمی ن قله خبریوان از فتح شدن گام به گام اید

 تيـوان به گنبـد خمـاگن را تهنیافتن دیهزاران سا  بود كه راه  یبرا

، یتـیدانستند كـه دامی ن بودند وين خبرها بدبیگفتند. اما مردم به امی

 یبـر شـانه بـدخواه را ید موجوداتيپلهای ملرورتر از آن است كه گام

 ش تحمل كند.یخو

 یه سوبراگ، راه خود را كج كرد و يت یدن به دو راهيرس ارخش، ب

سُریدند و ر فراز خاک میش، كه انگار بهایش رفت. سميپ یتیدا یقله

 رودفـ یز سـنگيـت هایبـر زبانـه یافتند، به راحتـینمی ن تماسيزم با

انس، يبردنـد. سوشـیم شيآمدند و سواركارش را با سـرعتِ بـاد پـمی

 زيـن كـه خـود یلـيرد. بـه دليش بگير خاور را در پيتالش نکرد تا مس

د یگنگ دژ، با هایدن به مرزيش از رسيدانست، قانع شده بود كه پنمی

كند، به دسـت اش مییاریوان یرا كه در نبرد با د یهر سالپ ارزشمند

د هستان سـربلنكو یتوانست از شکوه منظرهمی كه یآورد. گهگاه، وقت

  ايافـت كـه اشـتیمی ش بنگـرد، دریرد و بـه انـدرون خـويچشم برگ

ده وثر بـوومرد مين گردن نهادن به سخنان گیز در ايورن نرویارویی با 

 است. 
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تاخـت، كـه انگـار هرگـز مفهـوم می شيپـ یبا چنان شـتاب رخش

راحـت بـود و  اش،شده ین پهن و زردوزیافته است. زيرا در ن یخستگ

هم ش درهـم و بـریـبلنـد و ر هـایكرد. بـاد در مومی ر را كمرنج سف

 ر پا ویزای صخره هایانس چنه كرده بود. چشمانش را به پرتگاهيسوش

 ديبلند و سـپ هایا یتوانست می ر آنها دوخته بود، ویفراخ ز هایدشت

ی ازرومنـد اسـبش بـيند كه سوار بر باد بر سـر و گـردن نيرخش را بب

 كرد.می

رفـت و هنـوز می شيراگ پـيـب تينده بـر شـیفزا یش با شتابرخ

 هـاین بـرفير نگذشته بود كه به نخستين مسیاز تاختنش بر ا یساعت

للزان كوه بـر  هایخید و ينمود كه برف سپمی نيد. چنيرس یكوهستان

 رعت بـرنداشته باشند، چرا كه با همان س یچ اثرياستوارش ه هایگام

 یخزدهی هایاچهیدر یش تاخت و از چبه چيپ راگيدِ تيكش سپنهيس

 ناكـام یزشـیكـه قرنهـا در ر شتگذ یمنجمد هایو آبشار یكوهستان

و  از گوشـه یگـوگرد هایاز دود یهایبودند. گهگاه ستونمکث كرده 

های وزنـهراز را راگ يـاندرونِ ملتهـبِ تگرمای د و يكشمی كنار سر بر

از  هـاییرهیجزشـد در ایـن جاهـا می. تساخاش رها میی سنگیپيله

 فِی داغ را دید كـه از ميـان بـرلخت و رسوب گرفته هایچشه سنگ

 سپيد برون زده بودند. 
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ر ن، مـايبرد نخستكه در آغاز نگفتند راویان داستانهای باستانی می

 یِتـین سـاكن بـود، بـه جنـبش درآمـده و دايزمـ یكه در ژرفا یبزرگ

گفتنـد كالبـد می ش به خشم درافکنده بـود.یخو یشسرافراز را از سرك

 نیـز اراگ ايـت یِجا یاز زهر مار بزرگ رنجور شده و جا یتیم دايعظ

ن يسـتدر تمـام هفـت روزِ نبـرد نخ یتـیزخم برداشته بـود. دا یماريب

نـك و خبه جای رودهای خروشـانِ لبریـز از آبِ آتشفشان كرده بود و 

 نون، سـهده بود. اكين و زمان پاشيمرا بر زاش خون گدازندهگوارایش، 

ر یـزراگ همچنـان در يـ، قلـبِ تیان باسـتانيهزار سا  پس از آن گل

 یش جاراز گدازه در گوشه و كنار یهایید و جويتپمی نازکای پوسته

ان یـن جريمار بـزرگ همچنـان در قلـب زمـ هایدندان یبود. زهرابه

 داشت.

 یهـاید، بـا گامیـمايبپ و آشـنا را رهـوار یريرخش، انگار كـه مسـ

تاخـت. می شيانوس برف و آتـش  پـين اقیان ايمطمئن و استوار در م

خواسـت، بـا می كوهسـتان بـرف زده بـر یكـه از چهـره یگهگاه ابر

خـت و يآممی در یآتشفشان هایبرخاسته از حوضچه یگوگرد هایدود

اش ییوانس و توسن جـادياز ابهام زرد رنگ را در اگراف سوشای پرده

 از جانـداران بـه چشـم یچ اثـريبافـت. در گوشـه و كنـار، هـمیفـرو 

ز نرسته بود. هرچند گهگاه يراگِ خطرخيهم بر ت یاهيگ یخورد. حتنمی
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كـرد. بـه می اد رفته در گوشه و كنار جلوهیو از  یمیقد یاتياز ح یآثار

های د، كـه شـاخهیـشـد دمی را یم و باسـتانيعظ یندرت، تك درختان

ژرف دراز كـرده بودنـد. هـای پرتگاه یايـشان را بر تهدهیزجرد لخت و

 یكوچک و برف چنان در تار و پودشان فرو رفته بود كـه تنـه یسرما

 شان نداشت.یرپایزهای با صخره یگر تفاوتیناهموار و سختشان د

ده شـد و یـف دريـخف یابـر بـا بـاد یكـه پـرده یبار هنگام كی

 و یباستان یافت، چشمش به شهریا دن اگرافش ریانس مجا  ديسوش

فـرو  خیـاز  یانوسـيدرهم شکسـته در اق یمتروک افتاد كه مانند زورق

بـر د، م به آن سو تاخت و بدون آن كه مکث كنيرفته بود. رخش مستق

فـرو ود ، شهر را در مشت خـبلورین یكه مانند گنبدگام نهاد  یهایخی

 یزدهمـاتم یایـبقا شیر پـایـتوانست در زمی انسيگرفته بودند. سوش

در اش یسـنگ هـایكاخرانه و یو هایند كه گنبديكهنسا  را بب یشهر

ی یـخ های بـر هـم نشسـتهچیهكهنسا  مدفون شده بودند.  یخچالی

ای گرفتـار یو آن را به موميـایمانند پوششی از آبگينه شهر را پوشانده 

ن بـود كـه ای بد  ساخته بودند. قطر ایـن یـخ چنـدادر تابوتی شيشه

 تاختند. شهر بود كه پيش می سوشيانس و رخش گویی بر فراز آسمانِ

كه ماند زده میهای یخخاگرهاز  یانوسياقبه رخش،  یر پاینِ زيزم

با وجود  كرده باشد.حك ش یخو ینهيرا در س یباستان ینبرد یمنظره
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ده ه افکنـیشـهر سـااندازِ چشم یكه بر همه جاای تکان دهنده یرانیو

 زمانی دوردستكه در  ییهااهورااز بناها از  یبرخ ییبایبود، عظمت و ز

كـه شـهر را  یزيـخ شـفاف و تمیكرد. می تیآن را ساخته بودند، حکا

 یبـرج و باروهـا یمـهيحصـار شـهر و ن یبـاچ یکیده بود، تا نزديبل 

شتابان  هایر گامیبه زرا چشمان انس يباشکوه آن اوج گرفته بود. سوش

قتل و مردمی ران یو یشهر یمنظرهرنجِ نگریستن به ش دوخت و اسب

 . را تاب آورد عام شده

كـه  یدرختان تناوركنار بزرگ و  هایابانيخميان شد در می هنوز

نِ يخـون هـایکريشان منجمـد شـده بودنـد، پیر پایز هایخی یدر ژرفا

اده بودنـد و كـه در گوشـه و كنـار افتـدید بارو و نژاده را یز یهایاهورا

 یوان و اشـموغان آلـوده شـده بـود. سـرخیـد یآرامگاهشان با چشه

داد كه ساكنان شهر می زد و نشانمی خ به چشمیر نقاب یخونشان از ز

انـد. ن لحظات عمرشان را به مقاومت و نبرد با مهاجمان گذراندهيواپس

خ چنان با سرعت شهر را در خود گرفته بود كـه بـه فاتحـان مهلـت ی

شـکاف  یانـهيآن را غارت كنند. گهگـاه، از م هاینهيداده بود تا گنجن

ن یـ، بـر  زریم ابد باستان یترک خورده هایو گنبد یزخم هایوارید

خ چنـان شـهر را در یـ یایـزد. درمی اد رفته به چشمیاز  یهایسیتند

 یهمـه ین آن را بـرایبه خـزا یش فشرده بود كه دسترسیچنگا  خو
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كه در  یاتین از جنايراگ، خشمگيتگویی ران ناممکن ساخته بود. غارتگ

د به یده باشد، تا شايبل  ب رخ داده، كل شهر را فرويانِ نجیاهورازادگاه 

 دردناک سقوط شهر را فراموش كند.  یوه خاگرهين شیا

 ییاستراحت در جـا یا براینکه قدمش سست شود یرخش، بدون ا

ای منطقـه ان گذشـت و بـهیاهوراشهر  ینهرایو یانهيتوقف كند، از م

 انس كـهيد بـه قلـب آن تاخـت. سوشـیـتردید و بيده در ابر رسـيپوش

 یبارهـاغ ینا شده بود، گهگاه گرمـايد ابرها نابيچشمانش در بهتِ سپ

 حـساش چهـره و رگوبت سرد ابرها را بـر پوسـت بـازو  و یآتشفشان

گـامش گـر بـه لیست  دن را گرفته  و با دیقرپوس ز یكرد. با دستمی

 چنگ زده بود،

 تاخت.می و رخش همچنان

ز اه جـا ه بـود. همـيشـب ییایراگِ ابرگرفته و سرد، به رويعبور از ت

ن پر شده بود و آهنگ تاخت رخـش چنـا یکنواختیدرخشان و  یديسپ

ه آن ك یانس بيزند. سوشمی هموار و صاف گام ینيبود كه انگار بر زم

ه بـه خـود آمـد كـ یه خواب رفت. هنگامخود بفهمد، بر پشت رخش ب

 حس كرد.اش آفتاب را بر چهره یگرما

 ست.یارانه به اگراف نگريچشمانش را گشود و هوش
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 از كـوه یمسـطح یتند را رد كرده بود و بر پهنه یبيرخش تازه ش

بایسـت زمـانی می، امـا خوابش بردهدانست چه مدت نمی ستاده بود.یا

كـوه  یمـه گرفتـه هـایاز بخشين مدت دراز بوده باشد. چون در هم

ش با یر پایدر زاش ستاده بود كه ادامهیاای قله یند. بر بلنداودگذشته ب

ه ش، از مـشـد. در برابـرمی از مهِ زرد و سرخ حل ییایتند در در یبيش

كـم ای اصلهفدان، با یجاو یرهيت یده از ابرهاينبود. آسمانِ پوش یخبر

در  ،نره و انـدوهناک آيـت ینـهيو در زم ختـه بـودیبر فـراز سـرش آو

افراشـته  م گردنيعظ یمانند برج یتیدا یقله ،نه چندان دورای فاصله

گسسـته در  یهـایگرمتر شده بود و برفها به تکه پاره یین گويبود.  زم

 كرده بودند. ینيگوشه و كنار عقب نش

یسـتادنِ دليلِ ا ،ستینگرمی شیشارويپاندازِ چشمكه به همچنان ه

ا اشـموغان ر هایمـهيخ یاهيسـشد می ،كمی جلوتر. رخش را دریافت

پرغـرور  یچرک و زشـت بـر دامنـه یكه مانند زنگار یهایمهيد. خید

 دادند.ی میخونخوار را در خود جا ینشسته بودند و موجودات یتیدا

رد. يـم بگيتصـماش یر ب ديتوانست در مورد مسنمی ییرخش، گو

ــا چشــمانمــی ن پــوزيچــون بــه زمــ  انسيمنتظــر بــه سوشــ یزد و ب

ن یـاشـموغانِ سـاكن ا یز دربـارهيـچ چيانس هـيست. سوشـینگرمی

ده بـود. يشان شنیا یمخوف درباره یهایدانست. داستاننمی كوهستان
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كـوه را  یاز دامنه یهایدانست شمارشان چند است و چه بخشنمی اما

لـه از يك قبیـشـتر از ينسـت كـه بدامی انـد.ش آلودهیبا اردوگـاه خـو

ل با وجود ین قبایده بود كه ايساكن است و شن ین حوالیاشموغان در ا

با  یمیدا یهایجنگ رِيبرند، درگمی بارو فرمانیاز ورنِ ز یآن كه همگ

 هم هستند.

ش يلگام رخش را محکمتر در دست گرفـت و بـه مـوازات اردو پـ

ند. ده باشـیداد او را دنمی حتما داشت و ا یادیز یرفت. با آنجا فاصله

وانـد بـدون ابـد و بتيل اشـموغ بیقبا یانهيدر مای داد روزنهمی حيترج

 كـه ین مسـطحيسـرزم د.یراهی بگشـا قله یشان به سویبرخورد با ا

ور مرتفـع و پهنـاای ان گرفته بود، همچون جلگهيسرفراز را در م یتیدا

رخش كـه  حركتِ آرام، یمدت بود كه تا دوردستها امتداد داشت. پس از

ر گـیر دش تاخت. بـايافته بود، در همان جهت پیانتخاب او را در ییگو

ا پشـت اردوگاه اشموغان ر یاهيكوتاه س یسرعت گرفتند و پس از مدت

 یوسـتپ یاز چادرهـا یگـرید یرهيزود به زنج یليسر گذاشتند، اما خ

نها در راز آد كه بر فدنیاه اشموغان را از دور ديس هایبرخوردند و پرچم

دنِ زه دور دنـد و همچنـان بـیگز یگر از اردوگاه دوریاهتزاز بود. بار د

 بخش مسطح پرداختند. 
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د، كـه نگرفتـه بودنـ یادیـز یدوم فاصله یاردو هایهنوز از چادر

ای صـخره بر فـراز ییکر به تنهايدار شد. پیاز دور پد یکر خرقه پوشيپ

 شیشـارويپ یو پشت به آنها، بـه منظـره ستاده بودیبلند و زرد رنگ ا

 دیوهـااز تر متناسبست. قامتش بلندتر از اشموغان، و اندامش ینگرمی

 ه بـود.گرفتـ یرا به بـازاش بلند و شنل خرقه یم موهایمال ی. بادبود

ه كـه بـ یپوش تا وقتـکر خرقهيانس با اسبش به آن سو رفت. پيسوش

نگـام بـود نکرد. تنها در آن ه یچ حركتيدند، هيزرد رس ین صخرهیيپا

 گر برخـوردیکـدیخوب، پـس بـازهم بـا “گفت: ن يپرگن ییكه با صدا

 "م...یكرد

ش یزده شد. مـرد بـه سـوپوش شگفتمرد خرقه یدن صداياز شن

مان دش افتاد. هيش بلند و سپیانس به موها و ريبرگشت و چشم سوش

 كه بـا ابهـتای گوشانهیلبانش بود و نگاه باز یبر گوشه یمیلبخند قد

شـد. می دهیـهمخـوان نبـود، همچنـان در چشـمانش داش سالمندانه

ر نداشتم کوكار. انتظاين یواای  درود بر تو،“گفت: انس با ت جب يسوش

 "نم.ينجا ببیتو را در ا

 تهـا كـهیپس از آن همـه حکا“گفت: دهان به خنده گشود و وای 

 کوكـاريمـرا نت كردنـد، هنـوز یـت روایـشکست خـورده برا یهااهورا

 "؟یدانمی
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ز ا یکـيام، اما من جـز ندهيشان را شنهایتیحکا“گفت: انس يسوش

 "ت.ابشناسم یژگین ویام و دوست دارم با ادهیتو ند

و  آفتـاب سـوخته یِعضالن هایدستانش را به كمرش زد. بازووای 

اد هـم از یـز“گفـت: آمـد. نمی دشيش سـپیـرومندش بـه سـر و رين

ك دف ـه هـوس كـنم و نـابودت ید یئن نباش. شامن مطم یکوكارين

 "م.ینما

آن وقـت بـا هـم دسـت و پنجـه نـرم “گفت: د و یانس خنديسوش

 "كنم.می م كرد و اگر چزم شد لقبت را عوضيخواه

گفـت: انس خوشـش آمـده باشـد، يكه انگار از گستاخی سوشوای 

 یگو را جـدالت ارشـتاد قصـهينم كـه تخـيبمـی خوب، مرد جـوان،“

. م بگـویومرد بـرايـ. از احـوا  گیاو بر پشت رخش نشسـتهای گرفته

د حـق یاكند كه به دست مهردروج كشته شده؟ شنمی رمرد هنوز باوريپ

ش ارفتنیشـود. پـذمی محسوباش نوه یداشته باشد. مهردروج به نوع

 "هركس دشوار است. یبرا

د. امـا یـگونمی یزيـن مـورد چیـومرد در ايـگ“گفـت: انس يسوش

  "ق بر زبان آورد.ينلز و عم یزها سخنانير چیسا یدرباره
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بـه  دیـمثال به تو گفتـه اسـت كـه با“گفت: ز يگنزآم یبا لحنوای 

؟ یابيرا ب ییجادو یفرنبغ  زره یآتشکده و در یص ود كن یتیدا یقله

 "گفته است. ییزهايت چیاسپند هم برا یحتما درباره

دانم. نمـی یادیـز زيـچ فرنبغ و اسـپند یدرباره“گفت: انس يسوش

قلـه  نیـدن بـه ايرسـ یبـرا ید به دنبا  راهیومرد تنها گفت كه بايگ

 "؟یامن را سراغ دار یا تو راهیبگردم. آ

 آدميـان است كه من در شـما یزين چیا“گفت: شخندكنان یروای 

ره به د كه همواینمامی م كودكانهین رو برایتان از اهاییپسندم. بازنمی

مشـخص و از  یگـاهید تـا بـه جایگردمی خص و امنمش یدنبا  راه

ــ ــش ت ريپ ــت ی ــده دس ــابیف ش ــوش ود. ي ــب و ج ــوآور جن در  ین

 ر مـراكـردا ین راحتـیـن روست كه بـه ایتان راه ندارد. از اهایخواست

  "د.یسازمی ن و آن متهمیاز ا ید و مرا به هواداريكنمی محکوم

 یاتـو بگـو، بـرسالخورده.  یواای  اما": گفتانس با ت جب يسوش

مشـخص  یكـوه یمشخص است كه بر قله یكه خواستار زره یكس

  "؟یشناسمی مشخص یقرار دارد، چه انتخابی جز جستن راه

ن ياز آن عبـور كنـد، و بـه همـ یراه، آن است كه كس“گفت: وای 

كـه  یگوشیباز هایست. باديچ جا راه نيل هم همه جا راه است و هيدل

شناسند. تو هم مانند می ن قانون را خوبیلند، امشلو یدر دشتها به باز
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ك هدف مشخص ی یك راه خاص به سویل كه از ين دلیگران به اید

. هزاران راه در هر ینيبمی ك قدم جلوتر از خود رای، تنها یرومی شيپ

تو و دوستان و دشمنانت وجود دارنـد كـه همـواره  یش پايلحظه در پ

 "شوند.می ده انگاشتهیناد

نـه  ت چه؟ مگـریاما در نها"د: يس به فکر فرو رفت و پرسانيسوش

 ینـدگز یم تـا بـا آن مـاجرايگلبمی گانه راای یآن كه در آخر خاگره

در  م؟ مگـر نـه آن كـه شـاعران ب ـدهايكن یادآوریش را به خود یخو

ر نه ارد؟ مگکتا و منفرد دی یتیخواهند سرود كه روا یهایموردمان ترانه

 هـاین راهیـك از مـا، حاصـل فروكاسـتن ایـر هرآن كه در آخر، عمـ

 "مشخص است؟ یريگوناگون به مس

گـر ان نباشد؟ يو اگر چن“گفت: ن نمود و يغمگای لحظه یبراوای 

شـود؟ اگـر می گانـه از تـو بـه دسـت دهـد، چـهی یتینتواند روا یكس

ات را بـه گذشـته یکتا وجود نداشته باشد كه فالن لحظـهای یخاگره

 "ات ببافد...ندهی آبهمان ساعتِ

 هـایتیـت روايـد مانند تو، بار محکومیآنگاه با“گفت: انس يسوش

. آورنـدتـاب مین بار را یا یكمهای م، و شانهيهمگان را بر دوش بکش

خواهـد می كـه خـود یت را به شـکلیت چند پهلویچرا كه هركس روا

 "شود.می بتياست كه نص یت بدنامیكند و در نهامی ريتفس
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از  ارزشـمندتر ین بـدنامیـد ایداند؟ شـای میچه كس"د: يرسپوای 

ما ساده و سرراسـت شـ هاییباشد كه از زندگ یهایت قصهيننگ شفاف

 "دهد.می ليرا تشک

تـوان می مگـر"د: يدراز به فکر فرو رفـت و پرسـ یانس مدتيسوش

 "ش گرفت؟يك مقصد در پیدن به يرس یك راه را برایش از يب

 "؟یان كار را آزمودهیحا  اتا به  “گفت: وای 

 "آزمودنش را دارم. یِنه، اما آمادگ“گفت: انس يسوش

طر خك ی؟ اگر در هر راه یادهيشیبه مخاگرات آن اند“گفت: وای 

 بـا ییارویـ، روینـیگزمی چند راه را بـا هـم بـر ینت باشد، وقتيدر كم

 ".یخرمی ن خطر را به جانیچند

نـاف  یتـیدا یند قلـهیگویم ن باشد.يبگذار چن“گفت: انس يسوش

ونـدد يپمی است كه خاکِ كدر به بلور شفاف خماگن یین است. جايزم

اشد، كار ب نیا یبرا یخورند. اگر مجالمی وندين با هم پيو آسمان و زم

 "ن جاست.يهم اكنون و هم

زاد، يـفرزند آدمای " سر داد و گفت:ای بلند و شادمانه یخندهوای 

 ید. اگر بـه راسـتیآمی شتر از رفتارت خوشمينم، بيبمی هربار كه تو را

ن كـه چنـد یـاز ا یترسنمی ، و اگرین ابهام را داریرفتن ایجسارت پذ

 یتـیچکـاد دا یا بـزن و بـه سـویـ، د  به دریت شویجورِ متضاد روا
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ــ ــر راه ــتاب. از ه ــه یبش ــواهمی ك ــهیخ ــایراه ی، و از هم ــه یه  ك

 ".یخواهمی

بدرود گفـت و سـوار بـر رخـشِ وای  انس با حركت دست بهيسوش

 تاخت. یتیبرج دا یسركش، به سو

 

 هـایمـهيما بـه خيش گرفته بود، مسـتقيكه در پ یراهنخست: 

بـود،  ز كـردهيـشد. آنچه كه تا به حـا  از آن پرهی میاشموغان منته

ه دانست پس از انبونمی كرد. سلحشورانه جلوه یناگهان همچون انتخاب

گوشـش  دروای  كشد، اما گفتارمی ز انتظارش رايه چره چيت هایمهيخ

 یدهپـر یدانست كه در آنسـومی  "ا بزن.ید  به در"زد كه می زنگ

 تظـارش رااز بلـور كبـود ان ییایـهمچون در یآب یابرها، آسمان یرهيت

 كشد.می

ز شـد و يـم خيتاخـت، نـمی بر ركـاب رخـش، كـه همچـون بـاد

 ز بهیوكه اشنا یزيده و تير خميشمشد. همان يام كشيرش را از نيشمش

 ان كـارویـد یبود كه برا یان صن تگريآدم یده بود و ساختهياو بخش

 همچون او. یانيكردند. آدممی

 یشـد كـه بـرامی كیـبه اردوگاه اشـموغان نزد یبا چنان سرعت 

چ يد، هـياردو رسـ یكه به آستانه یبود. تا وقت یخودش هم باور نکردن
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ره شـده يراگ چيت یبلندا یبر سرما یمروزين یگرما د.یرا ند یاشموغ

شان بـه اسـتراحت مشـلو  هایدر چادر پروربود و احتماچ اشموغان تن

را  یبلند یرک چوبيك ضرب تید، با ياردو رس یبه آستانه یبودند. وقت

ان بـه دو يدهاک را بر فرازش برافراشته بودند، از میاه  آژيكه درفش س

كـه  یشکست ونقش مار سرخ یخشک یپرچم با صدا یلهيم كرد. مين

ار سـرنگون شـد. يچ و تـاب بسـيده بودند، با پياه آن كشيس ینهيبر زم

دار شـد. یـن دو چـادر پديبـ یاز فاصله یبا همزمان با آن، اشموغیتقر

جوان و سرحا  را در دست داشت و انگـار تـازه از آن  یافسار سوسمار

انس افتـاد، يآن كه چشـمش بـه سوشـپس از ای اده شده بود. لحظهيپ

مـه شـده بـر يدو ن یافت و بـا بـدنیاو روبرو  یر برندهيخود را با شمش

 خت.یدرآواش دهيسوسمار هراس یپوزه

ش رفت. اشموغان كم كم با سـر و يم پيانس همچنان مستقيسوش

ب و زشـت خـود یـشـدند. بـا زبـان غرمی شان خـارجهایمهيصدا از خ

كردند راهش را سـد كننـد. امـا ی میكردند و س می ادیرا فر یهایزيچ

 انشـانيره كننـده از ميـخ یرخش، انگار كه بـر ابرهـا بتـازد، بـا شـتاب

رش را از چـپ  و يانس در كـار بـود و شمشـيسوشـ یگذشت. بازومی

انـداخت. می را بـر خـاک یآورد و با هر حركت اشـموغمی راست فرود

كردنـد در گوشـش می شت سر رهـاكه كمانداران از پ یهایريت یزوزه
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 هایكـوبش سـم یهراسناک اشموغان را از ورا یده بود و هلهلهيچيپ

ش یرا در بـازو یتاخـت، سوزشـمی شيد. همچنان كه پيشنمی رخش

نکـرد و  یده بـود. پـس تـوجهياردوگاه رس یبا به انتهایحس كرد. تقر

رد از خـون ز یكـه رد یش رفت. رخـش، در حـاليهمچنان به تاخت پ

از  یگذاشته بود، همچون آذرخشـ یاشموغان را در پشت سرش به جا

ش يپـ یتیرِ دايب نفس گيش یاشموغان گذر كرد و به سو یان اردويم

د كـه بـه یرا د یست و سوسمار سوارانیانس به عقب نگريتاخت. سوش

 یزود چنان عقب ماندند كه حتـ یليتاختند و خمی زحمت پشت سرش

  شدند.نمی ده همیگر دید

از  یچـوب یرينش جلب شد. تيخون یتازه آن وقت توجهش به بازو

رون آورد و دورانداخت. يك حركت بیر را با يپهلو در آن فرو رفته بود. ت

حركت دسـتش  یبرا یبود و مان  یسطح یبه زخمش نگاه كرد. خراش

د و بـا آن زخـم را بسـت.  آنگـاه ین لباسش را دريكرد. آستنمی جادیا

تاخـت، و  یتینه كش برج دايبا همان سرعت در س ینگوچ یمدت یبرا

رش را در يكننـد، شمشـنمی بشيافت كه اشموغان ت قینان ياگم یوقت

رخـش  هـایافـت، و از شـتاب گامیان یب پايش یداد. وقت یغالف جا

اش نهيروبرو شد كـه نفـس را در سـ یپرعظمت یكاسته شد، با منظره



 سوشیانس/ 246

 

 یگوچن هاین هزارهیوان در ایافت كه چرا دیمحبوس كرد. و آنگاه در

 اند.ناكام مانده یتیبه دا یابيدر دست

 

دامه ار خود را آنقدر يمسوای  انس پس از جدا شدن ازيسوشدوم: 

اخته صله اندن دو اردوگاهِ اشموغ فايد كه بيب رسيش پر یداد تا به گسل

ش یفرسـا یخـاكهـای وارهیمرتفع بـا دای ج به درهیبود. گسل، به تدر

 ییارهايبـر رخسـارش شـ یموسم هایشد كه بارانی میمنتهای فتهای

پرتگاه  یبهو از ل تاختش يدره پ یده بودند. رخش، از كنارهيار كشيبس

 ودنـد،بك از دو اردو یـكـه در هر یب اشـموغانيـن ترتیباچ رفت. به ا

فت و تاب گرج شینند. رخش به تدريتوانستند در نگاه او  آنها را ببنمی

 سرراسـت و یريب دره بـاچ رفـت. راه، همچـون مسـياز شر ن ل چها

 شد.ی مید كه  به قله منتهيرسمی راحت به نظر

 یهد كـه در كنـاریـرا دای انس از دوردست لکهيجلوتر، سوش یكم

ود استه بدر آن اگراف برخ یادیتپه قرار داشت. گرد و خاک ز یبيسراش

 دهد.ص بيتش را تشخيشد تا درست ماهمی و مانع

 ی. وقتـانس گردن رخش را نوازش كرد و او را به بدانسو رانديسوش

 نامنتظره روبرو شدند.ای دند، با صحنهيکتر رسینزد
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كه چنـد  یدره را به اردوگاه یسترگ در آنجا بود كه لبه یپرتگاه

آن پرتگـاه،  یكرد. آنجا، بر كنارهمی نتر قرار داشت، وصلیيفرسنگ پا

 ه آنهابانس با ت جب يده بود. سوشيچيغ  در هم پکر كوچك دو اشمويپ

كوچك  کريكه بزرگتر بود، و پ یکیف آن يست. به بدن چغر و نحینگر

 كه در آغوشـش فـرو رفتـه بـود. هـردو زشـت و یگرید یو شکننده

 ه ازديل و پوشـيـزگ پـر یاشموغان. صورت یخت بودند. مثل همهیبدر

ت و كلف ییباهت داشت. موهاسبز داشتند كه به پوست وزغ شهای لکه

شـان دهيبر گوشه و كنـار پوسـت چروك یهایكه به صورت لکه  یچرب

 د تـايگو  كشای خته بود. لحظهیشان رساده هایده بود، بر لباسیيرو

 هنـه و فرزنـدش نگـایك اشـموغ مادیـابد كـه دارد بـه یانس دريسوش

 كند. می

ا اقامت فاتحانـه یان اشموغان را فق  به هنگام جنگ و غارت يآدم

كـه گذرشـان بـه  یك از كسـانیـچ يده بودند. هـید یشان در شهرها

چگـونگی ماند كـه در مـورد نمی افتاد، آنقدر زندهمی اردوگاه اشموغان

دانستند كه اشموغان در مـورد می ف كند.  همهیت ر یزيشان چیزندگ

و رحم هستند. زنان اشموغان هرگـز از قلمـریزنان و كودكانشان هم ب

 یشان زادن سـربازانفهيشدند و تنها وظنمی اربابانشان خارجهای مهيخ

زشـت كـه  یزانـيا كنی ،دهاک بزرگ خدمت كنندیبود كه بتوانند به آژ
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 ن امـر را همـهیـن كه ایند. با ایرا بزا ین خدمتگزارانيب دها بتوانند چن

و  ینـه و وحشـیاشـموغان نر یچنـان گـوچن یمدت یدانستند، برامی

بت بـا عمـر ين مردمان بدهیاد برده بودند ایده بودند كه از یجو دهمبارز

 ز داشته باشند.ين یست زنان و كودكانیبامی كوتاهشان

ر دنـه و فرزنـدش ین اشـموغ مادیـن كه ایل ايانس، ابتدا دليسوش

شد،  کترینزد ید. اما وقتياند را نفهمدره در آغوش هم فرو رفته یكناره

پرتگـاه  یلبـه یخته آن دو را به سويلگام گس یمتوجه شد كه تندباد

ن آد و يپاشمی دهد. باد، گرد و خاک را در اگراف آن دو به هوامی هل

ناچـار  آورد. اشـموغها كـه بـهمـی بر چهره شان فرود یرا مانند شالق

پـود  كـه در تـار و یچشمان وزغ مانندشان را بسـته بودنـد، بـا توفـان

شـدند. بـاد، می دهيپرتگاه كش یلبه یسو ده بود، بهيچيشان پهایلباس

د یوزمی پرتگاه یت شود، فق  در آن گوشهیهدا یانگار كه توس  ذهن

 ف را هدف گرفته بود.يکر نحيو آن دو پ

دن يانس، به رخش اشاره كرد كه به راه خود برونـد، امـا شـنيسوش

خـود خشـك كـرد. برگشـت و  یبچه اشموغ او را بر جا یناله یصدا

ر فرزند از دسـت یره شد. تصويش خیش رويپ یبه منظره یقیدقا یبرا

كنـد،  یاوشگرد بـازيس هایدر باغ یتوانست روزمی دیكه شااش رفته

از  یريب شـد. اكسـيـجان همسرش تركيکر بيپ یدر ذهنش با منظره
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م خود را گرفت. به رخـش يد، و آنگاه تصميخشم و رحم در دلش جوش

پرتگاه تاخـت. مـادرِ اشـموغ، كـه چشـمش  یلبه یب زد و به سوينه

حركـت  ییخود برخاسته بود تا به سـو ید، از جایدنمی را ییدرست جا

رفـت می شد و یش خالیر پایكند، اما با فشار باد به عقب پرتاب شد. ز

 یهایش همچون نقطـهیرپایدر زنتر یيفرسنگها پاكه  یهایمهيكه بر خ

بـان یانس به موقـع گريما دست سوششدند، سقوط كند. امی دهیاه ديس

نه را، كه همچنان فرزنـدش را یانس اشموغ ماديلباسش را گرفت. سوش

كارها را بـه توسـنش  ین اسب انداخت و باقیفشرد، بر زمی در آغوش

د، به شدت بـه او چنـگ یلرزمی نه كه از ترسیواگذار كرد. اشموغ ماد

 د.يآن را خراش ش فرو رفت ویدرازش درگوشت بازو هایزد و ناخن

 یه لبهبك بود توس  باد یر فشار باد مکث كرد و نزدیرخش ابتدا ز

 را بـه زد و خـود یید و دست و پـايكشای ههيپرتگاه رانده شود، اما ش

باد در  یهپرتگاه فاصله گرفت. زوز یپرتاب كرد و از لبه یگرید یسو

خـش جـز ر یههيانس چنان كر كننده بود كـه از شـيسوش هایگوش

 د.يكمرنگ را نشن یان کاس

ن گذاشـت. يد را بـر زمـیـلرزمی انس اشموغِ هراسان را كـهيسوش

سـت. یرت بـه او نگريـدِ ابلهـش را گشـود و بـا حياشموغ چشمان سپ

 سوار بر اسب ین بار بود كه چشمش به آدم مسلحينخست یاحتماچ برا
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ا توفـان د، تـيزود باش“گفت: زد و  یزورك یانس لبخنديافتاد. سوشمی

 "د...یدوباره شروع نشده، به اردوگاهتان برگرد

ه مه كاريكه از پشت سرش برخاست، ن ییاما حرفش به خاگر صدا

 ماند.

و  پرتگاه نشسته بود ید كه بر لبهیروبرو د یبرگشت و خود را مرد

انند بر هم خوردن دستانش م یزد. صدامی داشت با شور و شو  دست

ش انس بـا ت جـب بـه مـرد خرقـه پـوي. سوشديچيپمی در كوه یتوفان

 "؟یكنمی نجا چه كاری؟ تو اوای “گفت: مقابلش نگاه كرد و 

ه بـ یرسـاندن آدمـ یاریـزِ يانگرقـت یمنظره“گفت: خندان وای 

ام، داشته كه یار درازيار بسيكنم. در گو  عمر بسمی اشموغان را نگاه

هـا يلیخنجـات دهـد. را  یجان اشموغداوگلبانه  یام انساندهیهرگز ند

شان برای خوش خدمتی و به گمع حمایت این موجودات ناسپاس به ای

زده امـا در شـرایطی شـبيه ایـن،... مـن كـه شـگفت كنند،خدمت می

 "ام.شده

 یهـایانس به اشموغها اشاره كرد كـه برونـد. آن دو بـا گـاميسوش

 دند. ین دویيپا یبيزان از سراشيناموزون و افتان و خ

هسـتم  ین كسـيپس من اول“گفت: برگشت و وای  یبه سوآنگاه 

 "كنم.می ن كار رایكه ا
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بـه  یدانمی“گفت: ن يخشمگ یخود برخاست و با لحن یاز جاوای 

 دش رايلن اشموغ و فرزند پیش ايپ ین كه ساعتیكنم؟ به امی چه فکر

ت بـر ن موجـوداتِ پسـیـكه ا یهایو ظلمها یدم. پستید ین بلندیبر ا

م كـه بـا افتیاه دراد آوردم. آنگیها روا داشته بودند، را به اهوراو ان يآدم

ص و ین موجودات حریكه اای نهیروبرو هستم. ماد یمنیدو موجود اهر

 سـپاه یبـرا یبـه سـرباز یكـه بـه زود ید، و فرزنـدیزایرا م یموذ

نم. م گـرفتم هـردو را نـابود كـيل خواهد شد. پس تصمیدهاک تبدیآژ

د داند، خـویی میروشنا یروهاين یكه خود را ناج یسدم؟ كیآنگاه چه د

كن كـردن شـهیر یاند،  و بـراست كه اشموغان كشتهیاداغدار خانواده

 وان ســرگردان اســت، آن دو را از چنــگ مــن نجــاتیــاشــموغان و د

 "دهد.می

 ییوشناو ر یکیكنم كه به نبرد تارنمی ، باوروای“گفت: انس يسوش

ه ز سپاان در گرفت، يكه نبرد نخست یروز ن بودي. اگر چنیبده یتياهم

حِ یتفـر یشـتر در نظـرم بـه نـوعين كارت بی. ایكردی میبانيجم پشت

 "ه است.يند شبیناخوشا

ه نـ؟ مگـر ین باشد، تو چرا دخالت كرديم كه چنیريگ“گفت: وای 

 "بردم؟می انين كه دشمنانت را از میا
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م، یداران بـريمم كودكان و زنان را از ياگر بخواه“گفت: انس يسوش

از  یواداره یبرا یليم داشت. چه دليوان نخواهیبا اشموغان و د یتفاوت

 هيه هم شبن بين چنیجنگ ا یهیماند، اگر دو سوی مینور باق یروهاين

 "باشند؟

 یتـيتان اهمحـق بـا توسـت. مـن بـه نبـرد مسـخره"د: یغروای 

م شباهت ه ن قدر بايهم ین نبرد به راستیا یدهم. چون دو جبههنمی

ر ارد. دت ديـخـواهم اهممی من تنها آنچه كه در هر لحظه یدارند. برا

خـواهم می خواستم، و حاچمی آن دو موجود زشت را یآن لحظه نابود

 "ح كردنم شده را مجازات كنم.یكه مانع تفر یكس

ب، ار خـويبس“گفت: د و يرون كشيام بيرش را از نيانس شمشيسوش

  "ا.يبش يپ یخواهمی نياگر چن

شـباهت  یتنـدباد یبلند سـر داد كـه بـه همهمـهای قهقههوای 

د همـه جـا را فـرا یشـد یداشت. آنگاه دستانش را باچ گرفـت و توفـان

كـه وای  د و او را بـه هـوا بلنـد كـرد.يچيگرفت. باد در شنل بلندش پ

ش يانس پـيسوشـ یوزن بر باد سوار بود، به سو یب یهمچون موجود

د، امـانش را يـكوبمی انسيسوشـ یباد بر چهره كه یرفت. گرد وغبار

چنـگ اشـموغ  یجا یدگين لباسش را كه از خراشيده بود. پس آستیبر

د. از يـچيبـر صـورتش پ ید و آن را همچون چشم بنـدین بود، بريخون
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 او را نگـاه یند كه با كنجکاويرا ببوای  توانستمی پشت تار و پود آن

 ییر او قرار گرفت. آنگاه با صدايمشش آمد و در برابر شيپوای  كرد.می

بخت  یخواه ینم“گفت: د يرسمی باد به گوش یاهويه یكه در چبال

  "؟یش كنیخودت را آزما

د يآن سـرِ سـپ یورش را بـه سـيانس وسوسه شد كه شمشـيسوش

 كـه بـرای ن نکرد. تنها از پشت پارچـهيبه حركت درآورد. اما چن پوش

. شـرط یار جان مرا نجـات دادهك بایتو “گفت: ده بود يصورتش كش

 حملـه یر را بـراين شمشـیبه تو بزنم. ا یبيدانم كه آسنمی یجوانمرد

 "خواهم از خود دفاع كنم.می ام، تنهادهيكردن به تو نکش

شـد و  رهيـبا دقت به او خای ش را باچ انداخت، لحظهیابروهاوای 

: گفت، رفتآرام گ یكم ید. وقتیب خنديمه ییب د ناگهان با سر و صدا

  "؟یبه من صدمه بزن یخواهمی پسر جان، تو چطور“

آرام  هـموای  د  خشميرسمی از شدت باد كاسته شده بود و به نظر

 گرفته باشد.

 وای صـورتش كنـار زد. یك حركت پارچـه را از رویانس با يسوش

 انسيكـرد. سوشـمی همچنان در هوا شناور بود و متفکرانـه او را نگـاه

 "؟یااز حمله منصرف شدهچه شد؟ “گفت: 
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ما هرگز رفتـار شـ“گفت: د، یبا خود سخن بگو ییچنان كه گووای 

كنـد كـه انسـان نمی یموجودات كوتاه عمر را درک نخواهم كرد. فرق

 سـخت ش پـا افتـادهيپـ ییزهـايو، همه تان بـه چیا دی اهوراا ید يباش

  "د.يكنمی شینامفهوم آسان رها یلید و ب د به خاگر دچيچسبمی

ا رن سـخنان ینانه انتظار ايانس كه پس از آن سخنان خشمگيسوش

 "فهمم.نمی منظورت را“گفت: نداشت، 

ه تو و نداشت ك یمن كار یزادِ كوتاه عمر، برايآدمای " گفت:وای 

ها غاشـمو ان چـادريمناسب به م یاسبت را به هوا بلند كنم و از ارتفاع

 ، ویفتـان كـاین دست و پاشکسته شد یكه برا یپرتابتان كنم. ارتفاع

 "باشد. یمردنتان ناكاف یبرا

س خوب، پ“گفت: د و یبر خود لرزوض ی ن يانس از تصور چنيسوش

 "؟ین نکرديچرا چن

تان دانم، همـهینمـ“گفـت: انـداخت و آميز ابهام یبه او نگاهوای 

بخش ش لـذتهاییدگيـچيپ ید كه مشـاهدهيهستن ییمن م ما یبرا

 ریـد، و ب د زیاكه خود وضع كرده یب بر اصوليعج ین پافشاریاست. ا

 انس،يوشـفهمم. به راه خـود بـرو، سنمی چيپا گذاشتنِ آشکارشان را ه

 "م.دت كننم نابويكه تو را بب یگرید بار دینام لوم، شا یفرزندِ پدر
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كـه  یرمـرديرش را غـالف كـرد و بـا سـر بـه پيانس شمشيسوش

رنش ود،  كُشه فرو رفته بیاند یایهمچنان در آسمان شناور بود و در در

ز م انـداب ـد، ابهـت چشـ یارتفاعات باچتر تاخت. اندك یكرد  و به سو

و  وانید كه چرا ديفهممی ش رخش را به توقف وادار كرد. حاچیشارويپ

 ابند. یدست  یتیاند به چکاد دااشموغان نتوانسته

 

كـوه  ی، دور زدنِ دامنهوای انس، پس از ترک كردنيسوشسوم: 

خـش بد كـه مـورد نظـرش بـود. يرسـ ییرا ادامه داد و باچخره به جا

دار را از هق ودندانـيعمای انه شکافته بود و درهيمسطحِ كوهستان،  از م

ت كـه ان داشـیـن جريآتشـ ین دره، رودیده بود. در ق ر ایيد  خود زا

 یش اثریهاخاست. در كنارهمی از سطحش بر یزردرنگ یبخار گوگرد

د يـه ب د كننده داشت كیچنان تهد یشد و ظاهرنمی دهیغان داز اشمو

 .به سرش بزندعبور از آنجا  هوسِ یبود كس

آور بـه دلهـره حركـاتیزد و رخش با  یبيانس به توسنش نهيسوش

ن يرود آتشــ یكرانــهای تختــه ســنگها و بســتر ماســه یدن از رویــپر

ش یسـاآد و غو يد كـه اسـب سـپیدمی انس با وحشتيپرداخت. سوش

ش از آن يكند و پـمی هيتکای لحظه یسست برا یهایچطور بر صخره

 یشـان فـرو غلتنـد، رویر پایـسرخِ زهای كه از فرازشان به كام گدازه
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ر ين مسـیـره كننده بـر ايخ یپرد. رخش، با سرعتمی گرید یهایسنگ

جـا  هایاز سنگ یش تاخت و در پشت سر خود رديدار و سست پیناپا

 گذاشت. یرا باقمذاب غلتان در كام رود  هایو صخره به جا شده

شـد و می دره كمتـر هایوارهیب ديرفتند، شمی شتريهمچنان كه پ

گشـت. رخـش در می لیپهن تبـدای مذاب به كفه یرودخانه یكرانه

 را در مطمـئن تـر ینـيداشت و زممی گام بر یشتريب ینجا با استواریا

ه بـ یابيدسـت یچند ناچـار شـده بـود بـراافت. هریمی شیر سم خویز

درخشـان  یرودخانـه هایبه لبـه یهموار، به گرز خطرناك یهایسنگ

 ك شود.ینزد

كـه  ینـيو چشمانش از بخـار زهرآگ ینيكرد بمی انس، حسيسوش

كه در بستر  یمذاب هایسنگ یفضا را انباشته، آتش گرفته است. گرما

زاند و چشمانش از اشك پر شـده سومی ان داشتند، صورتش رایرود جر

دوپا برخاسـت و او  یكه رخش ناگهان بر رو یل وقتين دليبود. به هم

ر افتـاد و در یـانس از اسبش بـه زيکه خورد. سوشین انداخت، يرا بر زم

گـرم  هاید بر صخرهيسيلمی كه سنگها را یداغ هایگدازه یچند قدم

 یههيد. همراه با شيام كشير خود را از نيفرود آمد. در همان حا  شمش

بـر  یآشنا به گوشـش خـورد. وقتـ یرينف یرخش، صدا یجان زدهيه

عبـور اش یکـید كـه از نزدیـرا د یريـستاد، فروغ سوختنِ تیش ایپاها
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ست و یپراشك به اگراف نگر یافتاده بود. با چشمانها كرده و در گدازه

افِ رود سـرخ بـه و اگر دور هایخرسنگ ید كه از باچیرا د یاشموغان

كـرده بـود، دو  یراندازيش تیكه به سو یند. اشموغیآمی شيش پیسو

انس يدن به سوشـيش از رسيگر از كمان رها كرد، كه همه پیر ديسه ت

رش به گوشه وكنار پرتاب شدند. سپس، اشـموغ يشمش یاپيبا ضربات پ

د، كمـانش را بـه دوش یـدمی ارانش را در حـا  حملـهیـر كه يكمانگ

 ش هجوم آورد.ینانه به سويخشمگ یادیو با فر انداخت

كـه  ین اشموغيانس در سکوت و آرامش منتظرشان ماند. اوليسوش

از  یهـایکـل و فربـه بـود  كـه بخشيدرشـت ه ید، موجوديبه او رس

رون زده بـود. يـنش بير زره خـاردار مفـرغیپوست متورم و سبزش از ز

كنار رفت و او را بـه ش اانهيوحش یاز برابر ضربه یانس به سادگيسوش

گوشـخراش در كـام  یادیـمذاب هل داد. اشموغ با فر یان رودخانهيم

د، و ين اشموغ، بالفاصله پـس از او سـر رسـيمواد مذاب فرو رفت. دوم

ده بر یدر ینهيپهنش استفاده كند، با س یش از آن كه بتواند از قدارهيپ

سـلح بـه گـرزش را د، دست ميرتر رسید ین افتاد. اشموغ سوم كميزم

رت بـه يـآن با ح یانس بکوبد، اما به جايباچ برد تا آن را بر فر  سوش

سـت. یبـود، نگر یاز خون زرد از آن جـارای كه فوارهاش دهیبر یبازو

جانش را يکر بيگر سر او را از بدن جدا كرد و پیدای انس با ضربهيسوش
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 یكـه خونابـه داغ بود یش به قدریر پایز هاین انداخت. سنگيبر زم

 شد.می لیسوخت و به بخار تبدمی مت فن اشموغان بر آن با سر و صدا

دسـت بـه  یشـترياط بيـدند، با احتيكه سر رس یگرید هایاشموغ

 یکـی یهیاد نبود. دو تـن بودنـد و سـایحمله زدند. ت دادشان چندان ز

شـد. اشـموغان می دهیـد یگوگرد هایبخار یگر هم از پشت پردهید

 انيبحلق  یانس را دوره كردند و با زبان نامفهومشان كه از انتهايوشس

هـم  بـه یزيـدر گلو شباهت داشت، چ ی یشد و به قرقره كردنِ مامی

انه ه رودخگفتند. آنگاه هرسه حمله كردند. متوجه شده بودند كه پشت ب

 پرتابش كنند.ها دند به داخل  گدازهيكوشمی دارد و

د و دا یاز آنهـا جـا خـال یکـیر يشمشـ یهانس از برابر ضربيسوش

داختـه ان یكه سوم یر خود دفع كرد. كمنديرا با شمش یگرید یضربه

ه مـچ گر كمند را بـیكه سر د یر كرد، اما اشموغيبود به دست چپش گ

 انسيكوتاه قـد و سـبك انـدام بـود. سوشـ یدستش بسته بود، موجود

موغ را را گرفت و اشـن انداخت و با دو دست كمند يرش را به زميشمش

چ مـد كمند را از يكوشمی زد ومی غياز جا كند. اشموغ كه ج یبا حركت

ب رودخانه پرتـا یانهيكرد و به م یرا گ ید، قوس كوتاهیدستش بگشا

 شد.
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م بـه هـاشـموغ دارد او را  یسوخته ید چشهیدمی انس كهيسوش

 گـریر درش را به سرعت برداشـت و سـيكشد، شمشمی ان رودخانهيم

ن يه زمـبـ یلگـد اشـموغ ین هنگام با ضربهيد. اما در همیكمند را بر

 داغهای كرد پشتش از تمـاس بـا صـخرهمی كه حس یافتاد و در حال

نه و ين زره سـيبـ یرش را از فاصـلهيسوزد، از همانجا نوک شمشـمی

 درد در ث اشـموغ ازيپرمو و خب یشکم، در قلب اشموغ فرو كرد. چهره

دون بـگـر هـم ین افتاد. اشـموغ ديو به زانو در كنارش بر زم هم رفت

 یجـا ر او بـهيد و شمشين غلتيانس بر زميحمله كرد، اما سوش یم طل

 یك پایرش را تاب داد و يانس شمشين نشست. سوشيبر زم اش،نهيس

انس با ي. سوشن افتادياشموغ را از زانو قطع كرد. اشموغ ن ره زنان بر زم

ن یـفـرو كـرد و بـه ااش نهيرش را در سيشمش ك حركت برخاست وی

فـس دو پا برخاسـت و نفـس ن یرا خاموش كرد. بر رواش ب ن رهيترت

 شد. نمی دهیاز اشموغها د یگر اثرید یست، ولیزنان به اگراف نگر

گفـت: می از پشت سرش برخاست كه ییباینرم و ز یناگهان صدا

 "بودم.ده یند ین شجاعیبه ا ین... مدتها بود مردیآفر“

ن یـا ینـدهیبـر گواش به سرعت برگشت و چشـمان شـگفت زده

 سخنان گره خورد. 
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خ ور سرنبا بود. یده بودش، زیاوشگرد ديكه در س ین باریمانند آخر

شـد می اهش من کسيس هایمو هایچ و تابيرودخانه بر پهای گدازه

 ش ازیبـاید. صـورت زيدرخشـای مینش مانند شـ لهیو در چشمان زر

ــدهخ ــرانهای ن ــمی سبکس ــمانيدرخش ــا چش ــه اویستا ید، و ب ــگر ب  ش

از ای لحظـه ینه بـرايانس حس كرد قلـبش در سـيست. سوشینگرمی

 دن باز ماند. يتپ

 هـاییبـا گـالدوز یاه چسـبانيورن زره بر تن نداشت. لبـاس سـ

 شـکارانـدام مـوزونش را آ هاییو بلند یكه پست پوشيده بوددرخشان 

ختـه بر ت یهمان رنگ هم بر دوش داشت. با آسودگبه  یكرد، شنلمی

ود و بـر سـتاده بـیقـرار داشـت، اها گـدازه یانهيبا در میكه تقر یسنگ

 ه كرده بود.ير نازک و بلندش تکيشمش

: گفتنش يمخمل یده بود، با صدایانس را ديسوش یورن كه شگفت

ن دايـش بـود كـه در مي؟ دو روز پـیآورنمـی ادیـچه شده؟ مـرا بـه “

ن یـبـه ا ن فاصـلهیـدانم با كدام جـادو در انمی دم.یوشگرد تو را دايس

 "؟یادهيبخش دور افتاده از جهان رس

 ".یادهيهمان گور كه تو رس“گفت: انس به خود آمد و يسوش

آمد و شد من با تو تفاوت دارد. مـن تـا “گفت: كرد و ای ورن خنده

كـه در ای هدم حکمران سـالخورديكوشمی اوشگرد بودم ويروز در سید
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د را آرام كنم. آنگاه در چشم به هـم يكشمی سوگ مرگ پسرش تنوره

نجا آمدم. او اصرار داشت كـه در یبه اوای  با كمك دوست خوبم یزدن

 ینم كـه بـه راسـتيبمـی كشد. حاچمی جالب انتظارم راای نجا حادثهیا

 بـه یزاديـه آورده است. مدتها بـود آدمیم هدیجالب توجه را برا یزيچ

 "ك نشده بود.ینقدر نزدیمردم من ا

ز يـن موجـودات مـت فن و نفـرت انگیمردمانت ا“گفت: انس يسوش

 ".یداشته باش یشان شباهتیرسد با انمی هستند؟ به نظر

رم. حـاچ یپـذی مین را به عنوان ت ارفیا“گفت: زد و  یورن لبخند

؟ یاهاختتنجا یاوشگرد تا اين مدت كوتاه از سیو چطور در ا یستيبگو ك

 شـه پـاقـرار در آن گو ینم كـه بـيبمـی را یكه بر آن سوار بود یاسب

مانـد. ضـرب نمی یهاست و به جانوران عاداهوراكوبد. مانند اسب می

هـا ورااهنم، نکند خودت هم از نسل ير بود. بگو ببيدست تو هم چشمگ

 ".یباش

 هـااهورا یدهیـبـارو او را از نـژاد برگزین كه ورن زیانس از ايسوش

 گفت: اورد ويخود ن یمحسوب كرده بود در د  خوشحا  شد. اما به رو

تاسـپ، يه یده. مـن كشـندهيانس نامينه، مادرم آدم بوده و مرا سوش“

  "فرزند اكومن هستم.
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 یسـآن ك یپس تو هسـت“گفت: رت او را برانداز كرد و يورن با ح

 را زنـدهاگر تـو  یدانمی كرد؟می تیوار جستجووانهیكه اكومن چنان د

 "شود؟می ل دهم چقدر خوشحا یبه او تحو

ــانس خنديسوشــ ــمی د فکــریشــا“گفــت: د و ی از اشــموغان  یكن

 "؟یرومندتريپوشت نزره

گفـت:  لبـانش سـترد و ین بار لبخند را از گوشهينخست یورن برا

. دارم هـم یشـتريت بيـشان تواناتر هستم، و خالقید از ایتردی، بیآر“

ه بـ یجـالب ید كه گهگاه فکرهـاید یخواه یور شيدر دستم اس یوقت

دهم قبـل از آن كـه بـه دسـت اكـومن مـی كند. قـو می سرم خطور

 ".یكن یرا سپر یبسپارمت تا زجركشت كند، اوقات خوش

ود. هـوده نشـياچت بيـر فکر و خيب زد تا اسيانس به خود نهيسوش

ای بوده زرگبند دختر جمِ یگومی ام.دهياد شنیدرباره ات ز“گفت: آنگاه 

بـر  ،اوست یكه زاده یدهاک و ظلمتیانت تو بوده كه آژيو به خاگر خ

 "روز شده.يپ یتيگ

كوتـاه عمـر  یزاديـشتر از آنچه كـه از آدميب“گفت: ورن ملرورانه 

 یاري. من دختر جم هستم و همچـون بسـی. آریدانمی رود،می انتظار

 یپاداشـ یگشـيهم ییبـایدان و زیوستم. عمر جاويدهاک پیگر به آژید
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ستم. به يمان نين رو از كردارم پشیبود كه سخاوتمندانه به من داد و از ا

  "دانست. یم خواههایییبایشتر درمورد زيب یزود

نـه ایده گرفـت و موذیـورن را ناد یانس لحن وسوسه كنندهيسوش

زار هـكـه سـه  ی. زنیینگو یزيات چییباید بهتر باشد از زیشا“گفت: 

 بـاین زباشد كه همچنـا یره دستيد جادوگر چیشد، باسا  سن داشته با

  "د.یبنما

فت: گست و ین او را نگريخشمگ ین بار با چشمانينخست یورن برا

 . امـایزدنمی ن حرف را به منیكرد كه هرگز ا یآرزو خواه یبه زود“

 "د.ر دهييسرنوشت دردناكت را تل یزيكنم چنمی در آن هنگام فکر

ت: گفـبه گفتارش داشته باشـد،  یعتقادن كه ایانس، بدون ايسوش

به  د. اگردهاک تنها در سطح چهره و زبانت كارگر باشیآژ یا جادویگو“

اه بـه همـرتـو را هـم سـرانجام ند باشـم،  یگومی كه یآن كس یراست

 "ان بر خواهم داشت.يز از میبرادرت اشناو

وز ؟ و هنیادهیتو برادرم را د“گفت: رت به او نگاه كرد و يورن با ح

 "؟ یزنده هست

 یباش ید آن كسینطور، تو بایپس كه ا"د: يپرس یآنگاه با كنجکاو

 "نور خواهد آمد. هایروينجات دادنِ ن یند برایگومی كه

 "د همان كس باشم.ی. شایآر“گفت: انس يسوش
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دانم بـه كـدام ینم“گفت: ز بود. او يورن تمسخرآم ین بار خندهیا

. افتی ینخواه یی، اما از دست من رهایاختهیله از چنگ برادرم گريح

  خـوش كننـد، پـس بـه آن دمی را تنها كودكان باور یناج یافسانه

 "ندار.

گـر ابـه روزگارتـان  یوا“گفت: رش را باچ برد و يانس شمشيسوش

 "آن را باور كنم. یروز

ر یكه زای صخره یر نازكش را در دست گرفت و از رويورن شمش

 یربـارهدشتر يامشب ب“گفت: د. آنگاه یوارتر پراست یش بود به بخشیپا

ا ت یم زد. پس از آن كه از من شکست خوردين موضوع  حرف خواهیا

ن یـ. در اسرگرم شدن با تو انتظـار بکشـند ید برایچند روز اشموغها با

 یین مـورد پرگـویـدر ا یخـواهمی داشت تا هرچه یمدت وقت خواه

 ".یكن

ود ه كرد كه حالـت حملـه بـه خـاو را نگا یشخنديانس با نيسوش 

 بجنگـد. ف بخواهد با اوین ظريچن یكرد كه زننمی گرفت و هنوز باور

 رفـت. انيـن ضرباتش را وارد كـرد، از ميورن نخست یوقت ین ناباوریا

ر را از دسـت يك بـود شمشـیـرومند بود كه نزديضرب دستش چنان ن

ت رش را در مشـيتر شمشیجد یانس كميانس خارج كند. سوشيسوش

 ورن شد. یب د یفشرد و منتظر حمله
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ت ز برداشيبه گرفش خ یزيانگرتيح ید و با چابکيكش یليورن ج

د. نـوک ضرباتش را از چپ و راست وارد آورای ره كنندهيو با سرعت خ

ن يد، و آسـتيانس را خراشـيراست سوش یف و نازكش بازویر ظريشمش

د كـه جـز یـد و ديبـر زخمـش كشـ یانس دستيد. سوشیش را دریردا

ه كه ب دیر نگاه ورن را دنبا  كرد و ديست. آنگاه مسين یسطح یخراش

ه زد. زد و دسـت بـه حملـ یش دوخته شده است. لبخندیبازوبند نقره ا

د. بش، نتوانست به موقـع واكـنش نشـان دهـیغر یورن با وجود چابک

انس بـر يلگد سوشـ یپس از رد و بد  شدن چند ضربه، ورن با ضربه

 رد.رش را از دستش خارج كي، شمشیسخت ب د ی. ضربهن افتاديزم

توانسـت بـا می ورن گرفت. یرش را در برابر گلويانس شمشيسوش

 ك حركت گردنش را قطع كند.ی

ز شـده بـود، بـا يـخمين داغ گذاشته و نيورن كه دستانش را بر زم

نس اير او را بر گردنش لمس كرد. سوشـيشمش یلهيت یسرد  یشگفت

د از یـزد كـه بامی ادیدر درونش فر ینيكرد. منطق آهن مکثای لحظه

دارد. ان بريرومند را فورا از مين نيچن ین فرصت استفاده كند و دشمنیا

خـون  د دسـتش را بـهیـآنمی دلش ید به راستیدمی گرید یاما از سو

 آلوده كند.  یناكردن تصور ییباین زیبا ا یموجود
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 گفـت:ش خم شد و یسو رش را كنار بکشد، بهين كه شمشیبدون ا

اگر خـچکس بـه ين قو  را هم به تو داده بود، نه؟ كه هـیدهاک ایآژ“

 "ات حاضر نخواهد شد نابودت كند؟ییبایز

. یآر"ق تکـان داد: یسرش را به عالمت تصد ینگران یورن با كم

ب يـهم ینین انسان نفريم گرفت با كشتن نخستيبرادرم مهردروج تصم

ن بـا مـن موهبـت را بـه دسـت آورد، و یل ارا به جان بخرد و در مقاب

 "ن كردم.يام چنییبایز

مـن هـم نتـوانم  یكنـمی و فکـر“گفت: سرد  یانس با لحنيسوش

 "به تو برسانم؟ یبيآس

انس يسـخت سوشـ یدرخشانش را به چهـره ییورن چشمان گال

. ودبـبرافراشـته شـده در برابـرش  یرحمیاز بنمادی دوخت كه مانند 

 كنممـی كـه فکـر یهسـت ین كسـينه، تـو اولـ“گفت: د یآنگاه با ترد

 "...ینابودم كن یتوانمی

د: يانس منتظر ماند و چون ورن سخنش را ادامـه نـداد، پرسـيسوش

 "؟ییبگو یخواستمی ادامه بده، چه"

 را یشـنهاديخواسـتم پمی چ،يه“گفت: د و يق كشيعم یورن نفس

 ظرم آمـدبه ن یولم، یكنم، به تو هم بگومی   به همهین شرایكه در ا

 "چ نگفتم.ي. پس هیگردمی كشتن من یبراای به دنبا  بهانه
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گاه ورن برداشت. آن یگلو یرش را از رويد و شمشیانس خنديسوش

ه هنـوز بـ“گفـت: رش را غالف كـرد. ب ـد يستاد و شمشیدر برابرش ا

 یلطهتوانم با سمی كه ییباور ندارم، اما قصد دارم تا جا یناج یافسانه

 ام، امـان بـرداريـد تـو را از میـدهاک مبارزه كـنم. پـس بایوان و آژید

ت د تـو و بـرادریگومی شنوم كهی میبيدانم چرا در اعما  قلبم نهنمی

 پنجـه د. بـرادریـتان دارهایاز خون پاک پدرتان را در رگ یهنوز بخش

 كرد، و ن كار صرف نظریتوانست مرا بکشد، از امی كه یات زمانیسنگ

هم  نام مرا یتوانمی كنم.می ن كار رایتو ا یمشابه برا یطیشرا من در

تند، ات از خونت گذشییبایكه به خاگر ز یابلهان یبه فهرست بلند باچ

   ".یاضافه كن

ه باوقار ب ید با حركتيرخش برگشت. اسب سپ یانس به سويسوش 

ن یخواسـت در برابـر ورن بهتـرمی زيـش حركت كـرد، انگـار او نیسو

د. یـن رخـش پریبر ز یانس با جستيش گذارد. سوشیرا به نمااش جلوه

ود برخاسـتن از خـ یبـرا ین نشسته بود و تالشـيورن همچنان بر زم

 خواهد بـرود، بـامی انس ركاب گرفته ويد سوشید یداد. وقتنمی نشان

ن یـاگر ا؟ ...به خیخواهنمی یزيانس،... از من چيسوش“گفت:  یناباور

 "...یاده يكه جانم را بخش
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 یهانـداخت. حـاچ كـه خـاگر یانس از فراز اسب به او نگاهيسوش

رِ از زنگـا یمهتـاب یدارشـان در كوچـهیهمسر محبـوبش را پـس از د

ورن را  ییبایكرد و زی مینش رها كرده بود، احساس سبکيآتش ینهيك

ا داشـت ركه قصد انجامش  یاد كاریكرد. اما به می با تمام وجود حس

از تـو  یزيـم چیكه با هم روبرو شد یگرید بار دیشا“گفت:  افتاد. پس

 ،یبـود دهاک سپهسـاچریبخواهم. در آن روز، اگر همچنان در سپاه آژ

 "جانت را خواهم خواست...

اهش يسـ هایان قاب مويست كه از میبه چشمان منتظر ورن نگر

... و " مه تمام گذاشـت:يره شده بود، پس حرفش را نيهمچنان به او خ

 یادیـز هایی،... خـوب، شـگفتینبـود ی مقابل اهوراهـاگر در جبهها

 "ممکن است رخ دهد...

 هایران افته بود، به فشاریا زمانِ مناسب تاخت را دریرخش كه گو

ه و را دیـانس واكنش نشان داد و سبکبا  از فراز تخته سنگها پريسوش

 ش گرفت.يدر پ یتیدا یقله یخود را به سو

شـد كـه می لیتبـد یتند یبيكوتاه، به سراشای صلهدره پس از فا

گـر از یش نبود. پس از آن، بار ديبای چهیرخش باز یتاختن در آن برا

ها، خـود را گدازه یدره یانس در دهانهين كاسته شد و سوشيب زميش
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كـه  یچ انتظـارش را نداشـت. مـان يد كـه هـیارو دید رویجد یبا مان 

 كرد.می را حل یتیابودنِ د یافتنيدست ن یم ما

 

اش دو دهانه یم دهان گشوده بود.  فاصلهيعظای ر برابرش، درهد

ش یبــود كــه نــام دره بــرا یاد، و عمقــش چنــان بــاورنکردنیــچنــان ز

برابرش  انس و رخش دريكه سوش یپرتگاه ینمود. لبهمی رمنصفانهيغ

د شـیی ممنته یو صاف یعمود یسنگ یوارهیمتوقف شده بودند، به د

ش یرفت و ژرفـامی نیيكرد،  پامی كه چشم كار ییكه فرسنگها، تا جا

 شد. می سرخ حل ییهار در درخشش گدازهیدر آن ز

ر گـرِ پرتگـاه دید یم فرسـنگ جلـوتر، لبـهيش، حـدود نـیشارويپ

چنـان ای صلهصاف آن در فا یوارهیار باچتر قرار داشت، ديبس یارتفاع

ر آن را بـشد كه فکـرِ پـل زدن می دهیبر گر درهید یدور توس  كرانه

فِ ن شــکایــاز داخــل اای ســاخت. تنــدباد داغ و ســوزانندهمی م نــایب

كــرد كــه در ی میادآوریــانس يزد، و بــه سوشــمــی رونيــن بيســهمگ

 یو ادامـه یتیدا یراگ قرار گرفته است.  قلهيت یدهیقلب در یآستانه

 چنـان یره گم شده بود. ابـريت یق، در ابرين ملاک عمیا یراه، آنسو

 د.يش دست كشهایبه كناره  یشد با پرشیی میكم ارتفاع كه گو
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ت. سـیعبور از دره بـه اگـراف نگر یبرا یانس به دنبا  راهيسوش

ت رش گذشته بود كـه نتوانسـيرخش چنان با سرعت از بخشِ آخر مس

 رد،كـمی هندازد. حاچ كه به دور و برش نگايق به اگرافش بيدق ینگاه

 ستاده است.یب از كوهستان ایغر ید كه بر بخشیدمی

نـام مو  داشـت.  یكه در اگرافش قرار داشـت، شـکل یهایصخره

د به چشمش خوردنن یآذر هایم از جنس سنگيبلند و عظ یهایستون

. نـدده بوديكشـسـر بـر صاف و بدون ترک به آسـمان  یكه با سطوح

ــد ــنگ ییهاگنب ــهيدر م یس ــا یان ــتوی ــان س ــدكردیی مینها خودنم . ن

 یونسـیكـه در ا یميعظ یافت كه در گسترهیرت دريانس، با حيسوش

تند. ب صاف و منظم هسـين ترتيبه همها دره قرار داشت، تمام صخره

 یتـحبتر آن كه يشد، و عجنمی دهیا جانور بر آنها دیاه ياز گ یچ اثريه

ا و فـرو هین، و برجسـتگين نبـود. سـطح زمـيهم بر زمـای زهیسنگر

 ليو صـاف را تشـک یقليچنـان صـ یموجود بر آن، سطح هاییرفتگ

 از یثراچ يده شده باشد. هيتراش یخاكستر یاز سنگ ییدادند كه گومی

ده یست بر سنگها دیبامی كه یر عوارضیو سا یترک، شکاف، شکستگ

ستونهای سنگی شد. نمی دهیدره د ین سویبِ ايعج یشود، بر منظره

 نقص بودند. هایی بیهای زمين نيمکرهكامل، و برجستگیای استوانه
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پرتگاه بـه  یبا لبه یانس رخش را به حركت در آورد و موازيسوش

ن آر از عبـو یبـرا ید راهـیز كه شايدِ ناچيپرسه زدن پرداخت. بدان ام

 هـاینکـرد، همـان سـتون یرييـابد. چشـم انـداز اگـرافش هـم تليب

 و، یمـنظم و هندسـهای و چالهای مکرهين هایمنظم، گنبد یآساغو 

 خرده سنگ.  ینِ تخت و صافِ بيزم

ن هـم دگرگـون شـد. بـار يرفت، عوارض زممی شيهمچنان كه پ

اردار و يشـ ینـيخـرد و شکسـته و زم یهایگر ن ل رخش بـر سـنگید

د، ير شـنرا از دو ییده شد و در همان هنگام بود كـه صـدايناهموار كوب

د. یـرا بگو یزيـوقفـه چیبلنـد و ب یصـدا بـا یچنان كـه انگـار كسـ

 افت.ین صداها را یا یانس به آنسو رفت، و سرچشمهيسوش

 یکـريبـر پ اش،اه و غبار گرفتهيس یه بود. خرقهيشب یرمرديبه پ 

 یآن كله هاین و شکنيچ یده سوار شده بود و از چباليف و خمينح

یی مـابـر آن خودنای وهقه یهایرون زده بود كه لکهيب ییمویتاس و ب

 . ندكردمی

انس از پشـت يسـتاد. سوشـیده بـود، ایـرمـرد را ديرخش هم كه پ

كه  یزيبه آنها نداشت و به چ یرمرد به ظاهر توجهياسبش فرود آمد. پ

اش كنـاره“گفـت: می ره شده بود. داشت با خـودشيدر مقابلش بود خ
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 هایگرا در سـناش دارد كـه نمونـه یكوچک یاست، شکستگ یمنحن

 "ف دوم مربوط باشد...ید به ستون هشتم از ردیده بودم، باین دره دیيپا

پوش کـل خرقـهيسـر ه یش رفت و بـاچيانس كنجکاوانه پيسوش

ده ره شيخ یزين زانو زده بود و با دقت به چيزم ید. مرد تاس، رويرس

جــز خــرده  یزيــد، چیــش را كاویــرو یانس هرچــه جلــويبــود. سوشــ

مـرد  ید بر شانهیترد یافت. پس دستش را با كمين یم مول هایسنگ

 "پدر جان...“گفت: نهاد و 

جسـت.  دار شـده باشـد، بـر پـايق بيعم یرمرد، كه انگار از خوابيپ

 شـکننده  یبـود و بـدنش بـه راسـت یپشتش همچنـان بـاق یدگيخم

مان سرش را بلند كرد و صورتش را آشـکار كـرد، چشـ ینمود. وقتمی

 یشیرن و چروک افتاد كه يآفتاب سوخته و پرچای انس به چهرهيسوش

بـر اش شفتهآ یده بود و انبوهِ ابروهایيرواش بر چانه یتُنُك و خاكستر

 انداخت.می هیو مه گرفته ساای قهوه یچشمان

ام، به دنبـا  شده اتپدر جان، ببخش كه مزاحم“گفت: انس يسوش

 ".ومبر یتیدا یبه قلهتا گردم ی میراه

ان ف و لـرزيضـ  ییمت جب به او انداخت و با صـدا یهرمرد نگايپ

 "نوات است.ينجا چیا“گفت: 
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خن ره شـد و سـيـش خیشـارويگرداند و باز به پ یب د هم از او رو

تون د بـه سـین بایگفتم كه امی ، داشتمیبل"گفتن با خود را ادامه داد: 

 "هشتم...

نجا یپرسم، اما امی د كهيببخش"د: يانس كنجکاوتر شد و پرسيسوش

 "د؟يكنمی چه

 یجا ؟ به دنبا ینيبنمی مگر“گفت: رمرد سخنش را قطع كرد و يپ

 "گردم.می آن

 "چه؟ یجا"د: يانس پرسيسوش

ه را برداشـت و بـ یم مـول ین خم شد و تکـه سـنگيرمرد بر زميپ

 انس نشان داد.يسوش

ن یـا یفهمم. جـانمـی ن حرفیمنظورت را از ا“گفت: انس يسوش

 "؟ییجومی سنگ را

 "سنگهاست. یافتن جای، كارِ من، یآر“گفت: رمرد يپ

د كـه يـشد، بدان اممی جتريرمرد گيپ یانس كه با هر جملهيسوش

ارم و دانس نـام يپدر جان، من سوش“گفت: كند،  یرمرد خود را م رفيپ

 "؟یتسيگردم كه اسپند  در آن ساكن است. تو كی میبه دنبا  م بد

 ینـهين دانشـور در زمی. بزرگتـرد هسـتميمن نَََبون“گفت: رمرد يپ

 "ام.ردهن كوهها را من به حالت او  در آویجهان باستان. ا یبازساز
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 "چه؟ ی نی؟ یاكوهها را به حالت او  در آورده“گفت: انس يسوش

ه روز جوانهـا روز بـ“گفـت: دانه سـرش را تکـان داد و يد ناامينبون

ش يپـ هـزاران سـا  كـه یدانـنمی شوند. مگرتومی ترتر و گمراهنادان

شـده  ر و زبـریـدر اثر آن ز یتيبزرگ در جهان رخ داده و كل گ یجنگ

 "است.

، فته بوداید را م نادار ينبون هایاز حرف یکیانس كه باچخره يسوش

 "دانم.ی میهایزين جنگ چیچرا، در مورد ا“گفت:  یبا خوشحال

نها يزمرن، كل سيكه در نبرد نخست یدانمی پس چبد“گفت: د ينبون

  ".دنديران شدند و كوهها فرو پاشیسخت و یهاین لرزهيدر اثر زم

ام كه مار بـزرگ در دهيدانستم. اما شننمی ن رایا“گفت: انس يسوش

 نـبش درآمـد.ن به جير زمیدار شد و در زيباش یآن هنگام از خواب ازل

 "امد جنبش او باشد.يكوهها هم پ ید فروپاشیشا

س از پـ یتين بوده باشد. آنچه كه هست، گيند چیشا“گفت: د ينبون

 یبر جـااش هياول هایییبایاز ز یل شد و اثریتبدای رانهیآن نبرد به و

 "نماند.

ن یـادانم. امـا نقـش تـو در می ن را همی، ایآر“گفت: انس يسوش

 "ست؟يان چيم
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ن يمـهبر  یمن و خاندان نامدار و محترمم، كه همگ“گفت: د ينبون

م كـه يبـازگردان یتيم جهان را بـه وضـ يم گرفتيتصمستند، یزمی كوه

 "ش از نبرد نخست داشته است.يپ

 یدر پـ یز بـه نـوعيـچقدر خوب، من ن“گفت: انس شادمان يسوش

 "هستم. ین هدفيچن

و به  یننجا بمایا یتوانمی است. پس یعال“گفت: جانزده يد هينبون

 ن بودیا ش ازين كوهستان بیت داد مسافران ا ی. روزگاریمن كمك كن

ما اماندند. می نجایا كمك به من و پسرانم در یشان برایاز ا یاريو بس

های خـرد گ نـهیشان كاسته شـد و اشـموغان بیروز به روز از شمار ا

 "آورند.می آزردن من بر زبان یرا برا یترگزنده

جا نید؟ ايند تا چه كيمانمی نجایارانت در ایتو و "د: يانس پرسيسوش

سـت. ار دور ايدارد بسـ ییدهاک در آن فرمـانروایـكـه آژ ییاز شهرها

رنـد امت دان گوشه و كنار اقیهم كه در ا ین خطرِ اشموغانیعالوه بر ا

  "كند.می دتانیتهد

 یست. من در پـين یدهاک و بندگانش كاریمرا با آژ“گفت: د ينبون

اند ن داشـتهيش از نبـرد نخسـتيكه پ یآن هستم كه كوهها را به شکل

نجا و یكه ا یهاین خرده سنگی، اما تمام اید تو ندانیكنم. شا یبازساز

انـد. هبزرگتـر بود هایاز سنگ یهایبخش ی، زمانینيبمی آنجا پراكنده
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شان هـم هایشدند و خرده ین متالشيكه در اثر نبرد نخست یهایسنگ

 "در اثر باد و باران خردتر و خردتر شدند. یگوچن هاین هزارهیدر ا

 یكوه را درمـ هایب صخرهیغر یمنظره یانس كه تازه م نيسوش

ز سـر مـنظم را تـو ا هاین صخرهیتمام ا ییگوی می نی“گفت: افت، ی

 "؟یاد آوردهیپد هاین خرده سنگیهم كردن ا

ا  سـسـه هـزار  ی، من و پدرانم در گیآر“گفت: د ملرورانه ينبون

تـوان می ان شکل گونـاگونم. هر سنگ را به هزاریان كردهيگذشه چن

را  ح اتصـا  آنهـايكه روش صح یگر چسباند. علمیبه هزاران سنگ د

ب يـن ترتیسازد همواره در انحصار خاندان ما بوده است. به امی ممکن

 "م.يكن یرا بازساز یتیاز كوهستان دا یم بخش مهمیما موفق شده ا

 هسـت؟ رشـته كـوين كار چیاما هدف از انجام ا“گفت: انس يسوش

 توانسـت تمـام آن را یراگ چنان سترگ اسـت كـه تـا ابـد نخـواهيت

ارد. دقـرار  مترِ هـارابورزي، و تازه پس از آن رشته كوه عظیكن یبازساز

 ن جهان بـزرگ را بـه شـکلیا هایتوانست تمام سنگ یهرگز نخواه

، ین كنـيچن یتوانستمی اگر ی. و تازه، حتیهم قرار ده یشان روهياول

 "؟دارد یتيهمن كار چه ایا



 277/  میشهیگاهان: پات نیسوم

جهـان  ییبـاینظـم و ز یايـاسـت كـه اح ین راهیا“گفت: د ينبون

را كـه  یتـوان زخمـمی ن راهیسازد. فق  از امی ما را ممکن ینهیرید

 "د.يام بخشين برداشته است، التياز نبرد نخست یتيگ

 انيـوانش بـر آدمیدهاک و دیكه آژ یطیدر شرا“گفت: انس يسوش

ههـا و اگر تمـام كو یشوند، حتمی ستودهكنند و اشموغان می حکومت

 لحظـه نـدارد. هـر یتي، اهمیجنگلها را هم به شکل سابقشان بازگردان

بـر ر و زیباز ز یتيد و گیگر به جنبش در آیممکن است مار بزرگ بار د

 "شود.

چــه كــنم؟ ماننــد همگــان در  یپــس انتظــار دار“گفــت: د يــنبون

 "نظاره كنم؟را  یتيگ یرانینم و ويد بنشيپل یهایشهر

ظلمـت  هـایروينبرد بـا ن یبرا یتوانمی نه، اما“گفت: انس يسوش

 جـان سـرگرميب یهاین كـه خـود را بـا سـنگی، نه ایانجام ده یكار

 ".یكن

ر دن درگرفـت، يكه جنگ نخسـت یاجداد من در زمان“گفت: د ينبون

 ا فـرودهيشکست خوردند و ام ییروشنا هایرويآن شركت داشتند. اما ن

  "تواند جهان را نجات دهد.نمی چکسيد. همر

 "بتواند. ید كسیشا“گفت: انس يسوش
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 یادیـز هایتوانـد. مـن هـم داسـتان ینمـ“گفت: د با اصرار ينبون

 یتـيگخواهد كه ب یكنم. كسنمی ام، اما آنها را باوردهيشن یدرمورد ناج

دست  یتیدا ین نقطهیفرنبغ در باچتر ید به آتکشدهیرا نجات دهد، با

 "ن كار ناممکن است.یابد، و ای

 "چرا ناممکن است؟“گفت: انس يسوش

اش نهيسـرخ در سـ یكـه بـا فروغـ یميعظ یدره ید به سوينبون

ی سـك؟ چـه یده ایـنوات را نديمگر چ“گفت: د اشاره كرد و يدرخشمی

 "نجا بگذرد؟یتواند از امی

 ت؟نـوات اسـيپس نـام آن چ“گفت: انس به دره نگاه كرد و يسوش

 "ده بودم.ينشن یزيانم چیاز راهنمااش درباره

سته انـد چبد نخوا“گفت: فش را باچ انداخت و ينح هاید شانهينبون

، ینيبب یتوانمی ن دره ناممکن است. خودتیدت كنند. گذشتن از ايناام

 "ند دروغ است.یگومی نواتيكه در مورد پل چ یهایافسانه

پـل؟ مـن  یدربـاره یهایافسـانه"د: يپرس یانس با كنجکاويسوش

 "؟یادهيپل چه شن یام. بگو دربارهدهين باره نشنیدر ا یزيچ

ن دره را بـه هـم یا یدو كرانه ینامرئ یند پلیگومی“گفت: د ينبون

تواند از آن بگذرد كه اسب جـمِ ی میند تنها كسیگومی كند.می متصل
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 یادعا كند كـه از هـر گنـاهر ران داشته باشد، و بتواند یبزرگ  را در ز

 "زه است.يپاك

 لـق ت، به جمِ بزرگ ینيبمی كه یپدر جان، اسب“گفت: انس يسوش

صـوچ امبـرا باشـد.  یستم كه از هر گنـاهين یداشته است. اما من كس

توانـد از آن مبـرا ی میست چگونـه كسـيقا چيدانم گناه دقنمی درست

 "ا نباشد.یباشد 

نـد و یآمی نجـایكـه بـه ا یاز كسان خوب، اوضاع تو“گفت: د ينبون

 "پندارند بهتر است.می از گناه یش را عاریخودپسندانه خو

ش آمـده ينجـا پـیهم تا به ا یگریپس كسان د“گفت: انس يسوش

 "كنند؟می نوات چهيعبور از چ یاند. آنها برا

تازنـد و آن می بـا و ملرورشـانیز هایچ، با اسـبيه“گفت: د ينبون

دره  شـکاف یكوشـند تـا از رومی انـد،ت كردهیـرواها گونه كه افسانه

اک ن ملـیاعبور از  یستگیاند و شانکرده ین توهم كه گناهیبپرند. با ا

 "را دارند...

 "د؟یآمی ب د چه بر سرشان"د: يانس شتابزده پرسيسوش

 دره یم لـوم اسـت، بـه درون ژرفـا"د سـرش را تکـان داد: ينبون

 "شوند.می گ ذوبراين تيغلتند و در قلب آتشمی
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راه  ن وجـود،یـد. بـا این سرنوشت بر خود لرزیانس از تصور ايسوش

 افت.ینمی شیرا در برابر خو یگرید

ا بـوده نجـیش جهـان در ایدايپ ین دره از ابتدایا“گفت: رمرد يبه پ

 "است؟

ا یـوگن اسـت. ينبرد نخسـت هایامدين هم از پینه، ا“گفت: د ينبون

 یتـیسـرافراز دا یره شدند، قلهيبر جهان چ ظلمت هایرويكه ن یزمان

د، گرفت جدا كنـمی راس را فرايكه خون یديد تا خود را از موج پليكوش

 "د.كوه مجزا كر هایر بخشیخود را از سا ین شکافين رو با چنیو از ا

 یابه جـ یگوچن هاین هزارهیپدرجان، اگر در ا“گفت: انس يسوش

ن یـا بر یپل یسنگ هایستونها و گنبد یسر هم كردن سنگها و بازساز

  "د.یرساندمی سودمندتر را به انجام ید، كاریزدمی دره

 یهـایگـران آرزویو ماننـد د یتو جوان و نادان هست“گفت: د ينبون

رس مـا شـه از دسـتيهم یبرا یتی. دایپرورانمی خام و بزرگ را در سر

  ".ه ندارندها هم به آن رااهورا یان دور افتاده است و حتيآدم

 ن رخش نشست وید بر زیبگو یگریز ديانس بدون آن كه چيسوش

 ش رفت.يدره پ یلبه یبرآمدگ یبه سو
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 ر پشـتزد، ديگر با خود حرف مید را كه بار دينبون یكه صدا یوقت

م يعظـ یستاد و درمانده بـه درهیمنظم جا گذاشت، ا یسنگ هایستون

 ست.یبرابرش نگر

گر یار دشد. باز گناه با ید عارینوات بايده از چد گفته بود گذرنينبون

 شـموغانان حرف را مرور كرد. منظور از گناه چه بود؟ كشتن یمفهوم ا

و  همسـر یتوانسـت بـرامی كردن در آنچـه كـه یا كوتاهیگناه بود؟ 

 یلهيوان و اشـموغان بـه وسـیـكـه د یهـایمادرش انجام دهـد؟ نبرد

 كـه از یهـایوا كرده بودنـد، و بردهين سياو با مردم سرزم هایريشمش

كـه  یا زمـانیـشـدند؟ می نها گناه او محسـوبیا ایگرفتند، آمی شانیا

 یشـد نـوعیم ن رایا ایرها كرده بود، آ یمهتاب یزانش را در كوچهیعز

 گناه بود؟ هانیا ایكرد؟ آ یتلق ییوفا یب

ا شـد. چنـد بـار تـمی شـتر سـردرگميكـرد، بمی شتر فکريهرچه ب

تش كرد بـا حركـت دادن دسـ یش رفت و س يدره پ یدگیبر یتانهآس

شـتان د در برابـرش باشـد، لمـس كنـد، امـا انگیرا كه شـا ینامرئ یپل

 ییـاوردند. خالين به دست نيسهمگ ییايز جز تهيچ چيخواهشگرش ه

 ن.يخشمگ یهایانباشته از حرارت گدازه

هـا و تن یرد كه بازگردد و به صـورت جنگـاويشین امکان اندیبه ا 

 اند. كند، روزگار بگذرمی وان را شکاریسرگردان كه اشموغان و د
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ابود نـشـان را یاز ا یش كنند، ت ـدادیدايكه پ یتوانست تا وقت یم

 یرامونيپ هاینيسرزم یان مردمان وحشيتوانست به ممی دیا شایكند. 

ا و ويسـ یومبـج كند. بـا مـردم يوان بسیمقابله با د یبرود و آنها را برا

ا رشـان اگـر او یدانسـت امی آشـنا بـود، هرچنـد یرسومشان تا حدود

 نیارترسالها نامـد یدارند. هرچه باشد، برامی بشناسند، سخت دشمنش

 یهایريشوان و اشموغان با شمیاوشگرد بود و ديرساز در سياستاد شمش

كردنـد. یم وا را قلـع و قمـعيان سـيـآمد بوممی رونيكه از كارگاه او ب

 عتمـاداستند و به او ینگرمی وهایشان او را به چشمِ متحدِ دید ایردتیب

 یاز بـریوشنهاد اشـنايتوانست باز گردد و به پید هم میكردند.  شانمی

 له درين وسیتوانست به امی دیدهاک گردن نهد. شایرفتن خدمت آژیپذ

 اک را.دهیـخـود آژ یا حتـیـان بردارد. يمناسب اكومن را از م یتيموق 

 د...یشا

دانسـت كـه از می ش جذاب نبـود.ین امکانها برایك از ایچ ياما ه

 اگـر یدانسـت حتـمی فتر اسـت، ويهوادارش ض  هایویدهاک و دیآژ

فـاوت ان بـردارد، اوضـاع جهـان تيـشان را هم از میبزرگ از ا یگروه

و  بودنـد انگـان پـرزاد و ولـدینخواهد كرد. اشموغان مانند مور یچندان

ه راكنـدپ یشان در حمالتشمار بودند كه نابود كردن همهوها چنان پرید

 ناممکن بود.
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 نمـود.می نـام قو  یگر، تاختن به داخـل ملـاک كـارید یاز سو

نچـه آا نه، و یشوند می گناه محسوباش گذشته هایدانست كردارنمی

 نمود.می ش هراسناکیگر آمده بود برایكه بر سر سلحشوران د

د، د و عصـرگاه آغـاز شـيسوم آسمان رس د به ربعيكه خورش یوقت

ود. شـه غرقـه بـین نشسته بـود و در انديهمچنان در كنار رخش بر زم

شـد و زمـان از می كم كم درازتر و درازتر یسنگ هایستون هایهیسا

 رفت. می كف

د، یـدمی شیـش رويجز آنچه كـه در پـ یناگهان بر پا خاست. راه

 یکیتـار هایرويبر ن یرگيه امکانِ چنمانده بود. حاچ كه ب یش باقیبرا

 یرگردانسرا به  یتوانست بازگردد و عمرنمی ك شده بود،ین قدر نزدیا

روزِ  نیگشـت، تـا آخـرمی دانست كه اگـر بـازمی بگذراند. یهودگيو ب

م در يعظـ ین درهیا یده انگاشتن آنچه كه آنسویعمرش به خاگر ناد

 ز مـرگ در بطـنيـر آن چاگـ یخـورد. حتـمی انتظارش بود،  افسوس

 راگ بود.يت یگدازنده

دلگرم كننـده را زمزمـه  یگوشش سخنان د و دریبر پشت رخش پر

 یبـر قفسـه یبود و قلبش مانند پتکـ یش جاریكرد. عر  از سر و رو

كه از عـزم منقـبض شـده بـود، لگـام  یكوفت. با انگشتانمی اشنهيس

زش كرد. رخش، انگار كه وان را نوايد حيسپ هایا یرخش را گرفت، و 
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دره  یده باشد، بـه حركـت در آمـد. نخسـت، از لبـهيم او را فهميتصم

بلند را سـر  یهایههيد وشين سم كوبيفاصله گرفت. آنگاه چند بار بر زم

خون گرفتـه  ید، با چشمانیدمی جان توسنش رايانس، كه هيداد. سوش

ن كار بود. رخش بر دو ایره شده بود و در انتظار پايگرِ دره خید یبه سو

دره  یلبـه ید، و آنگاه با سرعت باد به سويكشای ههيپا برخاست و ش

ن رخـش و یدن از زیكه در درونش او را به پر یبيانس، نهيتاخت. سوش

استوار بـر  یرون راند، و با قامتيخواند را از سر بمی متوقف كردنش فرا

خواسـت نمی بـود،می ان كـاریـن پایـاگـر ا یپشت رخش نشست. حت

 بزدچنه با آن روبرو شود.

بی آن كه تردیدی در گامهایش رخنه د، و يدره رس یرخش، به لبه

انس چشـمانش را يز برداشت. سوشيش خیشارويپ یايتهسوی به كند، 

كـوبش  یصـدادریافـت آن را گشـود كـه ناباورانـه  یبست، و هنگام

ان دو يـم یايـ. رخش، چنان بـر تههمچنان ادامه دارداسبش  هایسم

 یر پـایـسپرد. زمی فراخ راه یتاخت كه انگار در شاهراهمی دره یلبه

د، و در يكشـمیراگ ش له يتفتانِ ت سرخ اندرونِ هایبيانس، لهيسوش

 كینزد یريگنوات بود كه با سرعت نفسيگرِ چید یهیش، سویشارويپ

یـا دیـد، رخش، گویی غيابِ دهان گشـوده پيشـارویش را نمیشد. می

ی شاهراهی از جنس آسـمان را زیـر گامهـایش حـس حضورِ نامنتظره
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 ییگوتاخت، كرد. چون بی هيچ مکث و شکی همچنان به پيش میمی

 بتازد. یدنیناد ینهياز آبگ یبر پلكه 

بـاز ، از حركـت آنسـوی پـل چينـواترخش پس از گام نهادن بـر 

علـم  بـرش قـدكـه در براای رهيستاد و با همان سرعت در د  ابر تینا

 یكوهسـتان یجـاده هایش بر سنگفرشهایش رفت. سُميكرده بود، پ

كـرد و می دره قرار داشت، همچون گبـل صـدا یكه در آنسو یهموار

تاختند، انگـار می كه در آن یكهن ی. جادهتاختمی شيپ یشهابمانند 

 دهنگل جـاجتند و درخشان  یقرنها مورد استفاده قرار نگرفته بود. سبز

ش هاین ســنگفرشيش فشــرده بــود و ازشــکاف بــیرا در چنگــا  خــو

 ده بودند. يبلند گردن كش یهایعلف

كـرد و  ین را خالیز یانس خانهيستاد، سوشیرخش باچخره ا یوقت

 یتـیدا یش نشاند. او بـر قلـهیر پاین سختِ زيزانوان لرزانش را بر زم

ه گشـودن چشـمها را د كـيـتابمی د بر اویچنان شد یستاده بود. نوریا

كرد. انگار كه هزاران مشـ ل پرنـور را همزمـان بـر آسـمان می دشوار

كـه پشـت سـر  یريافروخته باشند. به زحمت بر پا خاسـت و بـه مسـ

كه از آغاز تولدش ای رهيت هایش، ابریر پایگذاشته بود، نگاه كرد. در ز

كران تا  زدند ومی د موجيسپ ییایده بود، همچون دریبر گنبد آسمان د

كه از آسمان  یره كننده و گرميكران بر افق گسترده شده بودند. نور خ
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ب وچشم نواز را بر سطحشـان ید، هزاران شکل غريتابمی ن ابرهایبر ا

باشـد كـه از  ین همان آسـمانیكرد انمی انس باوريآورد. سوشمی دیپد

 نمود. می ره و گرفتهيتسان آنر یز

ه ان نگام بسته، به آسمين یبا چشمان سرش شد. یآنگاه متوجه باچ

 یادیـزهای د. قصـهیـن بار تا ِ كبود خمـاگن را دينخست یكرد، و برا

د رنـگ يدانست خورشمی ده بود.ين بودنش شنیخماگن و بلور یدرباره

 یابرهـا یزرد و كمخـون از پشـت پـرده یكه همچون قرصای دهیپر

 دهيشن وخته است، ین آولگون خماگينمود، بر گنبد نمی دان چهرهیجاو

نان از ينشـد هزاران بار از آنچـه كـه خاکين خورشیبود كه درخشش ا

ن يچنـ ن وجـود، هرگـزیـشـتر اسـت. بـا اينند، بيبمی ابر یپرده یورا

ن كـه آبا وجود خندان  دِيرا در ذهن تصور نکرده بود. خورش یدرخشش

ای رهكو ك بود، همچونینزد یزد و به افقِ باختری میرنگش به سرخ

ش، يبود كه سه هـزاره پـ یدين خورشید. ايدرخشمی م بر آسمانيعظ

شـد، غمنـاک از  می گسـترده یتيوان بر گیستم د یرهيت یابرها یوقت

 ان پنهان كرده بود. يرا از خاكاش نور، چهره یروهايشکست ن

رون آمد، متوجه اگرافش شـد. يابر بیب یدنِ آسمانیاز بهتِ د یوقت

ده بود نداشت. از مخروط لخـت و یكه د یهایر قلهیبا سا یتآنجا، شباه

 دهیـد یند، اثريبب ريگب نفسيآن ش یكه انتظار داشت در باچ یبرهوت
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در برابرش قـرار داشـت كـه بـا  یميعظ یشد. در عوض، برجستگنمی

شـد. درختـان كوتـاه و ی میز منتهـيـنـوک ت یم بـه اوجـیمال یبيش

 ین بخـش از قلـهیتربلنـدشـانده بودنـد. ن را پويزم یاريبسهای بوته

نِ یریـز هـایبخش یبا بـود كـه انگـار تبـاهیسرسبز و ز یجهان یتیدا

ن كـوه یریز هایكه بخش یافته بود. از سرما و برفيراگ در آن راه نيت

ان يـشـد. پروانگـان و زنبـوران در م یده نمـید یرا فرا گرفته بود، اثر

پهـن  هایژاله بر برگ هایرهدند و درخشش قطیچرمی اهان پر گليگ

ابـر و كبـود یب ید از فراز آسمانيكرد. خورشمی درختان چشم را نوازش

ن يد. منظره چنان رنگيتابی میتیدا یبلندااین زمردِ سبزِ گسترده بر بر 

ن يكه از زم یاهانيشباهت داشت. گل و گ ییاینواز بود كه به روو چشم

دنـد، و وزوز یلرزمی م و گـرمیمال یميرون زده بودند، با نسيسنگالخ ب

 بود. یانشان جاريآور حشرات در مخواب

لـه ق یبلندا یانداز، به سون چشمیدن ایزده از دانس، شگفتيسوش

 فراشـتهز و بر ايتای كوه، به نقطه یانیم بخش پایب ماليش رفت. شيپ

كـه بـه ای شـد. نقطـهی میب منتهـیـبا شکل غرای صخره یبر باچ

م م شباهت داشت. رخش بدون عجلـه در آن راسـتا گـايعظ یساختمان

 برداشت. 
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 ین كـه صـدایـش رفتنـد، تـا ايسرسبز پ هایان علفيدر م یمدت

چ ياد هـیـن ـره، بـه فر یش متوقفشان كرد. صـدایخو یبر جاای ن ره

ت و ن داشواید یاد جنگیمخوفتر از فر ینيه نبود. گنيشب ییموجود آشنا

 یوشـانس خرگيرا بـه لـرزه در آورد. سوشـ چنان بلند بود كه كل كـوه

 د.رار نهـارون آمـد و پـا بـه فـيبای ر بوتهید كه ترسان از زید را ديسپ

 ه صداك ییاط به سمت جايد. با احتيام كشيرش را از نيانس شمشيسوش

آمـد نمی دلـش ییش رفت. رخش هـم، كـه گـويده بود پيرا از آن شن

 حركت كرد.  یاربابش را تنها بگذارد، پشت سرش به آرام

ان شاخ و برگ درختان نظرش را جلب كرد، انگار كه يمدر  یجنبش

باشـد. بـه پنهان شـده ش یشارويسبز پ یایدرژرفای در  یجدالغوغای 

 یگذشـت، خـود را بـا منظـرهها ان شـاخهيآن سو شتافت و چون از م

از  یکـیان بـود. یـدر جر یدر پشت درختـان، نبـرد د.یروبرو د یبيمه

رنگـش  ییبزرگ و گال هایبزرگ بود. با  ینيمبارزه، شاه هایگرف

از  یخواست بخشیم كه از او بر یهایویخورد و غرمی به سرعت بر هم

م و وحشـتناک بـود. يعظ یفش، موجودیحر نابرابر بود. ینبرد یغوغا

ماننـد گـاو داشـت. دسـتانش بـه  یهایر و شاخيهمچون ش یو بدن سر

اه مسلح بودند. يس یهایش به سمهایآلود، و پانبا چنگا  خو یهایپنجه

 یخ شـدهيسـ هایبـر پشـماش مـه افراشـتهيبزرگ و سرخِ ن هایبا 
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بنـد بنـد و سـرخ، ماننـد دم  یانشان، دميه انداخته بود. از میپشتش سا

اد یـبود از نژاد جانوران از  یعقرب، بر پشتش كوس بسته بود.  موجود

دور افتـاده از جهـان  ین گوشهیدور، كه در ا یليخ هایگذشته یرفته

 ان به زاد و ولد پرداخته بود.يمزاحمت شکارچ یمانده و ب یهمچنان باق

د، بـا ن جا خورده باشين، انگار كه از مزاحمت شاهيسهمگ یوچيه

 ننـدش ردِما ريزرد و ش یداد. چهرهمی د در برابرش واكنش نشانیترد

از خـون از كنـار ای شرهرا بر خود داشت و ن يشاه هایچنگا خونينِ 

 وش رفـت يگـر پـید یانس قـدميبود. سوشـ یجاراش بر پوزه یشانيپ

د ده بـوستایبزرگ ا یانيوچ بر سر آشيست. هيمتوجه شد دعوا بر سر چ

دو جوجه  یده درست شده بود و چشهيكه از خرده چوب و برگ خشک

ز اكـه  یافـت كـه خـونیانس دريشد. تازه سوشمی دهین در آن ديشاه

شـود. ینم ش مربوطيشانيپ یوچ روان است، فق  به زخم رويه یپوزه

خـود سـاخته  یگـر را گ مـهید یچند جوجـه یم لوم بود كه به تازگ

 .است

كـرد او را می داشت و تـالشمی ز بريش خین با خشم به سويشاه

 بزرگتـر ازار يبسـاش ب كـه انـدازهيـدور كند، اما موجود مهاش از چنه

 كرد.ی میش پافشاریتصاحب شکار خو یف بود، همچنان برایحر
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و شباهت  كرد،می دفاعاش ان تاراج شدهيكه از آش یمادر یمنظره

 هيوچ به دیوهای خونخوار، باعث شد تا خونش بـه جـوش آیـد، و دورِ

ها ان شـاخهيـپـس از م ن كمـك كنـد.يم گرفت به شاهيناگهان تصم

ن يش را بـر زمـهـاید، گاميف رسـیـدو حر یکـینزدبه  یگذشت و وقت

او  یوسـوچ سر شاخدارش را بـه ي. هبلند سر داد یادیمحکم كرد و فر

، از نيد. شـاهيدرخشـ یبـر  درنـدگاش یبرگرداند و در چشمان وحش

ان ا چنـدبه رین غرید. انگار كه دخالت ایف جدا شد و به آسمان پریحر

 خوش نداشته باشد.

وچ يه یرش را به سويستاد و شمشیا یجنگ یتيانس در وض يسوش

شاخ زدن به دشمن آماده شود،  یكه برا یمانند گاوابتدا وچ يگرفت. ه

 ید و بـه سـویـگشـوده بـه هـوا پر هـاید. آنگاه بـا با ين خميبر زم

شاخ، او را به هوا پرتاب كـرد.  یك ضربهیانس هجوم آورد و با يسوش

ن ضـربه یـف وارد كند، امـا ایربر سر حای انس موفق شد ضربهيسوش

وچ چنـان بـود كـه يـه یجاد كرد. شدت حملـهیا یسطح یتنها زخم

ر را از دسـتش خـارج يپرتاب كرد و شمشها ان بوتهيانس را به ميسوش

 یغرنـده یانس به زحمت برخاست، و خـود را بـا پـوزهيساخت. سوش

ز يـخ دنشیـدر یوچ بـرايـد. هیـدرازش روبـرو د هایوچ و دنـدانيه

ای خود تکان بخورد، با مزاحم تـازه یش از آن كه از جايبرداشت، اما پ
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خارج شـد و ها ان بوتهيتاخت، از ممی روبرو شد. رخش كه همچون باد

دو پــا برخاســت و بــا  یوچ شــتافت . او در برابــرش رويــه یبــه ســو

وچ وارد كرد. موجود مخـوف، يبر سر و صورت ه یهایش ضربههایسم

اما رخش تاب داد.  ینش را به سويد و دمِ زهرآگيهولناک بركش این ره

ن هنگام در م ركه نبود، از آسمان فرود آمـد و دم او را ین كه تا ايشاه

 در چنگا  خود فشرد. 

د و ن برداشـته بـويرش را از زمـيانس شمشير و دار سوشين گیدر ا

د یدان پريم یانهيآمد. او به ممی شيپ یكارای وارد آوردن ضربه یبرا

و  ا گرفتمصمم شاخ جانور ر یستاد. ب د با دستیوچ اين رخش و هيو ب

نـدان دد دست او را بـه يد و كوشیوچ غريسرش را به عقب خم كرد. ه

ش را بـر هـایدو پا بلنـد شـد و چنگـا  یبگزد، اما موفق نشد. پس رو

را  رشيانس از فرصت استفاده كرد و شمشـيف نهاد. سوشیحر ینهيس

 دسته در قلب جانور فرو كرد.  تا

. ج كـرديهمه را گای لحظه یب بود كه برايوچ چنان مهيغرش ه

ای وار دم موجـود بـه گوشـهوانـهین با حركـت ديرخش رم كرد و شاه

ا از رش ريگـر شمشـیانس شاخ او را رها كرد و بـار ديپرتاب شد. سوش

ه كـ یامنگـوچ فرو رفته بود، هيمه در بدن هير كه تا نيكف داد. شمش

 ده شد.ين كشيخورد تا خود را رها كند، بر زممی موجود تکان
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مـا را وارد كنـد. ااش ن ضـربهیگر كـرد، تـا آخـرید یوچ جنبشيه

داد كه عمـرش می بود، نشان یر بدنش جاریاز خون كه از ز یباریجو

بـا  وبراقش تلـو تلـو خـورد،  هایسم یرو یده است. كميان رسیبه پا

 ن افتاد. يه، به پهلو بر زمگشود یهایبا 

 یناگهان یرش را با حركتيش رفت و شمشيش پیانس به سويسوش

رد ز كـيموان تيح ید. آنگاه آن را با پوست پشمالويرون كشياز بدنش ب

بـا  اش رانـهیان وين، سـوگوارانه بـر آشـيش داد. شاهیو در غالف جا

 زد.می منقاراش دو جوجه یگسترده بود و به چشه

 ن را با غمش تنها گذاشت.ين رخش جست و شاهینس بر زايسوش

 یداصـدور نشده بود كه  یقله تاخت، و هنوز چند قدم یرخش، به سو

و  ستیسرش نگر یانس به باچين از آسمان برخاست. سوشيو شاهیغر

ن يهسـتاد و شـایكند. رخـش امی د كه در آسمان دنبالشین را ديشاه

ش را انس انگشـتيفرود آمد. سوشش ازد و با  زنان بر شانهای رجهيش

از  ییصدا وبه آن نوک زد  ین به نرميدر برابر منقار پرنده گرفت. شاه

خـوب، پـس “گفـت: زد و  یانس لبخنـديرون داد. سوشـيخود ب یگلو

بـا  یخـواهیم ایتو را هم نابود كردند؟ گو یخانواده یمنیاهر یروهاين

 د شـجاعتتیمـا  شـا، ایستيش نيبای . هرچند پرندهیمن همسفر شو

 "مان كارساز شود.یبرا
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 حركت گر بهیافته بود، بار دین را دريانتخاب شاه ییرخش، كه گو

ش يپـنـوک قلـه  یبرجستگ یشتر به سويب ین بار با سرعتیدر آمد و ا

 بـا وجـود عظمـت و یتـین بخـش از داین بلندتریاهای تاخت. صخره

 نظم وم ییگنبدها و ناآشنا داشتند. گاه به یرعاديغ یشکوهشان، شکل

ب را يـو ترت با همان نظـم یهایمکره مانند آراسته بودند و گاه دندانهين

 هاین شکل سنگیده شده بودند. ايب قد چيشدند كه به ترتمی شامل

 آراسـتند.می ن رايش از نبـرد نخسـتيپـ هـایبود كه كوهای ناشکسته

افــت كــه نوازِشــان دریچشم سوشــيانس بــا دیــدن همــاهنگی و نظــمِ

وشـتی تالشهای نبونيد و نياكانش در سـوی دیگـرِ چينـوات، تنهـا رون

 . ده بودناقص و كژدیسه از نظمِ پيش از نبرد نخستين را بازسازی كر

 یدند، كـوره راهـيكـوه رسـ ین صـخرهیبلنـدتر یكه به پا یوقت

را بـه نـوک  م تپـهیـب ماليسنگالخ در برابرشان دهان گشود كـه شـ

كرد.  رخش به كوره می شان متصلیشارويمِ پيار و عظددندانه یصخره

 ش رفت. يدر آن پ یراه وارد شد و به آرام

م يبرج عظـیك شکل بود.  یهموار و مخروگای ، صخرهیتیاوج دا

چ روزنـه و يهتمام سطح باچیی آن را در اختيار گرفته بود. برج ، یسنگ

ارخورده بـود. يش یچيمارپ یبا پلکانی بلندش و دیوارهنداشت،  یشکاف

شـد كـه بـا ی میمنتهبر فرازِ برج گونه ا يم و خيعظ یپلکان، به كاخ
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كـرد. می هيـتک یز، بـر صـدها سـتون سـنگيـبدار و نـوک تيش یسقف

اده شد و شروع كـرد بـه ياز رخش پ یبرج سنگ یانس در آستانهيسوش

 یش رفت، و درسـت هنگـامير پين مسیدر ا یها. ساعتباچ رفته از پله

اند، ناگهـان ش بـه درد آمـده و خسـته شـدهیحس كرد عضالت پاكه 

 افت. یان یپلکان پا

 شـماریع در برابرش گسترده شـده بـود كـه بيو وس تختای كفه

شده و  یكاركنده یده بود و سقف سنگیيد از آن رويم و سپيستون عظ

 شم كارچك از ستونها، تا یداشت. هرمی را بر دوش خود نگه یقوسدار

 ییمـاهُ سِیرفـت و در آن باچهـا، بـه سـردمی در آسمان باچكرد می

 نيسـت، چنـینگرمی ن به آنهایيكه از پا یشد. هنگاممی م آراستهيعظ

و  غ یندگاننمود كه هزاران منقارِ برگشته و هزاران چشمِ درشتِ پرمی

 ر نظر گرفته باشند.  یآسا از فراز سقف او را ز

ب تنهـا ين تاچر عجیا ییشد و گوینم دهیا پلکان دیوار یاز د یاثر

ــاخ ــشِ ك ــه از ز یبخ ــود ك ــب ــی ــان حج ــمی مير چن ــود. زم ن از ينم

 یهایرگـه، كـه ده شـده بـوديپوش ید و سرخيبزرگ سپ هایسنگفرش

بـر  یانس به آرامـي. سوشدر دلشان ریشه دوانده بود یاه و خاكستريس

ن بـر يهش رفـت. شـايان ستونها پيم یکیسنگفرشها گام نهاد و در تار

د. در آن دور یيـپایبرا  اگراف را م یكز كرده بود و با چشماناش شانه
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توانسـت آسـمان می د،يسپ هایمنظم ستون هایفیان رديدستها، از م

د. آنگـاه در يرسـمی اگونـه بـه نظـریو رو یافتنينند كه دستيرا بب یآب

 جلب نظر كرد.  یتاچر، نور یانهيم

ر دسـتونها تـاچر،  ین نقطـهیتـریركزش رفت. در ميبه آن سو پ

داده سنگ سرخ جنسِ بزرگ از  ینآتشداای بزرگ جای خود را به دایره

بـر  ودند كهبر فراز این آتشکده، گنبدی بزرگ و كبود برساخته ببودند. 

در  یرنگـ یم و شـرابيعظـ یشـ لهچهارتاقیِ عظيمی تکيه كرده بود. 

ر زچ  بـه گوشـه و كنـا یوجد و همچـون مـيرقصمی ی آتشدانانهيم

باریـك و بلنـد  یهیكوفـت. سـامی نهيرامونش سـيمجمر چهارگوش پ

 ستاده بود.یدر كنار آتشدان بر پا اقامتی 

مـن “گفـت: بلنـد  یسـتاد و بـا صـدایه ایسا یشارويانس پيسوش

 بــه نــام اســپند را یم و كســیآمــی اوشــگرديانس هســتم، از سيسوشــ

 "ست.ا یتیم كه سرور چکاد دایجومی

و  چغـر یکـريك شـد. پیه، به حركت در آمد و به آتشدان نزدیسا

تـش آبـه  یده شده بود. وقتيچيرنگ پ یآب ییموزون داشت كه در ردا

ر انس توانسـت ديکرش عقب نشستند و سوشياز پها هیك شد، ساینزد

 یر باشلق بلنـدش چنـه كـرده بـود، بـر  چشـمانیكه زای هیبطن سا

 ند. يدرشت را بب



 سوشیانس/ 296

 

 یش بـرد و بـا حركتـيسرش پـ یدستش را به سو یبه آرام کر،يپ

ر سـرخ و درخشـان بـ یسـوهاياز گ یباشلقش را از سر برداشت. مـوج

 كـه تـا ین زنانیباتریاز ز یکیانس خود را با يخت و سوشیر یآب یردا

 د. یده بود روبرو دیآن هنگام د

كـه  یكسـای " د گفت:يچيكه در تمام تاچر پ یآرام یزن، با صدا

فرنبـغ اسـت و  ینجا آتشـکدهیان به تو دوخته شده، ایاهوراد يم امچش

گـرِ ید هایكه تمام آتش یمن اسپند هستم، نگهبان آتش مقدس. آتش

بـه  ،یتـيعمـر گ هاین روزياند و در نخستاز آن سرچشمه گرفته یتيگ

 ینـيزم هـاین آورده شد تا كـانون تمـدنيدست مهر از آسمانها به زم

 "باشد.

 ه كرد، وا  نگايو س یارغوان یقتر به ش لهيدق ینس با نگاهايسوش

د، ت جب رده بواد نکیگران نام مهر را با ناسزا ین كه اسپند مانند دیاز ا

د، جـو كنـ ن باره پـرس ویكرد. اما خسته تر از آن بود كه بخواهد در ا

چـه  ید برايد بدانیمن، شا یبانو“گفت: پس دربرابرش سر خم كرد و 

 "ام؟نجا آمدهیبه ا

با ورن افسونگر و اشـموغانِ  ییارویكه خطر رو یكس“گفت: اسپند 

بـزرگ را آمـاج كـرده اسـت. بگـو  یخونخوارش را به جان بخرد، هدف

؟ چگونـه یاشموغان و افسون ورن گذشت یان حلقهيبدانم، چگونه از م
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 هاید چنـان كـه افسـانهی؟ شایانواتِ مرگبار گذر كردهياست كه از چ

 "وَد پوهل نو نِزاگ اَباز بود؟نيپَس آن چهن گفته اند، ك

دانم ینمـ ان رایاهوراكوهستانها، زبان  یبانوای " انس گفت:يسوش

ت نـوايام. چافتهين ،به آنچه بر سرم رفتای كهن اشاره هایو در افسانه

م یماجرا یهيار پشت سر گذاشتم، و در مورد بقيرا با ترس و هراس بس

؟ جـان ا ورنیـبود كه راه را بر مـن بسـت؟ وای  دانم.نمی یادیز زيچ

نـد ز مانيدانم. همه چنمی ا از مرگ نجاتشان دادم؟یاشموغان را گرفتم 

 ".ت شده باشدیكه چند جور رواای ا مثل قصهیمبهم است،  ییایرو

 رمـرو ین سـردرگميدانم كدام خاگره را بـا چنـینم“گفت: اسپند 

 یند توسـیـاب ،ش آمده باشدينجا پیكه تا ا یواندانم پهلمی . امایكنمی

 وهمچون سـروش  یخردمندان ین  و اندرزهایر زیهمچون رخش را ز

   "ومرد را در گوش داشته باشد.يگ

د وجـو ین مـورد ابهـامی، در ایآر“گفت: زد و  یانس لبخنديسوش

ن جهـا یوا ازسـروش، و از ام، از مـادرم، ار گرفتهيبس ییندارد، اندرزها

 ".دهید

ه ن گونیا انتکارياز آن خ“گفت: اخم كرد و وای  دن نامياسپند با شن

مروز داشت، امی اد نکن. اگر او لگام هوا و هوس خود را نگهیبا احترام 

 "م.یشان نبودین درمانده و پرين چنیما ا
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 نـور در نبـرد یروهـايمن، شکسـت ن یاما بانو“گفت: انس يسوش

 "ر او نبوده است.ين تنها تقصينخست

 را یاري. بسـیآر“گفـت: ره شـد و يـآتـش خهای اسپند به شـ له

ا ومرد ريگن ننگ سرزنش كرد. از مهردروجِ گم کار كه یتوان بابت امی

 "انتکار جم.يكشت گرفته تا فرزندان خ

روم بـا مـی چگونه اسـت كـه هرجـا یبه راست"د: يانس پرسيسوش

ر و نـد مهـارجمنـد مان ییهـااهوراشـوم؟ چـرا می انت به جم روبرويخ

 د و بـهز و ورن به سپاه نـور پشـت كردنـینژاده همچون اشناو یانيآدم

كرد غافـل می كه جهان را تباه ینیوستند؟ مگر از نفريظلمت پ یجبهه

 "بودند؟

آتـش در چشـمان  یارغـوانهای سـکوت كـرد. شـ له یاسپند مدت

ن یـا“گفـت:  یگـوچن ید. پس از مکثيدرخشمی رنگش یدرشت و آب

 نشـان رارامويكه پ یكنند، خود را از جهانمی است كه همگان یاشتباه

بـه  یتـيشود كـه زوا  گمی كنند و باورشانمی فرا گرفته مجزا فرض

  "شان نشت نخواهد كرد.یا

شان یاشان از كردارهیك از ایچ يه“گفت: د یترد یانس با كميسوش

امـن ن زوا  دیـا یا بـه راسـتیـكنم كه آمی مان نبودند. گاه شكيپش

 "ا نه؟یشان را هم خواهد گرفت یا
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ن را ز دامنشـايـخواهد گرفت. هم اكنون ن“گفت: ت ياسپند با قاگ 

نـدام ادن نـامش لـرزه بـر ياز شن یگرفته است. مهرِ سلحشور كه زمان

شـود. می شخندیشان رهایافتاد، حاچ قرنهاست كه در محفلمی وانید

 توانـد بـامی چ فقـ نواخـت، حـامی با برب یز دچور كه چنان زیاشناو

و كـه بـاریگناهـان را بفشـارد، و ورنِ زيب یگلـواش یسنگ هایمشت

 هایخـود را از لـذت د پاک بود، چنان خاگريسپ هایمانند ابر یروزگار

 شمار آكنده اسـت كـه شـبها اگـر مسـت نباشـدیب هایهوده و ستميب

 متخـدكـه آن را بـه  یش از همه در كسـانيپ یبرد. تباهنمی خوابش

  "كند.می چنه ،رنديگمی

گرفتن  یبا كاست ین تباهیم كه ايدوار باشيا اميب“گفت: انس يسوش

 "شان همراه باشد.هایروين

 درتقـرا جز با كاسـته شـدن از  یمگر تباه“گفت: د و یاسپند خند

  "ف كرد؟یتوان ت رمی

انس نشسـته بـود يكه بر دوش سوشـ ینيبه شاه یب د، با كنجکاو

مرغ ارجمند را بر ياز نوادگان سای نم كه پرندهيبمی“گفت: و  نگاه كرد

ا یكه گو یان باستانیاهورااز نسل دست پروردگان ای . پرندهیدوش دار

ن یـده بـودم ايانـد. نشـناز غارت زمانـه مصـون مانده یتیت دايدر امن

ش از يبـ ییا ماجراهـاین دوست شوند، گويان چنيزپا با آدمیجانوران گر
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دانم مـی . به هر حـا ،ینتظار داشتم را پشت سر گذاشته باشآنچه كه ا

ن يكه از زمان نبـرد نخسـت ی،اآمدهس شده یتقد یبردن زره یكه برا

 ین كسـيگذشته، تو نخست یشود. در سه هزارهی مینجا  نگهداریدر ا

كـه خـود را  یگرانـید ی، همـهیاش آمدهيپ یتیدا یكه تا قله یهست

ش از آن كه قدم به م بد مقدس آتش بگذارند، بـه يدانستند، پی میناج

ن، كـه يشيبزرگ پ یاند. دو ناجرفتهمی انيدهاک از میدست بندگان آژ

ن كـه خطـر یـدند تا بدون ايخته بودند، كوشيرا برانگ یاريبس یدهايام

دهاک دسـت و پنجـه نـرم یـنوات را به جان بخرند، با آژيگذشتن از چ

کـر ين تـن كـه بـه پیـيارِ روی. اسـفندكنند. اما هر دو شکست خوردند

س دچار شـد و رسـتمِ دچور كـه ير ناگهيش غره بود، به تین خویپوچد

 یابيـان رفـت. كاميکانش از میانت نزدينِ پهلوانان بود با خیسركش تر

. ین انتظار نکشـیش از ايد بهتر باشد بیرم. شايگمی كيتو را به فا  ن

  "ا.يبا من ب

تاچر بـه حركـت در آمـد.  هایان ستونيمن را گفت و در یاسپند ا

آنقدر از آتشدان دور شدند  یش رفت و به زوديش پیانس پا به پايسوش

شـمار در یب یهایب سـتونيـره و پرهيـت یهـایه یز جز سايچ چيكه ه

د. يرسـ یز درخشـانيـنماند. اسپند رفت و رفت، تا به چ یاگرافشا ن باق

 یگفـت و در چشـم بـه هـم زدنـ یزيها چاهوران يآنگاه به زبان آهنگ
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را كه بـر آن كـار گذاشـته  یهاید و مش لین بر ستونها للزيآتش ینوار

 بودند روشن كرد. 

هـاده د را بر آن نيك دست لباس سپیبود كه  ییدر برابرشان، سکو

ود. بـه شده بلند كار گذاشت یكامل را بر ستون یبودند، و در كنارش زره

 ه بود.يتنومند شب یجنگاورس یچنان كامل كه به تند یزره

بـر آن كـار  یمفرغ یهایاز چرم سرخ كه صفحه یبلند هایچکمه

و  پولکـدار ین، زرهـیـزر یپوشیف و پایظر یبندگذاشته بودند، سا 

ر از گـال كـه ان کـاس سـرخِ نـور مشـ لها بـ یبـا بـا روكشـیار زيبس

ا بـكـه  یرنگ یفروخت، شنل بلند ارغوانمی فش جلوهیظر هاییحکاك

 یهيبـا حاشـ یاژدهانشان بر دوش زره محکم شده بود، ملفر یسنجاق

 یداز همـان چـرم سـرخ،  و كالهخـو یز، دستکشيدار و نوک تدندانه

ه بـود و ن شـدیيتز ییاژدها ین كه با نقش و نگار چهرهیشاخدار و زر

 شد. می دهیچشم در نقاب براقش د یبرا یتنها شکاف

ن یـا“گفـت: سـت و یبـه زره نگر گرسـتایش یانس با نگاهيسوش

 "ام.دهیاست كه تا به حا  د ین زرهیباتریز

ش یپنهـان خـوهـای ان در كارگاهیاهوران را ی، ایآر“گفت: اسپند 

مـان متـروک و نژادانكه پـس از قتـل عـام هم یهایاند. كارگاهساخته

ان بـه یاهوراستم. يز از مکانشان آگاه نيمن ن یرانه شدند و امروز حتیو
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ار يـكـه در اخت یبوشاسـپ و سـالپ خطرنـاك یلهيمحض آن كه از ح

ن زره را جمِ بزرگ ین زره را ساختند.  قرار بود ایافتند، ای یداشت آگاه

ربوشاسـپِ زردرو از يش از آن به تين روزِ نبرد بر تن كند. اما پيدر واپس

 "د همگان بر باد رفت.ين سرنگون شد و امیز

د و ين زره كشـیـزر هـایا بر پولكانس انگشتان مشتاقش ريسوش

 "باشد. یباق یديد هنوز امیشا“گفت: 

 "د.ی، شایآر“گفت: اسپند هم همدچنه 

، در انس در همان تـاچرِ پرسـتون گذرانـد. اسـپندين شب را سوشآ

 هایگسـاده را بـر سـن یكه زره را نهاده بودند، بسـتر یمحل یکینزد

را  گـاه اوش آورد. آنیسل بـراوه و عيم یادیگسترد و مقدار ز گرمِ م بد

 انس رايشـآن روز سو هایفرنبغ تنها گذاشت. ماجرا یدر تاچر آتشکده

و  قيـعم یخورد و بالفاصـله بـه خـواب ییفرسوده كرده بود، پس غذا

 ا فرو رفت. یپررو

در  ییروشـنا هاین نشانهيانس با سر زدن نخستيبامداد فردا، سوش

اب دا بـود، ازخـويـشـمار پيب هایسـتونان يـاز آسمان كه از مای لکه

ر دك شب خفتن ین یكرد امی رومند بود و حسيبرخاست. سرحا  و ن

 ه اسـت.از دست رفتـه را بـه بـدنش بازگردانـد یرويم بد فرنبغ تمام ن

 ل شده بود.یكمرنگ تبدای ش به نشانهیخراش بازو
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 یباز شادا یدم زد و حس كرد موج یصبحگاه یا  در خنکيبا اشت

 انیـرنمـود، در كالبـدش جمی كین نزديگنبد كبود خماگن، كه چن از

 ابد.یمی

را از تن اش ف و پارهيكث یش رفت. ردايزره پ یبرخاست و به سو

 ینهيد. بـر سـيد را  برداشـت و پوشـيراهن وشلوار سـپيرون آورد و پيب

خـورد و بـا وجـود می بالدار به چشـم ییاژدها یراهنش نقش ارغوانيپ

ش یكرد.  لباس را بر تن خومی گرم یانس را به خوبين سوش، بدینازك

بلند را ابتدا به پـا های زره دست برد. چکمه یمرتب كرد، و ب د به سو

ن یپا را به دنبا  آن برداشت. آنگاه زره زرهای كرد، و سا  بندها و زره

را بر تن كرد، ملفر و دستکشها را بر دست محکم كرد، و شنل بلنـد را 

انداخت و آن را با سنجا  اژدهانشان بـر دوش خـود محکـم بر دوش 

آن را از  یكرد. زره چنان بر تنش چفت شد كه انگـار آهنگـرانِ باسـتان

بـت و يبدنش ساخته بودنـد. زره، بـا وجـود ظـاهر پرههای اندازه یرو

 سبك بود، آنقدر كه اگر چشمانش را یبیكه داشت، به شکل غر یسخت

را ای راهن و شلوار پارچهيد كه تنها همان پتوانست باور كنمی بستمی

ل كـرد و یحما را بر كمر یريشمشغالف بر تن دارد. كمربند مسلح به 

ن زد و یيكالهخود را با دقت بر داشت و بر سر گذاشت. نقاب آن را پـا

توانست بـا می آن قرار گرفت كه هایان شکافيدر م یچشمانش گور
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ن ين و سـنگیزر یه انگار كه كالهخودند، انگار نيز را ببيهمه چ یراحت

 را بر سر گذاشته است.

د و یـن پریيراه رفت و باچ و پـا یزره را كامال در بر كرد، كم یوقت

د ید زده شد. سپس برگشت و اسپند رازرهش شگفت یگر از سبکیبار د

 نگرد.می ستاده و او رایا یكه لبخندزنان در كنار

گهبـان آتـش، بـه نظـرت نای " در برابرش كرنش كـرد و گفـت:

 "دهاک هستم؟ینبرد با آژ یستهیا شایرسم؟ آمی چگونه

دهاک یـژآ ینـابود ین زره را برای. اما ایآر“گفت: د و یاسپند خند

كوفتنـد، می ن زره پتـكیـكـه بـر ا یاند. آهنگرانـنسـاخته ییبه تنهـا

اكنـون  د است را از صـاحبِ آن خواسـتار بودنـد.يهرآنچه پل یِكنشهیر

 وانیـره دسـت بـه دسـت ديـكه آن آهنگرانِ چ یان سا  از روزهزار

 ز سـاختنِاسته است آنچه را كه یگذرد. اما شامی خونخوار كشته شدند،

 "م.ین زره آماج كرده بودند پاس بداریا

ه كـن زره نهفتـه اسـت یـدر ا ییروين باد. نيچن“گفت: انس يسوش

  "سازد.می نصاحبش ممک یختن با تمام گماشتگان ظلمت را برایدرآو

امـا “ گفـت:ست و یر او را نگريخرده گ یش آمد و با نگاهياسپند پ

 "كم دارد. یزين زره چیا

 "م.یفزايرا به آن ب ید چزم شود سپری، شایآر“گفت: انس يسوش
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د، كه زره جـم را بـر تـن داشـته باشـ ینه، سلحشور“گفت: اسپند 

ای کدهدر آتشـ ات كم است كهنهياز زره س یبه سپر ندارد. بخش یازين

 "شود.ی میگر نگهدارید

د يدست كشاش نهيزِ زره سيپهن و نوک ت هایانس به پولكيسوش

 "ن زره كامل باشد.ید كه اینمامی نياما چن“گفت: و 

ای نـهیيسـت. آين نينه، چن"كرد:  یش پافشاریاسپند بر سخن خو

دستِ هريچ ن زره كار گذاشته شود. آن را صن تگرانِید بر ایهست كه با

ن يزمبـر آن سـر یمنـیاهر هایاند. اگر قدرتوُروكَش ساخته یرهیجز

  "افت.ی یره نشده باشند، در همانجا آن را خواهيبا چیز

 را بر زرهای نهیيشنوم آمی ن بار است كهينخست“گفت: انس يسوش

  "دوزند.می

 یواهخـ یدارد كه ب دها بـدان پـ ینه كاربردیين آیا“گفت: اسپند 

 "برد.

وُروكَـش بـروم؟  یرهیتوانم به جزمی اما چگونه“گفت: انس يسوش

 یجنـوب هـایام آن است كـه در بخشدهيشناش كه درباره یزيتنها چ

 "جهان قرار دارد.

س، در آنجا یج سَدويست در خلیارهی، وروكش جزیآر“گفت: اسپند 

كنـد. ی میشـرويدرفش پیـن ويسـرزم یفراخکرت به سـو یایكه در
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از  یکـیرومند و خردمنـد كـه ين ییاهوراور نام دارد. ین،  شهرپادشاه آ

رِ بوشاسپ گرفتار آمد، مانند يجم بود و چون به ت یسرداران شش گانه

ش او را بـه قلمـرو یایـفرو رفـت. رعا یشگيهم یبارو به خوابید زيآناه

دانم هنوز در آنجـا خفتـه و می كه ییباز گرداندند و تا جااش یپادشاه

 "زد.يوسنگ برخیو نریدن  غريانتظارند تا با شن مردمش در

از پا  كه بوشاسپ او را یسه هزار سا  از آن روز“گفت: انس يسوش

را  رهیـدهاک آن جزیـن مـدت آژیـدر ا یكننمی گذرد. فکرمی انداخت

 "ر كرده باشد؟يتسخ

هـای گاهیج  تنها پایرانویكنم. وروكش، و انمی گمان“گفت: اسپند 

وز ريـک پدهایـراس بودند. در آن هنگام كه آژيج از خونها در خاراهورا

ان و يـآدم یافتنـد، همـهیراس راه يوان بـه خـونیـشد و اشموغان و د

ت ه صوربن دو قلمرو یختند، و ایگر یرامونيپ هاینيان به سرزمیاهورا

ن و يرزمدو س نینور در آمد. ا یروهاير تنها بازماندگانِ نیرناپذيدژ تسخ

بـر قـدرت ن هستند كه هنـوز در براياز زم یهاینها بخشت یتیدا یقله

 "كنند.می مقاومت یکیبندگان تار

تـرک كـردم كـه  یطیج را در شرایرانویاما من ا“گفت: انس يسوش

 یشـمايمانـده بودنـد و خ یدر شـهر بـاق یانـدك یدهیمردان جنگ د

از دو سـو آن را محاصـره كـرده  یزِ پنجه سنگیو اشناوخونين درفش 
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سـت يد نيـانـد. ب احاگـه كرده یشـماريز اشموغان بيرا ن یتید. دابودن

د آن ین شکل مورد حمله قرار داده باشـند و شـايوروكش را هم به هم

 "جاها سقوط كرده باشد. یره زودتر از باقیجز

 یووروكش است. خَـر یرومند حاميار نيبس یموجود“گفت: اسپند 

ا ردهاک یـروان آژيـپسـتاده و یس ایج سـدويخلهای كهنسا  در كرانه

ز ان بخـش ار باشد، آیست تا نابودش كنند. اگر بخت با ما يآن ن یارای

  "فتاده است.يظلمت ن یروهايجهان هنوز به چنگ ن

جنـوب  ید بـه سـویـن باشد، مـن باياما اگر چن“گفت: انس يسوش

 یبـراخـواهم میدارد. مـی ام بـازین مرا از مقصد اصـلیش بروم و ايپ

 "گنگ دژ بروم.افتن پدرم به ی

. بدون ی، تا هرگز نرسیرتر به آنجا برسیبهتر است د“گفت: اسپند 

 هـایالپر بوشاسپ و سينه زرهت كامل نخواهد بود و در برابر تیيآن آ

   "آمد. یدر خواه یوها از پاید

تر ها سـادیتوانم به وروكش برسم؟ آمی چگونه"د: يانس پرسيسوش

  "جنوب بتازم؟ یم به سويمستقن بروم و یيراگ پايست كه از تين

سـتند بـه خـاک يان مجاز ني.آدمین كنيچن یتوانینم“گفت: اسپند 

راگ كـه بـر فـراز يـت یاز رو یتـوان یراس وارد شوند. تـو تنهـاميخون

ر يد مسیدن به جنوب، بايرس ی. برایراس افراشته شده است بگذريخون
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راس يخاک خون كه از یدنبا  كن ییو آن را تا جا یراگ را ادامه بدهيت

 درفش است.ین ويخارج شود. آنجا سرزم

 شيپـ یجنـوب غربـ یراگ به سويت یاما ادامه“گفت: انس يسوش

  "كند.می رود و مرا از گنگ دژ دورمی

و  یارراگ را پشت سر گـذيكه ت ی، در واقع زمانیآر“گفت: اسپند 

هـت قلمـرو زادگا یکـی، خـود را در نزدیدرفش وارد شوین ويبه سرزم

 راس ويوا و خونيس هایراگ در آنجا كه مرزيافت. تی یاوشگرد خواهيس

  "ابد.یمی انیكنند پامی درفش به هم برخوردیو

ه كـرا  یاهکبار رید ین شکل بایاما به ا"د: يدانه ناليانس نااميسوش

  "د.يهرگز به گنگ دژ نخواهم رس ین گوریرفته ام باز گردم. ا

ن چـرا، هـارابورز همچنـا“ت: گفـدهنـده  یدلـدار یاسپند با لحنـ

و  ین بدوان مردمايكه از م یراس را فرا گرفته است. وقتيگرداگرد خون

 را مالقـات ی، خردمندانیديو به وروكش رس یدرفش گذشتیو یوحش

ن يهمـ . منیند چگونه راهت را ادامه دهیگومی كرد كه به تو یخواه

 یسـو نـت بـهراگ و تاختيت یم كه بازگشتنت از رویتوانم بگومی قدر

رد بـا برخـو ینخواهد داشت. تو هنوز برا یجز نابودای جهيگنگ دژ نت

 ".یندار ین كرده است آمادگيكه در گنگ دژ كم یقدرت
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 یگراس را يار خوب، اگر قرار است قطر خونيبس“گفت: انس يسوش

از  ی. كسـن باشـدياولم باز گردم، بگذار چن یگر به سر جایكنم و بار د

 رخـوردو بیـدرفش با اكـومن دیو ید در مرزهایت. شاسينده خبردار نیآ

 "ام را از او بستانم.نهیریكنم و بتوانم انتقام د

شود، آنقـدر می ن آغازيكه نبرد نخست یدوارم روزيام“گفت: اسپند 

ن یات ایوش. اما اگر دلخیشینديگر به انتقام نیكه د یخردمند شده باش

 "ن باشد.ياست، چن

 ت راافرنبغ، هرچند پاسـخ یبان آتشکدهنگهای " انس گفت:يسوش

تا ابد  یخواهیم این پرسش را ناگفته بگذارم. آیتوانم انمی دانم، امامی

 یخـواهنمی ؟یباشـ یباسـتان یو مراقب آتشـ ینيبا بنشین كوه زیبر ا

 "؟ین شركت كنيو در نبرد واپس ییايهمراه من به جنوب ب

 ن پرسـشیـگـر را بـه ایان دیـاهوراد پاسـخ یتردیب“گفت: اسپند 

 وسـتم ين نيه به همـان اسـت. مـن بـدبيز شبيو پاسخ من نای دهيشن

كنم مـی رن باشد، اما فکـيدروغای افسانه یگمان ندارم كه داستان ناج

قـبش ل یش را بـرایخو یستگید شاینامد، بای میكه خود را ناج یكس

ور جهان نز بازمانده ا یروهاين ی، من و همهین كنياثبات كند. اگر چن

 "د.يم جنگيم آمد و در ركابت خواهينزدت خواه



 سوشیانس/ 310

 

شود؟ عبـور از می اثبات یستگین شایو چگونه ا“گفت: انس يسوش

 "ست؟ين ین كار كافیا ینوات و ورود به شهر مردگان برايچ

ات یتگسـیتـو و شا یرومنـديم از نيتوانمی نه، آنگاه“گفت: اسپند 

ن كهن را درما هایبيم كه آسيابینان ينور اگم یروهاين یراهبر یبرا

 خواهدحاضر ن یدار نشود كسي. جم بزرگ خفته است، و تا بیكرده باش

ل یدتبـ یسـنگ یسیوسنگ هم به تندیرا آغاز كند. نر یدیشد نبرد جد

وشـه و در گ ر بوشاسپ گرفتار آمدهيانِ كه به تیاهورااز  یاريشده و بس

اسـت. اهنـد خوروش او بـر خواند، تنها با خادها رفتهیو كنار مانده و از 

 دانـد. مـن خـودمنمی دهاک رایچکس راهِ كشتن آژينها، هیگذشته از ا

 یو اثـراك بـر یچ ير زدم و هيتاش نهيدان نبرد بر سر و سيبارها در م

م دانـد و او هـمی نکرد. تنها مهردروجِ خائن است كـه راز كشـتن او را

ود، شهم گرفتار  یاگر به دست كس یقرنهاست در حا  فرار است و حت

ن يخسـتنآغـاز نبـرد  یكه بـرا ینيبمی ن راز را آشکار نخواهد كرد.یا

  "د برآورده شود.یبا یاريبس هایشرط

 هنـد. مـن چگونـینمامی ن شرگها ناممکنیاما ا“گفت: انس يسوش

 "ن كارها را انجام دهم؟یا یتوانم همهمی

را بـر خـود  یاجنـام نـ یتـوانی مین كنيتنها اگر چن“گفت: اسپند 

 یشتن بوده است. زرهـیخو ی، برایا. تو تا به حا  هرچه كردهیبگذار
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ش از آن استفاده یبه دلخواه خو یتوانمی كهای به دست آورده یو اسب

ك و بد ين یروهايو نبرد ن یا خاور بتازیجنوب  یبه سو یتوانی. میكن

 یكـه دامنـهم كـرد يبه تو اعتمـاد خـواه ی. تنها زمانیريده بگیرا ناد

دهاک، یـده شود. دانستن راز مـرگ آژيز كشيما نهای گاهینبردت به جا

تواننـد می هسـتند كـه ییزهـايوسـنگ چیا خـروش نریبرخاستنِ جم، 

  "ن را قانع كنند.يشکست خوردگان بدب

 ن كـهيشـاه یچ نگفت. آنگاه بـرايتکان داد و ه یانس، سريسوش

ز ان بـا  گشـود، ي. شـاهديكشـ یخفته بود،  سوت یشب را بر سرستون

نشـان سـنجا  اژدها ید بـر رویـترد ین آمد و با كمـیيتاچر پا یباچ

 فرو كرد.  یزش را در شنل ارغوانيتهای نشست و پنجهاش شانه

گر را یکدی یبه زود“گفت: كرد و  یانس در برابر اسپند كرنشيسوش

  "د.یم دين خواهيدان نبرد واپسيدر م

 "ن باد.يچن“گفت: نهاد و  نهياسپند دست خود را بر س

 





  میاسَرین گاهان: اَیچهارم

اسـب تاخـت.  یجنوب غرب یدوچندان به سو یانس، با شتابيسوش

 یدهرامون آتشکيپ هایییبایان درختان و زيباشکوه از م یمانند تندباد

تر نیيپـا هایكه ارتفاعجهيد  ییان ابرهايمهابا به میفرنبغ گذشت و ب

ر و مـه ان ابـيـدر م یپوشانده بودند. رخش، به سـادگ نوات رايچپل از 

نـوات يچ ره خارج شد، بر ملـاکيت یابرها یاز پرده یش رفت و وقتيپ

 یايـتر بر تهمطمئن یهای. همچون گذشته، اما با گامبه حركت در آمد

 مود.يپ ین دره را در چشم به هم زدنیریز هایبِ بخشيدره تاخت و ش

راز فـراگ بـر يدرخشان تهای از گدازهای زابهيانس مانند خيشنل سوش

  "شد.می دهينوات كشيچ

كه قرنهـا ای مردهگر به جهان آشنا و د یپس از عبور از دره، بار د

انس هنگـام عبـور از يسته بود، بازگشتند. سوشیره زيت یر فشار ابرهایز

د يـد نبونیست تا شایم شده، به اگراف نگريصاف و ترم هایكنار سنگ
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از او  ینوات را به او بدهد، اما اثـريگذشتنش از چ یند و مژدهيرا بب ريپ

 یرمرد پس از عمريهم نداشت كه پ ید چندانيافت. به هر صورت، امين

زنده داشـته  هایزيجفت و جور كردن سنگها، چشمی برای توجه به چ

 باشد.

د و شدار یاشموغان از دوردستها پد هایچادر یپس از مدت كوتاه 

بـه  ییجادو ین سوارین كه از ايانشان تاخت. شاهيم به ميش مستقرخ

زش يـت قوز كرده بود و با چشمان درشت واش شو  آمده بود، بر شانه

 ست. ینگرمی ش یشارويپ یدگرگون شونده یبه منظره

ن بـار یـاشـموغان زد. ا هـایان چادريـرخش با همان شتاب بـه م

 یاريبس هایريبا او داشتند. ت ییواریرو یبرا یشتريب یاشموغان آمادگ

های ك شـد و همـه بـر زره محکمـش همچـون دانـهيش شـلیبه سو

ا تـبه خـود زحمـت نـداد  یانس حتيشکننده، كمانه كرد. سوش یتگرگ

چون ه هميراندازان، بقين تیام بکشد. چون گذشته از ايرش را از نيشمش

 ی، وقتـیخـختنـد. بریگرمی اسـبش هایده از برابر سـميهراسای گله

ا... مـی"زدنـد: می ادیش فریافتاد با زبان ناهنجار خومی نگاهشان به او

 ."ما..ی

كننـد می انم لوم بود كه او را با  جم بزرگ اشتباه گرفته اند و گم

 ش برخاسته است. یاست كه از خواب گران خو ییپادشاه روشنا
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 شـمشاردوگاه اشموغان چ یانهيتاخت، در ممی شيهمچنان كه پ

رام آن هنگامـه، یـا یانـهيده افتـاد كـه در ميف و كشـیظر یکريبه پ

نگـاه  قتـريسـتادن و دقیا یبـرا یكرد. فرصتمی ستاده بود و نگاهشیا

كرد  ه عبوران اردوگاهِ آشفتياز م ینداشت كه وقت یكردن نبود، اما شک

 راهش بود. یش گم شد، چشمان مشتا  ورن بدرقهیرپایو در مهِ زردِ ز

  

آن  یشـمال یرفت، با شاخهمی جنوب یراگ به سويكه از ت یراه

فراخ ای نهكه در شما  تا په یبرف و آتش یاینجا دریمتفاوت بود. در ا

اه و يسـ یهایخود را به چشه سـنگ یزود جا یليگسترده شده بود، خ

زشـان، ينوک تهای یدگیتند و بر یایبا زواها داد. صخرهمی مه گرفته

ا ده و در هم شکسته شـباهت داشـتند كـه مـدتهیجه دشکن یبه نهنگ

در ای انس لحظـهيش خُرد شـده باشـد.  سوشـیر بار وزن  خویش زيپ

 یاكنشـوفتد، چـه ين اگراف بید به ايذهن مجسم كرد كه اگر گذرِ نبون

 نشان خواهد داد. 

بلنـد رسـاند های از قلهای رهيراگ، آنها را به زنجيت یبير سراشيمس

شان با غارها هایآسمان فرو رفته  و دامنه یرهيت یابرهاكه نوكشان در 

از  ین غارها مسکن نژادیشمار سوراخ سوراخ شده بود. ايب یهایو حفره

 اشـموغان كوچـك انـدام و برهنــه بـود كـه رام كـردن سوســماران را
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 هـایز عاجز بودنـد. تنهـا بـا تبرياز سخن گفتن ن ییدانستند و گونمی

دند و بـا یدومی اده به دنبا  مركب ملرورشيپ یا پابزرگشان ب یسنگ

 یچنان مفلـوک و بـدو یزدند. مردممی گر را صدایکدیبلند  یهاین ره

دن و نابود كردنشان تلـف يجنگ یانس وقت خود را برايبودند كه سوش

 جنوب ادامه داد.  یبه سو یشرويوقفه به پینکرد و ب

 شين پـيآتشـ هایگرخش، كه با سرعت بادها و شتاب شهابسـن

د. بـه كـر یمه از روز گـيك نیراگ را در يت یجنوب یتاخت، شاخهمی

دند، يراگ رسـيـت ین نقطهیتریكه در ظهر همان روز، به جنوب یگور

 دیرا پد یسنگ یوستند و دژيپمی راگ و هارابورز به هميهمان جا كه ت

 آوردند. می

رز قـرار داشـت كـه هـارابو یم و خاكستريعظ یدر برابرش، رشته

 هـایرا از بخش یانيـم هاینيم، سـرزميعظـ یبرج هایوارهیمانند د

ده، راه يـن رشـته كـوه خمیراگ در برخورد با ايكرد. تمی جدا یرامونيپ

رفت، تـا می شيپ یجنوب غرب یداد و همچنان به سومی خود را ادامه

 یسـو انس بـهيكنـد. سوشـ یوا را نشانه گذاريدرفش و سین ويمرز ب

ص داد كـه بـه يرا تشـخ یسبز هاید و از دور دستها لکهيشما  چرخ

ــایجنگل ــون سيپ ه ــوطيرام ــگرد مرب ــامی اوش ــد. در آن دورتره  ش

نِ مقابل یوار زریاوشگرد و دياز دشت فراخِ اگراف س یتوانست شبحمی
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ن شهر به یآسوده و آرامش در ا یزندگ یعمر یند. خاگرهيآن را هم بب

 مانست.می شدهگم  ییایرو

از  یدرفش قــرار داشــت. جهــانیــن ويش، ســرزمادر ســمت چــپ

 هایتکـه پـاره كـه تلماسـه هـایریتخـت و كو یگسترده هایدشت

 ن منطقهیو خشن در ا یوحش یمش از دوردستها آشکار بود. مردميعظ

 یکران و خشـکيب هایان دشتيدر م یكه با زندگ یانيستند. آدمیزمی

ن یـاز ا ین خو كـرده بودنـد. چنـد بـار بازرگانـانيت زمرها و خشونیكو

اوشـگرد آمـده بودنـد تـا بـه م مـاران و يده بود كه به سین را ديسرزم

فربه و پشمالو بودند  یر بفروشند. مردميصن تگرانِ زادگاهش صمغ و ق

 اهيسـ یره و خشن، كـه بـر شـترانيت یهایاه و چهرهيبلند س هایبا مو

 یده بود كه برخـيكردند. شنمی ره رنگ بر تنيت یهاینشستند و ردامی

بودند كه در  ین مردمياند و از نخستلشان با اشموغان متحد شدهیاز قبا

انس يدهاک گـردن نهادنـد. سوشـیاد رفته به اگاعت از آژیروزگاران از 

دانست اگر می ز كند، هرچنديشان پرهنيداد از ورود به سرزممی حيترج

درفش نفـوذ كنـد. از یـد به قلمرو ویس برسد، بایج سدويبخواهد به خل

ند. يفراخکرت را بب یایگونِ درنهیيتوانست درخشش سطح آمی همانجا

چنبره زده و هفت  خاكهاكل گرداگرد كه  ین و خاكستريزهرآگ ییایدر

 یجلـوتر، در بخشـ یكمـ فشرد.سرزمين را در آغوش مسموم خود می
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خکرت با تازشی پيروزمندانه فرادرفش، آب ین ويپست و صاف از سرزم

 بود.را پدید آورده س یج سدويخل پيشروی كرده و یدر خشک

 توقـف كـرد. یكوهسـتان ین سه راهیبر ا یقیدقا یانس برايسوش

ن یخـرن رخش نهـاده بـود، خـورد و آيرا كه اسپند در خورج یهایوهيم

 مچـونكـه ه ید. آبـينوشـ ،برداشته بود یتیرا كه از دا یآب هایقطره

داشـت.  روبخشيـن ین و گوارا بود و اثریريج، شیرانویزچ  ا یچشمه

ن رخـش را بـر پشـتش محکـم یراب شد، برخاست و زير و سيس یوقت

ارد شد واز هارابورز ای راگ عبور كرد و به شاخهيكرد و سوار بر آن از ت

ان خواست تا حد امکـمی رفت.می سیج سدويشر ، و خل یكه به سو

خشـك  هـایج به دشتيخل یکینکند و تنها در نزد كوهستان را ترک

 یآب یپرسس از دور مانند یج سدويش وارد شود. در برابرش، خلیر پایز

آن  یانـهيد. در ميدرخشـمی زرد اگـراف هایتلماسـه ینهيرنگ بر س

 شد. كوچك با یریتوانست جزامی شد كهمی دهیمه گرفته د یهایلکه

 ر بود.ین جزایاز ا یکیروكش اسپند، و یبنا به گفته

برهوت  هایزود به دشت یلير شد و خیانس از هارابورز سرازيسوش

ن یـاز گـام زدن در ا ییدرفش وارد شد. رخـش، كـه گـویو یدهيو تفت

 یم به سويتاخت و مستقمی ن چندان خوشحا  نبود، به سرعتيسرزم

و تنهـا  دیـج را ديشـد خلـنمی گـریه دین زاویرفت. از امی شيج پيخل
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بود كه ماننـد  یزرد و بزرگ هایكه مقابلشان بود، تلماسه یچشم انداز

، از كران تا كران گسـترده شـده یتوفان ییایاز در یهایوجم یسنگواره

 بود.

رفـت، می ش تا مچ در شن روان فروهایرخش، با وجود آن كه سم

 یادیزنان يگر اگمیكه د ییاز سرعت خود نکاست و همچنان در راستا

 ینـواختکین، انگـار كـه از يتاخـت. شـاهمی شينبود، پاش یبه درست

انس برخاست يسوش یم گم شدن نگران شده باشد، از شانهي  و بيمح

 و در آسمانها گم شد.

 یکنواختیش تاخت. يان دشت پيدر م یگوچن یساعات یرخش، برا

 درون یانس تنگ كرده بود. هوايهوا، عرصه را بر سوش یر و گرمايمس

ه س شديدش از عر  خيراهن سپيكالهخودش گرم و دم كرده بود و پ

 بود.

ــو ــهیك ــوار و تلماس ــان هایر هم ــه ناگه ــانطور ك از  یزردش هم

 افتند. یان یاهم پ یهارابورز آغاز شده بودند، به گور ناگهان هایهیكوهپا

ای خشـن و قهـوه یخود را بـه خـاك یر، جاینِ كویبلور هایماسه

 یرسِ سرخ هایده بود و خاکيهوا تفت یدند كه از شدت گرمارنگ دا

 یوسـته تـوريبه هم پ یهاینشسته بود، با ترکاش كه گهگاه بر چهره

خـود  یشرويگسترد. رخش با همان سرعت به پمی نيرا بر زم یفیظر
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 آن یشـد و در فراسـومی دهید یشهر یاهيشان، سیشارويادامه داد. پ

ج يك شدن به خلـینند كه نزديرا ببای گسترده یتوانستند خ  ساحلمی

 داد.می دیس را نویسدو

 افت كه در مـورد عظمـتیك شدن به شهر، دریانس، با نزديسوش

نان چن يزم یو هموار یکنواختیكرده است. می ش اشتباههایساختمان

 جلـوه یبزرگـ یاز دور همچون برجسـتگای ن عارضهیبود كه كوچکتر

از  نـد كـه شـهريتوانسـت ببمی شـدند،می تـرکیكرد. حاچ كـه نزدمی

بـا  یهـایخورده ساخته شـده اسـت. خانـه یو تو سر یخشت یهایخانه

 ن،یيتـز کپارچه و فاقـدی یهایتخت و كوتاه  كه گنبدها و هرم هایبام

 یهـایخلرون زده بودند. نياز گوشه و كنارش ب ینیيآ یهایمانند حجم

ر دبود كـه  ینوازز چشميده بود، تنها چیيروها اط خانهيكه گهگاه در ح

 یساخته شهر بهتر از آن بود كه هایشد. ساختمانمی دهینه دين زمیا

 بتشـانوها نسیم نبود كه بتوان به ديدست اشموغان باشد، و چنان عظ

عـزا  هـای رياه را ماننـد بيس یهایپارچهها خانه یداد. بر سر در همه

 اش ریدرفش مردگـان خـویـر بود كـه مـردم وبرافراشته بودند. مشهو

ن حـرف یـسازند. امی ميبزرگ و عظ یهایشان مقبرهیپرستند و برامی

 یبـرا یهـایادبودیش بـه یشـارويپ هایا راست بود، چرا كـه خانـهیگو

 مردگان شباهت داشت. 
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ش را كندتر هایا  رخش را نوازش كرد و او آهنگ گامیانس يسوش

توانسـت می ن شـهریـسراپا زرهپـوش بـه ا یارك شدن سویكرد. نزد

 را یمـردم بـوم یل دشـمنيـدل یخواست بـنمی ترسناک جلوه كند، و

 زد.يبرانگ

و به  دهیر دافت كه او را از دوید، دريبه شهر رس ین وجود، وقتیبا ا

هر و تنـگ شـ یخاك هایچکس در كوچهياند. هدهياز او ترس یقدر كاف

ن ايـ. از ممحکم  بسته شده بودها قِ خانهو ل یشد، و در چوبنمی دهید

از  ید و اثــريكشــنمی ســرکای چهــرههــا خفتــه در پنجره هایهیسـا

 شـهر یابان اصـليكه در خ یفيخورد. باد خفنمی ساكنان شهر به چشم

دن ده شـيكشـ یگرفته بود و صدا ید، خس و خاشاک را به بازیوزمی

 د.يرسمی بود كه به گوش یزين تنها چيآنها بر زم

ها از خانـه یاريگردش كـرد. بسـها ان خانهيدر م یانس مدتيسوش

ده بودند. م لوم بود كـه شـهر يخشک یادیز هایران شده بود و نخلیو

 یو مرگـ یرانـیكـرده و درانتظـار و یخـود را سـپر یروزگار خوشبخت

مسـموم فراخکـرت خفتـه اسـت. بـا وجـود وسـ ت  یمحتوم بر كرانه

 ید حتيرسنمی شان چنان بود كه به نظریو بزرگا ه، تراكم خانهادشیز

كـرده باشـند.  ینجـا زنـدگیدرا یادیـت زيگذشته هم جم  یدر روزها

فشردند كه م لـوم نبـود می چنان افق شهر را در خودها گنبدها و هرم
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بزرگ اسـت كـه تنهـا زنـدگانِ  یا گورستانیشهر به زندگان ت لق دارد 

 ند.او مشلها مار مقبرهيساكن آن به ت

و  یچـوبای ش رفـت و اسـکلهيپـ یخ  ساحل یانس به سويسوش

 دهینار ددر گوشه و ك یانوردیچ دريافت. هیكوچك را در آنجا  یهایبلم

 ن كـهیـا یها برااز سکنه بود. بلم یخالای شد و شهر مانند منطقهنمی

ا در خواست اسـبش رنمی و ندار كوچك بوديرخش بر آن سوار شود بس

سـت، دانست مساحت وروكش چقدر انمی بگذارد. یج باقيخل ین سویا

كند.  یده گايپ ین گرما با پایرا در ا یگوچن یل نبود مسافتیچ مايو ه

نبـا  دان شـهر بازگشـت، بـه يـگر بـه میلگام اسبش را گرداند و بار د

ر كه از شه یافت، پس به بخشيرا ن یهمه جا را گشت و كسای جنبنده

 یلم گرفت بخت خود را به شـکيازگشت و تصمك بود بیبه ساحل نزد

د زد: ایـو فرسـوده كـرد و فر یخـالهای ش كند. رو به خانهیگر آزماید

 "...یآهاااا"

شد  یدر شهر جار ینيان كالهخود شاخدار با چنان گنيش از میآوا

 ینهينمود كـه انگـار نفـس در سـمی نيکه خورد. چنیكه خودش هم 

 حبس شده باشد. یشهرِ خال
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 اوشـگرديانس هسـتم، از سيمـن سوشـ"گر بانگ برداشـت: ید بار

خـواهم نبه شـما  یبيوروكش بروم. آس یرهیخواهم به جزمی م ویآمی

 "ره برساند...یمن و اسبم را به آن جز یرساند، اگر كس

ر آشکا ها در خانه یچ جنبشيش شهر را به لرزه انداخت، اما هیصدا

 ميتکـان داد. تصـم یرا كمـ ایپنجـره یرينشد. تنها باد روكش حصـ

كـه  یمـردمِ شـهرای " خشن تر برخورد كند، پس گفت: یگرفت كم

ام. دهاميا ننجیان به ايب رساندن به آدميآس یدانم. من برانمی نامش را

اخت تان خواهم تیهاد، به درون خانهیايدادنم ن یاری یبرا یاما اگر كس

 "ش ببرد...وروك یرهیافت كه مرا به جزیرا خواهم  یو كس

 یم گرفـت بـه سـوينشد، تصـم یمکث كرد و چون خبر یباز كم

 ود كـهنکـرده بـ ین خانه برود و واردش شود. اما هنوز حركتیکترینزد

 شد. می كیبه او نزدای ان كوچهيد كه از میرا د یكس یهیسا

ر تـن بـ یبلند و خاكستر ییاه چرده، كه ردايبود چغر و س یجوانک

 ده بـود. چشـمانيـچيبه همـان رنـگ پای پارچهداشت و سرش را در 

 بود.نان دستارش م لوم بود. مسلح يو ابروان پرپشتش از مای قهوه

ده ن شـیره نفریآن جز“گفت: لرزان  یك شد و با لحنیجوانك نزد

 "رود.نمی به آن سو یاست و كس
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كه ای زد. لهجهمی درفش حرفیخشن و كشدار مردم و یبا لهجه

 سخن گفتن اشموغان داشت. یوهيشدور با  یشباهت

آنجا  ، فق  مرا بهیره وارد شویخواهم به جزینم“گفت: انس يسوش

 یبـراای لهيبرسان و خودت بازگرد. اگر راه را درست آمده باشـم، وسـ

 "افت.یبازگشتن در آنجا خواهم 

 ییفرهـايره هم در شهر مـا بـه كین جزیبردن نام ا“گفت: جوانك 

دنبـا   بـزرگ بـه یار بوده كه گَندَروایبا شما انجامد. بخت می سخت

  "د.یداز شهر خارج شده، وگرنه تا به حا  مرده بو ییزپایگر یاغی

نجـه برگشتم با او دست و پ ید وقتیشا“گفت: د و یانس خنديسوش

مرا  یتوانمی .د هرچه زودتر به آنجا برومینرم كنم. حاچ شتاب دارم و با

 "؟یبه آنجا ببر

ک دهایـست. تا به حا  آژيدن به آنجا ممکن نيرس“گفت: جوانك 

 ییوچيل كرده است، اما هيرا به آن سو گس یاريبس هایبزرگ ناوگان

 بـرد.مـی انيـا نشسـته اسـت و تمـام مهاجمـان را از میدر یانهيدر م

  "ره است.یند خَرو نام دارد و نگهبان جزیگومی

 یبيمـن آسـ ام. خـرو بـهپس راه را درست آمده“گفت: انس يسوش

 "نخواهد رساند. نترس و مرا به آنجا ببر.
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ه من د شهر است، بيش سفیپدربزرگم، كه ر“گفت: جوانك با اندوه 

 مـا در یدانم كـه هـردومـی امر كرده تا شما را به آنجا ببرم. هرچنـد

م، يخـرو را لمـس كنـ هـایس، آنگاه كه وزش بادِ گوشیسدو یانهيم

هتـر از ك نفـر بیـد مردن یگومی ربزرگمن وجود، پدیم مرد. با ايخواه

ا به تمن است. ینجا بدیگفت حضورتان در امی همگان است. مادرم هم

 "ن شهر گام نزده بود.ین در ایبا زره زر یویحا  د

ار خونخـو یویـانس تازه متوجه شد كه مردم شهر او را بـا ديسوش

در  اسـب ربـان يـد قانون منعِ سوار شدنِ آدمیترد یاشتباه گرفته اند. ب

ب و شـاخدارش هـم يـدرفش هم وجود داشت و كالهخود مهیقلمرو و

كالهخـودش ای ن تصور پر و با  دهند. با خنـدهیكرد تا به امی كمك

از  اغ كـهدم و یمال ین اسبش نهاد. بادیرا از سر برداشت و آن را بر ز

نوازش  س از عرقش رايخ یخاست، موهامی ر بریكو یدهيتفت ینهيس

 كرد.

ر پس“گفت: كرد، می زده نگاهششگفت یه جوانك، كه با چشمانب

 مندارزشـ ییزهـايهستم كه بـه دنبـا  چ یستم. انسانيو نیجان، من د

  "گردم...می

ن، بـا  زنـان از ياز آسمان برخاست و شـاه یین لحظه، صدایدر ا

نمـود.  می قـرار یانس نشسـت. بـيسوشـ یآسمان فرود آمد و بر شانه
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كنـد می د كه با سر به جانب باختر اشارهیست و دینگر انس به اويسوش

 یین گندروايد همیده بود. شاید یزيدهد. او چمی بلند سر ییوهایو غر

 گشت.می ده بود به شهر بازيكه نامش را از جوانك شن

ه است نماند یش از چند روز به آغاز سا  نوباقيب“گفت: انس يسوش

 قـتم تنـگواز نوروز انجام شـود. ش يد تا پیدارم كه با یتیو من مامور

 "ا نه؟ی یبرمی است، مرا به وروكش

ا وهـیش از ديبـت بـين هیـدر ا یدن انسـانیـجوانك كه انگار از د

ن ي  چنـا تا به حـاین انداخت. گويهراسان به شاه یده بود، نگاهيترس

ه د آمـدبنـ یده بود. آن وقت با سرش اشاره كرد و بـا زبـانیند یجانور

كـرد. ب ـد در كنـار اش ییاسـکله راهنمـا یو به سو دیش او دويشاپيپ

گشـود.  به نسـبت بـزرگ را یقیستاد و از كنار آن گناب قایاای اسکله

ن رخـش بسـت. یـاده شد و شاخ كالهخودش را به بند زيانس پيسوش

نگـر ل یكم قیز همراه خود برد. قايق قدم نهاد و رخش را نیآنگاه به قا

ا بـجوانـك پشـت پاروهـا نشسـت و  برداشت اما ت ادلش را حفظ كرد.

 گرفت به پارو زدن پرداخت.می كه از ترس سرچشمه یشتاب

 یهـایاز آب ییس نگاه كرد. گـویج سدويخل هایانس به آبيسوش

طحش سـ یزه تر بود. خاكسـتريزد پاكمی اوشگرد موجيكه در برابر س

 در اعماقش چنه كرده بود.  یآب یكمرنگ بود و رنگ
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 یدن است، سـ ید جوانك از ترس در حا  لرزیدمی انس كهيسوش

ند سا  چ“گفت: آرامش كند. پس  یكرد سر حرف را با او باز كند و كم

 "پسر جان؟ یدار

 "ن نوروز پانزده ساله خواهم شد.یا“گفت: پسرک 

 قش كـرده باشـد، اضـافهیانس تشويلحن مهربان سوش ییب د، گو

  "سوخوم هستم. یلهيقباز  یپسر ین نوهیمن جوانتر"كرد: 

 ود. بـهبـخشن را بر زبان راند كه تکرار كردنش دشـوار  یآنگاه نام

 "ن نام من است.یا"ش افزود: هایگفته 

ان از يـاسـت كـه نـام آدم یروزگار“گفت: د ويكش یانس آهيسوش

 هرچـه راد از مـن اسـت كـهیـد ایا شایشده است.  یم نا و افتخار خال

ی کنواخـت و تکـراریش يش از پـيم بـیمردمـان بـرا هایگذرد ناممی

 "شود.می

س سر ش ناراحت شود، پهاید كه مبادا پسرک از حرفيشیآنگاه اند

. او م بگـوین گنـدروا بـرایـا یدربـاره"د: يحرف را عوض كرد و پرسـ

 "ست؟يك

 ن شـهر اسـت. مـردمیـاو حـاكم ا“گفت: لرزان  ییجوانك با صدا

ر ركـاب ش ديو مدتها پدارد  یدهاک بزرگ ارج و قربیند نزد آژیگومی

 "بزرگ شركت داشته است. یاو در جنگ
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ر سـر و كـا یوین جمله مطمئن شد كه با دیدن ايانس با شنيسوش

ز زمـان د كـه اها بودناهوراوها و یز، تنها دیدارد. گذشته از ورن و اشناو

 یوجـودمچـه نـوع "د: ين تا به حا  زنده مانده بودند. پرسينبرد نخست

 "ن گندروا؟یاست ا

 یهایمنامند، چون سـمی ن پاشنهیزر یاو را گندروا“گفت: وانك ج

ی اه بـراگدر دریا نيز مانند خشکی آسوده است و  دارد. ییبزرگ و گال

 "ی خود كند.كند تا ماهيگيران شهر را گ مهتفریح زیر دریا كمين می

د پسـرک رنگـش از یـمطـرپ كنـد، امـا د یگریخواست پرسش د

 كند.می ش اشارهیاروشيد شده و به پيوحشت سف

 د.یبرگشت و خَرو را د

بود كه  یكه نظرش را جلب كرد، آفتاب تند و زچل یزين چينخست

كـه گنبـد ای رهيـابر ت یپرده ینهيد. سيتابمی ا بر آبیاز در یدر بخش

از ای ق برداشـته بـود و پـارهيـعم یپوشاند، زخممی خماگن را جاودانه

د از يپهناور م لوم بـود. نـور زرد خورشـن شکاف یان اياز م یآسمان آب

ر یـد. در زيرقصمی فراخکرت هایخت و بر آبیرمی رین شکاف به زیا

کـر كـوه ماننـد ين آب، پین نور گرم و بر فراز درخشش زریدرخشش ا

ده بود. یبود كه د ین موجودیتربیخورد. غرمی خرو در نور و باد غوگه

 د اگر از دور به او بـریر بود. شابتيهم عج یتیدا یقله یوچياز ه یحت
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ار بـزرگ بـود. بـه يزنـده اسـت. بسـ ید كه موجوديفهمنمی خورد،می

از  یکـیكوچك بود. تازه متوجه شد ای رهیا جزیبزرگ،  یكوه یاندازه

ن يان بـود، همـیـس نمایج سـدويهارابورز در خل یكه از باچ یهایلکه

 موجود بوده است.

، ار و خشن بـوديپر ش یمرجان هایهدش كه مانند صخريپوست سپ

 یر سه پـاده شده بود. بيسبز و سرخ پوش یهایآب با جلبك یدر كناره

ش را بر یغو  آسا یستاده بود و تنهیا ایدر یانهيم و تناورش در ميعظ

 سـبت بـهه بود، هرچنـد نياسب شب یش به پایآن باچ گرفته بود. پاها

ا تـفراخکـرت فقـ   هایم بود كه آبيكوتاهتر بود. چنان عظاش جثه

 د.يرسمی شیزانو

مش آن را از نظـر يم لوم نبود، چون سرِ عظـ یادیز زيچاش از تنه

اش یشاني، اما بر پماندمیکر يكوه پ یكرد. سرش هم به اسبمی پنهان

ان يـكه بـه چشـم آدم ید. چشمانيدرخشمی شش چشمِ درشت و برا 

د. يدرخشـمی از فهـم و خـرد در آن ایداشتند و بارقه یاريشباهت بس

 بـزرگسـوراخهای شـد كـه می بسـته خـتم یدرازش به دهـان یپوزه

شــدند. می دو غــار ژرف بــر آن بــاز و بســته یماننــد دهانــه اشبينــی

م و دراز يار عظيش بود. دو گوشِ بسهاین بخش بدنش، گوشیبتريعج

برافراشته بود و نازک در آسمان  یگوشتای ك را مانند پردهیداشت. هر
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ش هـایكـرد و بـا گوشمی كیسرش را به آب نزد یو هر از چند گاه

 یشـاخاش یشـانيپ یانـهيكـرد. از ممی جادیم در آب ايعظ یهایموج

خوار نشسـته يرون زده بود. بر پشتش هزاران مـرغ مـاهين و بلند بیزر

 یزچلـ یاز فراخکرت كه در اگراف بدنش بود، با رنگ آب یبودند. بخش

 د. يدرخشمی

 ادیـه كنـان فریـاد جوانك به خود آمد. جوانك گریانس با فريسوش

 "خرو... خرو... او ما را خواهد كشت."زد: می

 فـت.خرو بـاچ گر یستاد و دستانش را به سویق ایانس بر قايسوش

دهد می صيا تشخیدر یانهين عظمت او را در میبه ا یدانست سرنمی

در آب ای ارهپد و با تخته یدمی زيناچای نقطهد او را همچون یا نه. شای

 یست بـه شـکلیبامی نداشت. یگرید یگرفت. اما چارهمی اشتباهش

تـه افیدر منظـور اربـابش را یین، گويتوجه او را به خود جلب كند. شاه

خشـش ن و دريو شاهیش رفت. غريخرو پ ید و به سویباشد، به هوا پر

 وجـه آنچخره كار خـود را كـرد و تانس، بايسوش ییآفتاب بر زره گال

 ب را به خود جلب كرد.يموجود عج

آب باچ گرفت و بـه او  یار كند، سرش را از رويبس یخرو، با حركت

ده و ينـد. چـون صـورت كشـيبمی نبود كه او را یدیچشم دوخت. ترد

سـرش جمـع  یش را در بـاچهایدرازش را به گرف او گرداند و گوش
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از هوش و ادراک كه در شـش چشـم ای بارقه دنیانس از ديكرد. سوش

بـا  یزيـكـرد چنمی که خورد. هرگز فکرید يدرخشمی سرخ رنگ خرو

 ن اب اد بتواند هوشمند باشد.یا

ك كه قرانش به خود آمد. پس به گرف جوانیانس زودتر از قايسوش

دهنـده د آرامشيكوشـمی كـه یاز ترس فلج شده بود برگشت و با لحن

 "رساند.نمی یبيباش، پارو بزن. او به ما آسزود“گفت: باشد، 

خته بـود و دسـتارش يكه اشك و عرقش با هم آم یجوانك در حال

ق به گرف خرو رفـت ید. قايزان بود، با تمام قوا پارو كشیبر گردنش آو

ن غـو  یمرمـر یكه ماننـد دماغـه ید. سريمش رسير سرِ عظیو به ز

ق با یكرد. قای میحركت یكند در آن باچها م لق بود و گهگاه با ییآسا

نجـا یده شـد. در اير بـدن خـرو كشـیز یهیبه گرف سا یادیسرعت ز

بـرد. می شيوروكـش پـ یق را به سویوجود داشت كه قا یآب یانیجر

داد ای هیخود را به سـا یجاای لحظه یرامونشان برايآفتاب درخشان پ

ش یپاهـا رتيـانس بـا حيا افکنده بود. سوشیم خرو بر دريكه بدن عظ

رون زده بـود يا بیست كه مانند سه ستونِ تناور از دریم خرو را نگريعظ

ص داد. در يشـد درسـت تشـخنمی و  چنان بزرگ بود كـه شـکلش را

ر شـکم خـرو قـرار داشـت. یـسرشان، ز یار دور، در باچيبسای فاصله
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در اگرافش در  ییایدر ین خورده كه صدها پرندهيناهموار و چ یسطح

 دند. پرواز بو

تاب وش آفگر در آغیر بدن خرو عبور كرد و بار دیق از زیباچخره قا

ای هد كـه در فاصـلیـوروكـش را د یشد كنـارهمی غوگه خورد.  حاچ

آب  ان مسـاعدیـل جريك قرار داشت. جوانك كه پارو زدنش به دلینزد

خشـان كه آفتاب در ینداشت، سکان را به دست گرفت و در حال یلزوم

ا رانس يز سوشـيـبهـت زده و احتـرام آم یبود،  با نگـاهجش كرده يگ

ا مـن درسـت حـدس یـسـرور مـن، آ“گفت: مقدمه یست. آنگاه بینگر

 "د؟يها هستاهوراام؟ شما از نژاد زده

و را گذشـته ا یكه در روزها ید و به تفاوت دو نفریانس خنديسوش

ان، مـن پسرج نه،“گفت: ها اشتباه گرفته بودند، فکر كرد. آنگاه اهورابا 

ن ان در آیاهورابزرگ دارم كه ای هستم مانند تو. اما خواسته یهم آدم

 "ند.اميبا من سه

 "ها وجود دارند؟اهوراپس “گفت: جوانك 

  "، وجود دارند.یآر“گفت: انس يسوش

شـوند، می كیـد كم كم به سـاحل وروكـش نزدیدمی جوانك كه

 "هاست؟اهورا یراست است كه وروكش خانه"د: يشتابزده پرس
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نهـا از آ یکیام كه دست كم دهيدانم، اما شنینم“گفت: انس يسوش

  "ره است.ین جزیم ايمق

 گر سکوت كرد و در فکر فرو رفت.یجوانك د

انس يوروكـش كنـاره گرفـت، سوشـای ق در ساحل ماسهیقا یوقت

 دش گشودرا كه از وهومن گرفته بود از كمربن ینیزرهای از حلقه یکی

ات به خانهـ به د  راه نده و یترس“گفت: ك داد. آنگاه و آن را به جوان

  "كند.نمی ان را آزاريبرگرد. خرو آدم

بر ساحل  یكه رخش با جهش ین رخش نشست. هنگامیآنگاه بر ز

د. یرپره یجز یبرخاست و به سواش شانه ین از رويد، شاهیپرای ماسه

 بـه یسـاحل تاخـت. وقتـ ید، به سويرسمی رخش، كه آب تا كمرش

 یغو  آسا ینهيق را بر زمیزِ قایر ید، برگشت و آنقدر لکهيساحل رس

سـالمت  ست تا خاگرجمع شد كه از كنار خرو بهید خرو نگريسپ یتنه

 گذر كرده است. 

 ره گام نهاد.یآنگاه به جز

  

درفش نداشت. تنها یو یبا كرانه یچ شباهتيچشم انداز وروكش، ه

كه گياهانی ببيند ر انبوه یتوانست از زمی ااز خاک رای پراكندههای لکه

پهن برگ  یري. افق توس  انبوه درختان گرمسندهمه جا را پوشانده بود
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كــه  یگــریبــزرگ و درختــان تنــاور د هــایده شــده بــود. نخليپوشــ

ده بـود. یـشـان را ندا نمونهیـده بـود يانس هرگز نامشان را نشـنيسوش

 یاهويـزدنـد و همی قدمی ادر ساحل ماسه ییبایسرخ ز هایخرچنگ

 یریكـو یاز تبـاه ید. اثريرسمی از آسمانها به گوش ییایدر یپرندگان

شـد. هـوا نمی نجا مشـاهدهیده بود در اید یخ  ساحل یكه در آن سو

بود، پس گذاشت كالهخودش همچنان برتـرک  یهمچنان گرم و آفتاب

تمـدن  ایـاز شهر  یان درختان تاخت. نشانيخته بماند و به میرخش آو

د یـدانست چگونـه بانمی شد ونمی دهید یبا و وحشیز ین منطقهیدر ا

 دا كند. يداده بود پ یرا كه اسپند نشانای نهیيآ

نـد ش از چيداد كه بـمی د درخشان در آسمان نشانيگاه خورشیجا

 نمانده است.  یتا غروب آفتاب باق یساعت

 یت. حتـسـو و آن سـو رفـ نیدراز در جنگل به ا یانس مدتيسوش

ا موجودات دو پـا بـه یاز شهر  یچ اثريرخش هم سردرگم شده بود. ه

د و او يرسـمی د فـرايخـورد. كـم كـم زمـان غـروب خورشـنمی چشم

ن وفـادار ين كه شـاهیان درختان بلند سرگردان بود. تا ايهمچنان در م

شادمانه بر فراز سرش به پـرواز در آمـد.  ییوهاید و با غريبه دادش رس

د و توجهش را به خـود جلـب يسرش چرخ یكه چند بار روپس از آن 

ستاد تا مطمئن شود یامی هم یپرواز كرد. هر از چندگاه یكرد، در جهت
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 ن نشـانيكـه شـاه ییكند. رخش در راسـتامی انس دنبالشيكه سوش

 ش رفت.يداد پمی

بـه  كوتـاه یر را درست انتخاب كرده بود، پس از مدتين، مسيشاه

 یوارهـایدند. جنگل تا پشت ديم رسيعظ یشهر یغو  آسا یوارهاید

شـدند. می دهیيوارهـا سـایافت و درختان بلنـدش بـه دیمی شهر ادامه

افش منفذ و صـ یدن سطح بید، از ديوار رسید یبه پا یانس وقتيسوش

ده يتراشـای کپارچـهیوار را از سـنگ سـرخ یـكـل د ییرت كرد. گويح

 یاصــلدور زد. در فو وار رایــدروازه د یانس در جســتجويباشــند. سوشــ

 یخـيم خورد كه با خـ می وار بریهمسان بر د یهایبه يبه كت یمساو

دادنـد. یم را به رهگذران اگالع یزينوشته شده بودند و چای ناشناخته

ش يسـبز جنگـل پـهای هیان سـايدر م یگوچن یمدت یانس برايسوش

 افت. یشهر را  یرفت، تا آن كه دروازه

كرد. آمـد و شـد نمی یاز آن پاسدار یو نگهبان دروازه، گشوده بود

د كـه بـدنش یـاز دور درا  یشد. تنها مرد جواننمی دهیدر آن د یچندان

انس سواره از دروازه يده بود. سوشين خميسنگ به ظاهر یسبدوزن ر یز

د و يـچيپای گذشت و او را صدا كرد. اما مرد بدون توجه به او در كوچه

 یآسـاغو  ینس از كنـار دو مجسـمهاياز چشمش پنهان شـد. سوشـ

دروازه كار گذاشته بودند، عبور كرد  یكه در دو سو یانیجنگجو یسنگ
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 یشهر وارد شد. شهر با وجود آن كه خلوت بـود، از عظمتـ یو به فضا

بزرگش انباشته از گل و درخت بـود. های كرد. خانهمی تیحکا یباستان

و درهـا ها ه بودند و پنجرهديرا از همان سنگ سرخ تراشها خانه یهمه

های ن كرده بودند. نشانهیيتزای دهيچيو پ یهندس یچوب هایرا با قاب

در  یكه بر بند یهایشد. رختمی دهیمردمان در گوشه و كنار د یزندگ

 بـرها كـه از كوچـهای همهمـه یپهـن شـده بـود، صـداای بام خانـه

هـا گاه از قاب پنجرهند كه گهیو خوشاگشوده  یهایخاست، و چهرهیم

 كردند.می با ت جب نگاهش

پهـن و سـنگفرش  یابـانيش رفت، تا بـه خيانس همچنان پيسوش

 نیرمـرس مید كـه تنـديرس ید. آن را ادامه داد و به چهارراهيشده رس

م سو دانست از كدانمی كار گذاشته بودند.اش انهياز خرو را در م ییبایز

دو مـرد  سـتاده بـود كـهیچهـارراه ا یانـهيبرود. همانطور سـواره در م

 یبـا زبـان ابان وارد شـدند.يگذشتند و به خها از كوچه یکیانسا  از يم

 ید تـوجهيرسـنمی روان و ناشناخته گرم صحبت با هم بودند و به نظر

نگـاه کش شـدند. آیانس منتظر مانـد تـا نـزديبه او داشته باشند. سوش

 ییاهورا  هستم و به دنبا ایگانهيد. بيمرا ببخش“گفت: خطاب به آنها 

 "د؟يشناسمی گردم. او رامی وریبه نام شهر
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 یکـید. بـارو بودنـیدو مرد به او نگاه كردند. هردو بلنـد قامـت و ز

 ود، ازكه جوانتر بـ یگرید هایليسب .و كوتاه داشت یجوگندم ییموها

ردو بلندش را در پشت سـر بسـته بـود. هـ یبناگوشش در رفته و موها

 به؟ مگـریك غری“گفت: كه سالمندتر بود  یرومند بودند. مرديسالم و ن

 "به باشد؟یدر وروكش غر یشود كسمی

 "ام.دهیند د، او را تا به حا یگومی راست“گفت: آن كه جوانتر بود 

 گفتند.می ن سخنيدلنش یب، ولیغرای هردو با لهجه

ه ك یا كسیور یدن شهرید یدور برا یمن از راه“گفت: انس يسوش

  "ام.ك باشد، آمدهیاو نزد به

 ؟ مگـر هنـوز دریاتو از كجا آمده“گفت:  یمرد سالمندتر با بدگمان

 "كنند؟ی میناشناخته زندگ یانيره بومیجز

، امبرخاسـته اوشـگرديبه نام س ینه، من از شهر“گفت: انس يسوش

 "راس.يوا و خونيس یمرزها یدر آنسو

ت: گفـمـرد جـوانتر  كردند. ب ـد یرت به هم نگاهيدو رهگذر با ح

بـه وروكـش  یدهـد كسـنمی ناممکن است. خرو اجـازه یزين چيچن“

  "ك شود.ینزد

 عبـور یباشد. خرو به آنها اجـازه اهوراد او هم یشا“گفت:  یگرید

 "دهد.می
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ا راز آنـان  یاريسـتم، امـا بسـين اهـورانه، مـن “گفت: انس يسوش

ن یـكم ابه نزد حـارفتن  ید مرا برايخواهنمی دانم.می شیدوستان خو

 "د؟يكن ییشهر راهنما

ر بـبه كالهخود شاخدارش كـه همچنـان  یانسا  با بدگمانيمرد م

 "ا.يدنبالم ب“گفت: زان بود، نگاه كرد و ین رخش آویز

 بحـث راه افتاد كه با حرارت بـا هـم یانس به دنبا  دو مرديسوش

ت اسـ یسـرگردان یاهوراانس يانسا  م تقد بود سوشيكردند. مرد ممی

از  دانست كـهی میدا كرده، و مرد جوانتر او را آدميكه اختال  حواس پ

 آورده است. یاميحاكم شهر پ یدور برا هاینيسرزم

ه ســتادند و بــی، ایابــان پهــن و بزرگــيدو مــرد پــس از عبــور از خ

 هـایواریـبا د ییبایانس اشاره كردند. در برابرشان كاخ بزرگ و زيسوش

 بلند كاخ به هایز قرار داشت. ستونينوک ت ایهشده و برج یكاركنده

دوردسـتِ  هـاین بودند و بـر كنگرهیر مزيس شیبا سرد یهایسرستون

 ر افراشته بودند. يد با نقش سر شيسپ یهایكاخ پرچم هایبام

نجا كاخ پادشاه وروكش اسـت. امـا اگـر بـه یا“گفت: انسا  يمرد م

، یدانمی ت متاسفم. حتمایبرا ،یاور آمدهیدن سرورمان شهرید یسودا

ن بوشاسپ درازدست او را گرفتار كرده و از آن یسه هزاره است كه نفر

دن ید یكنم به تو اجازهنمی ن خفته است. گمانیبلور یهنگام در تابوت
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كـه مـردم  یهـایمان را بدهنـد. اكنـون قرنهـا از آن روزارِ خفتـهیشهر

 رهیـن جزیشان به اگلسم شدهارت پادشاه یز یدرفش گروه گروه برایو

 "آمدند، گذشته است.می

گـان. ارت خفتیـداران آمده ام نه زيدار بید یبرا“گفت: انس يسوش

 "ارتان نخواهم شد.ید كه مزاحم خواب شهرين بدانيقی

ار يبسـ“گفـت: ش را بـاچ انـداخت و هایكه جوانتر بود شانه یمرد

 یرهيـت هـاینكه بـه خـاگرش از جها یمهم دار یكار ییخوب، گو

چر بـار ا به تـاابان را ادامه بده تين خي. همیانجا آمدهیآبها تا ا یآنسو

ن يو جانشـاافـت. ی یشکاران بهرامِ دچور را در آنجا خواهي. پیعام برس

  "ور است.یشهر

ش را بـه شـکم هـایدو مـرد تکـان داد و پا یبرا یانس دستيسوش

با و مجلل گذشت یز یابانيش رفت و از خيرد. رخش با وقار پشرخش ف

سرسبز و پر گل آراسـته بودنـد. آنگـاه بـا  یكه دو گرفش را با درختان

كـاخ  یداخلـ یفراوان و پهن باچ رفت و به محوگـه یهایاسب از پله

ر گاقهـا و یـاز نگهبانان و محافظان در ز یچ اثريوارد شد. همچنان ه

ن ین كه در ایمورد اانس كم كم در يشد. سوشنمی دهیدها كنار گذرگاه

اده شد و رخـش را يساكن باشد به شك افتاده بود. از اسب پ یكاخ كس

 یكه بر دوشش نشسته بود، از آسـتانه ینياط  رها كرد و با شاهيدر ح
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 یش قرار داشت گذر كرد. از برابر مجسمهیش رويكه پ ین دریبزرگتر

ع وارد شد كـه يار وسيبس یبالدار گذشت و به تاچر یپهلوان یغو  آسا

 ش افروخته بودند. هایواریفراوان را بر د یهایمش ل

لنـد بسـالخورده و  یروبرو شـد. مـرد یآنجا بود كه باچخره با كس

سـتاده بـود. یاای گوشهبر تن داشت، در  یسبز یقامت كه لباس ساده

فش ز چند قدم بـه گـريرمرد نيش رفت. پیدنش به سویانس با ديسوش

: گفـتانس يبم و محکـم او را درود گفـت. سوشـ ییابرداشت و با صد

 هایسـشست كه پاسخ پرين ین كاخ كسیا از ساكنان ایدرود بر تو، آ“

 "مرا بدهد؟

 ز به او انـداخت و چشـمان درخشـان سـبزش بـريت یرمرد نگاهيپ

ران سا  هزا“گفت: متوقف ماند. آنگاه ی كه بر تن داشت، نات زرهیيتز

انسِ يسوش ا بایهستم. بگو بدانم جوان، آ یوزن رياست كه در انتظار چن

 "روزمند روبرو هستم؟يپ

 "انس هستم.ي، من سوشیآر“گفت: انس يسوش

بلنـد  یب كرد. در برابرش خم شد و كرنشيعج یرمرد كاريآنگاه پ

کـه خـورده بـود، ی ین ابراز احترام ناگهـانیانس كه از ايباچ كرد. سوش

رمرد كه اشـك ياو را بلند كرد. پرمرد گذاشت و يپ یدستش را بر شانه

بزرگتر از ای یچه خوشبخت“گفت: در چشمانش حلقه زده بود،  یشادمان
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ره یـن جزیـرا بـه ا یده كه ورود ناجين كه عمرم چندان به درازا كشیا

 "شاهد بوده ام...

نها ت یستم. فق  مردين یپدر جان، من هنوز ناج“گفت: انس يسوش

 یتـيناشـناخته از گ ین گوشهیدر ا پدرم یو سرگردانم كه در جستجو

  "ام.سر در آورده

بـا  ین است؟ تنها تفاوت ناجیجز ا یكس یمگر ناج“گفت: رمرد يپ

 رامونـتياز اراده پای دهد. هالهمی گران آن است كه جهان را نجاتید

بـزرگ  . چنان به جمیدار ین قصديدهد چنمی را فرا گرفته كه نشان

  "با او اشتباه گرفتم.كه نخست تو را  یه هستيشب

ن یـر ابه نام بهـرام د یام دچوردهيپدر جان، شن“گفت: انس يسوش

 "راند.می ن حکميسرزم

د خود یا، مرا ببخش، بیآر“گفت: عذرخواهانه زد و  یرمرد لبخنديپ

 شيپـ یقیشکار بهرام بزرگ هستم. دقايكردم. من پی میرا به تو م رف

د رومنـين یكوچك از برابر خرو یقیبانان وروكش خبر دادند كه قادهید

هـرام باده كـرده اسـت. از آن هنگـام يـره پیرا در جز یگذشته و سوار

 "نم.ك یا تا تو را به او م رفيكشد. با من بمی انتظار ورودت را

انس يمودبانه راه را به سوشـ ین سخنان با حركاتیرمرد با گفتن ايپ

گـر ید یاچر را به بخشكه ت ییدر راهرواش ت ارف كرد و شانه به شانه
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ی چ منتهـيچـاپيپ یش رفت. راهرو بـه پلکـانيكرد، پمی از كاخ متصل

 یاد به دریز یرفت و در ارتفاعمی شيبلند پای شد كه بر فراز منارهمی

انس يسوشـ یرمرد در راه برايشد. پمی شده ختم یكارسنگين و منبت

 هـا هسـتند.ااهورمردم وروكـش از بازمانـدگان  یف كرد كه همهیت ر

ره بـه ارملـان آورده، یـن جزیشان در ایكه خرو برا یتيگفت كه امنمی

ن یـان بـرده و ازايـرا از م یرزمـ هایدادن و آموزش یضرورتِ نگهبان

، یتــيآزادِ گ یرهیــن جزين واپســیــروســت كــه مردمــان خوشــبخت ا

دن زرهپوشـان و یـانـد و بـه دقرنهاست كه سـالپ بـه دسـت نگرفته

كه  یدر یشده یزركوب یاند. آنگاه پشت  دو لنگهنکردهجنگاوران خو 

سـتاد و در را یپلکان قرار داشـت، ا یمناره در انتها ین نقطهیدر باچتر

سـتاده، از یرمـرد بـه احتـرامش عقـب ايد پیـانس چون ديگشود. سوش

های بزرگ و پرنور وارد شد كه پنجره یدر عبور كرد و به اتاق یآستانه

 ینمـكِ بادهـا یغروب بـود و بـو ین پرتوهایته از آخربزرگش انباش

 زد.  می در آن موج ییایدر

دور آن  ین و بزرگ نهاده بودند و گروهـيسنگ یزيدر مركز اتا  م

، یمـيسـرخ و عظ یسـنگ ینشسته بودند. در پشت سرشان، بـر سـکو

سرخپوش بر آن خفته بود. در  یکريشد كه پمی دهین دیبلور یتختگاه
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بـه  ین را بـرایزرای لچهيشد كه بمی دهیبرافروخته د یانبرابرش آتشد

 در كنارش نهاده بودند.  هاهم زدن زغا 

ز يـم یشمرده به حركت ادامه داد و به سـو یهایانس با گاميسوش

 هایسلبا یز نشسته بودند، همگيكه گرد م یش رفت. مردان و زنانيپ

كـرد. می نظـرشـان جلـب  ییبـایفاخر و رنگارنـگ بـرتن داشـتند و ز

 کتـرینزد یانسِ زرهپوش دوخته شد و چون كمـيشان بر سوشهایچشم

انس كـه يك برخاسـتند و در برابـرش كـرنش كردنـد. سوشـیکایآمد، 

از آنهـا ای رهان سر خم كنند، بـا اشـايان در برابر آدمیاهوراده بود ينشن

ه سـتادیکر ايار بلند قامت و غو  پيبس یش از همه، مرديتشکر كرد. پ

چـون داشت و شنل بلنـدش همای ش بلند و فر خوردهیود، كه مو و رب

كـه در  یمرصـ  یاو با دست به صـندل با  بر پشتش برافراشته بود.

 "ن.يكنم بنشمی خواهش“گفت: ز نهاده بودند اشاره كرد و يكنار م

 رمرد سـبزپوش هـمينشست. پ ید بر صندلیترد یانس با كميسوش

نهـا ه كرد. منتظـر بـود آيتک یگرید یپشت سرش وارد شد و بر صندل

 یمیدن نکردند، به همان شـگرد قـيد چنیكنند وچون د یخود را م رف

 ییهنمااوشگرد با رايانس نام دارم و از سيمن سوش“گفت: متوسل شد. 

 "ام.نجا آمدهیفرنبغ به ا یآتشکده یاسپند، بانو
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ای رهقنراهن يدار كه پسکوت كرد. مرد شنل یآنگاه به گور م نادار

و  د، سـر بـوريدرخشـی میپرنقش و نگارش در نور آفتاب سرخ بـاختر

 یدر مـدت ومن بهرام نـام دارم “گفت: بزرگش را در برابر او خم كرد و 

 ره محسـوبیـن جزیـور بزرگ به خواب فـرو رفتـه، حـاكم ایكه شهر

 "نان، دوستان و همراهان من هستند...یشوم. امی

 یهاینام برد.نام ك را یه كرد و هرانش اشاريك اگرافیکایآنگاه به 

ار انس دشـويسوشـ یب كه تکرار كردنشان هم بـرایچنان ناآشنا و غر

 بود، چه رسد به حفظ كردنش.

ه كـنجـا، چنـان یا“گفـت: افت، بهـرام یان یپا یمراسم م رف یوقت

 یقـاگنن ياز واپس یکیف كرده است، یتان ت ریزم اسپند برایدوست عز

چ يهـ بکار مصون مانده است. هرچنـدیدهاک فریاست كه از دستبرد آژ

سـپاه  یشـرويتوانـد از پی میرومند تا كـين یم خرويداننمی ك از مای

ن ره آسـمايـت یابـرهای گهگاه لکـه ن روزهایكند. ا یريظلمت جلوگ

 از تلــخ شــدنِ آب فراخکــرت در یهــاید و گزارشیــآچیوروكــش را م

وان سـالخورده نـات یوخر ییده است. گويره به دستمان رسیساحل جز

  "شده و از برهم زدن فراخکرت درمانده باشد.

مش يعظـ هـاین بود كه با گوشیا یپس برا"د: يانس پرسيسوش

 "زد؟می آب را بر هم
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 ز ماننـد،ن نکند و آب و باد از تحرک بـاي، اگر چنیآر“گفت: بهرام 

 یهيـد بقا ماننـیـشوند. آنگاه آسـمان و درمی ن مار بزرگ دچاریبه نفر

 یبرا یكاف یرويگردند و سپاه ظلمت نمی رهين و تينقاط جهان زهرآگ

 یتـ، وقیواهآورند. اگر راستش را بخـمی نجا را به دستیافتن به ایراه 

م یدگران شاز مرز خرو گذر كرده، همه ن یقیوران خبر دادند كه قادهید

نه شبختاخو باشد. اما یکیتار هایرويآغاز هجوم ن ین نشانهیكه نکند ا

، بـا رخـش و زره جـم را بـه مـن دادنـد هایینشان ین نبود و وقتيچن

تظـر عمرم روبرو شدم. سه هزار سا  اسـت كـه من ین شادمانیبزرگتر

 "م.يآمدنت هست

ادتـان ق اعتمیدانم چقدر چنمی بهرام دچور،ای " انس گفت:يسوش

 دارد. ییچـه م نـا یره بـه راسـتین جزیدنم به ايدانم رسنمی هستم، و

ه در كـ یريچ و خم و دشوار بوده و مسيام چنان پرپكرده یكه گ یراه

ی هـرا وا یديـش رو دارم آنقدر ناشناخته و مـبهم اسـت كـه هـر اميپ

 "د.ینمامی

زره جم بـزرگ را بـر بـدن  یوقت یچگونه انتظار دار“گفت: بهرام 

ن یـنم شادمان نشوم؟ سه هزاره است كه از فراز ايبمی ارجمند یپهلوان

م كـه از یجـومی را یكنم و گـرد و غبـارمـی برج به فراخکـرت نگـاه
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با رخش به قلمرو حکومتم  یسوار یرخش برخاسته باشد. وقت هایسم

 "دوار شوم؟يد امیآورد، نبامی پناه

ك است كه سـخن گفـتن از یچنان تارای زمانه“گفت: انس يسوش

ر از بـه دو یآفتـاب یرهین جزیدشوار است. شما كه در ا ید و شادمانيام

ه نانـيد، لحنم را بدبيكنی میوانِ خونخوار زندگیاشموغان و د یطرهيس

 یستساز  یام ناشینيد. بدبين را بر من ببخشیافت. اما اید يو تلخ خواه

 "ند است.یناخوشاای ست، كه حاصل تجربهيام نقصد و اراده

م. يدانینم دتيم و نااميفهممی سخنانت را“گفت: رمرد سبزپوش يپ

م بـا د هـیـنوات گذشـته باشـد، بايكه از شهر مردگان و پل چ یپهلوان

  "را بنگرد. یتيمتفاوت گ ینگاه

 یدر فکـر فـرو رفـت، و چـون سـکوت مودبانـه یانس مدتيسوش

 اسـپند  كـه ید بـدانیرومنـد، شـايبهرام نای " د، گفت:یزبانانش را ديم

 "ل كرده است؟يره گسین جزیچه مرا به ا یبرا

ما داستان آمدن  یش براي. ارشتاد هزاران سا  پیآر“گفت: هرام ب

بِ يكـه آسـای آمـدهای نـهیيكرده است. تو به دنبـا  آ ییشگويتو را پ

ره یـن جزينـه در همـیين آیـبوشاسپ را از زرهت دور خواهـد كـرد.  ا

 یشود. آن را صن تگرانِ وروكش در آن زمـان كـه فتنـهی مینگهدار

ره سـاختند. امـا یـن جزيهمـهای ته بود در كارگاهدهاک تازه برخاسیآژ
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سپاه دشمن بر جمِ بزرگ استفاده از آن را ناممکن ساخت. پس  یرگيچ

ورِ سلحشور كه تازه زخم برداشته بود و هنوز به خواب فرو یبا نظر شهر

كـه  ییم. در جـاين به امانت گذاشـتیبُرز ینرفته بود، آن را درآتشکده

 یکیتـار یروهاياگر ن یكند و حتی میاسدارش پیر مقدس از مرزهايش

 "افت.ینخواهد  یره بتازند، به آن دسترسیهم به جز

 یار عـاليبسـ“گفـت: ن خبر شادمان شـد و یدن ايانس با شنيسوش

 "رم؟ينه را از شما بگیيتوانم آی میاست، ك

 چکسيبزرگ، ه یناجای " كرد و گفت:ای رمرد سبز پوش خندهيپ

ر يشـ ن تجـاوز كنـد.یبـرز یم آتشـکدهیبـه حـر ست تايآن ن یارایرا 

 را ین كـرده، هـر رهگـذريآن منطقه كمـ هایكه در بوستان یمقدس

 توانـد بـهمی اسـت كـه یور به ما وعده داده كه تنها ناجیدرد. شهرمی

 "نه را به دست آورد.یيسالمت از كنار او بگذرد و آ

حركـت به آن سـو  ین باشد. كيار خوب، چنيبس“گفت: انس يسوش

 "م؟يكن

ات كـرده و رنـج سـفر خسـتهای دهيتو تازه از راه رس" بهرام گفت:

با  ییارویرو یروانه ین زودیست كه بگذارم به اين یزبانياست. شرط م

نجا بمـان و اسـتراحت كـن. ی. امشب را در این بزرگ شويچن یخطر

آتشـکده  یم. فردا صبح، با هم بـه سـوين گاهان هستيهنوز در چهارم
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 یكه بر شـانه دار یمرغين مدت، آن فرزند سیم رفت. در ايواهش خيپ

ف خواهـد یم ت ریش را براهایخواهد خورد و داستان یريهم خوراک س

  "كرد.

ر را بـاچ گرفـت و بـا سـاش ن را گفـت و انگشـت نشـانهیبهرام ا

دوشـش  ین از رويد كـه شـاهیـانس با ت جـب ديكرد. سوشای اشاره

بـار  انس هم كه تـازهيگشت او نشست. سوشبرخاست و با  زنان بر ان

 ار خـوب، سـپاس مـرا بابـتيبسـ“گفت: كرد، می راه را حس یخستگ

  "د.یریتان بپذینوازمهمان

ا از رانس يرمرد سبزپوش سوشـيز برخاستند. پيآنگاه همه از پشت م

رد. كـ یینمـاگر از كاخ راهید ین برد و او را به بخشیيمناره پاهای پله

س را انيوشـسكرد. بـانو  یانسا  و مهربان را به او م رفيم ییآنگاه بانو

 هـایبـاسد. لیبرد و به او كمك كرد تا زره از بدن بگشا یبه منزلگاه

بز سـ یدشـان، و ردایدش را از او گرفت تـا بشويده و چرکِ سپيچروك

ن را د و رامشـگرايـش چین برايرنگای ش آورد. آنگاه سفرهیبرا یسبک

بر سر  یورود ناج یرباز دربارهیكه از د یهایترانه فراخواند تا با سرودن

ش یتنهـا زبانها بود، شادمانش كنند. پس از صرف غذا، همگان رفتند و

 بخوابد و استراحت كند. یگذاشتند تا  كم
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در  ود يش گسترده بودند دراز كشـیكه برا یانس بر بستر نرميسوش

 یبـیغر یایـا روبه خواب فرو رفت و تمام شب را بـ یچشم بر هم زدن

كنـد و در می م گنگ دژ عبوريعظهای د كه از دروازهیدمی ر شد.يدرگ

در اش هرهكه چ یند، پدريبمی شیآن، پدرش را در انتظار خو یآستانه

پنهـان  مانند آن كه بر سـر داشـت، یكالهخود یر نقاب اژدهاگونهیز

را  رگكرد كه رخسار جم بـزمی انس به گور مبهم حسيبود. اما سوش

د در نیب و ناخوشـايـمه یزيـن وجود، چیافت. با ایدر پشت آن خواهد 

و داشـت تـا از امی انس را وايکر زرهپوش وجـود داشـت كـه سوشـيپ

جـم  یچهـره یدانست كه اگر  نقاب از رومی مبهم یزد. به گوریبگر

  ا تـایـن روید آشکار خواهد شد. ايپل یویب ديبرداشته شود، صورت مه

دار يـب رش بود. در آن هنگـام،يبانگیگر یم بامدادين شميدن نخستیوز

 ود وشد و قدم زنان به بوستان كاخ رفت. سخت در فکـر فـرو رفتـه بـ

 ست.يده بود، چیكه د ییایرو یدانست م نانمی

ك و یـگر بوستان برخاسـت و در تارید یاز گوشه یهایقدم یصدا

 ینگاه دختر كیك شد. با یف به او نزدیظرای هیسا یروشن صبحگاه

بـود كـه  ییده بود را به جا آورد. همان بـانویمناره د یكه در اتا  باچ

بلنـد بافتـه بـود و از ای را بـه صـورت رشـتهاش یبلند قهوه ا یموها
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ن يدلنشـ ییشد. دختـر بـا صـدامی دهیكوچکش د هایانشان گوشيم

 "اند. مگر نه؟اها خواب را از چشمانت ربودهیرو“گفت: 

از  ، اما تویآر“گفت: ق كرد و یت جب حرفش را تصد انس بايسوش

 "؟یدانمی كجا

ه را كـ یقین است، خفتن در وروكش حقـايهمواره چن“گفت: دختر 

كننــد و چشــمان می مــان بــرمالیم، برایابــه زحمــت پنهانشــان كــرده

 ".میره شويمگو خ هایكنند تا به رازمی انگارمان را وادارسهل

 یخـواهی می نـی“گفـت: ده بود افتاد و یادِ آنچه كه دیانس يسوش

 "قت داشت؟يدم حقیآنچه كه من د ییبگو

، وجـود داشـتهقـت در آن ياز حق یهایشـك رگـه یب“گفت: دختر 

 "كرد.نمی اتن آشفتهيوگرنه چن

رش انس اخم كرد و به فکر فرو رفت. مگر ممکن بود جم پديسوش

 سـا  ینهـا سـانس تيش مرده بـود و سوشـيباشد؟ او سه هزار سا  پ

ليـد و پیا شاید م نایش این بود كه جم نيز بـه قـدر آژیـدهاک داشت. 

 دیوخو بوده است؟ 

دانم چـه ینم“گفت: د مخاگبش در فکر فرو رفته،  یدمی دختر كه

ز يـزمـانش برسـد، همـه چ یهوده به آن فکر نکن. وقتـي، اما بیادهید
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ن یتـابوت بلـورم تـا یار بـرویا به برج شـهريت آشکار خواهد شد. بیبرا

  "را نشانت دهم. وریشهر

 ومناره افتـاد  یباچ ینهيکر خفته بر تخت آبگياد پیانس به يسوش

 "م.یار خوب، برويبس“گفت: 

 در كـه یبـاگراوت هایان باغيش او حركت كرد و از ميشاپيدختر پ

ره يخ یسرعت عبور كرد و با ،فروختندمی جلوهآسمان آبیِ سيرِ بامدادی 

آن  ید بـراانس ناچار شيفراوانِ مناره باچ رفت. سوش هایپله كننده از

 كه از او عقب نماند پشت سرش بدود.

رمـرد سـبزپوش صـبر يآخر راه در را گشود. او هم مانند پدر دختر 

 یانس وارد شود. آنگاه پشت سرش وارد شد و به سويكرد تا ابتدا سوش

 ینومند و عضـالنت یکريانس در آنجا پيش رفت. سوشينه پيتخت آبگ

ده شـده يـچيپ یارغـوانای باشکوه در خرقهای د كه مانند مجسمهیرا د

نه نگاه داشته بود و آرام يار بزرگ را با دو دست بر سيبس یريبود. شمش

ن پوشانده بودند. اما یبلور یش را با قابیده بود. روينه خوابيبر تخت آبگ

 یتوانسـت از ورامی انسيکر كامال شفاف بود وسوشـيپ یرو یشهيش

 یشتر مردمـيند. بر خالف بيبِ مرد خفته را ببيمردانه و نج یآن چهره

 ین بـر موهـایـزر یل نداشت و تـاجيش و سبیده بود ریكه در شهر د

درشـت  یتاج، زمـرد یانهيكرد. بر میی میخودنمااش ییكوتاه و خرما
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 نظـر كه به یبر آن حك شده بود. نقش یینشانده بودند كه نقش اژدها

كنجکاو بازوبندش را لمس كرد و  ید. با انگشتانيرسمی انس آشنايسوش

ده است. چشمان مرد بسته بود ین در كجا دیش از ايمتوجه شد آن را پ

 مه باز. يده رنگش نیو لبان پر

ه شـتر بـيخفتـه اسـت؟ ب یا به راسـتیآ“گفت: د یانس با ترديسوش

 "ه است.يمرده شب یسیتند

اثر گلسم بوشاسـپ اسـت. هـركس كـه بـه ن ینه، ا“گفت: دختر 

ه مـرگ ه بيشب یشود و در خوابمی ن شکل فلجید به ایرش گرفتار آيت

 خواهـد داريـگـر بیزد، بـار ديوسنگ برخیرود. اما اگر خروش نرمی فرو

 "شد.

 "گر نه؟ر بوشاسپ از پا افتاده، ميت از بيجم ن"د: يانس پرسيسوش

 یروهـاياز ن كـه ین كسـيسـت كـه نخسـتين یشک“گفت: دختر 

 ن اسـبیزجم را از  یريافت، بوشاسپ بود. او با تیبر او دست  یکیتار

ر يـه تنامدارش، كه امروز توسن توست، سرنگون كـرد. امـا از آنجـا كـ

 هوش جـميکر بيم گرفت پيدهاک تصمیكشد، آژنمی را یبوشاسپ كس

  "ابد و نابودش كند.يرا ب

  "موفق نشد، مگر نه؟ یول“گفت: انس يسوش
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ی نـد. گروهـیگوی میمتفـاوت یزهـاين مـورد چیدر ا“گفت: تر دخ

 یارد و در غـدان بـه در بردنـيمانده او را از م یباق یهااهوراند یگومی

دار يباش هاز خواب سه هزار سال یپنهانش كردند، تا ب دها به دست ناج

 ا با ارهافت و بدنش ریدهاک بر او دست یند آژیگومی هم یشود. گروه

به اش دهند پس از آن روان شکست خوریگومی م كرد.يدو ن ان بهياز م

 "ماند. یخت و همان جا باقین گریریجهان ز

 "ممکن است جم بزرگ مرده باشد؟ ی نی“گفت: انس يسوش

 "، ممکن است. یآر“گفت: دختر 

ده یفایمن ب هاین صورت تمام تالشیپس در ا“گفت: انس يسوش

 "داشت. نخواهد ین سپهساچريواپسخواهد بود. چون سپاه نور در نبرد 

ت. ار كـم اسـيزهـا را بسـين چیـا یدانش من درباره“گفت: دختر 

كنم با مرگ مین داند. اما فکرمی شترين مورد بیپدرم، بهرام دچور، در ا

 "بماند. یسپاه نور باق یروزيپ یبرا یجم، بخت

 رهيـور خین شهریخ زده و مرمری یبه چهره یانس به ناراحتيسوش

ا نه. یافت یخواهد  ین حالتيجم را هم در چن یا روزیدانست آنمی شد.

ه بود. مدتهاست يشب یدم، به كابوسیكه د یخواب“گفت:  یآنگاه به تلخ

دم كه او همان جم بزرگ است. بـا یم، و در خواب دیجومی كه پدرم را
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ز از نسـل يـاو ن ییدر او وجـود داشـت. گـو یمنیاهر یزين وجود چیا

 "د.وان بوید

ع هـم چندان دور از واقـای دهید آنچه در خواب دیشا“گفت: دختر 

ه . وگرنـوان چنه كرده اسـتید یدياز پل یك از ما بخشینباشد. در هر

ود. ره شـيـبر جهان چ ین گوچنيچن یمدت یتوانست برانمی دهاکیآژ

 رتریذپـب ير نژادهـا آسـین مـورد از سـایاند كه در اان نشان دادهيآدم

 "هستند.

  "ها؟وها و اشموغیش از ديب یحت"انس مخالفت كرد: يشسو

تين، پيش از آغـاز نبـرد نخسـكه  یداننمی ، مگریآر“گفت: دختر 

هـا و آدم هـااهورا یايـاستوار از دن ییوان با مرزهایجهان اشموغان و د

 وسسـتند گن مرزهـا را ین بار اياول یان بودند كه برايشد؟ آدممی جدا

 "ختند.يمظلمت و نور را به هم آ

دانم. ی میكم یزهاين مورد چیدر ا"د: يانس كنجکاوانه پرسيسوش

 "خت؟ين مرزها با هم در آمیچگونه ا

م يتسـل یکیتـار یروهـايكه خود را بـه ن ین كسياول“گفت: دختر 

 ".ن انسان از پرستندگان مهر بوديكرد، مهردروج بود. او نخست

وت را در تفـا یسبکسـر و بـ یاهـوران ی، ایآر“گفت: انس يسوش

  "ام.دهیبرجرشان د هایدشت
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درم پـاد نکن، وگرنه باعث رنجـش ین گونه از مهر یا“گفت: دختر 

و  شـد. مهـر و بهـرام از روزگـاران دور بـا هـم دوسـت بودنـد یخواه

نشـان اين ميبود. تا آن كه نبرد نخسـت یانشان جاريق ميعم یتيميصم

  "كند.می ادی یکيانداخت. اما پدرم هنوز هم از مهر با ن ییجدا

گرفـت، جـم نمی ن كنارهياگر مهر از نبرد نخست“گفت: انس يسوش

 "خورد.نمی شکست

خـودش های اشـتباه یجـهياز شکست جم، نت یبخش“گفت: دختر 

 نش بـذراز پسـرا یکـیرا كه با مهر بسته بود شکست و  یمانيبود. او پ

 جـم رِن پسـیكه، مهـردروج كـوچکتر یدانمی د.يفتنه را در جهان پاش

 "بود.

ت، ومرد را او كشـيام كه گدهين شني، همچنیآر“گفت: انس يسوش

 "ن كرد.يدانم چرا چننمی اما

و را ااعتماد  روان پرشور مهر بود، و توانسته بودياو از پ“گفت: دختر 

 واسـت تـاك روز مهر از او خیب بود كه ين ترتیبه خود جلب كند. به ا

 دیه بجورا ك یعهد بست كه هر رازخواهد از او بپرسد، و می هرچه كه

توانـد عمـر می د چگونـهينزد او فاش سازد. مهـردروج هـم از او پرسـ

 "کجا داشته باشد...یاز دست دشمنان را  یمرگيجاودان و ب
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راد از یــد ایاز دســت دشــمنان؟ شــا یمرگــيب"د: يانس پرســيسوشــ

 افـت رحر یها باشـد، ولـاهورا یوايزبان ش هایمن با عبارت ییناآشنا

 "فهمم.نمی

سـتند. هدان یوها جاویان و دیاهورا، یدانمی چنان كه“گفت: دختر 

كشـد تـا از می شوند و هزاران سـا  گـو می ريپ یار به كنديآنها بس

ز رنـد. ایذپب يدشمنانشـان آسـ یرند. اما در برابر ارادهيبم یسالخوردگ

 ".درآورد یدان نبرد از پايتوان آنها را در ممی ن روست كهیا

فـت: گتاسـپ افتـاد و لبخنـدزنان يبا هاش اد مبارزهیانس به يسوش

 "دارم. یریدلپذ ین مورد تجربهی، در ایآر“

ت كه در ن اسیوان ایان و دیاهورا ین خواستهیبزرگتر“گفت: دختر 

دسـت  یمرگيش هم مصون شوند و به بیدشمنان خو هایبرابر ضربت

شـود.  غیدر شانیابد از ا یبرا ین بركتير آن است كه چنیابند. اما تقدی

 یتواننـد بـه هـردومی جم باشند یكه از تخمه یانين وجود،  آدمیبا ا

 "ابند.ین قدرتها دست یا

ند و توانند هم جاودان شـومی فرزندان جم ی نی“گفت: انس يسوش

 "؟ایمن گردنددشمنانشان كين هم در برابر 

، اهـوراك یت شاوندانش از وصلی، چون جم و خویآر“گفت: دختر 

ــد، و  ــزروان خردمن ــك انســان پدی ــابراد آمدهی ــد و بن ــد می نیان توانن
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ن یـبـه ا یابيهردو نژاد را بـا هـم داشـته باشـند. راز دسـت هایییتوانا

واستارش بود.  مهر قو  داده بود هر خ بود كه مهردروج  یزيموهبت چ

بسـت  مانيبا او پ . امافاش كند ، برایش را كه مهردروج خواست یراز

ن ينکند، و مهردروج چنـ یبرداراز آن بهره هان رازیدن ايتا پس از فهم

ش فاش یاو را پاسخ داد. او برا هایپرسش یداد. آنگاه مهر همه یقول

مـردان آن اسـت كـه  ین دو قدرت بـرایبه ا یابيكرد كه تنها راهِ دست

 ی. بـراان بردارندين را از ميزم ین انسانِ رويومردِ سالخورده، نخستيگ

 "گر وجود داشت...ید یزنان، راه

فتـه رن راه یـورن از ا ییدانم، گومی ك راین یا“گفت: انس يسوش

 "باشد...

 یه بـران رایبله، ا“گفت: زد می ش موجیكه در صدا یدختر با نفرت

 "م كند.يتسل یکیتار هایرويدختر جم آن بود كه خود را ن

 "د؟ن كردنيند جم چندو فرز ب هرين ترتیو به ا“گفت: انس يسوش

تر بود. او بـه ان، كار مهردروج خوفناکين می، درایآر“گفت: دختر 

خـود را كـه در آن زمـان  یايبه تاج و تخت جهان، ن یابيدست یسودا

ب به شـهر ين ترتیومرد به ايان برداشت. گيخوشنام بود، از م یرمرديپ

وج بـا شه از چشمها پنهان شد. آنگـاه مهـردريهم یمردگان رفت و برا

 یکیراس را به او وعده داد. يخون یدهاک وارد مذاكره شد و پادشاهیآژ
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ز يـجـم ن یكه مهر فاش كرده بود، آن بود كه كشنده ییگر از رازهاید

گـران را ین عمر جاودان به دیدن ايبخش ییابد و توانایمی عمر جاودان

ان يـز مد و او را ایدهاک بر جم شـوریب آژين ترتیكند. به امی دايز پين

ن كه عرصه را بر پدرش تنگ كند، آنچـه را یا یبرداشت. مهردروج برا

ب خواهر ين ترتیان گذاشت و به ايز در میدانست با ورن و اشناومی كه

وستند. هر دو عمـر جـاودان بـه دسـت يدهاک پیو برادرش به سپاه آژ

 "ر شد.یب ناپذيگر در برابر دشمنانش هم آسآوردند و ورنِ فتنه

 را كـه بـا مهـر ییعهدها یپس مهردروج همه“گفت:  انسيسوش

شـکنان بـر او مانير پیبسته بود شکست. چگونه بود كه مهر مانند سـا

 "هجوم نبرد و عقوبتش نکرد؟

چون از آن لحظه به ب د مهر هم “گفت: كرد و  یتلخ یدخترخنده

برساند. مهر، اما ،  یبيتوانست به او آسنمی شد ومی دشمن او محسوب

مهـردروج  یرا كـه بـرا ییگر از رازهاید یکیتر كرد. خردمندانه یارك

 ن راز رایـدهاک بـود. تنهـا مهـردروج ایـآژراهِ كشتنِ فاش كرده بود، 

دهاک را یـدانست و قصد داشت پس از آن كه كارِ جم تمام شـد، آژمی

ن ماجرا را بـه ین او شود. اما مهر اين بردارد و خودش جانشيزم یاز رو

هـم ب هـردو گـروه، يـن ترتیـگفت و او را رسوا كـرد. بـه ادهاک یآژ

ان يظلمت، مهردروج را از خود راندند. سـپاههم بندگان هواداران نور و 
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 انشان بودند، در بـه در دنبـا  اويز هم در میدهاک، كه ورن و اشناویآژ

بـه بنـدش كشـند. تـا مبـادا راز  یرش كنند و در زندانيگشتند تا اسمی

ن شاه یهمگان فاش كند و دشمنان ا یهاک را برادیمرگ آژ یچگونگ

 "ان بردارند.يبکار موفق شوند او را از میفر

خـوب، ب ـد چـه شـد؟ "د: يانس پرسـيدختر سـکوت كـرد. سوشـ

 "دا كرد؟يپ یمهردروج چه سرنوشت

ن چ، اكنون سه هزاره است كه در جهـان سـرگردايه“گفت: دختر 

اند نـابودش دهياند و كوشفتهایوها بر او دست یان و دیاهورااست. بارها 

و  نـدانهاسـت. همـواره از زيبر او كـارگر ن یچ دشمنيكنند، اما سالپ ه

و  ان نـوريسـپاه یرهـايرها و تياز شمشـ یچ زخمـيخته و هیبندها گر

كنم هنــوز هــم در مــی ظلمــت بــر بــدنش كــارگر نشــده اســت. فکــر

ر یاسـز ماننـد يـباشـد. او ن یسـرگردان و فـرار یرامونيپ هاینيسرزم

تنها  د شود.راس وارين به خاک خونيتواند تا زمان نبرد واپسنمی انيآدم

  "كند.می دهاک را باگلیآژ یدن فرشگرد است كه جادويفرا رس

ان يـز مادهاک را ید آژیچگونه با یدانمی ا تویآ"د: يانس پرسيسوش

 "برداشت؟
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 ديـه امداند. او هنوز بـنمی چ كس جز مهردروجينه، ه“گفت: دختر 

ی دارن راز خـودیـا یكنـد، از افشـاای آن كه با پادشاه ظلمت م املـه

 "كند...می

زنان انس با ينِ سوشيبرخاست و شاه یبانگ ین هنگام، صدایدر ا

 وه بـود دين نشست. روز فـرا رسـیوارد شد و بر تابوت بلورای از پنجره

 وتنِ خفتـه در تـابیسـرد و مرمـر یبـر چهـره ینور آفتاب صـبحگاه

را زمـان رفـتن فـ ییگـو“گفـت: ن يدن شـاهیانس با ديد. سوشيابتمی

. گزارمسپاسـ یف كـردیم ت ریزها را براين چین كه ایده است. از ايرس

فهمم كـه بـدون مـی شـود.حاچمی تردهيچيت من روز به روز پیمامور

افتنش یـ یبرا یچ راهيتوانم بکنم، و هنمی یچ كاريافتن مهردروج هی

 "رسد.نمی به ذهنم

انش كه زمـ یوقتها راه“گفت: راه پله حركت كرد و  یختر به سود

 "ما نمودار خواهند شد. نگران نباش. یش رويبرسد، در پ

ه خـود ن آمـد و بـه منزلگـایيانس به همراه دختر از پلکان پايسوش

 ش راهـا در آنجـا انتظـاراهورااز  یانسـا  و گروهـيم یبرگشت. بـانو

. بودند ز شدهيزه و تمين فاصله پاكیدش در ايسپ هایدند. لباسيكشمی

ه ن رخـش كـیـش را در بـر كـرد و بـر زید و زره خويپس آنها را پوش

 د. ید، پريكوبمی سرحا  بر چمنها سم
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 را بـر عهـده گرفـت واش ییکر راهنمايكوه پ یبهرام، سوار بر اسب

بـه  ن بـود،انشـايز در ميـان واچمقام، كه دختر بهرام نیاهورااز  یگروه

 یازد و گهگـاه صـدمـی ن در هوا چـرخيان حركت كردند. شاهدنبالش

ر ز خسـته شـد و بـيد. باچخره از جست و خيرسمی خروشش به گوش

م بـه او انس فرود آمد. بهرايراست سوش یخود، بر شانه یشگيهم یجا

دانم چـه نمـی شـجاع، ینـاجای " انس گفـت:ياشاره كرد و بـه سوشـ

ا ر ینيكه شاه یهست ین كسياما نخست ،یارا از سرگذرانده یهایماجرا

مرغ بـا ياز فرزندان س یکیده بودم كه ينم. هرگز نشنيبمی شابر دوش

 "كند. یومرد دوستيفرزندان گ

گـام مـرا افتم و از آن هنیـ یتیدا یاو را در قله“گفت: انس يسوش

ن یـود. امرغ را بـرده بـين هم اسپند نام سیش از ايترک نکرده است. پ

 "؟ستيمرغ چيس

با بود كه جم در سفرش بـه یار زيبسای مرغ پرندهيس“گفت: بهرام 

ن در ينبـرد نخسـت یافته و رامـش كـرده بـود. وقتـیجهان، های كرانه

د متحـد شـد، مـار بـزرگ بـا يبکار با جانوران پلیدهاک فریگرفت و آژ

 یمرغ بـه سـويد. سـیـن خود گزيش زهرآگيد و او را با نيمرغ جنگيس

ند در همانجا یگومی ده نشد.ید و پس از آن هرگز ديپر كش یتیچکاد دا
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 یدر آنجا بـاق ید كه از فرزندانش موجوداتینما یمرده است، و چنان م

  "مانده باشند.

فـت: گد افتـاد و يـجنگمی نيكه با شاه ییوچياد هیانس به يسوش

 ییوچيـهك نبودند. يبا و نیز یفرزندانش هم موجودات ی، و همهیآر“

ان یـش جرهـایمرغ در رگيد خـون سـیدم كه شاید یتیدا یرا در قله

  "داشت.

ا هـم مرغ و مـار بـيش از آن كه سيند سالها پیگومی“گفت: بهرام 

سـوخ ان جانـداران ريـدر م یجم كه دشـمن یبجنگند، در زمان پادشاه

ار يسـب یندانكرده بودند و فرز یرين دو جانور با هم جفتگینکرده بود، ا

شوار ددگان ان زنيدر م یند. به هر صورت، امروز دوستد آورده بودیرا پد

ارم دويـرم. اميـگمی كين پرنده به تو را به فا  نیا یشده است. وفادار

  "نرساند. به تو یبيكند و آس ین هم با تو دوستیبرز یر آتشکدهيكه ش

 د؟ مگريكنمی ادین با هراس يرچنين شیچرا از ا“گفت: انس يسوش

 م؟یر راه خود را بگشايمشتوانم به ضرب شنمی

مقدس است. جمِ بزرگ  یر جانورين شینه، ا“گفت: د و یبهرام خند

ن مقرر كرده كه در هـر نسـل، ينجا آورده و چنیخودش اجداد او را به ا

از  ین منطقه به نگهبانیا هایشهيرها در بين شیا ین نوادهیرومندترين
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ر و سالپ بـر او يبا شمشتواند نمی ین گمارده شود. كسیبرز یآتشکده

  "روز شود.يپ

نجـا  از آ یپس چگونه انتظار دار“گفت:  ینگران یانس با كميسوش

  "ابم؟یو به درون آتشکده راه 

 یاسـت؟ اگر به ریره شدينوات چير بر چيمگر با شمش“گفت: بهرام 

 "ر به تو راه خواهد داد.ي، شیباش یناج

شتباه اشگو يپ یر بانونباشم چه؟ اگ یو اگر ناج"د: يانس پرسيسوش

 "كرده باشد؟

 ر تـو راين باشد شـياگر چن“گفت: د شد و یخنده از لبان بهرام ناپد

هد خوا یقن آتشکده بایگر در ایدای هزاره ید، و زره جم برایخواهد در

 "ماند.

ا يـپـس ب“گفـت: زند، می كرد قلبش تندترمی انس كه حسيسوش

 "استفاده نشود.یب ین زودیم كه زره جم به ايدوار باشيام

دند و گفتند، از شهر خـارج شـمی ن سخنان را با همیهمچنان كه ا

ر ش رفتنـد. دولتمـردان وروكـش،  ديار پـيبسـ یدر د  جنگل مسـافت

 شـانملـرور، بـه دنبال هایرنگارنگشان، نشسته بر بـا اسـب هایلباس

 رسمی ینيآمدند و چنان سکوت كرده بودند كه انگار در مراسم تدفمی

 بود.كنند. تنها بهرام خوش سخن و خندان می ركتش
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ورد استفاده مگذشتند، هزاران سا  می كه از آنای یكوره راه جنگل

ــود بل  ــل آن را در خ ــود. جنگ ــه ب ــرار نگرفت ــق ــود و از مي ــده ب  اني

تـا  شانیده بود كه بلندایيبلند رو یهایش علفاكهنسا  هایسنگفرش

 د.يرسمی ر شکم رخشیز

 یاستانب یدر جنگل، خود را با م بد یچيه با گذشتن از پك یهنگام

 ميعظـ یبهرام هم سخنش را قطع كرد. م بد، عمارت یدند، حتیروبرو د

بـر  گنبـد .ده شـده بـوديپوش یچجورد هاییكه از كاش یبود با گنبد

ده در يپوشـ نِيزمـهایشـان در پایهكـه كرد تکيه می ینیزر هایستون

ن از یزر ی، دو مجسمهیجنگل ی. در دو گرف جادهفرو رفته بودها بوته

ه ك یا لحنگذاشته بودند. بهرام ب ی يگب هاینشسته در اندازه یهایريش

 ییه تنهـابد خودت ینجا به ب د را بایاز ا“گفت: شده بود،  یناگهان جد

ز . هنـوم مانـدين جا تا غروب آفتاب در انتظارت خواهي. ما همیكن یگ

 یتش رود، تـا سـاعيز درست پـينگذشته و اگر همه چاز صبح  یساعت

 غـازآد تازه سـفرش را برگنبـد خمـاگن يگر، در آن هنگام كه خورشید

 "ش برو و ترس به دلت راه نده.يگشت. پ یكند، بازخواهمی

انس كالهخودش را بر سر گذاشت و دسـتان زرهپوشـش را  يسوش

فـت: گبهـرام انِ نگران پشت سرش تکـان داد. آنگـاه بـه یاهورا یبرا

 "گردم.نه بازیيب د با آ یم، چون قصد دارم تا ساعتیگونمی بدرود“
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اد. د سر تکان دیترد ید و با كميش مج دش كشیبه ر یبهرام دست

 ر گذشت. يس شیان دو تنديانس رو برگرداند و از ميسوش

بـه  ن،يده بود، نـاآرام بـود. شـاهير را شنيش یبو ییرخش، كه گو

ه ار بـيبسـ یرد شدند، با سر و صـداها جسمهم میمحض آن كه از حر

 هـایانس، كـه پـژواک نفـسيگم شد. سوش ید و در سپهر آبیهوا  پر

 ب زدن بـهيـلِ نهيـد، بـر ميشـنمی نش را از درون كالهخودشيسنگ

بـود، می تشه غلبه كرد. اگر گفتار بهرام درسيان بيرخش و تاختن از م

 ه كـاردر برابرش بود ب كهای به آتشکده یابيسرعت و خشونت در دست

 آمد.نمی

از  یثـراچ يرا ادامـه داد. هـ یجنگل یآرام جاده یهایرخش، با گام

د. يرسـمی به نظر یشد، و جنگل همچنان متروكه و خالنمی دهیر ديش

د یـتهد یكه در گوشه و كنار وجـود داشـتند، ظـاهر یاريبسهای بوته

ه شد. همچنـان كـنمی هدیانشان ديدر م یچ جنبشيكننده داشتند، اما ه

بر  انس دستش رايدند. سوشيب را شنيمه یغرش یرفتند، صدامی شيپ

ز اوان را آرام كنـد. غـرش دوم، يـد تـا حيشان رخش كشـیپر هایا ی

 زهبـه لـر شـه رايکتر برخاست و چنان بلند بود كه انگار بینزدای فاصله

 آرامـش بخـش را نجـوا یانس در گوش رخش سخنانيافکند. سوشمی

 ش رفت. ياستوار پ یهایگر با گامیكرد، و رخش بار د



 سوشیانس/ 366

 

ود ز آن بـتـر ا یار گوچنيرساند، بسمی كه آنها را به آتشکده یراه

فتند، ش ريپ یكوهستان یرا در جاده ید. مدتيرسمی كه در ابتدا به نظر

ه ند. گهگاك یرييکنواختِ آتشکده در برابرشان تلی یآن كه منظره یب

ل يـلدانس كه يخواست. سوشمی ر از گوشه و كنار بريش ین ره یصدا

هـم  ب زد و اويـد، به رخش نهيفهمنمی ك نشدنش به آتشکده راینزد

ه ود آن كورتمه رفتن، شروع كردن به تاختن. با وجیقه يپس از چند دق

 یتو درختـان بـا سـرعها تاخت و بوتهمی شيرخش با تمام سرعتش پ

 كیـزدهم به آتشکده ن یقدم یشت، حتگذمی ره كننده از كنارشانيخ

 شـد.در افـق با یشـان سـرابیشارويم بـد پ یمنظـره ییشدند. گونمی

را  گذرد، اومی ار دارد و هر لحظه كهياندک در اخت یدانست كه زمانمی

 نظـر ن بـهين وجـود چنـیكند. با امی كیك قدم به آغاز سا  نو نزدی

 یانگار راهـ را گرفته باشد. بانشانین زمان كرانمند گرید كه نفريرسمی

دند وجود كه در آن گرفتار آمده بو یوبيم  یدرهم شکستن چرخه یبرا

 نداشت.

ش یرخش عر  كرده بود و نفس نفس زنان با تمـام سـرعت خـو 

زِ م بد همچنان در خـ  افـق يسماجت آم یتاخت، اما منظرهمی شيپ

قـف كـرد. د و رخـش را متويانس لگام اسـبش را كشـيبود. سوش یباق
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ن اسب نشست و بـه فکـر یبر ز یراد داشت. مدتیانه اين میدر ا یزيچ

 فرو رفت. 

د. يرسمی درختان اگراف به نظر آشنا یست. منظرهیبه اگراف نگر

 یید. گـوك نقطه از جنگل در جا زده باشـین مدت بر یانگار در تمام ا

 اکنواخـت ری یرير آتشکده تاختـه، همـواره مسـيكه در مس یمدت یگ

 ون ران سکیل ايكرد دل یش رفتن در آن تکرار كرده است. س يبدون پ

 د مشکل دركجاست.يبفهمد، و ناگهان فهم

ك شـدن بـه یافت كه از نزدیست، دریش نگریكه به د  خو یوقت

د ن مـوریاد در یبزرگ نباشد، ترد ین كه ناجیترسد. هراس از امی م بد

ه ز آن كـا یداد، و نگرانـمی نشان یر در برخورد با او چه واكنشيكه ش

ر سـر بـن ساده شکست بخـورد، او را يچن یليش به دلیشارويدر نبرد پ

ار ش قریش رويبا آنچه در پ ییارویم رويخکوب كرده بود. از بيش میجا

 کند.ستاده بود د  بیكه بر آن ا ییت جايد از امنيترسمی داشت،

را بـر  شهـاید، حس كرد سبکتر شده است،  رانين را فهمیا یوقت

 مياربـابش سـه یريگجـهين رخش فشرد و اسب هم انگار كه در نتیز

امشـان گش رفت. و آتشکده بـا هـر ياستوارتر پ یهایشده باشد، با گام

 کتر شد.یك قدم به آنها نزدی
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، در برخـورد بـا یجنگلـ یبرنخاسـت. جـاده یغرشـ یگر صداید

 یا  ضـربود. گـآتشکده بـ یافت. آنجا آستانهیان یپا ی يدانگاه وسيم

انس يداد. سوشـمی از سنگ سرخ راه ورود به آتشکده را نشان یميعظ

قـوس  یمـهيد كه محـل برخـورد دو نیان شکاف كالهخودش دياز م

 ن شده اسـت. درسـت در وسـ یيغران تز یرينِ شیس زریگا  باسرد

 شد.می دهیب ديمه یريم شيعظ یگا ، مجسمه

ا  گـ یاستوار به سـو یهایماده شد و با گايانس از اسبش پيسوش

 ش رفت. يپ

 د بـه نظـریـد یبه چشمش خورد كـه ابتـدا خطـا یناگهان حركت

ت. ر سـرش را تکـان داده اسـيش ید مجسمهيد. به نظرش رسيرسمی

 یزيرد. چب یپ یقت ترسناكير نگاه كرد، و ناگهان به حقيستاد و به شیا

جسـمه مته بـود، كه در برابرش نشسته بود و راه  ورود به گا  را بسـ

 نبود.

تنومنـد بـود و  یشـيگـاو م  یم بـود. هـم انـدازهيار عظير، بسيش

بلنـد  هایا ید. يدرخشمی ناب یبراقش همچون گال یبایز هایپشم

ای خته بـود و چهـرهیمش ريسر عظهای بر كنارهاش آشفتهای و قهوه

ه زش بــيــان گرفتــه بــود. چشــمان زرد و تيــرومنــد را در ميباوقــار و ن

او را از  یدهاین تردین كه آخریا یر برايانس دوخته شده بود. شيسوش
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 یديبـا سـپاش رهيبرا  و تهای ستاد. پنجهیبر پا ا ین ببرد، به چابکيب

اش دانگاه تضاد داشت و دم بلند و افراشتهيم یترک خورده هایسنگ

و به او انـداخت  یگریر، نگاه ديرا در پشت سرش به هوا گرفته بود. ش

 سر داد.  ای دهان گشود و ن ره

 هـایب بود كـه در پاسـخ بـه آن، از دوردسـتيش چنان مهیصدا

س بر انس كه از تريبرخاست. سوش یاز جانوران فرارای جنگل همهمه

در درونـش  ییدانست چـه كنـد. صـدانمی خود خشك شده بود، یجا

 مـاد. ازیرن م بد مرگبار بگیزد كه بر پشت رخش بجهد و از امی ادیفر

ارد. در قـرار يد در برابرش، در پشت سـر شـیجومی دانست كه آنچهمی

ر يشـ رش را بکشد و از خود در برابـريكرد كه شمشمی حکماش زهیغر

م بـر د. پس آرایدمی بهرام ین را هم بر خالف اندرزهایدفاع كند، اما ا

 ستاد و منتظر ماند.یخود ا یجا

زد، با یش بگریدن صداياز شنانس ير كه انگار انتظار داشت سوشيش

كمتـر، سـر  ین بار با شدتی، ایگرید ینگاهش كرد و ن ره یكنجکاو

د لرزششـان يكوشمی كه یهایا زد و با قدمیانس د  را به دريداد. سوش

ش رفت، تا يانس همچنان پيش رفت. سوشيرا پنهان كند، به گرفش پ

اهش كرد. آنگاه، كاونده نگ یر با چشمانيد. شير رسيدرست در مقابل ش

هم رفتند و در  یش آمد. هر دو به سويچابك به گرفش پ یهایبا قدم
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ورود بـه  ید بـرایـدمی انس كهيدند. سوشيدانگاه به هم رسيم یانهيم

ر بگذرد، مانده بود كه راه خود را ادامه يستادن شید از محل ایآتشکده با

 یاده كرد. او با حركتـش سیر كار را براير را دور بزند. اما شيا شیبدهد 

 د.ين كشين نشست و دمش را بر زميرمنتظره بر زميغ

 رفت. گر هم جلویانس چند قدم ديآرامتر سر داد. سوش یآنگاه غرش

ه بـو بر شروع كرد يشد. شمی دهيش كشهایر به چکمهيش یحاچ پوزه

 در اگـرافش راه رفـت و یانس. بـه نرمـيو شنل سوشها كردن چکمه

 ید. ب ـد هـم غرشـيـآسا خودش را بـه زرهـش مالغو ای مانند گربه

 نير چنـانس كـه انتظـايستاد. سوشیانس ايدوستانه سر داد و كنار سوش

ه رفتـیذپ یر او را به دوسـتير نداشت، متوجه شد كه شيرا از ش یواكنش

ه ام كـردجم را از شـنل و زره او استشـم یر بوياست. ابتدا فکر كرد ش

ر دود، و بـده ين زره را نپوشـیـكه جم هرگز ا اد آوردیاست، اما ب د به 

مراه ش هيبوده كه سه هزار سا  پ یگرید یرهايش یر نوادهيضمن ش

 یرر را بـه رفتـايشای ن خاگرهيد چنيرسنمی جم به آنجا آمده. به نظر

 دوستانه واداشته باشد.

وار گرفـت. دوسـت نداشـت از وانـهید یميانس، ناگهان تصميسوش

 یر قصـد دوسـتيشـ یند. اگر به راستير را ببيد شپشت شکاف كالهخو

لِ يـن كـه بـه میـند. پس بـدون ايرا هم بباش داشت، چزم بود چهره
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بـزرگ  یختن از برابـر آن درنـدهینه و گریيكردن، برداشتن آ یشرويپ

بلند  یموها یكند، كالهخودش را از سر برداشت. باد صبحگاه یتوجه

 یبه گرفش برگشت و با چشمان ريگرفت. ش یرا به باز  عرقشسِيو خ

ن، از يبرخاسـت و شـاه یویـغر یره شـد. صـدايخاش ق به چهرهيدق

مند عالقه یر با نگاهيانس نشست. شيآسمان فرود آمد و بر دوش سوش

شِ يشـاپيآرام و بـا وقـار پ یهـایسـت و آنگـاه بـا گامین نگريبه شـاه

اسـت انس كـه بـا دسـت ريگا  به راه افتاد. سوش یانس به سويسوش

رش يشمشـ یشاخِ كالهخودش را گرفته بود، دست چپش را بر قبضـه

 سبك او را دنبا  كرد. یهایگذاشت و با گام

های هیر گا  گذشتند و بـه سـایانس، از زير، و به دنبالش سوشيش

م آتشـکده يعظـ یوارهایبر دها ن هزارهیدرون آتشکده گام نهادند. نفر

ده بـود. يـبـر سـقف و سـتونها تن  شـمار رايب یهـایاثر كرده بود ترک

ده يوارها باچ كشین شکافها خود را از دیه بر ايبا تک یجنگل هایچكيپ

ل یاز جنگـل تبـدای ك داخل م بد را به ادامهیمه تارين یبودند و فضا

ار يبس یده بود، مساحتیكه از دوردستها د یکريكرده بودند. گنبد كوه پ

چ وجود نداشت، يع، هين سطح وسیا ر خود گرفته بود. دریع را در زيوس

م و انباشـته از يعظ یر و گنبدیسرخ و فرسوده در ز یهایجز سنگفرش

د. يدرخشــی میفــراخ،  نــور ین فضــایــا یانــهيدر بــاچ. درمها هیســا
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گنبـد،  یمركـز یر نقطهیش رفت و در زير پيانس دوشادوش شيسوش

ه بود. بر چهار ده شديتراش ید كه از سنگ سرخ سختیبزرگ د یآتشدان

نوشـته بودنـد و در هـر راس  ییزهايها چاهورا یگرفش به زبان باستان

آتشـکده  ینهيكرده بودنـد. در سـ یغران را حکاك یريآن نقش سر ش

 یو آتشکده یتیدا یه به آنچه كه در قلهي، شبیزچل یارغوانهای ش له

 دند.يرقصمی ده بود،یفرنبغ د

ن یا ین آتش در درازایدانست انمی ست.یانس به اگراف نگريسوش

ا مراقبـت یـاز سوخت ای مانده است. نشانه یچگونه روشن باقها هزاره

ب خطـوط يد و پرهيرقصمی شد. نور سرخ آتش بر گنبدنمی دهیاز آن د

گنبد نقش  یبر سطح درون یرا كه هنرمندان باستانای دهيچيف و پیظر

شـد.  یده نمـیدر آن اگراف دنه یياز آ یكرد. اثرمی كرده بودند روشن

ای گوشه یتوجه او را به خود جلب كرد و به سو یمیر با غرش ماليش

انس به دنبالش راه افتـاد و در آنجـا بـا درخـت ياز آتشکده رفت. سوش

م بد رسـته بـود.  یرونيب یهيروبرو شد كه در حاش یبيعج یدهيخشک

و ای قهـوه ینهكهنسا  سخت و مرده بود. تای درخت، مانند سنگواره

از بـرگ  یلخـت و خـال یهایار به شـاخهيبس یچ و تابهايسختش با پ

ر درختان یسبز ز هایهیدرازشان را در سا هایشد كه چنگا ی میمنته

ار كهنسا  بـود، ير گنبد فرو كرده بودند. درخت بسیسرخ ز هایهیو سا
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ضـاد با گراوت جنگل سرسبز پشـت سـرش در تاش ماتمزده یو خشک

 زد. می ش بر هایازشاخه یکی یبر رو یزيبود. چ

 افت. یش رفت و آن را يانس پيسوش

 یوچکشتر به سپر سه گوش كـينه نداشت. بیيبه آ یدر واقع شباهت

 تـه سـطحساخته شده باشـد. الب یه بود كه از فلز سخت نقره ماننديشب

اب شـد بازتـمی كـرد ومی نـه عمـلیيمانند آ یبرا  و صافش به راست

 ده شدهيپوشای هين سطح برا  با حاشید. ایاگراف را در آن د یمنظره

از  یثـراچ يزان بـود. هـیدرخت آو یبه شاخهای نقره یريبود و با زنج

 دهیـآن د خته بود، برین درخت آویكه بر ا یشماريان بيگرد و غبار سال

رد. راسـتش محکـم كـ یانس آن را برداشت و بر شـانهيشد. سوشنمی

حکم مر بللش رد شد و در پشت زرهش یاز ز یبه سادگای ر نقرهيجزن

ه از كـنش چفت شد، انگـار یبرا  بر زره زر ینه، همچون بخشیيشد. آ

 ن دو را به هم جوش داده باشند. یروز نخست ا

ر يد و راه رفتـه را بازگشـت. شـيكشـ یبـه راحتـ یانس نفسيسوش

، انتظـار داشـت ديبـه كنـار رخـش رسـ یآمد. وقتمی همچنان دنبالش

دوستانه كرد و رخش هـم  یر غرشير رم كند، اما شيدن شیاسبش از د

د و بـه یـن پریـانس بر پشت زيم پاسخش را داد. سوشیمالای ههيبا ش

 ر هـم همـراهشيد كه شـیرت ديتاخت. با ح یكوهستان یجاده یسو
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ن مـورد كـه او را بـه یدر ا یدود و قصد ندارد تركش كند. ابتدا كممی

د كرد، اما ب د كالهخودش را بر سر گذاشـت یها ببرد ترداهورا یکینزد

 كنند. یخود را گ ی ير گبيو گذاشت تا رخدادها مس

سـتاده یشـان ایقبل ید، درست در همـان جـايها رساهورابه  یوقت

ر يش دنیا داند ت جب كرد.  بهرام بنکرده یچ حركتين كه هیبودند. از ا

اهـد ن خويدانستم كه چنمی“گفت: د یدومی كه در كنار رخش یميعظ

ر و ایـاره ن به ب ـد همـویرفته است و از ایپذ یر تو را به دوستيشد. ش

وش دا بر رنه یاست كه آ ینه و پهلوانیهمراهت خواهد بود. او نگهبان آ

 "داشته باشد.

در  انسيز سـر دادنـد. سوشـيدآمیيـتاای ز زمزمـهيگر نیان دیاهورا

 "د.يباش اد در انتظار نماندهیدوارم زيام“گفت: ستاد و یبرابرشان ا

ه هـم بزرگ،  چشم ب یناجای نه، “گفت: سر داد و ای بهرام خنده

ان خـود يمای م جملهیافرصت نکرده یگذرد. ما حتنمی از رفتنت یزدن

 "م.يرد و بد  كن

ن كـه یـا یبه آسمان نگاه كرد و از مشـاهده یانس با شگفتيسوش

د. که خوریش شناور است، یخو یصبحگاهگاه ید همچنان در جايخورش

ام بـر شـما ان جنگل تاختهيكه در م یهایچگونه ساعت"د: يآنگاه پرس

 "گذشته است؟ای قهيتنها همچون دق
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کرانـه ين زمـان بیا“گفت: ان یاهوراان گروه يرمرد سبزپوش از ميپ

 "شود.می داریاست كه دارد پد

كرانمنــد كــه ، زمــان یآر“گفــت: تکــان داد و  یبهــرام هــم ســر

و خواهد فر یبکار است شکاف برداشته و به زودیدهاک فریآژ یدهیآفر

ا بـه رکرانـه يارزشمندِ زمـان بهای ن رگهيما نخست یبرا یخت. ناجیر

  "ارملان آورده است.

حرف اسـتقبا  كردنـد.  نیاز اای شادمانه همهمهها با اهورا یهيبق

سـکوت  افتاده بود، یجنگل در كوره راهاش اد تجربهیانس كه به يسوش

 شـ ر دورهای گذشته ید كه دربارهيشیاند یاگرانيكرد و به سخنان خن

و گسـترده و  كه زمـان در تنگنـا نبـوددورانی آن ی درباره، خواندندمی

 .نمودمیکرانه يب

، یاجن یره شد و گفت:ايانس خير به سوشيخرده گ یبهرام با نگاه

ه امل شـد، حاچ زرهت كیشت سر گذاشتن آزمون را پیروزمندانه ايتو پ

فـزار ان وجود، جنـگ یست. بااير بوشاسپ بدان كارگر نيگر تیاست و د

ن وایـزِ دیخونر هایغيكه در برابر ت یكم دارد. سالح یريت شمشیبایز

 .دهاک كارگر افتدیاورد و بتواند بر تن جادوگرانِ آژيتاب ب

دارم  یريمن شمشـ“گفت: د و يانس به كمربندش دست كشيسوش

 كه تا به حا  خوب به من خدمت كرده است.
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ه در برازد، همان اسـت كـمی كه تو را یرينه، شمش“گفت: هرام  

ار يـتر را جـم در اخيانـد. آن شمشـار سخن گفتهيبساش دربارهها قصه

ا به وان ریاز سپاه د یادیبتش دچوران زين با هيداشت و در نبرد نخست

 تـار شـد،ر بوشاسپ گرفيكه به تای ن شدهیخاک افکند. در آن روزِ نفر

د، در یـار آكـبـه  یدِ آن كه روزيانش فرمان داد تا آن را به اميبه اگراف

ار، ر آخـرِ كـد دیـآتور به امانت گذارند. تو با ید، در آتشکدهيجنگل سپ

  ".ین آغاز شد، آن را بر كمر داشته باشيكه نبرد واپس یهنگام

ه ديد كجاست؟ من نام آن را نشـنياما جنگل سپ“گفت: انس يسوش

 "دانم.نمی چيهاش ام و درباره

قـرار  راس و فردرفشيان خونيد در مرزِ ميجنگل سپ“گفت: بهرام  

 ن پنـاهآرومنـد و كهنسـا  در ين یناشناخته و موجودات ییدارد. خطرها

 یمهد در اداید. شایآنمی گانگان خوششانياند كه از رهگذران و بگرفته

ن آروزگاران كهن در  ین آتشکدهيفتد. سوميت به آنجا هم بسفر، گذار

و سـد بـه آن یـر جـم بايافتن به شمشـیدست  یجنگل قرار دارد و برا

 ".یبرو

 گنـگ دژ بـروم. یاما مـن قصـد دارم بـه سـو“گفت: انس يسوش

ابم. يـخـواهم زودتـر او را بمی كند وی میند پدرم در آنجا زندگیگومی

دنش یـد هرچه زودتـر بـا دیرا خسته كرده و باهولناک ذهنم  ییاهایرو
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 هـایا یخواهم از هارابورز بـاچ بـروم و از فـراز یابم. میقت را دريحق

  "ش بروم.يخاور پ یدپوش آن به سويسپ

جـات خواهان ن ی، اگر تو به راستیناجای " رمرد سبزپوش گفت:يپ

 .ید بـرويجنگـل سـپ ید حتمـا بـه سـویـ، باینور باش یروهايدادن ن

 د و جمِن قرار دارنين در آن بخش از زمیریهولناک جهان زهای دروازه

د بـه یـ، بایدار كنـيـاو را ب یافـت. اگـر بخـواهی یبزرگ را آنجا خواه

ر سر بد را هم ي، جنگل سپی. اگر به آن سو بروین فردرفش برويسرزم

  "افت.ی یش خواهیراه خو

تمـام  دیـدن بـه گنـگ دژ بايرس یا من برایگو“گفت: انس يسوش

  "رم.يش بگيرها جز راهِ گنگ دژ را در پيمس

ه بسـا ن گونه هستند. چـیمان ایش رويپهای گاه، راه“گفت: بهرام 

غ مريسـ ن هنـر را ازیـد فرود آمد. جم بـزرگ ایفراز رفتن، با یكه برا

 ".یرياد بگین يز آن را از شاهيآموخته بود و چشم دارم كه تو ن

  "د چه كنم؟ین سو بروم بااگر بخواهم به آ“گفت: انس يسوش

تواند تو را می م كهیات آماده كردهیسته برایشا یقیقا“گفت: بهرام 

س، مـرز یسـدو یخـاور یس برسـاند. كرانـهیج سدويخل یبه آن سو

 افت.یدرفش و فردرفش است. از آنجا به ب د، رخش راه را خواهد یو
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وز مـن مريد بروم و با سـرزمیار خوب، بگذاريبس“گفت: انس يسوش

كشـد، می فردرفش هم آشنا شوم. اگـر سرنوشـت در آنجـا انتظـارم را

  "جسارت روبرو شدن با آن را دارم.

  ".یبودنمی یآنچه كه هست یستهی، شایاگر نداشت“گفت: بهرام 

ا هم بـه ان گرفتند و بيدر مای انس را با فاصلهيان سوشیاهوراپس 

ود كـه بـان تنها بهرام يس تاختند. از آن میج سدويخلهای كرانه یسو

د، یـدویم رخـش یكه پا به پا یر غرانيراند و از شمی در كنار او اسب

 داد.نمی به د  راه یهراس

 ییماساحل راهن یم به سويانس را از همانجا مستقيان سوشیاهورا

 كـرده ش آمـادهیكه بـرا یق بزرگیكردند. آنگاه كمکش كردند تا بر قا

 سـان بـهقران جوان، كه با چشمان هرایانس قايبودند، سوار شود. سوش

نـب از جا ین كه خطریاثبات ا یداد و برا یكرد، را دلدارمی ر نگاهيش

ا ر، بـيد. شـير كشـيبر سر و گوش شـ یدش نخواهد كرد، دستیاو تهد

 یدا حدوقران را تیا  قايرفت و خیرا پذ ین ابراز دوستیف ايخف یغرش

 راحت كرد.

بهرام  هنگام بدرود گفتن، قـو    شد،می كه از ساحل جدا یهنگام

ان مردمـانش  يدن را در ميو زره پوش یر زنيگر آداب شمشیداد كه بار د
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اش روزمندانهيو پیوسنگ غریبماند كه نر یا كند، و چشم به راه روزياح

 را سر دهد.

 

وان همـراه بـود. جـ یكمتـر ین بار بـا شـگفتیگذر از كنار خرو، ا

ا بـه خـود ر یموده باشد، به سـادگيبارها پن راه را یكه ا ییقران، گویقا

در  یب پـس از سـاعتيـن ترتیـان موافـق آب سـپرد و بـه ایدست جر

دن يد بـا بخشـيانس كوشـيس پهلو گرفت. سوشـیسدو یشرق یكرانه

ژادان نـجـوان ماننـد هـم  یاهـوران او را پاداش دهد. اما یزرای حلقه

ه رفتن حلقــیدانســت و از پــذنمی را گرانبهـا یــیگال یايگـرش اشــید

 یبختـکين یاده شد و بـا آرزويق پیانس از قايكرد. پس سوش یخوددار

 جوان را ترک كرد.

پـس  ودرفش تا چند فرسنگ ادامه داشت، یر زرد ویدر برابرش كو 

ن ينگ سرزمرستند و به افق سبز رمی نيبر زمها ج سبزهیاز آن، به تدر

بود  و رفتهره فريت یر نقاب ابریگر زیوستند. آسمان بار ديپمی فردرفش

 ساخت.می هيدوردست شبای و آفتاب گرم وروكش را به خاگره

ر بدون اشکا  بر يگرفت. ش یش را پیدرنگ راه خو یانس، بيسوش

رفـت. می شيرخـش پـ یزد و پا به پـامی ر گامیسست كوهای ماسه

كـه بازگشـت و بـا  یگر در آسمان اوج گرفـت و هنگـامین بار ديشاه
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 دشیـتهد یافت كه خطریانس دريد، سوشيغ كشيج جان در آسمانيه

بـا  یچنـدان ید كـه فاصـلهیـمرتفع باچ رفت و دای كند. از تلماسهمی

شـد كـه بـه می برهوت آغاز یجلوتر. دشت یر ندارد. كمیكو  یهيحاش

شــکافته از  یو رُســها ییصــحرا یروان، از خارهــاهای تلماســه یجــا

ن يو درختان سـرزمها ن بوتهيفرش شده بود. پس از آن، نخست یخشک

 خورد. می فردرفش به چشم

 شد.نمی كیاما خطر از آن سو نزد

درفش بـود كـه بـه یـتـر و یدرون هایبخش ی نیباختر،  یاز سو

ای هکنواخت ماسیزرد و  هایشان بر تپهیاهيآمدند. سمی شيش پیسو

 یرد اد بود كه  در پشت سرشانیزد و سرعتشان چنان زمی چشم یتو

 گذاشتند. ی میاز غبار باق

اهشـان يس هایوهـا بـا اسـبیاد نبود. گبق م مـو  دیت دادشان ز

 یهـایپرشمارتر بر سوسـمار یتاختند، و پشت سرشان اشموغانمی شيپ

رشت د یکانشان سواركاريكردند. نوک پمی زيچغر و چابك جست و خ

 دهیـددور  بـزرگ و دم بلنـدش از هاین جثه بود كه شاخياندام و سنگ

 شد. می

ن چنان كم بود كـه پنهـان ينبود. عوارض زم یختن كار درستیگر

پشت سر گذاشتن هر  ییدانست كه رخش توانامی شدن امکان نداشت.
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ر ران یـرا دارد. اما حاچ كه زره جم را بر تن و توسـنش را در ز یدشمن

 كنـد. یبـا دشـمنانش شـانه خـال ییاروید تا از رویدنمی یليداشت، دل

سست  هاین تلماسهیدان مبارزه را خود انتخاب كند. ايداد ممی حيترج

ش یشـارويدشـتِ پ یسوسمارسواران مناسبتر بود، پـس بـه سـو یبرا

ر به آن سو تاخت. سواران هم كـه از ينفس گ ید و با سرعتيركاب كش

 یر دادند و او را دنبا  كردند. وقتيير خود را تليده بودند، مسیدور او را د

سـتاد و یرخـش حـس كـرد. ا هایر پایک سفت و محکم دشت را زخا

د و يكشـمی ن چنگا يصبرانه بر زمیر، بيمنتظر ماند تا به او برسند. ش

 كرد.ی میتابیب اشدوست تازهبا دشمنان  یارویرو یبرا

ــه او رســ ین كســينخســت ــا يوِ پیــد، همــان ديكــه ب ــود. ب شــرو ب

راحـت او را  یلـيكرده بـود، خش یقران برایكه جوانك قا یهایفيتوص

پوش بر ركاب اسبش قرار  ین داشت كه بدون پایزر یهایشناخت. سم

د یپشمالو و كبود رنگش را د هایشد پامی داشت. شلوار بر پا نداشت و

زبافـت بـر یر یش جوشنیرون زده بود. بر ردايش بیر دامن ردایاز ز كه

 ینیخته بود. تبرزیه آوپهن و چهارگوش را بر شان یتن كرده بود و سپر

اسـب نگـون  یبـر گـرده یبزرگ در دست داشت و دمش مانند شالق

بر پوست شانه و دمش پولکهای بزرگ و سـياهی آمد. می بختش فرود

نها، یا یتر از همهبياما مهرویيده بود كه حلزونهایی دریایی شبيه بود. 
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ده شده بود، يپوش یش بلند سرخیبا راش رهيت یبود. پوست آباش چهره

ن یين رنـگ تـزيبلنـد بـه همـ یبافته یموای و سر گاسش جز دسته

بر فر  سـرش رویيـده و بـه دار لهيپهن و ت هایینداشت. شاخ یگرید

م يعظ ینيز و سرخش بر بیچشمان رسوی آسمان سر بر كشيده بودند. 

زد. ی مـیبه زرداش یعضالنهای قرار گرفته بود كه رنگ پره یو پهن

كـرد. می هيش آمـده و بـزرگش او را بـه سـگ سـانان شـبيپـ یپوزه

رون زده بـود، بـه يـكلفتش ب هایان لبيكه از م یزيزرد ت هایدندان

بـر د. يـچکمی شیـروان بود و بـر ردااش آغشته بود كه از چانه یبزاق

ای شد كه به جمجمـهی بزرگی دیده میدر كنار گردن، زایده اش،شانه

شبيه بود. انگار كه گندروا دو سر داشـته باشـد و  خشکيده و ميان تهی

یکی را از دست داده باشد. این زایده به اسـتخوان خميـده و تـو خـالیِ 

 شد.صدف مانندی ختم می

 فکـر و،ید یگندروا"اد زد: یكرد و فرای دنش خندهیانس با ديسوش

ز جـان ا ییم. گـوین با هم روبـرو شـويش از نبرد واپسيكردم تا پنمی

 ".یانجا آمدهیخودت به ا یكه با پا یر شده باشيسخودت 

ل شد كه دشـت ین تبديپرگن یان كالهخود به غرشيش از میصدا

دن پهلوان زرهپوش مقابلش جا خورده بود، با یرا لرزاند. گندروا كه از د

 یفـيپس جاسوس كث"د: یر و رخش نگاه كرد. آنگاه غريبه ش یبدگمان
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ار خـوب، يم مرا هم افشا كـرده؟ بسـوروكش برده، نا یكه تو را به سو

. بگـو پـس از آن یشومی كشته یبه دست چه كس یدوست دارم بدان

 "له بفرستم؟يكه سرت را از بدن جدا كردم آن را به كدام قب

جوانـك  ین حرفها جا خـورد. نخسـت بـرایدن ايانس از شنيسوش

دم قران نگران شد و ب ـد متوجـه شـد كـه گنـدروا هـم اشـتباه مـریقا

ن یـابدون  شاخدار اشتباه گرفته. پس یویش را كرده و او را با ددرفیو

 پاک شمال ناید، من از قبايو پلیدای " كه كالهخودش را بردارد گفت:

د اوشـگرد. در مـورين هسـتم از مردمـان سيشهرنشـ یستم، كه آدمين

 ییفـت را بـه جـايات هم نگران نباش، مـن قصـد نـدارم سـر كثلهيقب

 "بفرستم.

بودنـد.  دهيسواران گندروا هم سر رس یهيج بقیبه تدرن ين حیدر ا

ه از كـگر یو دیاز اشموغان سوسمار سوار، و پنج د ییتاستيك فوج بی

دسـت  انس درياز گندروا نداشتند. سوشـ یبت دست كمينظر اندازه و ه

 ماننـدچيـزی گوید كه بـر نـوكش یبلند را دای زهياز اشموغان ن یکی

 یر جوانکسز را شناخت. ي، آن چندکتر شدیدنز ی. وقتكردجلب نظر می

رده فرو كـاش دهیرا در سر برای زهيبود كه او را به وروكش برده بود. ن

ر د یده بــود بــا خنجــريرا كــه بــه او بخشــ ینــیزر یبودنــد و حلقــه

 فرو كرده بودند.اش یشانيپ
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د، آن يــموجــودات پلای " وهــا گفـت:یانس بــا خشـم بــه ديسوشـ

 د گذشته است.یگشودیم انياغ با  دست به قتل آدمكه با فر ییروزها

 "ن جوان بدبخت را از شما خواهم گرفت.یهم اكنون انتقام ا

 سـر داد و یمخـوف یانس قهقهـهيدن سخنان سوشـيگندروا با شن

دارد؟  یتيمقدار چه اهمین بيك صحرانشی؟ یريانتقام او را بگ “گفت: 

ن ايـرفتن و كشـتن آدم، خبر داشـته بـاش كـه مـا در گـیداننمی اگر

ت راسـينـد نامیگومی مهـردروجِ افسـونگر را كـه یم. حتیتخصص دار

 م.یش كـردین صحرا خـوراک كفتارهـايم و در هميش گرفتيپای هفته

ام، از ن نـابود كـردهين چنـیـجم را ا یمن كه فرزند فرار یكنمی فکر

 "ترسم؟می آدم یك بچهیبه خاگر  ییانتقامجو

مـرد تمـام می ز كـرد. اگـر مهـردروجيرا تش هایانس گوشيسوش

وغ ب دريـو مهیـن دیـممکن بود ا ی نیرفت. می شان بر بادهایزحمت

اسـت رش از ين نژاد ماننـد اشـموغان بـید؟ مشهور بود كه مردم ایبگو

 ند.یگومی دروغ

 ك كننـدهیـتحرای د تا سخنانش را محك بزند. با خندهيپس كوش

چ يهـ دانند كه سالپمی . همگانییگومی و پست، دروغیدای " گفت:

كـه او را  یكنـمی سـت. چگونـه ادعـايبر مهـردروج كـارگر ن یدشمن

 "؟یاكشته
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تن او ، دشمنانش از كشـیآر“گفت: ب خورد و ملرورانه یگندروا فر

ر بـداند. بـه امـر او ی میاريبسهای لهيدهاک خردمند حیعاجزند، اما آژ

بودش د و نـادرنده او را بدرن م تا جانورانیديابان به دارش كشين بيهم

 "شوند؟می شوند،نمی كنند. آنان كه دشمنانش محسوب

ن رداشتان بياز م یز برايآمنبوغ ین راه حلیافت كه ایانس دريسوش

گ وه راز مـرين شـیـمهردروج بوده است، و نگران شد كـه نکنـد بـا ا

 شه از دسترسش دور شده باشد. يهم یدهاک برایآژ

قـاتالن  ست حساب خود را بایبامی افتن او،ی ش از جستجو وياما پ

نگفـت و  یزيـن چیـش از ايه كند. پس بیآن جوانك نگون بخت تسو

 د. يرش را از غالف كشيشمش

ارانش پهلوان تنها را محاصـره كـرده بـود و انتظـار یگندروا كه با 

نش را دور سرش تـاب داد یند، تبرزيدن آماده ببيجنگ ینداشت او را برا

د كـه يبلنـد كشـای ههيش تاخت. رخش، شیمخوف به سوای و با ن ره

د و هـراس افکنـد، آنگـاه یـدشـمنان را بـه ترد یاسبها و سوسـمارها

انس پـس از چنـد بـار رد و بـد  يگندروا رفت. سوش یچهارن ل به سو

اش نهين بر زره سـیده شدنِ تبرزيك بود بر اثر كوبیشدن ضربات،  نزد

ك یـرا بر اسب نگه داشـت و بـا  ن رخش سرنگون شود، اما خودیاز ز

دردآلـود ای ضربه دست مسلح گندروا را از آرنج قطع كرد. گندروا ن ـره
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خون چکانش را گرفت. رخش بـر دو  یگرش بازویسر داد و با دست د

و ین سر ديسهمگ یك ضربهیانس از باچ با يعقب بلند شد و سوش یپا

شهابسـنگی روا مانند منقبض و كبودِ گند یرا از گردن جدا كرد. چهره

منتظـر  ییر، كه گـوي. شفرو رفتزرد های ر ماسهفرو افتاده از دوزخ، د

ز ياشموغان خ یب كوس بست و به سويمهای ن حركت بود، با ن رهیا

ر رم كردنـد و يب شـيمه یدن ن رهيبرداشت. اسبها و سوسمارها از شن

 نهادند.  ینيرو به عقب نش

، ناگهـان ده بودیر را ديش یدوستانهانس كه تا به حا  رفتار يسوش

ن یـاز سرش گذشته اسـت و در ا یمتوجه شد كه در وروكش چه خطر

اننـد ر ميرفته بوده است. شـیپذ یرا به همراه یبيمدت چه همسفر مه

ركتش د و بـا هـر حـيچيپمی ن بر گرداگرد گروه اشموغانيخون یتوفان

 رهيـمان توان بر آسـیدخون سياه زرد اشموغان و  یابهاز خونای فواره

مش يعظـ یوها جست و با آروارهیاز د یکید.  نخست بر اسب يپاشمی

و هـم بـه یـد. اسـب دیش از هم دریو را همراه با زره نقره اید ینهيس

 د.يد و در خون خود تپين غلتير بر زميچنگا  ش یضربه

غ در يـانس از فرازش تيتاخت، و سوشمی آسادر آن سو، رخش بر 

ز نهادنـد، یـكـه گـروه مهـاجم رو بـه گر ین نهاده بود. هنگاماشموغا

 یو را در پشـت سـر خـود بـر جـایازده سوسمار سوار و سه دی یچشه
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از  یکـیع یا گرسنه بود، با چند حركت سـریر، كه گويگذاشته بودند. ش

 د.يرا از جا كند و بل ای اسبِ مرده هایران

 ن را نگـاه كـرد.ز اشـموغایـد و گريانس لگام رخش را كشـيسوش

كـرد، می درد ین گندروا فرود آمده بود، كمیدر آنجا كه تبرز اش،نهيس

 یبيد كـه بـدنش آسـیـد و با ت جب دیآن را كاو یزخم یبه دنبا  جا

لند ب یانس سوتيهم بر نداشته است. سوش یخراش یده و زرهش حتیند

 بـا ه دنبـ“گفـت: ن سر برسد، آنگاه به او يد و منتظر ماند تا شاهيكش

كرده اش د جانوران درنده دورهیم كه شایگرد یده ميبر دار كش یکريپ

 ".ید من تو هستيش كن، كه تنها امیدايباشند. زود پ

شان كاد یبازگشت و فرای قهين در آسمان گم شد و ب د از دقيشاه

ن شـد. ز برداشت و به دنبالش روايش گرفت. رخش خيرا در پ ییراستا

بـه  پرسشگر یاسب را خورده بود، با نگاهاز  یر هم كه بخش مهميش

ودتر زد یام، باا، همسفرِ درندهيب"ب زد: يانس به او نهيست. سوشیاو نگر

 "شود.می مان پنبههایم، وگرنه تمام رشتهيدا كنيمهردروج را پ

كـه در  ین، در دشـت پهنـاورير و رخش و شـاهيگر شیپس بار د

، تا آن ش تاختندير داشت پدرفش و فردرفش قراین ويدو سرزم یانهيم

 یشـتريدا شد. رخـش شـتاب بيده از دور پيخشک یكه شبح تك درخت

 انس را به درخت رساند.يسوش یگرفت و در چشم به هم زدن
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افـت كـه یدرخت قـرار گرفـت، در یارویكه رو یانس هنگاميسوش

 ست. يتنها ن

كردنـد و می زيـدرخـت جسـت و خ هایسه كفتارِ تنومند بر كناره

ده ده شـيب كشـيكه بر درخت به صل ین شان را بر بدنيخون هایهپوز

 ف بـود كـهيـمفلـوک و نح یرمـرديکرِ مصـلوب، پيدند. پيكشمی بود

 . پاهـاده بودیيرواش پراكنده بر چانه یشیخته بود و ریسرش ر یموها

از  ش، پـاره پـاره،هایمهلك برداشته بود و گوشت یهایو شکمش زخم

 ریخورد كه زمی تنها به چشم ی، شبح مردیدر كنارزان بود. یبدنش آو

 نگـاه ن صـحنهیـستاده بود و با آرامش به ایده ايخمای صخره یهیسا

جلـب  چ كدامشان رايحركت بود كه توجه هیكرد. مرد تنها چنان بمی

شـان را هایناخوانـده دنـدان هاین مهمانیدن اینکرد. اما كفتارها، با د

د يان جهشیر به سويدند. شیقهقهه مانندشان غر ینشان دادند و با صدا

 یدنبـتارها با دان به در كرد. كفيچنگالش آنها را از م یو با چند ضربه

رمـرد كـه يختنـد. پیادگار مانده بـود، گریر بر آن به يش یكه رد پنجه

بـر ر براانس را ديآنها را گشود و سوش یچشمانش را بسته بود، به سخت

و خونخـوار، یـدای " ف گفـت:يلـرزان و ضـ  ییصدا د. آنگاه بایخود د

 "؟یاتهده است كه به نزد من بازگشين به فکرت رسیبدتر از ا یعذاب
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و یرمرد، من ديپ“گفت: انس كالهخودش را از سر برداشت و يسوش

ا تـو یـ. آیکیتـار یروهـاين یهستم، خواسـتارِ سـرنگون یستم. انسانين

 "؟یمهردروج هست

ش هایه ده بود و رودیتکان داد. شکمش در یرس یر مرد با ناتوانيپ

د، كـه بـو یاز بدنش جار یشد. خون با چنان شدتمی دهیان دياز آن م

 نمود. می بيزنده بودنش عج

انس يمـن سوشـ“گفـت: خـت و ین رخش آویكالهخودش را بر ز

 هـایروينجـات دادن ن یفـهينـد وظیگومی كـه یهستم، همان كسـ

دهاک یـتوان آژمی ه شده. به من بگو چگونهنهاداش بر عهده ییروشنا

 "را كشت؟

 از پشت سرش ییآشنا یش از آن كه مهردروج پاسخ دهد، صدايپ

نجـا یادنت در یار از ديشناختم. بسمی ن زره تو رایدن اید با دیبا“گفت: 

 "ام.زده شدهشگفت

د و ده بـویـد یدر كنارای لحظه یرا كه برا ییبرگشت و مرد تنها

ر؟ مهـ“فـت: گافت. با ت جب یانگاشته بود را در برابر خود بازاش دهیناد

 "؟یكنمی نجا چهیدر ا

 زاتكه هزاران سا  از مجا یشکنمانيعقوبت پ“گفت: مهر خندان 

  "كنم.می خت را با لذت تماشایگرمی
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 را دهاکیـاست كه راز مرگ آژ یاما او تنها كس"د: یانس غريسوش

 "داند.می

 از ران ریـدهاک هـم ایـاز او، من و خودِ آژنه، گذشته “گفت: مهر 

 "م.يدانمی

ت. د گفـيـدهاک آن را به من نخواهیاما تو و آژ“گفت: انس يسوش

 مـه جـانيرمـرد نين پیـم را از اهایپس خاموش باش و بگذار پرسـش

 "بپرسم.

اه كنـد، شـروع كـرد بـه ر یآن كه به حرف او توجه یمهر، به جا

 رن نشسـته بـود و بـه نظـيبـر زمـدنش یـر با ديرفتن در اگرافش، ش

ا وانك تنهـره كننده، جيچقدر خ“گفت: به باشد. مهر ید با او غريرسنمی

 ر رانیدم، حاچ رخش را در زیج دیرانویا هایكه در دشت ینيو خشمگ

 كننـد.اش مییهمراه یرين و شيدارد و زره جم را بر تن كرده و شاه

ا ررزن يـآن پ هایقصـهشوم كـه می دنت وسوسهیبا د ی. گاهیدانمی

 "باور كنم.

مـن  امـا. یآن را باور كنـ یاگر خواست یتوانمی“گفت: انس يسوش

ادشـاه د پیـمهردروج، به من بگو، چگونـه باای  ن كنم.يمجبورم كه چن

 "ظلمت را نابود كنم؟
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 نتظرهرميغ یست و ب د كاریگر به او نگرلهيح یمهردروج با چشمان

 هـایآور و گوشخراش دندانچندشای خنده كرد. دهانش را گشود و با

 یپـس تـو آن كسـ“گفـت: ش داد. ب د هـم یرا نمااش زرد و شکسته

دند؟ اگـر يكشـمی انتظـارت را ین مدت گوچنیها در ااهوراكه  یهست

 "كردم.می د نابودتید، بدون ترديرسمی نها دستم به تویزودتر از ا

را  گریکـدیبـه حـا  اما چرا؟ ما كه تـا “گفت: رتزده يانس حيسوش

  "م.یده بودیند

 یروهاين یتوانمی دانم كه تومی آن كه من یبرا“گفت: مهردروج 

 "خواهم.نمی ني، و چنیرا شکست بده یکیتار

 "؟یخواهنمی نيچرا چن" د:يانس پرسيسوش

 اه كـردنِل كه ابله است. آگـين دلیبه ا"او پاسخ داد:  یمهر به جا

ر يسـانده یشود تا در آمی خواهد آمد، باعثنده یان از آنچه كه در آيآدم

ا ر یکیارته زدن بر تخت پادشاه يتک یایشوند. او سه هزاره است كه رو

اهـد رده نخوا هرگز برآوین رویكند كه انمی پزد و حاچ باورمی در ذهن

 "شد.

مهردروج، ای " تمنا گفت: یانس رو به مهردروج كرد و با كميسوش

ز قاتلـت بـه هـدفش برسـد و را یخـواهمی مـرد، یخواه یتو به زود

 "؟یچگونه كشتن او را با خود به گور ببر



 سوشیانس/ 392

 

انستن دشوم، آن وقت با  یکید من پادشاه تاریشا“گفت: مهر دروج 

 "كشت. ین راز مرا خواهیا

از بـدنت را ای مـهيرمـرد مفلـوک، كفتـاران نيپ"د: یانس غريسوش

نه ممکـن خورد. چگو خواهند یگر را هم به زودید یمهيخورده اند و ن

وقـت  ان بگـذار. آنيـن راز با من در می؟ ایاست تو پادشاه جهان شو

 "دهاک خواهم گرفت.یانتقام تو را از آژ

هـد نخوا یزيـده است، جوان. او چیفا یب“گفت: د و يكش یمهر آه

 یلـيلددهاک، و یـماننـد آژ یگر هستید ید او، تو هم دشمنیگفت. از د

 "هد.د یاریند كه تو را يبنمی

و تو چطـور؟ تـ“گفت: دانه يمهر برگشت و ناام یانس به سويسوش

 "؟یین راز را به من بگویا یحاضر

ر یام و هرگز زگذاشته یدهاک قراریپسر جان، من با آژ“گفت: مهر 

 یاقدام ه او دست بهيممکن است بر عل یزنم. تنها زماننمی قو  خودم

تـوانم نمـی گـذارد. مـنر پـا بیـبزنم كه قو  و قرار سابقش را با من ز

 "كنم. یعهدشکن

جـات نو جـانم را  ین درخت باز كنـیاگر مرا از ا“گفت: مهر دروج 

  "ن راز را به تو خواهم گفت.یا یده
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حاضـرم تـو را از درخـت بـاز كـنم. امـا چنـان “گفـت: انس يسوش

دانم كـه مـی مـرد. یخـواه یكه بـه زودای برداشته یمهلک هایزخم

 ا بـه حـا تـن رو زنده مانـدنت یرند، و از ايمنمی یدانان به سادگیجاو

ن یـبـا ا دراز یزمـان یبرا یكنم بتواننمی ست. اما فکريب نيم عجیبرا

 "تنها بر رنجت افزوده خواهد شد. .یزخمها زنده بمان

افت. ی یقت را در نخواهيپس تو هم حق“گفت: مهردروج ناله كنان 

 "كرد. را فاش خواهم من فق  اگر درمان شوم و زنده بمانم راز خود

ا  و است كه به حـ یانين تمام آدمین نفریا“گفت: مهر با افسوس 

ا افشـا رافتند. من هم دوست دارم مهردروج راز خـود می روز مهردروج

 ف كـهيشود، اما حمی تو چههای یینم آخر و عاقبت ماجراجويكند تا بب

 "به تو بکنم. ین مورد كمکیتوانم در انمی خودم

ر مضحك و پرتناقض زاده شـده ام. د یدر جهان“گفت:  انسيسوش

و  یآدمـ یکـیدانند قرار گرفته اند، می ب رايمه یبرابرم دو تن كه راز

د. امـا ظلمت را خـوش بدارنـ یروهاين ید نابودیكه با ییاهورا یگرید

سـت و ن راز نـاتوان ایـا یاز افشـااش نـدهیآ یاهایرو یبه سودا یکی

كـنم مـی گذشته. فکـر یبه عهد وقرارهاش ایبندیل پايبه دل یگرید

 "كنم.می حاچ كم كم مفهوم زمان كرانمند را درک
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 كرانمند ز چنان در اعما  زماني، من نیآر“گفت: شمندانه یمهر اند

 اگررا به خ یبرم. زمانمی ادیمخوفش را از  یام كه گاه م ماهافرورفته

 ازيـان نآن روزگـارن آغاز نشـده بـود. در يآورم كه هنوز نبرد نخستمی

گفـت می چ كـس آنچـه را كـهيمان نبود، چون هيبه عهد و پ یچندان

 ايـگفت. اما حـاچ دننمی خواست رامی گرفت و جز آنچه كهنمی دهیناد

باه تاند و آن را فشار آورده اكنوننده بر یدگرگون شده است. گذشته و آ

  "اند.كرده

ام. بـود، آن هنگـ یتکنواخیدوران خسته كننده و “گفت: مهردروج 

شان چـه هگر گرپ نکنند، مکالمیکدیدر گفتگو با  ییان م مايآدم یوقت

د يـه امبود كـ یپنهان یبیا فریمرموز ای دارد؟ درخشش توگئه یتيجذاب

 "ساخت.می نده را چنان لذتبخشیآ هایییبه رازگشا

تو  نیمهر، نفرای و حاچ آن دوران گذشته است.“گفت: انس يسوش

ی زنـدگ یآرمـانای افته، همچون گذشتهیر ييتلای ه كه در زمانهآن بود

 م ماگونه را بهای ندهیمهردروج، مشکل تو آن است كه آای ، ویكنمی

  ".یال حرص زدن در دانستن رازها از دست دادهيدل

ت آن يـان است. واق يآدم هاییبافنها همه از فلسفهیا“گفت: مهر 

 "ست.يروز نید جز تداوم یزياست كه امروز چ



 395/  میاسَریگاهان: اَ نیچهارم

ابنـد یینم ان هرگـز دریـاهورا“گفت: تلخ كرد و ای مهردروج خنده

 "فرداست. یباچهیست. امروز، دين نيكه چن

 یدهد. برامی را یمیقد یخطاها یسخنانتان بو“گفت: انس يسوش

و  ن زمانـهیـآن هسـتم كـه ا یمن، امروز تنها امروز است. مـن در پـ

ا یآ ردارم.بان يو فردا چنه كرده است از مروز یش را كه در دهاییکیتار

 "ست كه بخواهد به من كمك كند؟يك از شما نیچ يه یبه راست

 "توانم.نمی خواهم، امامی من“گفت: مهر  

 "خواهم.نمی یتوانم ولمی من“گفت: مهردروج 

رمـرد نگـون يپای " مهردروج برگشت و گفت: یانس به سويسوش

ر د یبازخواهنـد گشـت و مـرگ دردنـاكبخت، اگر من بروم، كفتارهـا 

د یات و برف یانتظارت خواهد بود. تازه پس از آن به شهر مردگان خواه

ه به ك ی. به چشمان پدربزرگیومرد چشم بدوزيگون گنهیيبه چشمان آ

در  داشت كـه یدست خودت از پا درآمده است. در آن هنگام چه خواه

، و دهاک را بکشـمیـآژ ؟ به من بگو چگونهییش بگوهایپاسخِ سرزنش

ان ر مردگـرها خواهم كرد. آسوده به شـه یمن تو را از درد و رنج كنون

 كـه یفروخت كـه مـرا در راهـ یومرد فخر خواهيرفت و به گ یخواه

 ".یاداده یاریام رفتهمی
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مـرا از رنـج  یتـوانمی چگونـه“گفت: دوارانه يام یمهردروج با لحن

نوشت . سریبر بدن من وارد كن یمزخ یتواننمی ی؟ تو حتیده یهایر

رحم و يب هایبا دندان یجین شکل دردناک و تدریمن آن است كه به ا

 "ده شوم.یدارد، درنمی چکس را دشمنيكه ه ی تيتوز گبنهيك

رمــرد عهدشــکن، مــن ماننــد مهــر بــه يپای " انس گفــت:يسوشــ

ام بـه یخـواهم بـا وفـادارنمی ام، پـسدهيام نچسـبگذشته یكردارها

 حظـه جـزلن را بدان كه در هـر یبت دهم. اما ایقراردادها و عهدها فر

م ن خـواهایـ، به رنجت پایین راز را بگویم. اگر به من ایگونمی راست

نجـا یاخـواهم در برابـر مهـر كـه نمی ن مورد مطمئن بـاش.یداد. در ا

  "نمانم. یببندم و به آن وفادار باق یمانيستاده،  پیا

 انسيا چشـمان انباشـته از دردش بـه سوشـدراز ب یمهردروج مدت

شد كـه با ین نقشید ایداند، شامی چه یكس“گفت: ر لب یره شد و زيخ

ا رمانـت يپن باشد. بگـذار عهـد و يكنم. چن ین افسانه بازید درایمن با

ه كـدهاک آن اسـت یـجوان، بدان كـه تنهـا راه كشـتن آژ یا رم.یبپذ

ن یـجـز ا م از پـا درآورد.ر جيتن به تن او را با شمش یپسرش در نبرد

فش یتوانـد حـرنمی گرید یست و جنگاوريگر بر او كارگر نید یسالح

 "ا مهر هزار چشم باشد.یاگر بهرام جنگجو  یشود، حت

 "ست؟يچاش یست و نشانياما پسر او ك"د: يانس پرسيسوش
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ر ، او را دیباشـ ینـاج یاگـر بـه راسـت“گفت:  یمهردروج به سخت

گوینـد. یداسـتانهای زیـادی م اشوها دربارهدیافت. ی یگنگ دژ خواه

گویند شمشيرزن دانند و برخی دیگر میبرخی او را ساكن خونيراس می

كنـد و بـرای بزرگی است كه گمنـام در شـهرهای گونـاگون سـفر می

دانم كـه در كند. من در موردش تنهـا ایـن را مـیپدرش جاسوسی می

 وقع بهمتاب كنی و به پایان هزاره به گنگ دژ خواهد رفت. پس اگر ش

نی م بتـوااین شهر برسی، او را در آنجا خواهی یافت. هرچند گمان نکن

  ".او را با خود همراه سازی، یا حتی شاید نتوانی پيدایش كنی

 شـد، رهيـمهـر دروج خ یدهیکر از هم دريد به پیانس با ترديسوش

ا یـست، ن موجود منفور ایا هایگر از دروغید یکین هم یدانست انمی

د، زود برگـرف شـ یلـيدش خیـد. تردیگومی قت رايدارد حق یبه راست

، بـه به عهد مهردروج خوشنود شـده بـود یاز وفا ییچون مهر، كه گو

ر دا با تو راو به آنچه كه قو  داده بود عمل كرد و رازش “گفت:  یآرام

 ش عملیوتوانست به عهد خ یدانم تو چگونه خواهنمی ان نهاد، امايم

 ".یكن

ــه مهــردروج يام كشــيــرش را از نيانس شمشــيسوشــ گفــت: د و ب

 "بدرود.“
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 یا در قلـب مهـردروج فـرو كـرد. مهـردروج بـا لبخنـدآن رآنگاه 

 جان داد. ،ناباورانه بر لب

م ن هنگاین كه تا ايد. شاهیانس برگشت و بر پشت رخش پريسوش

ز يـر نينشسـت. شـاش بر شانه زد و یدرخت نشسته بود بال یبر شاخه

؟ یجـوان، تـو چگونـه او را كشـتای " گفت: یبرخاست. مهر با شگفت

 "بر او كارگر نبود. یچ دشمنيهمگان دشمن او بودند و سالپ ه

مـن “گفـت:  ،خاور ركاب كشد یبه سوپيش از آن كه انس يسوش

 "دشمن او نبودم.

 



 میاریدن گاهان: مَیپنجم

د. تاخـت كـه انگـار بـا  در آورده باشـمی رخش چنـان در دشـت

ن در يشـاه هـاینش نشسته بود و چرخ زدنیانس، شادمان بر زيسوش

 كرد كه هممی ش نگاهیر را در كنار پايا  شی هایچ و تابيا پیآسمان 

كـرد كـه می را د  حمل یدند. رازینوردمی عنان با رخش دشت را در

دانسـت پسـر نمی ابـد.ی یبر آن آگـاه ین زودید نداشت به ايهرگز ام

احتمـا  گنگ دژ مسکن پادشـاه ظلمـت بـود و  یست، وليدهاک كیآژ

ش اف خـویدر آنجا بتواند یکی از فرزندانش را با اهـد داشت كه یادیز

ردن كآغاز  ودار كردن جم يشد، بمی ن كار ناكامیاگر در ا همراه نماید.

شد و می روزيگر پیدهاک بار دیبود. چرا كه آژمی دهیفا ین بينبرد واپس

 خورد.می ن بار شکستيدوم یسپاه نور برا

چابـك رخـش  هـایر گامیـفـردرفش در ز یدشت خشك و تفته

ده از هـزاران  تـرک يبود. خاک خشک یجار یگوچن یهمچون كابوس
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مـه جـان بـر گوشـه و ين یهایز جز خاريچ چيده شده بود و هيز پوشیر

شـد، كـم كـم می دهیكه از دوردستها د یكنارش نرسته بود. خ  سبز

 یجنگلــای هيحاشــ یشــد و در برابــر چشــمانش بــه منظــره کتــرینزد

در  یديدر افق فروغ ام یدن خ  سبزیر شکل داد. با دييتل یكوهستان

ن یریجهان زهای د. چنان كه بهرام دچور گفته بود، دروازهيدلش درخش

 اد در آنجـایـقرار داشت و جـم را بـه احتمـا  ز یتين بخش از گیدر ا

 افت. یمی

م در د  دشـت برخـورد كـه يعظـ یهایه خرسـنگجلوتر، بـ یكم

ند. باد شان رسته بودهایه یده در سايكج و م وج و خشک یهایدرختچه 

 شـتريرا باش یخاست عطش و تشنگمی ن بريكه از زم یگرم و خشک

رده كس را ترک یكه ساحل سدو یاز هنگام یادیكرد. هنوز زمان زمی

ود كـه بگرم و باد چنان خشك  ن وجود هوا چنانیگذشت، با انمی بود

چـوبِ ای ترک خورده و زبانش در دهان بـه تکـه یش از تشنگهایلب

بـر در برا یه شده بود. تازه كالهخودش همچون سپر محافظيپوک شب

رون يبكرد، و تنها مردمك چشمانش كه از شکاف آن می باد گرم عمل

 كردند.می در دشت را لمس یبادِ جار یبودند داغ

ن كه از تاب و توان اسب یبدون ا ییباد گرم و خشك گو یهاموج

شکسـتند. می د و درخشـانشيبکاهند، بر پوست سـپاش سه هزار ساله
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ن يب زمـيشـ یتاخـت و وقتـمی شيپ یشگيرخش با همان شتاب هم

دند، بـدون مکـث بـر يپست رسـ یهایشتر شد و به تپه ماهوريب یاندك

ها مقـدار خـاک سسـت تپـه رفتنـد ازمی شـتريشان تاخت. هرچه پیرو

 یبين بـا شـيگشت. زممی افزودهها شد و بر سنگها و صخرهمی كاسته

ل شـد. یتبد یخته و نامنظمیم ارتفاع گرفت و به سنگالخ در هم ریمال

چـاچک از  یكـرد و ماننـد آذرخشـمی تر حركـتنجا آسـودهیر در ايش

ــخره ــخرهای ص ــه ص ــرید یب ــپرمی گ ــهی ــ ید و جث مش را از يعظ

 د.يكشمی ان سنگها باچيم هایشکاف

 ، وديرس یسنگ هاین تپهیا ین نقطهیه باچترزودتر از بقيه بر، يش

ن يمـه بـر زستاد و منتظر ماند تا رخش هم به او برسد. آنگایا همان جا

ود. شـتر ريد كه قصـد نـدارد از آن حـد پيرسمی ن به نظرينشست. چن

د، شده بـو كه در برابرشان گستردهای انداز تازهز در برابر چشميرخش ن

 ند.یر را برگزيمس یانس ادامهيمنتظر بود تا سوش ییستاد و گویا

ای كاسـهگـودیِ انس قرار داشـت، همچـون يسوش یشارويآنچه پ

 یكه از آن باچ رفته بودند، به فرو رفتگـ یمرتف  ینمود. تپهمی ميعظ

های را تپـه یفرو رفتگن یشد. دور تا دور ای مین منتهيدر زم یميعظ

 كوچـك و بـزرگِ غارهـای شان، كه در د احاگه كرده بودند یمشابه

 یزنبـور یكنـدو هایننـد سـوراخغارهـا ما ند.شدمی دهیدشماری بی
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ن یـا یانـهيآسا، دور تا دور بخشِ فرو رفته را فرا گرفته بـود. در مغو 

خورد كه تـا می به چشم یار بزرگياه و بسيس ی، ستون سنگیفرو رفتگ

 یرهيـت یش در ابرهـایافته و انتهـایكرد در آسمان ادامه می چشم كار

 یرا به خ  باسـتان ییزهاين ستون، چیسرشان گم شده بود. بر ا یباچ

انس يكـه سوشـ یسرخ نوشته بودند. خط یخ گونهيان، با نقوش ميآدم

اوشـگرد يکنـواختش در سی یاز مادرش آموختـه و در زنـدگ یدر كودك

توانست می دست و پا شکسته یاموشش كرده بود. حاچ فق  به شکلفر

 بخواند. 

شد می دهید یاهيکر ابوالهو  سيس غو  پیتند ،ن ستونیا یدر پا

 هـایشیكرد. سر تاجـدار و رمی را مجسم یباستان یطانيا شیزد یكه ا

بـود و بـا شده افراشته  بررآسا و بالدار يش یبر بدن اشبلند و حلقه حلقه

مجسمه تا زانو در  هایست. پاینگرمی و گشوده دشت را یته یچشمان

گرد و غبار و خاکِ انباشته شده در گذر قرون، فرو رفته بود. در گوشه و 

كه انگـار در  یشد. سواركارانمی دهید یاريبس یسنگ هایسیكنار، تند

بـر خـاک  یر شده بودنـد، پهلوانـانیتصو یحالت هجوم بردن بر دشمن

ر ين و شمشـیكـه تبـرز یهـایکرهيزنـد، و پيدند برخيكوشمی ه كهافتاد

از  یهایناتمـام بـاچ گرفتـه بودنـد. مجسـمهای حملـه یش را برایخو

شدند. اشـموغانِ می دهیمرموز د ین گودیجنگاوران هر چهار نژاد در ا
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ان جسور، انگار كـه در يبارو و آدمیان زیاهوراب، يوان مهیژنده پوش، د

سـها یاز تند یگام بزنـد. برخـ یکرتراشان باستانياز پ یشگاهیان نمايم

شان را محو كـرده بـود. هاییكارزهیداغ ر هایبودند و باد یمیار قديبس

 ده بودند.يتراش یرا انگار به تازگ یبرخ

ف بود ستاده بودند كه مشریا ینامنظم بر سطح یسها، به شکلیتند

چ و يچـاپيپ یهـایهن كـه راهپهای درهم و برهم از پلهای به مجموعه

ر هـم د یومـارگپلـه ماننـد  پـر كردنـد. راهِمی جادیض را ایار عريبس

گـر را ید هـایرِ راهيخورد، مسمی چ و تابيد، پيتابمی ده دور خوديچيپ

رفـت. می شين پـيشتر به سمت اعمـا  زمـيشتر و بيكرد و بمی قطع

ن يهمـاش د. همهشنمی دهیدر اگراف د یا شهریاز عمارت  یچ اثريه

ز كـه در يآمب جنـونيـبـا ترك یهاین، و پلهيبر زم یميعظ یبود. گود

 و  راد اگـر سـتون و ابولهـیرفتنـد. شـامی فرو ین گودیف ايق یژرفا

 داد. ابولهـو مـی ش ادامـهیشد و به راه خونمی هاد، متوجه پلهیدنمی

 كرد.میی پاسدارها سها و پلهیشومِ تند ین مجموعهیاه، از ايس

نجـا یزد امی كه داشت، حدس یهای یدانست چه كند. با نشان ینم

ا یـده از جنبنـ یچ اثـرين باشـد، امـا هـیریـورود به جهـان ز یدروازه

 بخواهد. ییشد تا از او راهنمانمی دهیدر اگراف د یرهگذر
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 یسهن كایكف ا ی، از او فرمان برد و به سویدودل یرخش، با كم

 یهـایح داد  بـا گـامير او را دنبا  نکـرد و تـرجيش رفت. شيپ یسنگ

مچنان در ن هيرا دور بزند. شاه یسنگ ین كاسهیا یهيمحتاگانه حاش

 . ماند و به چرخ زدن بر فراز سرش پرداخت یآسمان باق یبلندا

ه كـودنـد بنکـرده  یاه را گيمانده تا ستون سياز راهِ باق یميهنوز ن

را حس اش نهيبه س یخورد سخت جسمد و بريرا شن یرير تينف یصدا

انس، يد. سوشـيسـخت كشـای ههيكرد. رخش بر دوپـا برخاسـت و شـ

 به یگاهناست. جانش را نجات داده ز ين بار نینش ایافت كه زره زریدر

مـا بـه اه بر كتفش فرو رفته است، ايس یريد نوک تیرخش انداخت و د

بش تف اسكاز  یكتر را با حريده باشد. تید یبيد از آن آسيرس ینظر نم

د يام كشينر خود را از يشمشای رون آورد و دور انداخت. سپس با ن رهيب

 سو آمده بود، تاخت. ر از آنيكه ت یو به جهت

ره يت یاز غارهاای ز كه در برابر رشتهينوک ت یدر برابرش، بر سنگ

در دسـت  یستاده بود. كمان بزرگیا یکريك قد برافراشته بود، پیو تار

كمان نهاده است. رخش  یرا در چله یگریر ديم لوم بود كه تداشت و 

ن بـار یـرش را رها كرد. ايرفت. كماندار، تمی شيم به جانب او پيمستق

كه رها كرده بود بـر كالهخـودش  یريسرش را نشانه گرفته بود، اما ت

ان يـانس از ميبـه او نرسـاند. سوشـای گـر لطمـهیكمانه كـرد و بـار د
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د و يکر رسيمقابل پ یذشت و در چشم به هم زدنگ یسنگهای مجسمه

 ر به دست، با او روبرو شد.يشمش

ا ركرد، كمانش می ر نگاهیب ناپذين سوار آسیرت به ايکر كه با حيپ

نس اير بلند و پهنش را در دست گرفت. سوشـيبر دوش انداخت و شمش

 ن هـم دریـاش از ياو نگاه كرد. پ یزنانه یبا ت جب به اندام درشت ول

 یات رداهـده بود، امـا همـواره آنهـا را از پشـینه دیو مادیاوشگرد ديس

ن وایـود. دبـنظاره كرده  ،پوشاندمی كه تمام بدنشان راای رهيكلفت و ت

ن يهمـ فرزندانشان نگـاه كنـد، و بـه یندهیبه زا یخوش نداشتند كس

 شدند. می دهیوها در گوشه و كنار شهر دیل هم به ندرت ماده ديدل

 یستاده بود، با آنها تفاوت داشت. قدیكه اكنون در برابرش ا یوید

 هـایکـر داشـت، امـا تناسـب بخشيو كـوه پ یعضـالن یبلند و اندام

مرسـوم مـاده  یرهيـت یوها تفاوت داشـت. ردایمختلف بدنش با نره د

 یچسـبان و زردوز یآن زره چرمـ یوها را در بر نداشـت و بـه جـاید

چ و يار بلنـدش را در اگـراف بـدنش پـيبسبر تن كرده بود. دم ای شده

 نيو گرز مانندش را با سـر و صـدا بـر زمـ یشاخ یداد و انتهامی تاب

بش بـه رنـگ يـمه یمانند پوست چهره اش،برهنه یكوفت. بازوهامی

ده باشـند. يرا از آبنـوس تراشـ یسـیبود. انگـار كـه تند یبراقای سرمه

تـر ينزدك یبود. تـازه وقتـه يمتحرک شب یهایسوان بلندش به رشته يگ
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است كه بر فـر  سـرش  یش در واقع مارید متوجه شد هر تار مويرس

مـو،  یبـای ان چهـرهيرنگش از م یده. چشمان درشت و خاكستریيرو

نش یيفـك پـا هایره شده بود. دندانيرون خيب به بين و مهيپرچ یول

ك شاخ یآمد. فق  می باچاش ینيپهن بهای چندان بلند بود كه تا پره

 رون زده بود.يباش یشانيد داشت كه از پيكوچك و سپ

 گوشـخراش از یلـيرش را دور سرش تاب داد و جيو، شمشیماده د

ابـر كـه در بر یهست ین كسيگانه، نخستيپهلوان بای " د:يجگر بركش

ز يـن ن تنيیارِ رویاسفند ی. حتیاكرده یداریس پايجاندوزِ ناگه یرهايت

ار و بـه چـه كـ یسـتيدر نبـرده اسـت. بگـو ك ر من جان سالم بهياز ت

   "؟یاآمده

 اد آورد كـهیـسـت. بـه یو نگریـبه مـاده د یانس با كنجکاويسوش

دهاک یزرگ آژاز سرداران ب یکیان نامش را بارها برده بودند. او یاهورا

 .ده بوداز دچوران را بر خاک افکن یارين بسيبود كه در نبرد نخست

 وسـنگ را گلسـمیكـه نر یهست یكس و، تو آنیماده دای " گفت:

 "؟یكرد

، امـا اهوراا ی یو هستیدانم دنمی موجود نادان،ای " د:یو غریماده د

جز سالپ محبوب مـن  یزيشمارند، چمی بدان كه آنچه نادانان گلسم

ل كـه ين دلیكند، نه به امی لیر من دشمنانم را به سنگ تبديست. تين
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ل يسازد. ممی شان حاكمیبر ارا  یكند، بلکه چون خشکمی گلسمشان

 به سکون و سنگ شدن، در د  همگان چنه كرده است و من تنهـا آن

 "كنم.می داريرا ب

 از تصـور وده بود افتاد یللزاش كه بر زره ییرهاياد تیانس به يسوش

د. یـزآمد، بـر خـود لرمی زره بودنش بر سرش یكه در صورت ب ییبال

، نطـوریپس كـه ا“گفت: داخت و دور و برش انهای به مجسمه ینگاه

  "سِ نامدار روبرو شوم.ين برهوت با ناگهیانتظار نداشتم درا

، یستيدانم كینم“گفت: قرار گرفت و  یدفاع یتيس در وض يناگه

  "ر و كمان تنها سالپ من است.ياما فکر نکن ت

ن یـش رفت و بـر زيكند، پ ین كه خود را م رفیانس بدون ايسوش

 یویـس ديد. نـاگهيف را سـنجید ضربه توانِ حررخش خم شد و با چن

 سـتهیاش یآشنا بود. اما زره یرزنيپنجه بود و خوب بر رموز شمش یقو

 یش پـز بر ضـ فيخود ن ییس، كه گوياده بود. ناگهيبر تن نداشت و پ

 غارها. یبه سو ینيبرده بود، شروع كرد به عقب نش

ك جهـش رخـش راه را بـر او بسـت، چکاچـاک یـانس بـا يسوش

چش يك پـیـس بـا ين و بزرگ ناگهير سنگيرها برخاست، شمشيمشش

ش اپوشچکمـه یانس از دستش خارج شد.  ب ـد بـا پاهـايدست سوش

 ن كرد.يس زد و او را نقش زميناگه ینهيمحکم بر س یلگد
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 گفـت: انسيخورد و برخاست. سوش ین افتاد، و غلتيو بر زمیماده د

ر یتقد دیما شاا تو روبرو شوم، ان بيدان نبرد واپسيدادم در ممی حيترج“

 ".ینجا به دست من كشته شویآن بوده كه ا

نبـرد “گفـت: د و يكشـای ن حـرف تنـورهیـدن ايس، با شـنيناگه

د جسـارت خواهـ ی. چه كسـیاگرفته یجد یليرا خها ن؟ افسانهيواپس

ت كـه كجاس یكند؟ ناج ییآرارومند صفيدهاک نیداشت تا در برابر آژ

 "كند؟ یآن نبرد راهبر یسپاه جم را برا

خت، بوِ نگون یماده دای " د و گفت:یبلند خند یانس با صدايسوش

 "هستم. یمن ناج

 كـرد یره شد و سـ يمردد و مشکوک به او خ یس با چشمانيناگه

هـا نـد، امـا جـز نقـاب اژديان شکاف كالهخودش ببيرا از ماش چهره

تو "د: يگران پرسن ید. پس با لحنیچ نديبود هاش كه بر چهرهای گونه

 "؟یخواهمی نجا چهی. ایستيك

از  یام كنـییم و اگـر راهنمـایجـومی را یراهـ“گفت: انس يسوش

 "گذرم.یم خونت در

؟ یتنها بـا مـن گـرف هسـت یكنمی فکر“گفت: د و یس غريناگه

ن قلمـرو وارد شـده یاجازه به ا یمهر كه ب یريردگ یشوهرم اَپوش برا
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ن، تـو مـردم یگردد. عالوه بر امی ا زود بازیر یبه جانب باختر رفته و د

 ".یاده گرفتهیمرا ناد

 نس بـهاين را گفت و با غرور به اگراف اشاره كرد. سوشیس ايناگه

اننـد ماز اشـموغان  ید كه انبـوهیست و دیداد نگرمی كه نشان ییسو

ده و يكش هایرون آمده اند و كمانيغارها ب یره از دهانهيت یهایه یسا

 اند.ش نشانه رفتهیشان را به سوكج و كوله هاینيزوب

ر درش را يشمشـ یناگهان ید و با حركتیخند یانس با آسودگيسوش

چ يكـه هـ ینـيبنمی ،ديـوِ پلیماده دای " برابر گردن او گرفت و گفت:

 هـایزست؟  اسب من هم چنـان از مريبر زره جمِ بزرگ كارگر ن یريت

 ز چـهست، مـرا ايابود كردنش ممکن نو مرگ دورتر تاخته كه ن یزندگ

 "؟یترسانمی

 یبـه سـواش خته از جمجمهیآو هایس سکوت كرد، اما ماريناگه

 كردند.می ر درخشان او فش فشيشمش

ورود  یبـرا یخوب گوش كن. من به دنبا  راه“گفت: انس يسوش

شـد. با ین حـواليدر هم ییزنم جامی گردم. حدسمی نیریبه جهان ز

 گـذرم. درمی من نشان بده و در مقابل من هـم از خونـت آن راه را به

ا در گر ریکـدیگـر یكه فرشگرد فرا رسـد و بـار د ین صورت تا زمانیا

 ماند. یم، زنده خواهينين ببينبرد واپس یهنگامه
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بـه جهـان  یخـواهمی“گفـت: س ناباورانه به او نگاه كـرد و يناگه

اهـد ن ما رخ نخويب یگرین صورت هرگز مالقات دی؟ در این برویریز

دانم راه مـی كنم. چـونیی مـیل تو را به آنجا راهنمـايداد. با كما  م

 "ت وجود نخواهد داشت.یبرا یبازگشت

ن ينچ“گفت: د و يرش را از كنار گردن او كنار كشيانس شمشيسوش

 "باشد، مرا به آنجا ببر.

 من به آن سو نخواهم رفت. چـون هنـوز از عمـر“گفت: س يناگه

 ی. سـتونیش آمـده ايآن پ یبا تا آستانهینشده ام. تو تقر ريش سیخو

ن یـز اااسـت  ین است. كـافیریجهان ز ی، دروازهینيبمی كه در آنجا

 . یارد شوون یرین زيسرزم ین شدهیتا به قلمرو نفر ین برویيپاها پله

ان يـم یمركـز گـود یكرد و به سـوای انس به رخش اشارهيسوش

ا ن اشـاره كـرد تـيس بـه اشـموغانِ غارنشـيهحركت كـرد. نـاگها تپه

کــر شــنل پــوشِ ينکننــد. آنگــاه از پشــت ســرخطاب بــه پ یرانــدازيت

مانـد.   ین خـواهيشـه در آن سـرزميهم یتـو بـرا“گفـت: انس يسوش

 "افسوس كه اپوش نخواهد توانست با تو دست و پنجه نرم كند.

وم  لـمنده یزِ آيچ چيه“گفت: ن كه رو برگرداند یانس بدون ايسوش

 "م.ت را برآورده كنیشو ین خواستهیدوارم بتوانم ايست. امين
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ك یـكـه هر یهایان انبـوه مجسـمهيـآرام از م یهایرخش، با گام

 به د  یچ منتهيچاپيپ هایبودند گذر كرد و پله یجنگاور جسور یزمان

 ود يـچيپمی دور خود یسنگ یش گرفت. راه، مانند گردابين را در پيزم

د، در یـكه دای ن مجسمهیشد. آخری مین منتهيدر د  زم یبه سوراخ

ه كـچور بـود ددرشت اندام و  یستاده بود. پهلوانین سوراخ ایا یآستانه

ر كـه د را ینـیم تاج پهنش آشفته بود. تبرزيبلندش در اگراف ن یموها

ش نشانه رفته بود و دسـت چـپش بـه یش رويدست راست داشت به پ

 یایـاده بـود. هنـوز بقيما هرگز به آن نرسش رفته، ايصورتش پ یسو

 یشـد. در چهـرهمی دهیـداش یسـنگهای اه در چشـمخانهيسـ یريت

با  یآشکار بود. سپر یمنقبض از دردش هنوز آثار شجاعت و سلحشور

 یار بـرايكـه  بسـ یختـه بـود. نقشـین اسـبش آویـنقش اژدها بـر ز

 نگـاورِن جیرمـرکر ميستاد و به پیاای لحظه یانس آشنا بود. برايسوش

ا ن عالمـت ریـرود، امی ب بود كه به هرجايش عجیره شد. براينا خيناب

ن وجـود یـابـد، و بـا ایمی نيمانده از نبـرد نخسـت یباق یادگارهایبر 

 كند. نمی ش بازگوین عالمت را برایا یچکس م نايه

 یپشت سـر گذاشـت و بـه روزنـه یکر سنگين پيانس واپسيسوش

ش، بـا نـور محـو یشـارويم پيعظـ یحفره یوارهایوارد شد. د پوشپله

 یازيـانس نياد بود كه سوشـید. ارتفاع سقف چندان زيدرخشی میسرخ
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 ییان روشـنايـاده شود. پس همـانطور سـواره بـه ميد تا از اسبش پیند

حفـره،  یناهموار و غارگونه یوارهایش رفت. دين پیرین جهان زيخون

 یرنگ خورده باشند. حفره به غاربا آتش  دند كه انگاريدرخشیچنان م

 یاد بـه سـویز یبيهموار داشت و با ش یشد كه كفی میآسا منتهغو 

 یداشت و وقتیم تندتر بر یهایرفت. رخش گاممی نیيشتر پاياعما  ب

پيش  آلودوهم ین فضایبا چهارن ل در ایچشمش به نور عادت كرد تقر

 تاخت. 

 یطيد كه در محيرس یپلکان ی، به باچیگوچن یغار، پس از مسافت

 یع و بزرگـيرفـت و بـه تـاچر وسـمی نیيم پايار فراخ و باز، مستقيبس

 یكمتـر یش قرار داشـت از نـور بهـرهیر پایكه ز یشد. تاچر یمنته

پنهان  یظيغل یکیدرس، تاریدور از دای ش در فاصلههایواریداشت و د

هـا، نیيش، در آن پایرپایبود. ز یدر فضا جارای بود.  نور سرخِ پراكنده

 از دور بـه گـوشای آمد و همهمهمی مبهم و گسترده به چشم یجنبش

م يپهن و عظهای كرد و سواره از پله یانس رخش را هيد. سوشيرسمی

ش از آن كـه يار بـيبسـ ین رفت. كـف تـاچر، در عمقـیيش پایشارويپ

ار يبس یطقهدر كار نبود، من یدر واقع تاچر .ن زده بود قرار داشتيتخم

از  ییش م لـوم نبـود و گـویش قرار داشت كه مرزهایر پایدر ز ی يوس

د تـا رخـش يدراز گـو  كشـ یافت. مدتیمی ت ادامهینها یهر سو تا ب
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ای برسد، و آنجـا بـود كـه چشـمش بـه منظـرهها پله یتندرو به انتها

 ن گره خورد.يسهمگ

آسا  بـا اه غو ان بود. انگار كه دو سپیدهشتناک در جر یآنجا نبرد

 نينخـو یكه گهگاه همچون تندر یر شده باشند. در نور سرخيهم درگ

ان در ویـنـد. اشـموغان و دين نبـرد را ببيتوانست گرفمی د،يدرخشمی

 وگــر. همـه مســلح ید ییان در سـويــان و آدمیـاهورابودنــد و  ییسـو

 ن بــه دشمنانشــان هجــوميســهمگ یهــاین بودنــد و بــا ن رهيخشــمگ

ا انس بـيشدند. سوشمی دهیانشان ديزنان و نوجوانان هم در مبردند. می

 یید. گـویـآمی ش، حس كرد خونش به جوشیشارويپ یدن منظرهید

 گـهب غويـمه یجنگ هاین آغاز شده بود و جهان در ش لهينبرد واپس

م رمـق از ك و كـیبار یهاینبرد، شاخآبه یصحنه یانهيخورد. در ممی

آب در بسـترش  یبـه جـا ییكه گـو یشت. رودان دایسرخ جر یرود

فـرو هـا ین جویاز ا یکیرخش در  یكه پا یباشد. هنگام یخون جار

ای ههيد و شـيرون كشـيـش را از آن بیرفت، به سرعت و با نفـرت پـا

 در یرانس به آب جايد. تازه در آن هنگام بود كه سوشيهراس زده كش

. ص داديخدر د  آن تش را یره و جُنبانيتهای بارها دقت كرد ولکهیجو

ا و ويسـ یان بـود كـه از مرزهـايـاز رودِ مرگبـار چهرومای ن شـاخهیا

 شد.می ن مدفونين قلمرو خونیگذشت و در امی وروبرشان
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ان یشان جرهایر گامیكه در ز ینيتوجه به آب زهرآگ یان بیجنگجو

آسـا را غـو  یویگر مشلو  بودند. در برابرش دیکدیداشت، به نبرد با 

گر یدای بهكرد و با ضر ینوجوان را متالش ییاهوراسپر  ،د كه با گرزید

 رشيز ندانست. پس شمشـیگر درنگ را جایرا خرد كرد. داش جمجمه

 دان تاخت. يم یانهين به ميپرگنای د و با ن رهيام بركشيرا از ن

شمار یشدند. بمی كرد، دشمنان در برابرش درومی به هرسو كه رو

حسـاب ید و بیـرش دريوغ زشت رو را بـا ضـربت شمشـاشم یچهره

 یوهـایب را شـکافت. اشـموغان سوسـمار سـوار،  ديـو مهید ینهيس

سـوارِ سوار، مردمانِ شترچابك یهااهورازرهپوش،  هاینشسته بر اسب

 ز درهـميآمجنونای رانانِ فردرفش، همگان در هنگامهليدرفش و فیو

 د.ز با هم بودنيشخص گرم ستم یبيدند و بدون نظم و ترتيجوشمی

رفت می شين پين آشوب خونیا یانهيانس همچنان كه در ميسوش

حـس  . امـاكـردمی از چـپ و راسـت درو یهایو دشمنانش را با ضربه

دون بـانه ناجور اسـت. سـربازان هـردو سـپاه، ين میدرا یزيكرد چمی

ا دو بـ هبـخته بودند. همه، دو يبا هم در آم یش جنگیو آرا یسازمانده

ا یـ انشـان باشـد،يدر م یخاصـ یآن كه هماهنگ یز بودند، بیهم گالو

 كیـچ يه از سردار و سپهساچر در یرا دنبا  كنند. اثر یجنگای نقشه

 شد. نمی دهیاز دو جبهه د



 415/  میاریگاهان: مَد نیپنجم

 یایــدر یانـهيد و در ميدسـت از نبـرد كشـای انس لحظـهيسوشـ

قلـبش  بـود و ستاد. عر  از چهارستون بدنش روانیاگرافش ا یآشفته

از خـون  یظـيكوفـت. زرهـش را قشـر غلاش مینهيمانند گبل در سـ

 یاهن شـده بـود. بـا نگـيوهـا سـنگیاه ديپوشانده، و شنلش از خون س

  دنبـا را ید كه سواره آدمـیرا د یویسردرگم به اگرافش نگاه كرد. د

ه و فـرو كـرد. آنگـایـد یرش را در گلـويش تاخت و شمشـيكرد. پمی

رد رد. مـن بلنـد كـيرا گرفت و او را از زم ین مرد فراربایبرگشت و گر

مـو، كـه یب یان آرزا، با چشمان تنگ و چهرهيبود از بومای سالخورده

. را بافته بـوداش یبلند خاكستر ین بر تن داشت و موهايچرم یخفتان

 ادیـسـت فریبامی دان جنگ چنان كر كننـده بـود كـهيم یسر و صدا

 و برسد. ش به گوش ایزد تا صدامی

 ست؟ يفرمانده ات ك“گفت: 

 ه بـود وره شـديش خیره به روبرويخ یبا چشمانمانند نابينایان مرد 

را  انس مشـت زره پوشـشيبان خود را رها كند. سوشیكرد گری میس 

ر شما سردا"اد زد: یبان مرد محکمتر كرد ودر گوشش فریدر اگراف گر

 "رهبرتان است؟ یست؟ چه كسيك

 یگفـت و فقـ  دسـتانش را دور بـازونمی چياما مرد همچنان هـ

ن او حلقه كرده بود تا خود را رها كند. باچخره چـون موفـق نشـد يآهن
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د، ولـم يـاشموغ پل“گفت: ان آرزا يبوم یدهیده بریاد زنان به زبان بریفر

 "كن...

و  ن افتـاديبانش را رها كـرد. مـرد بـر زمـیرت گريانس با حيسوش

در  كـه در همـان لحظـه یویاشت و با دن برديزم یرا از رو یريشمش

 ر شد.يدار شده بود درگیبرابرش پد

 یهتد به اشـموغها شـبایترد یبه خود انداخت. ب یانس نگاهيسوش

گرفت، می باهها اشتاهوراا یوها یناآزموده او را با د ید چشمینداشت. شا

 یبا اشموغان نداشـت و اسـبش هـم بـه سوسـمارها یچ شباهتياما ه

 بود.ه نيشان شبیا

ای ست خود را به تپهیبامی دان تاخت.يم یانهيد و در ميركاب كش

نـد و يش را ببیشـارويپ یكـه بتوانـد كـل منظـره ییرساند. جامی بلند

ن رخـش، یـن شکل بود كـه سـوار بـر زیابد. به ايران دو لشکر را بيام

دان يـن میترميعظ یانهيحاصل را در میخسته كننده و ب یتاخت و تاز

 شیش پـاينِ پـيخـون یکرهايآغاز كرد. سم رخش بر پ تصور قابلدِنبر

ل برخورد يرش به را به دليشد مسمی ناچار ید و هر از چند گاهیللزمی

برد.  یب پیغر ییزهايانس كم كم به چيبا دو هماورد عوض كند. سوش

كرد، آنها هـم بـه او نمی كه به دشمنانش حمله ینخست آن كه تا وقت

 ننـد، از كنـارشيوان و اشموغان انگـار كـه او را نبید. دكردننمی حمله
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ن یـشتافتند. با امی کشینزد هایها و آدماهوراگذشتند و به مصاف می

شان را از سـر راهـش بـردارد، یاز ا یکیكرد یوجود، هرگاه كه قصد م

 انشـان دريم ید و نبـردیـدمی ف را متوجه خـودیچشمان درخشان حر

 ین موضـوع، دسـت بـه كـاریدن ايفهم انس پس ازيگرفت. سوشمی

رش را غالف كرد و بدون آن كه مزاحم جنگـاوران يجسورانه زد. شمش

افـت. یب ـد در ین نکته را مدتيدور و برش شود، به راه خود رفت. دوم

ف یكرد، دو حرمی نبود كه دو نفره نباشد. هر جا را كه نگاه یچ جنگيه

 ییك نفـرهم در جـاینفر به دو  یحمله یز شده بودند. حتیبا هم گالو

ان جنگـاوران يـم یو همکـار یاز نبرد گروهـ یچ اثريشد. هنمی دهید

تنها  یدند كه انگار همگيجنگمی وجود نداشت. سربازان دو لشکر چنان

كرده می نيش چنيپ یاد آورد كه خودش هم تا ساعتیهستند. آنگاه به 

 است.

رده كـبتـدا تصـور بود كـه در ا یزين فراتر از چیریوس تِ  جهان ز

ن كـه یـاش تاخت، بـدون يدان نبرد پيان ميدراز در م یمدت یبود، برا

رفت، از یم شيمرتفع تر آشکار شود. هرچه پای ا تپهیوارها  یاز د یاثر

 شد.می وس تریب مقابلش مايمه یهنگامه یبرا ییافتن انتهای

مه لگـام رخـش را ير برگشـتش افتـاد.  سراسـيناگهان به فکر مس

كرد، می ستاد. در اگرافش تا چشم كاریدان نبرد ايم یانهيد و در ميكش
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كه  یشدند. افق نگاهش، به بركت نور سرخمی دهیان جنگجو دیلشکر

خـت، تـا دوردسـتها ادامـه یرمی پراكنده براگراف  یهایمانند آذرخش

 ند.يتوانست ببنمی ده رايچيانِ در هم پیز جز جنگجويچ چيداشت، اما ه

 دهیـد ن آمـده بـودیيكـه از آن پـاای یسـنگ یاز پلکان یثرچ ايه

تر از آن بـوده كـه یس جـدينـاگه یافت گ نهیدر یديشد. با ناامنمی

 ید و راهـن و دهشتناک به دام افتاده بـويخون یكرده. در جهانمی فکر

 خـروج یدانست برانمی یرون رفتن از آن در برابرش نبود. حتيب یبرا

 من را هـیـاگـر ا یش بـرود. حتـيپـ یدر چه جهتـد یاز آن هنگامه با

 ش رفـتن دريب بود كه پيدانست، جوشش جنگِ اگرافش چنان مهمی

 كرد. می مشخص را ناممکن ییراستا

شـه فـرو یحركـت در اندیدراز بر فرار رخش نشست و ب یپس مدت

كه  ییافتادند. همه، گومی بر خاک یاريرفت. در اگرافش، دچوران بس

 گر را پاسخیکدی هاییگذشتند و هماوردگلبمی از كنارش باشد، ینامرئ

اگـرافش  یريـر خود را بکشد و به درگيدادند. وسوسه شد كه شمشمی

ن را در يرون را فراموش كند و نبـرد واپسـيتوانست جهان بمی وندد.يبپ

ن كـار آگـاه یا یره و تار دنبا  كند. اما در دلش بر پوچيت یاين دنيهم

ان يـآدم هایدهاک همچنـان بـر شـهریـآژ هایویون، دريبود. در آن ب
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سـتند. یزی میو نـاتوان یان همچنـان در پراكنـدگیاهوراحاكم بودند و 

 نبود كه بپسندد. ین، سرنوشتیریماندن در جهان ز

 یه بـرااد آورد كـیـتش افتـاد. بـه یاد ماموریتازه در آن هنگام به 

د یاد كه شـبه فکر افتا ن وهم آلود سفر كرده، ويافتن جم به آن سرزمی

 بـود كـه نیـابـد. امـا مشـکل اين هنگامـه او را بیـا یانهيبتواند در م

نـده نما یاقهم از او ب یسیا تندی ینقاش یتوانست او را بشناسد. حتنمی

 ريكـه در اگـرافش شمشـ یك از دچورانـیـده باشدش. هر یبود كه د

 د.نجم باش ندتوانستمی زدند،می

را بـه ضـرب  یافتنِ جم آزمود. اشـموغی یرا برا یگوناگون هایراه

غ يـش تیكه بر گلو یسوسمارش سرنگون كرد و در حال یر از رويشمش

د. اما اشموغ ماننـد يگاه اشموغ را از او پرسینهاده بود، نام و نشان و جا

ش را ید. پـس بـه ناچـار گلـويكشمی كرد و ن رهمی ان نگاهشیناشنوا

ش هـایو هم انگار حرفیتکرار كرد. د یوین پرسش را از ديد و همیبر

سخت خود را از دست او رهـا كـرد و در  ید، چون با حركتيفهمیرا نم

شـد كـه  یهایاهوراآشوب نبرد گم شد. چند بار دست به دامن  یانهيم

شان از خون زرد اشموغان رنگ خورده بود، اما آنهـا هـم  یبایز یچهره

دند. يشـیاندنمی نبـرد یز جز ادامـهيچ چيرامونش به هيانِ پيمانند آدم
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ا  رخش را نوازش كرد و در همـان زمـان یدانست چه كند. نمی گرید

 به ذهنش خطور كرد. یدیفکر جد

دراز  یمـدت یده بـود. او بـرایبود كه جم را د یرخش، تنها موجود

راس بود. پس ممکـن بـود بتوانـد او را يخون یمركب پادشاه درگذشته

 ییست جایبامی گفته بودند جم به خواب فرو رفته، پس انیاهوراابد. يب

توانسـت او را می د رخـشینبـرد باشـد. شـا ین هنگامهیرون از ايدر ب

خواسـت می ابد. بر گردن اسبش خم شد و در گوشـش آنچـه را كـهيب

ی منظـرهجـان زده بـه يگشـوده و ه یزمزمه كرد. اما رخش با چشمان

توانـد جهـت نمی ديرسـمی ه نظـركـرد و بـمی رامونش نگاهين پيخون

 هـاید و بـه جهتيـرا انتخاب كند. چند بار بـه دور خـود چرخ یخاص

ر ييـن تليش نرفت. در همـيپ ییچ راستايد، اما در هيمختلف سرک كش

انس خورد. او  يتازه به چشم سوش یزيبود كه ناگهان چها جهت دادن

ن بـر  یـ، اما ام ركه بر  زده است یدر كناره ینوران یزيفکر كرد چ

توانسـت نمی ان شکاف نقابشيان رفت. از مياز م یدر چشم به هم زدن

گر به اگـراف یند. پس كالهخودش را  از سر برداشت و بار ديدرست بب

 د و بـه گـرد خـوديـكوبمی ن سـميره شد. رخش همچنـان بـر زمـيخ

رنگ بود كه ناگهان  یآبای د. مانند جرقهیگر نور را دید. بار ديچرخمی

 ینور پ یدرخشد. تازه آن وقت بود كه به سرچشمهبراستش  یبر شانه
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 یخاست. با دلگرمیم زرهش بر ینهیيده بود، از آیكه د یبرد. درخشش

ده یـكه نور را د ی، لگام رخش را در دست گرفت و او را به جهتیاتازه

 قـرار یخاصـ یرخش در راستا یدر كار نبود. وقت یبود چرخاند. اشتباه

شـد. ركـابش را بـر می داریـپداش بر شانه یمحو ییگرفت، روشنامی

افـت كـه یجـان زده دريش رفـت. هيشکم رخش فشرد و در آن سو پـ

شود. رخش می شترينه هم بیيرود، درخشش آمی شيبه آن سو پ یوقت

 ین نکته شده بود، سرش را خم كـرد و در حـالیمتوجه ا ییهم كه گو

ش يداشـت، در همـان راسـتا پـ یچشـمزره سواركارش  ینهیيكه به آ

در مـورد  یدیـاد شـد كـه تردیـرفت. كم كم درخشش زرهش چنان ز

ش تاخـت و ينگذاشت. رخـش چهـار ن ـل در آن راسـتا پـ یر باقيمس

رنگ بـر  یآب ین برداشته بود، مانند اختریبرز یكه از آتشکدهای نهیيآ

 كرد.  یشروع به نورافشاناش شانه

 دانيـم یزنـده درازا ینس همچون مش لاين بود كه سوشين چنیا

 دند.يهنگامه به جم رس یانهيكرد و در م ینبرد را گ

 ده بود نادرست بود.يشناش تمام آنچه كه درباره

 ین خفته باشد. جنگـاوریزر ینبود كه در تابوت یرمرد مهربانيجم پ

د، شـنل یكه از او د یزين چيد. نخستيجنگمی ادهيپ یب بود كه پايمه

اه ين و آغشته به خـون سـیزر یآلودش بود، و زرهبلند و خون یارغوان
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ك دسـت یـده بـود. در يرا بـر آن پوشـ یخاكسـتر یـیوان، كه رداید

 یرا كه به داسـ یگریگرش سالپ دیبلند داشت و با دست د یريشمش

آورد. در آن دم كــه او را مــی ده شــباهت داشــت بــه حركــت دريــخم

د. حركاتش در پرتـو نـور ينگجمی بيمه یویص داد، داشت با ديتشخ

وِ مقابلش را بـر یرحمانه ديب یتيشد. با قط می دهینه به وضوپ دیيآ یآب

د يكشای و تنورهین افکند و داس را تا دسته در شکمش فرو كرد. ديزم

 یرون زد. آنگاه مکث كرد. انگار كه متوجه نـور آبـيو خون از دهانش ب

 شده باشد.

 "جم بزرگ...ای " ش كرد:یصدا یانس به آراميسوش

ن را بر تن داشـت، و یکر زرهپوش برگشت. همان زره پولکدار زريپ

شنل بلندش را با همان سنجا  اژدهانشان بر شانه محکم كـرده بـود. 

اژدهـا آراسـته بـود. از  یهمچون چهره یكالهخود شاخدارش، به نقاب

در  یناگهان یرش با حركتيست، و شمشیشکاف كالهخودش به او نگر

 یر همانطور افراشته در آنجا بـاقيش فرو كرد. شمشیر پایو زید یهچش

آرام شـاخ كالهخـودش را گرفـت و آن را از سـرش  یماند. بـا حركتـ

از عـر  و خـون  پرپيچ و تـابشو  ییش خرمایبلند و ر یبرداشت. مو

 هاین و شـکنيانس سالمندتر بـود، امـا هنـوز چـيس بود. از سوشيخ

زخـم  یدار نشـده بـود. گذشـته از جـایپدش ابر چهره یان پختگيسال
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ار بـه يار بسـيده شـده بـود، بسـيكشـاش چهـره یانهيكه بر م یقيعم

 ه بود.يانس شبيسوش

 د. هرك شیاط به او نزدياحت یاده شد و با كميانس از اسب پيسوش

 ستند.یگر را نگریکدیزده شگفت یدو با چشمان

و تـرگ، سرانجام جم بزای " آنگاه در برابرش كرنش كرد و گفت:

 "افتم.یرا 

ود خـ یان جـوانير سالیزده نگاهش كرد. انگار كه به تصوجم بهت

ا بـو را ابود كـه  ین شده او تنها كسین نفرين سرزمیدر ا ییبنگرد. گو

ن ش رفـت و دسـتایخونخوار اشتباه نگرفته بود. جـم بـه سـو یدشمن

انس يسوشـ یشـانه ینورافشان رو ینهیيبر آ یش را به آرامازرهپوش

شود شد. آنگاه دهان گنمی دهینه دیياز آن آ ید. بر زره خودش اثريكش

ن ینفـر ن روزگـاریـپس بـاچخره ا“گفت: رومند ياستوار و ن ییو با صدا

 "شد. یشده سپر

جم بـزرگ، هنـوز روزگـار ظلمـت نگذشـته ای " انس گفت:يسوش

 "ن خواهد شد.يچن یمن بشتاب یاریاست. اما اگر به 

 فت و صورت رخش را نوازش كرد. رخـش آشـکارا او راش ريجم پ

 زد.می به دستش پوز یشناخت و با خوشحالمی
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ن مـبـه “گفت: ش قرار گرفت. آنگاه یارویجم ناگهان برگشت و رو

 یهست یبخش، تو آن نجاتیینمامی كه همچون منای بهیغرای بگو،

 "كشند؟می كه همگان انتظارت را

نـد یگومی دانم آن كه همـهنمی گ،جم بزرای " انس گفت:يسوش

 ینـابود یدانم كـه مـن خـودم هسـتم و بـرامـی ا نه. امایمن هستم 

 "ام.ظلمت عزم خود را جزم كرده یروهاين

 ر بکش و بـهي؟ شمشیاستادهیا . چرایپس هم او هست“گفت: جم 

 "وند.ينبرد بپ

ه ن م ركه بیحضور در ا یجم بزرگ، من براای " انس گفت:يسوش

 ون ببـرم خواهم تو را همراه خود بـه جهـان زنـدگامی ام،امدهين نجایا

 "ن را آماده كنم.ينبرد واپس ینهيزم

ن یفـرنجهان زندگان؟ آنجـا “گفت: به او نگاه كرد و  یجيجم با گ

ن یریـز نجات دادنش وجود ندارد. تنها جهان یبراای شده است و چاره

  زنند. هـزاران سـامی كه در آن موج یوها و اشموغانیمانده است و د

خنان دان بـه نبـرد مشـلولم. همـواره سـين میدر ا ییاست كه به تنها

 "ابم.يب یرزمزد و انتظار داشتم هممی شگو در گوشم زنگيپ یبانو
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 ـد از بانس بود كه با ت جب بـه او نگـاه كنـد. ين بار نوبت سوشیا

، یسـتين اجم بزرگ، تو تنهای  اما“گفت: به اگراف اشاره كرد و  یمکث

 "زاد در اگرافت به نبرد مشلولند.يو آدم اهوراهزاران هزار 

: گفـتكه نشـان داده بـود نگـاه كـرد و  ییبه سو یجم با بدگمان

ده شـن ین جهـان نفـریـكه در ا ینيبنمی فهمم. مگرنمی منظورت را“

 "تنها دشمنان من وجود دارند.

ر لـب یـبر تنش نشسته اسـت. ز یانس حس كرد عر  سرديسوش

 یگـرین هنگامـه بـه دیـدر ا یل است كه كسين دلیپس به ا“فت: گ

 "ند. مگر نه؟يبمی ش رایرساند؟ هركس تنها دشمن خونمی یاری

ن جهـان یـكه بـه ا یین روزهايدر نخست“گفت: د و يكش یجم آه

كمتر  وان كمتر دم. اما شمارشیدمی انهيرا در م یانيها و آدماهوراآمدم، 

اران شمنانم كشته شده باشـند. اكنـون هـزكنم به دست دمی شد. فکر

 ".ن م ركه به مقاومت مشلولمیا یانهيسا  است كه تنها در م

 ان همچنـان دريـان و آدمیـاهوراسـت، ين نيچن“گفت: انس يسوش

نجا یر اداد یز د من هم اگری. شاینيبنمی اگرافت وجود دارند. اما آنها را

 "ن شوم.يبمانم چن
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 داد و ست، اما سرش را تکانیگرافش نگرگر با دقت به ایجم بار د

شـد، ن باياگر هـم چنـ یفهمم. به هر حا ، حتنمی منظورت را“گفت: 

  "د در آن شركت كرد.یان است و بایندارد. جنگ در جر یتياهم

گ ن جنـیـد در ایـچرا؟ چـرا با"د: يگزنده پرس یانس با لحنيسوش

 "شركت كرد؟

كنـد؟ می از مـن یاست كه ناج ین پرسشیا“گفت:  یجم با شگفت

ا ر یتـيد گيـوان و اشـموغان پلیـن دیـم لوم است، به خاگر آن كـه ا

 یتـس راحگـر نفـیان برداشته شوند تا جهـان بـار ديد از میاند. باآلوده

 "بکشد.

 یکیتـار یروهاير سلطه نیقرنهاست كه ز یتيگ“گفت: انس يسوش

د يـنه امگو. چر نداده استييز را تليچ چينجا هیقرار دارد. نبرد شما در ا

 منانتبرابـر بـا دشـ یتيكه مـوق  ی؟ وقتیروز شوين نبرد پیدر ا یدار

 ننـد و بـا همـانيبمی ش رایز مانند تو تنها دشـمن خـوي؟ آنان نیدار

 یانجامن جنگ سـریتو. ا ینايمشلولند كه سپاهِ ناب یزیبه خونر یشدت

 "ندارد.

 نوایست، سه هزار سا  است كه اشموغان و دين نيچن“گفت: جم 

سـت. امانده ن ید از شمارشان چندان باقیتردیگذرانم. بمی غيرا از دم ت

 "ان خواهند رفت.يآنها به دستم از م یهمه یباچخره روز
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ن ين سـرزمیـاست كـه همگـان در ا ین فکریا“گفت: انس يسوش

 یكس شك دارم كه ی، من حتین شده دارند. اگر راستش را بخواهینفر

مگـر  كشـته شـود. یافتند، به راستمی اکكه به دستت بر خ یاز كسان

 ش ازيبـ یست؟ چگونه ممکن است جنگـاورين مردگان نينجا سرزمیا

   "کبار كشته شود؟ی

انـداخت و اش یشـانيبـه پ ینـيد. چيرسمی جم آشفته حا  به نظر

م یبـرا یگـریام. امـا راه ددهيشیاند ییگومی به آنچه كه یگاه“گفت: 

 نـت رارامويدشـمنان پ یچه كـنم؟ وقتـ یرنمانده است. انتظار دا یباق

 "؟یشناسمی جنگ یجز ادامه یاند چه راهگرفته

 یدحن دشمنان نسبت به دوستان از یاگر شمار ا“گفت: انس يسوش

؟ ینـيبمین د كرد.یو جنگ ترد یدشمن یم نا ید دربارهیشتر شد، بايب

ا نجـیار ظلمت بر جهان حاكم كرده اند، د یروهايكه ن یزمان كرانمند

قدر  است كه به ییآنچه هست تکرار كردارها هم رسوخ كرده است. هر

  "ند هم هستند.یشان ناخوشاپوچ بودن

وان ینگران به د ید كه با چشمانیدمی انسيجم سکوت كرد. سوش

كـه  یجم بزرگ، جهـانای " نگرد. پس گفت:می و اشموغان اگرافش

ه اسـت. بـا مـن بـه غر  شد یرانیو و یکیدر تارای پشت سر گذاشته

 یوهيام و شـا. من اسـب و زره تـو را بـه دسـت آوردهيجهان زندگان ب
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ن را بر عهده ينبرد واپس یا و رهبريدانم. با من بمی دهاک رایكشتن آژ

 "ر.يبگ

، پهلـوانِ جسـورای " بر لبان جم نقش بست و گفت: یلبخند تلخ

ه ك یروز آناز  توانم به جهان زندگان باز گردم. سه هزار سا نمی من

از  ميسـتيگذرد. ما مردگـان مجـاز نمی ،دهاک كشته شدمیبه دست آژ

 "م.ين عبور كنیریجهان ز یمرزها

اسـپ ر بوشيـ. مگر نه آن كه به تیااما تو نمرده“گفت: انس يسوش

است تا  یند كافیگومی ؟ همگانیاو در خواب فرو رفتهای گرفتار شده

 ".یدار شوين خواب بیاز ا

 ر بوشاسـپ تنهـايـاگـر ت“گفـت: نمـود. می جم مه گرفتهچشمان 

 زمن بهش ايكه پ یآمدم. سلحشوراننمی نجایمشکل من بود، هرگز به ا

؟ ینـيبمی نجـایشـان را در ااور، كداميـاد بیر او سرنگون شدند را به يت

 ن سـرخين سـرزمیـا یمرزها یرومند در آنسويورِ نیبا و شهرید زيآناه

 ـون در کِ ملدهایام. چون آژد شدهينجا تب یمن به ا اند. تنهامانده یباق

رمان ف ش یافت، به اكومنِ بداندیکر مدهوشم دست يآن هنگام كه بر پ

ه كن ید. از ام كريان به دو نيداد تا نابودم كند. او هم بدنم را با اره از م

مـا مـن ار متاسـفم، ايكنم بسـمی دتيناام ین درازیبه ا یپس از سفر

 "ام.مرده
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جـم  یشـانيكه از چانه تا پ یبه رد محو زخم یانس با ناباوريشسو

 یديـماچ يه ی نی“گفت: لرزان  ییره شد و با صدايده شده بود، خيكش

، چـه یزيـات برنخنمانده است؟ اگر تو از خواب سـه هـزار سـاله یباق

مـن  خواهد كـرد؟ پـس ین رهبريرا در نبرد واپس ییسپاه روشنا یكس

 "ام؟ا به دست آوردههوده اسب و زره تو ريب

كنون آن اسب و زره ا“گفت: ره شد و يانس خيسوش یجم به چهره

ست ر آن شککبار دیكه  یدان نبرديتوانم به منمی به تو ت لق دارد. من

ش يشاپين پیا د من نتوانم پس ازی. شایتوانمی ام بازگردم. اما توخورده

 اند كهاندهم یرزندانشان و فیانم بتازم، اما از خون و نسل من خويسپاه

 "ن كنند.يتوانند چنمی

ز یشـاوندان؟ اشـناویكـدام فرزنـدان و كـدام خو"د: یانس غريسوش

بـه  یزگا ورن را؟ مهردروج را هم كه بـه تـای ییگومی را یپنجه سنگ

 "ل كردند...يشهر مردگان گس

ــم  ــت: ج ــوده“گف ــبخت نب ــدانم خوش ــورد فرزن ــن در م ــا م ام. ام

ار یاسـفند یت دربـارهیـارم. مگر ارشـتاد براهم د یگریشاوندان دیخو

 "نگفته است؟ یزيدچور چ
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اب پـر آب و تـ یهـاینه، در مورد او جز افسـانه “گفت: انس يسوش

 شـما یجون تن بوده كه در جستیيرو یند پهلوانیگومی ام.دهيچ نشنيه

 "راس سرگردان شده است.ين خونيدر گوشه و كنار سرزم

وادگـان از نقت است. در واقع، او ياز حق ین تنها بخشیا“گفت: جم 

فتـه اد ریـ از یدچور و نامدار كـه در روزگـاران یمن است. پهلوان برادر

كـه در  یهـاییداریپا یهفت خوانِ دشوار را پشت سر گذاشت و در ازا

از  ن درگرفـت،يكـه نبـرد نخسـت ین تن شد. هنگامیين راه كرد، رویا

د د و حاضر شـيدست كشاش دوستانه هاییو دلبستگ یخون هایونديپ

او  ونـدد.يدهاک جدا شود و به من بپیمت رنجاندن ورن از سپاه آژيبه ق

ادر و كه از مـ بود یین پهلوانِ سپاه روشنایرومندترينبرد، ن یدر هنگامه

دم، شـر يكه من شکست خوردم و اس یزاده شده بود. وقت یانسان یپدر

تن وسيپ یدهاک برایت. او دعوت آژر پا گذاشیافتنم زی یهمه جا را برا

ای عـده ن وجـودیـدان را رد كـرد. بـا ایاز عمر جاو یبه او و برخوردار

 یاز عمـر ی ـين تـن شـدنش، بـه گـور گبیيم تقد بودند به خاگر رو

ر دد هنـوز یدانـد. شـامی چـه یدان هم برخوردار شده است. كسـیجاو

ا راس رهـباشـد و  ز به تاخت و تاز مشلو يانگن جهانِ وهمیرون از ايب

  "دارد. وان زنده نگهیدر د  د
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ر یذب پـيار نبود كه آسـیاز بدن اسفندای نقطه"د: يانس پرسيسوش

 "باشد؟ مثال چشمانش؟

ن را یـان نبود. اما یيار روی، چشمان اسفندیآر“گفت: جم با ت جب 

بدن است كـه هرگـز  یدانند. چشم، تنها نقطهمی ار اندکيبسای عده

 یمانار چنان ملرور بـود كـه جـز بـا چشـیشود و اسفندینم ن تنیيرو

 یپرسست و حاضر نبود چشمانش را در پشت ینگرنمی یتيبرهنه به گ

ی ســاننهــا را تنهــا كیدشــمنانش پنهــان كنــد. امــا ا یاز گزنــد حملــه

و او را تن، مگر ده بودند، بگو بدانم جوایك دیدانستند كه او را از نزدمی

  "؟یادهید

 ی. هنگـاماماو را دیـدهكنم می افسوس كه فکر“فت: گانس يسوش

 یشده کر سنگيگذشتم، پمی نیریجهان زهای دروازه یكه از آستانه

 خـوردنش از بريدر چشمش فرو رفته بود. پـ یريدم كه تیرا د یپهلوان

 دن نـامارو شدم و او بـود كـه هنگـام رجـز خوانـیس رويبه او، با ناگه

 "رد.اد كیانش ياز قربان یکیبه عنوان  ار را برد و از اویاسفند

وسـته يار خاموشـان پیز به ديار نیپس اسفند“گفت: جم اخم كرد و 

ه نداشـت ییكه در جهان رخنه كـرده اسـت، انتهـا یفساد ییاست؟ گو

 یاهبـررن را يدوار بودم بتواند نبرد واپسـيبود كه ام یباشد. او تنها كس

   "كند.
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ت. از شهر مردگان شتافته اسـ یوز به سياما او ن“گفت: انس يسوش

 یااهـورد جز چن یدادند، كس یارین يكه تو را در نبرد نخست یپهلوانان

 گونـهچچـه كـنم؟  ییگـومی نمانده است. حـاچ ید باقيپراكنده و ناام

كـه  یطیبـاور داشـت، در شـرا ییلشـکر روشـنا یروزيـتوان بـه پمی

ل یبدبه سنگ تشده و پهلوانانش  ین زندانیریسپهساچرش در جهان ز

  "اند؟شده

 ینبـرد وند و دري، به من بپیاد شدهيناام یاگر به راست“گفت: جم 

وم، شـن خـارج یریتوانم از جهان زنمی شركت كن. اگرچه ینيبمی كه

 "ت باشم.یبرا ینجا سپهساچر خوبیتوانم در امی اما

نجـا یدن جهـان زنـدگان بـه ايـرهان یمن بـرا"د: یانس غريسوش

ات كـرده هغرقـكـه  ینيدر وهم خـون یخواهمی گونه از منام. چآمده

ن یـمانِ اير مقیا زود همچون سایر ینجا بمانم، دیك شوم؟ اگر در ایشر

 هكـ یزيـد. نـه. چیـشتن و دشمنانم را نخـواهم دیسرخ جز خو یايدن

 یروهـاين یطرهيدهاک سرنگون گردد و سـیاست تا آژ یم راهیجومی

 "ابد.یان یظلمت بر جهان پا

 یید. گـويرسـ ین هدفيتوان به چنمی دانم چگونهینم“گفت: جم 

ج و خسته كرده باشـد. اگـر يز گيان مرا نیپا یب ین م ركهیماندن در ا

 یوهيد شی، خود بایهست یکیتار یروهايبر ن یرگيخواهان چ یبه راست
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وسـنگ یام  و نرر افتـادهيـنجـا گی. مـن در ایابيشان را بیدن با ايجنگ

 ،ین راه تنهـا هسـتیـات دهد.  تو در ایارینمانده است تا  یاریواسفند

 "پسرم.

  "تنها...“گفت: ر لب یانس زيسوش

ای " د:يناآشنا داشت. پس پرسـ یساده در كامش گ م ین كلمهیا

كند. اكنـون ی میام، پدرم در گنگ دژ زندگدهيجم بزرگ، چنان كه شن

ز جـ یكنم راهـمی ام، فکرد شدهيارانت ناامیگرفتن از تو و  یاریكه از 

دانـد. می ا تنها او پاسـخش رایدارم كه گو یهایافتن او ندارم. پرسشی

ر دنـدن تـو دهاک روبرو خواهم شد. هرچند با مایافتن او، با آژیپس از 

د یاما شـا نمانده است، ین باقيآغاز نبرد واپس یبرا ین بختیریجهان ز

  "م.ن ببرياو را از بابم و یدهاک دست یبتوانم در گنگ دژ بر آژ

ر يشـد  شمیـ، بایارو شویدهاک رویبا آژ یخواهمی اگر“گفت: جم 

 اریکیكشتن شـاه تـ یانِ آهنگر برایاهورا. آن را یمرا هم تصاحب كن

 "اند.ساخته

د ياست كـه در جنگـل سـپ یرين همان شمشیا“گفت: انس يسوش

 "ست.م گفته ایآن برا یدرباره ییزهايپنهان شده؟ بهرام شجاع چ

اسـت كـه از دسـترس  ین مکـان مقدسـيآنجـا سـوم“گفت: جم 

د قرار دارد. مـن يآتور در قلب جنگل سپ یدهاک دور مانده. آتشکدهیآژ
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ك یـان كار خـود را نزدیشدم و پا یر بوشاسپ زخميپس از آن كه به ت

رومندم را بـه ياز سرداران ن یکیر را در آنجا گذاشتم و يدم، آن شمشید

م يكنم هنـوز مقـمی شتم. او آموردات نام دارد و گمانگمااش ینگهبان

 "د باشد.يجنگل سپ

 "ن قدر مهم است؟یر اين شمشیچرا ا“گفت: انس يسوش

نـگ د با آن به جیدهاک بایآژ ینخست آن كه كشنده“گفت: جم 

وجـود  شب چراغ در م بد آتـور یپادشاه ظلمت برود. دوم آن كه گوهر

 اگـلس را بيرد، گلسـم نـاگهيـار بگوسنگ قـریدارد كه اگر بر تاج نر

نـد و یآمی گـرد ییروشـنا یروهـايكند. تنها با خروش اوست كـه نمی

  "شود.می فرشگرد آغاز

ر و يد خـواهم رفـت و شمشـيبه جنگل سپپس “گفت: انس يسوش

 "گوهر را به دست خواهم آورد.

ب در آن جنگـل وجـود يـمه یفراموش نکن كه خطر“گفت: جم 

 ده اسـترومند در آن جنگل چنه كريكهنسا  و ن اريبس یدارد. موجود

   "دارد.می كه شهرتش رهگذران را از ورود به آن منطقه باز

رومنـد و يمن در پنج روز گذشته بـا موجـودات ن“گفت: انس يسوش

ر تـو يد اگر شمشیترسم. شانمی ام. از اوبرخورد كرده یاريخطرناک بس

 م. مهردروجیا تا گنگ دژ بگشارا در دست داشته باشم، بتوانم راه خود ر
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را از  یکیتواند شـاه تـارمی است كه یتنها كسپسر آژیدهاک گفت می

گـور  هماندر گنگ دژ یکی از فرزندان او را بيایم و د یان بردارد. شايم

 یرو ییروشـنا یروهـايز به نيوستند، فرزند او نيكه فرزندان تو به او پ

 "؟یداننمی یزيآورد. در مورد فرزند او چ

او راست اسـت. ای، شنيدهمهردروج را از سخن اگر این “گفت: جم 

كـه  ی. در زمـاندانسـترا میدهاک یـآژتنها كسی است كه راهِ كشتن 

وجـود  . بـا ایـنك فرزند داشتیدهاک تنها ین آغاز شد، آژينبرد نخست

تردید در این سه هزار سا  فرزنـدان زیـادی از پشـت او بـه وجـود بی

 "اند.آمده

بـرد از اما آن پسری كه بتوانـد او را در ميـدان ن“گفت: انس يسوش

 "های خاصی داشته باشد.پای در آورد باید ویژگی

دروج شاید منظور فرزند مسـتقيم او نبـوده و مهـر. یآر“گفت: جم 

ور بر یار دچیکی از نوادگانش را نيز در نظر داشته است. چنان كه اسفند

بـود  یاجنن ينخستر پيوست. او ی نونيای ستمگرش شورید و به جبهه

رد نبـهمـه چشـم داشـتند كـه د و رك ن هزاره ظهوريان نخستیدر پاو 

ود هـای او را نيـز بـا خـشاید بتـوانی یکـی از نوه د.كنن را آغاز يواپس

 "همدست كنی.
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این نقش اژدهایی كه بر شنل و نقابم  یدرباره"سوشيانس پرسيد: 

را برایم به  بازوبندی با نقش اژدهامادرم  دانی؟اند چيزی میحك كرده

هنمایی ایست كه مرا به نزد پدرم رایادگار گذاشته و گفته كه این نشانه

ن ی بـه مـخواهد كرد. همگان گویی از راز این نقش خبر دارند اما چيز

سوشيانس بر سر  هویت پدرِ یگویند. آیا در دوران تو چيزی دربارهنمی

را با  تر دانش خویشر آن روزها سخاوتمندانهزبانها نبود؟ ارشتاد شاید د

 "مردم تقسيم كرده باشد.

كند كه خودت بـه زودی نقش اژدها به رازی اشاره می"جم گفت: 

 دگـان وآن را در خواهی یافت. در این حد بدان كـه ایـن نشـان را نوا

يـزی چگيرند. ارشتاد در مورد پدر تو خویشاوندان من م موچ به كار می

ان ون زرو. اما احتماچ پدرت از خانـدان كيانيـان بـوده و خـنگفته است

گمـان  بزرگ در رگهایش جریان داشته است. وقتی از دور تـو را دیـدم

نگرم. شاید پدرت از فرزندانِ فرزنـدان مـن ی خویش میكردم به سایه

 "باشد. ژیدهاکآ، یا شاید او نيز مانند اسفندیار از نوادگان برادرم باشد

 دهاکیجم بزرگ، آژای " گفت:با شگفتی كرد و  یانس مکثيوشس

 "برادر توست؟
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بـه  و؟ او برادر همـزاد مـن بـود یدانستنمی ، مگریآر“گفت: جم 

 ج و تخـتد و تصاحب تایورزمی ز از ابتدا به من حسادتيل نين دليهم

  "دانست.می شیرا حق خو یتيگ

ان دچه خانـ یاعضا"د: ينه خم كرد و ناليانس سرش را بر سيسوش

م يدو نـ ش را بهیكه برادر خو یكنند. برادرمی سلطنت یتيبر گ یبیغر

  "اند.كردهمی كه مرگ پدرانشان را آرزو یكرده و فرزندان

دانت شـاونیاز خو یا از كـودكیپسر جان، تو گو“گفت: د و یجم خند

. یپـرورمی ن مهرشـان را در د ين روست كـه چنـیو از اای دور بوده

 ینـدگیاكه نور را نم یون و همزاد هستند. پادشاههمخ یديو پل یکين

افـت. ی ش خواهدیخاندان خو یان اعضايظلمت را در م یندهیكند، نما

 "قت آشفته نشو.ين حقیدن اياز فهم

 د،یـبگو یگـریز ديآن كه چ یمکث كرد. آنگاه  ب یانس كميسوش

بـر آن جسـت.  ین رخـش را در مشـت گرفـت و بـا حركتـیقرپوس ز

شـت ارش را بر سر گذاشت و چشمان درخشانش را از پكالهخود شاخد

جم بزرگ، به ای " گفت:ب د به جم دوخت. اش شکاف نقاب اژدهاگونه

شـد ارم باید بخت یابم و شايرت را بيد بتوانم شمشیروم. شامی راه خود

 ن شـده راینفـر ین چرخـهیـابم و ايـز بيـدهاک را نیـو بتوانم پسر آژ

 "بشکنم.
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 یود و آن را جلـيرون كشـيـو بیـد یاز چشـه ر رايز شمشيجم ن 

روز يـپ“گفـت: انس سـالم داد و يبـه سوشـ یصورتش گرفت، با حركت

را  دهاکیـآژ ییهستم كه سپاه روشـنا یپسرم، چشم به راه روز یباش

ده، يند كشبن دوزخ به یكه مرا در ا ین زمان كرانمندینابود كنند و نفر

اننـد تـوانم ماد ببرنـد و بیا از د در آن هنگام مردمان مریل شود. شایزا

  "ابم.یگنبد خماگن به آرامش دست  یايپدرانم در ته

 "ن باد، و بدرود.يچن“گفت: انس يسوش

دانست می ش تاخت.يدان نبرد پيم یانهيدر م یآنگاه همچون تندر

گـر یگر به نبرد مشلو  شده است. بـار دیكه جم در پشت سرش بار د

خـروج از  دِین بار نوید، كه ایدمی استشر یرا بر شانه یدرخشش نور

 ن را به همراه داشت.یریجهان ز

 

گر ین خارج شد، بار دیرین زيچِ سرزميچاپيپهای كه از پله یهنگام

ده را بر صـورتش حـس كـرد. بـا يتفت یاز پشت كالهخود وزش بادها

 یست. اثـریش رفت و به اگراف نگرياه پيابوالهو  س یاط تا به پاياحت

كه گرداگردش را گرفته  ییشد. غارهانمی دهیس و اشموغانِ دياز ناگه

س چـه شـده اسـت، يدانسـت نـاگهنمی نمود.می و متروک یبود، خال

باختر رفته باشـد،  یشوهرش اپوش به سو یهمراه یامکان داشت برا
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ش خفتـه یـزشـت روهای مهیان ندياز آن غارها  در م یکیان يا در می

گر با او روبرو ین  بار ديز آغاز نبرد واپسش اينداشت تا پ یباشد. اصرار

ن چقـدر بـه یریـدانست اقامتش در جهان زنمی شود. وقت تنگ بود و

 هایسیان تنـديـدان داد تـا از ميـده است. پس به رخـش ميدرازا كش

 خاور بتازد. یپهلوانان سنگ شده عبور كند و در راستا

ــارهيــم بيعظــ یســنگ یكــه از كاســه یزمــان در  رون آمــد و دوب

 د در آسـمان چنـان بـود كـهيگاه خورشیفردرفش تاخت، جا هایدشت

 یكمـ یه است. وقتشتن نگذیریجهان زدقایقی از ورودش به انگار جز 

د. يرا شـن ییآشـنا هاین فاصله گرفـت، صـدایریجهان ز هایاز دروازه

ا بـسـتاده بـود و یا یگـورخر ی، بر سـر چشـهیاك چشمهیر، نزديش

ربـابش ابـت يغ یست. م لوم بود در مدتینگرمی لود به اوآخونای پوزه

 ب نگذاشــته اســت.ينصــ ین را هــم بــياز عــزا درآورده، و شــاه یدلــ

د افروخت و خـو یدن رها كرد و آتشیچر یانس هم رخش را برايسوش

، بـه كه از رخش سراغ داشـت یوست. با سرعتيز به سور دوستانش پين

نجـا آ یاست گرسنه با خطرهاخونمی د ويرسمی ديبه جنگل سپ یزود

 روبرو شود.

گـر بـه همـراه یفرو نشاند، بار د یرا اندكاش یگرسنگ یآنگاه، وقت

های شـهيگرفت. رفت و رفت، تا آن كـه بـه ب یش را پیارانش راه خوی
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د. شـبنم يفـردرفش رسـ یمركـز هـایانبوه و درختان سرسـبز بخش

همـه جـا بـا  علفها و برگهـا را در خـود غـر  كـرده بـود و یدرخشان

چتـر  ید از ورايده رنـگ خورشـیـزد. نـور پرمـی د بر يسپ یدرخشش

آورد می دیق و كم ارتفاع پديرق ینشست، مه یمها ابرها بر ژاله یرهيت

د. زمی بر همرا ش اآرامشر يش های گهگاهغرشرخش و  یشيههكه 

ز افزوده شـد. ين مه نیرفت، بر غلظت امی شيهمچنان كه در جنگل پ

 اند.دهيد نامين جنگل را سپید چرا ايفهممی اچح

روبـرو شـد.  یان شـکارچيـاز بوم یجنگل، بـا گروهـای هيدر حاش

وسـت كوچك و چغـر و پ هایاز نژاد ساكنان فردرفش، با بدن یمردم

است رخندان، كه موقع سخن گفتن سرشان را به چپ و  یره و صورتيت

 یوچيـه ینامفهومشان دربـارهع و یان با زبان سريبوم. دادندمی تکان

ز ند كه اگفتند و اندرزش دادها كه در د  جنگل چنه كرده قصه یبيمه

 یوسـآنهـا را تـرک كـرد و بـه  یانس با لبخندينرود. سوش شتريآن پ

 ش رفت. يد پيجنگل سپ یدرون هایبخش

ن يشـاه یل شد. حتیر تبدید و نفوذناپذيسپای مه به پرده یبه زود

 رفـت و آتشـکده را جسـتجومی شيش آنها از راه هوا پـيشاپيهم كه پ

انس قـرار يسوشـ ید. پس بازگشت و بر شـانهیدنمی را ییكرد، جامی
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ن مه مرموز از دسـت داده یرا در ااش ییایبو ییر هم كه گويگرفت. ش

 مود.  يپمی ك به رخش راهیبود، نزد

د یـدیم بستند. رخش كهمی درختان انبوه، هر چند قدم راهشان را

رفـت. می اط و قـدم بـه قـدم جلـويـامکان تاخت و تاز نـدارد، بـا احت

ا نش نشسـته بـود و آنقـدر بـیـانس گوش به زنگ و آماده بـر زيسوش

ه چشمانش درد گرفت یده بود كه حدقهید را كاويچشمان نگران مهِ سپ

 بود.

 ین ـره یشـان بـود، صـدایشارويكـه پ یخطـر ین نشانهينخست

ز اش يانس كـه پـيخاست. سوشمی از همه سو بر ییگو بود كه یبیغر

کـر يغو  پ یده بود، متوجه شد كه درندهير را شنيبت غرش شين هیا

گر، یدرود. بار می شيد پین صدا خود را باخته است و با تردیدن اياز شن

 رشـانس ید صدا از بـاچيرسمی ن بار به نظرین ره برخاست و ا یصدا

ك بـود كـه یـدند، چنـان نزديصـدا را شـن كـه ین بـاريد. سـومیآمی

 د.يام كشيرش را از نيانس به سرعت شمشيسوش

گـر یجنگل در سکوت فرو رفت، و پـس از آن بـار د یلحظات یبرا

کـر در يغـو  پ ین بار، صدا به حركـت جـانوریبرخاست. اما ا ییصدا

به ها ده شدن شاخهيخشاخش كش یان درختان شباهت داشت. صدايم

 یبا اندازهای م، مانند دم خزندهيعظ یزيان مه چياز مبرخاست و  یبدن
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ن با سـر و يرون آمد و بر بدن رخش نواخته شد. شاهي، بیتصور ناكردن

 د شد.یمه ناپد ید و در پشت پردهیصدا پر

ش یاك پیانس كه يد. سوشين در غلتين ضربه بر زمیرخش در اثر ا

شده  ز دستش خارجرش اير اسب مانده بود، به زحمت بلند شد. شمشیز

ر پـا بـ یـیمه گم شده بود. رخـش بـا تقال یایان دريم ییبود و در جا

دردنـاكش را تکـان داد و مطمـئن شـد كـه   یانس پـايخاست. سوشـ

 نشکسته است.

 رونيـغـو  آسـا بای ان مه، پنجهي، ترسناكتر بود. از میرخداد ب د

ن ير زمـبـش یبر پاهـا یر به چاچكير را به هوا پرتاب كرد. شيآمد و ش

 یهـای داشت و رگـه یشتر حالت تداف يد، اما غرشش بیفرود آمد، و غر

 شد.می از ترس در آن احساس

 یباریوآتش مانند ج هایاز آتش مه را شکافت. ش له یآنگاه، فوران

 یصـدا شدند و آن را در اگراف خود شکافتند. یان مه جاريسرخ در م

رشـان تش مه را از فراز ساز آ یگریل ديب برخاست و سيمه یدم زدن

ش ن لباسن انداخت تا از آتش گرفتيانس خود را بر زميجارو كرد. سوش

 كند. یريجلوگ

 د.یروبرو د یترسناك یبلند شد، خود را با صحنه یوقت
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ا ه آنهـرا كه بـ یرفته بود و موجود یآتش به كنار هایريمه، با نف

 ود. گذاشته ب یخود برجا یانهيحمله كرده بود، در م

رچنـد هده بود. ین بارها دیش از اين موجود را پیانس، نقش ايسوش

 با آن روبرو شود. یداد روزنمی هرگز احتما 

آن كـه  م بود. با وجوديعظ یبزرگ بود. مانند كوه یليخاش اندازه

اشـت دحركاتش وجـود  یدر چابک یزيکر خرو كوچکتر بود، اما چياز پ

بر  ناورش رانِ بزرگ و پهيچرم هایبا داد. می كه او را خطرناكتر جلوه

د. ده بوش آوريسرش گشوده بود و گردن دراز و مار مانندش را پ یباچ

 بندبند بزرگش هایاز شاخ یکیم بود. يعظ ین گردن، سریا یدر انتها

م، ز و مـنظيـت یهایش آمـده، دنـدانيپـای مه شکسته بود. پـوزهياز ن

 ار درشـت و بـرا  رايبسـ یسرخ و سبز كـه اگـراف چشـم یهایفلس

نش ر و گـردبر س یالید بلند كه مانند يسپ هایاز پر یپوشاند، و تاجمی

رش گـید كه چشم دیانس ديسرش را تکان داد، سوش یخته بود. وقتیر

 است.  یخالاش كور شده و حدقه

مثـل را  شن نشسـته و دمـيزمـ یپرنده مانندش رو یبر چهار پا

اش یتنومند و عضالن یده بود. تنهيچيپ شیزرد پا هایدور فلسماری 

 ییبـا، و از سـویز یده شـده بـود. از گرفـيپوشـ ید و آبيسپ یهایاز پر

 یر را از ارتفـاعيانس و شيترسناک و مرگبار بود. با چشم سالمش سوش
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در اگـراف  یكوچك سرخ هایكرد. با هر دم زدنش ش لهمی اد نگاهیز

ب يمه یش از آن كه به جانوريش، بزد. چشمانمی بلندش موج یپوزه

از خـرد و ای ان شباهت داشت. بارقهيشباهت داشته باشد، به چشم آدم

 نمود. میز و شگفت يآمزد كه تناقضمی در آن موج ینيزبيت

 .ودده بـیـن بار بر بازوبنـدش دينخستبرای نقش او را انس، يسوش

ا ر یش ود و نقمختلف بارها و بارها به آن برخور هایتيدر موق  یوقت

نجکـاو شـد. در كآن  یافت، در مورد م نـایجم نيز  نقاب كالهخودبر 

 فیـت ر ینمردمـان باسـتاهـای یاگران از پهلوانيـكه خن یهایداستان

ن ید رب  ان وجویبه اژدها وجود داشت. با ا یادیزهای كردند، اشارهمی

 و ودش در آمـده بـیبـرا ییبا خودش به صورت م مـاای موجود افسانه

 دارد.  یین نقش چه م نایدانست تکرار انمی

کـر يد رنگ به كنار رفت و پيسپای كه مه همچون پرهای تا لحظه

هـم شـك  ین موجـوديان سـاخت، در وجـود چنـیب اژدها را نمايمه

اران وفادارش بـر خـاک مرگـوب جنگـل یداشت. حاچ هم كه در كنار 

ــود و از زیا ــســتاده ب ــه چهــرهی ــغر یر ب ــان ینگرمی ب اوی ســت، چن

 ها ران پرسـشیـا یدن دربارهيشیاند یبرا یرشده بود كه مجاليغافلگ

سـت بـه یبامی ن كـهیك نکته روشن بود، و آن هم ایافت. تنها ینمی
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اگــر  یاژدهـا را از حملـه منصـرف كنــد. آشـکار بـود كـه حتـ یشـکل

 شد.نمی ف اویكرد، حرمی دايرش را هم پيشمش

رد ن آویيا تاب داد و سرِ باشکوهش را پـااژدها گردن مار مانندش ر

بـر ای انس متوجـه  لکـهيانس نگاه كـرد.  سوشـيك به سوشیو از نزد

دهـا نش بـر سـر اژيد كه شاهیفر  سر اژدها شد، و با ت جب د یپرها

 نشسته است. 

ش ملفر دست راسـت یكالهخودش را از سر برداشت و با دستپاچگ

 یا چشمانبژدها رد. ايوچ قرار گين هرا باز كرد تا بازوبند در برابر چشما

 د نگـاهن بازوبنـينمود، به نگمی خردمند و هوشمند یبيكه به گرز عج

 د. يكرد، و سرش را عقب كش

 شت. چ انتظارش را ندايانس هيكرد كه سوش یآنگاه، اژدها حركت

 و بـم قيعم ییاژدها زبان دوشاخش را در دهان تکان داد و با صدا

ای دهي؟ مگر نشـنید آمده ايچه به جنگل سپ یبرا زاد،يآدمای " گفت:

 "ن كرده است؟ينجا كمیبزرگ در ا یخطر

ب شـگفت زده يـن مهيچن ییوچيانس چنان از حرف زدن هيسوش

بدهـد.  یزده او را نگاه كرد و نتوانست پاسـخبهت یقیدقا یشد كه برا

م پيکر از ميان مه بيرون بيایـد و اعـالتا حدودی منتشر بود آدمی غو 

كند كه صاحب این صدای غریب او بوده و نه این هيوچی سـهمگين. 
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چاچكش جا به  یشده بود، بر پاهااش یزدگاژدها كه انگار متوجه بهت

  "زاد.يپاسخ بده آدم“گفت: جا شد و 

 آتور یمن... من به دنبا  آتشکده“گفت: لکنت  یانس با كميسوش

 "گردم.می

به  یخواهمی چه یبرا“گفت: د و ش آوريگر سرش را پیاژدها بار د

 "؟یآنجا برو

 لیك دم زدنِ اژدهـا بـه خاكسـتر تبـدیـد با یدمی انس كهيسوش

 م آمورداتبه نا ییاهوراد یبا“گفت: شود، آب دهانش را قورت داد و می

 "ت.شته اسم به امانت گذایرا در آنجا برا یزينم. جمِ بزرگ چيرا  بب

 ن جــانور ازیــبــود. اگــر ا دهیــاز دهــانش پر یآخــر ین جملــهیــا

 ی طلـدن مقصدش بـدون ميبکار بود، با فهمیدهاکِ فریآژهای دهیآفر

را از  در رفتـار اژدهـا وجـود داشـت كـه او یزيـكرد. اما چمی نابودش

 .ساختمی زیمتما یمنیموجودات اهر

را بـر  ن نامهـایا یزاديده بودم آدميقرنهاست كه نشن“گفت: اژدها 

 سـت؟ين یچندان مهمان نـواز یكه آموردات بانو یدانمی اورد.يزبان ب

هم خاكسـترت خـوا یاگر از آمدنت خوشنود نشود، در چشم بر هم زدنـ

 "كرد.
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كنـد، می ادیـد اژدهـا بـا احتـرام از آمـوردات یدمی انس كهيسوش

كرد او زن نمی ن حا  ت جب هم كرد، چون فکريشادمان شد، اما در ع

  "كشد.می امده باشم، او انتظار مراگر راه را درست آ“گفت: باشد. پس 

ش آمـد و بـا يآسا پـبر  ید. آنگاه با حركتیم ديخواه“گفت: اژدها 

ه بـانس هنـوز يخود بلند كرد. سوشـ یمش رخش را از جايعظ یپنجه

ه د گرفتـگر اژدها او را در چنگـا  خـوید دست دیامده بود كه ديخود ن

ه بـد بـود كـه یشـد از افتادن به چنگ اژدهـا چنـان یاست. تکان ناش

 شانر نيهراسان ش یزحمت كالهخودش را در دست نگاه داشت. ن ره

 دچار شده است. ین سرنوشتيداد كه او هم به چنمی

د یمش را ديعظ هایبا  \ده از پرِ اژدهايکر پوشير پیانس از زيسوش

ن يش را از زمیآساکر غو يكه بر آسمان افراشته شد و با چند حركت پ

 یگـن بزرآبه  یاژدها، چنان چابك به هوا برخاست كه از بدن بلند كرد.

در  م شد وانس خيبه پرواز درآمد. سوش یرفت. آنگاه در جهتنمی انتظار

 د كـه ازیـرا د یش نـوک درختـان جنگلـیر پـایـدر ز یادیزای فاصله

 رون زده بوند. يد  بيمه سپ یچبال

واز كرد، سپس پر یتصور ناكردن یان مه با سرعتيدر م یاژدها مدت

ای رجه زد و در لحظـهين شـيزم یخورد و به سو یچ و تابيبر آسمان پ

بر  یده شوند، به نرمين كوبيانس انتظار داشت به شدت بر زميكه سوش
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انس و رخـش يش را گشود و سوشهاینشست. ب د چنگا خاكی نمناک 

ن هم يبه نزدش آمدند و شاه یر به آرامير را رها كرد.  رخش و شيو ش

 نشست. اش اژدها برخاست و بر شانه یاز پوزه

افــت. مــه در ی یبزرگــ یانس خــود را در برابــر هــرم ســنگيسوشــ

ن در آ یش تـا درختـانیشـارويمانده بود و چشم انـداز پ یدوردستها باق

ن یچجـورد هایش را از خرسـنگیـش رويدورها ادامه داشت. م بد پـ

د، اما سته بور بر سنگها نشايان بسيساخته بودند. هرچند غبار سال یبزرگ

 درختــان ســبز جنگــل ینــهيتنــدش در زم یكــل م بــد بــا رنــگ آبــ

 د. يدرخشمی

ب مک ـ یبزرگ به م بـد یبود كه با هفت پله یگوراتیهمچون ز

 دهیـد در آن باچای شد. درخشش ش لهی میهرم منته یگونه در بلندا

ه كـرار داشـت شمار و كوچکتر بر هر وجـه هـرم قـيب یهایشد. پلهمی

 ساخت. می ن آن را ممکنیبه سطح فراز یدسترس

 "آتور. یآتشکده“گفت: ر لب یانس زيسوش

آتـور  ینجـا آتشـکدهی، ایآر"ن برخاسـت: يروشن و آهنگ ییصدا

  ".یانس باشيد سوشیاست. و تو با

اند. ستادهیاژدها ا یهیر سایبرگشت و چشمش به دو نفر خورد كه ز

ده یـكه آنهـا را ندچشمانش را به خود مشلو  كرد  چنانم بد  یتماشا
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کـل يان قامـت بـود كـه هيـم ییكه سخن گفته بـود، بـانو یبود. كس

به همان رنگ را  یپوشانده بود شنل یفش را در لباس چسبان سرخیظر

 گنـدمگونای ان چهـرهيـزش از ميـتای بر دوش داشت. چشمان قهوه

د. پشـت يرقصـمی اداهش در بـيچ و تاب سـيپرپ ید و موهايدرخشمی

شـد. می دهیـدای ش باشـکوه نقـرهیبا موها و ر یديرمرد رشيسرش پ

اش نهين سـیيدختـر تنهـا تـا پـا یسـوهايچنان بلند قامت بـود كـه گ

درسـت مشـخص نبـود، انگـار كـه اش ید. رنگ چشمان نورانيرسمی

دو رنـگ  ییدر كاسه چشمانش برافروخته باشند. ردا یرنگارنگ یش له

ن دو يد بود. شنل بلنـدش همـيسپ یمياه و نيس یميشت كه نبر تن دا

 تمام بدنش را در خودای مثل خرقهرنگ را داشت و چندان بلند بود كه 

 پوشاند.می

 یبــانوای  ن نــام مــن اســت، و تــو،یــ، ایآر“گفــت: انس يسوشــ

 ".ید آموردات باشیپوش، بارخس

 یمـ، هرچند هزاران سـا  اسـت آدیآر“گفت: زد و  یدختر لبخند

 ودم هـمن نام را بر زبان نرانده است. آنقدر كه اكنـون در گـوش خـیا

  "ناآشنا دارد. ینيگن

كه جم از او به عنوان  یانس با ت جب به او نگاه كرد. هنگاميسوش

ن يكـرد چنـنمی چ بـاوريكـرد، هـمی ادیـرومندش ياز سرداران ن یکی
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 نيود. چنـرمـرد هـم دور از انتظـار بـيداشته باشد. برخورد با پ یظاهر

ن برخـورد يومردِ آهنيکر و گيوسنگِ غو  پیاز نر یبينمود كه با تركمی

رمـرد اشـاره يكرده باشد. آموردات كه انگار فکرش را خوانده بود، بـه پ

 یاهـورا. یم زروان آشـنا شـواسـتادنك خوب است با یا“گفت: كرد و 

 ن اشـتباه اكنـونیـا یان وصلت كـرد و بـه كفـارهيكه با آدم ینامدار

سرگردان است. بخت  یرامونيپ هاینيقرنهاست در گوشه و كنار سرزم

 .یادهيار بوده است كه در زمان حضور او به م بد آتور رسیبا تو 

 ود، سـربكه زروان خوانده شده  یرمرد باوقاريانس در برابر پيسوش

 پاسخش را داد. یرمرد با لبخنديفرود آورد. پ

، ن گرفتـه بـودیيرا كـه پـا ك شد و سـرشیآموردات به اژدها نزد

شـد. دوارم دوسـتم ناراحتـت نکـرده بايـام“گفـت: نوازش كرد. آنگـاه 

آسـا نگـاه كـرد و غو  یبانو بـا اژدهـا یمانهيانس به رفتار صميسوش

 "م را بشکند.هایك بود استخوانینه، هرچند نزد“گفت: 

 ییا صـداچ نگفت. امـا زروان بـيز به او انداخت و هيت یاژدها نگاه

او را “گفـت: انـداخت، می کرش را بـه لـرزهيق كه بند بند پينان عمچ

ان دارد از خشـونت یـش جرهـایكـه در رگ یاز خـون یمـيد. نيببخش

 "شود.می خوشنود
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 یبـانوای " تکـان داد و رو بـه آمـوردات گفـت: یانس سريسوش

  "ام.نجا آمدهیچه به ا ید  برايا بدانیسرخپوش، گو

گـاه خـود یر جـم در جايهاست كه شمش. مدتیآر“گفت: آموردات 

ند، رش را در آن نشـايمشـشكـه جـم  یكشد. سرو جوانمی انتظارت را

از  آن را یدوارم بتـوانيـل شـده اسـت. امیتبـد یميحاچ به درخت عظ

 ".یاوريرون بيباش تنه

د و يشـیكه ازآن هنگام گذشته بـود اند یانس به هزاران ساليسوش

 "م.ن كنيدوارم بتوانم چنيام“گفت: 

 "ا.يبا من ب“گفت: آموردات به راه افتاد و 

ر از د. دختانس او را دنبا  كريستاد و سوشیزروان همان جا كه بود ا

درسـت  گر آن،ید یمقابل هرم گذشت و آن را دور زد. در سوميدانگاه 

 یشـد،  درختـی میهـرم منتهـ یكه به آتشگاهِ بـاچ یهایدر برابر پله

 نجـهمش بـه آسـمان پيعظ هایبا شاخهكه  رویيده بودار كهنسا  يبس

و خــزه  یمیار قـديبسـ یچـوب ید. درخـت، بـا وجـود پوســتهيكشـمی

 وه بـود، هنـوز سـبز و زنـده بـود يشـبای كـه بـه سـنگوارهاش گرفته

 پوشاند.می ش راهایباگراوت شاخه  یهایبرگ

د. آمـوردات بـا یـند یزيـر گشت، اما چيانس به دنبا  شمشيسوش

اد، در راس یـار زيبس ییانس در بلندايبه باچ اشاره كرد و سوش یلبخند
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درخـت فـرو  یمه در تنهيد كه تا نیرا د یريشمش یدرخت، بر  دسته

 رفته بود. 

د. یـدمین جز باچ رفـتن از درخـتای آه از نهادش برآمد. اما چاره 

ز ه هنـوكدش يپس زره و شنل خود را از تن درآورد. تار و پود لباس سپ

اش ردهكس بود، به بدن عر  يخ جهان زیرین وها و اشموغانیاز خون د

پرگـره  یكرد. تنهنمی جادیا یص ود از درخت اشکال ید و برايچسبمی

  رفـت.اط از آن بـاچيـاردار درخت را با دست لمس كـرد و بـا احتيو ش

 یآسـمان ینـهيند كه بـر فـراز سـرش، در زمير را ببيتوانست شمشمی

باچ و م قدم به قدك گرفت و یك به یرا ها زد. شاخهمی بر  ابرگرفته

 باچتر رفت.

ها خسـته بـر شـاخه یكه با دستان ی، هنگامیگوچن ییپس از تقال

ش نمانده بـود. یبرا ید، رمقیر را در كنار سر خود ديه كرد و و شمشيتک

ن ياز زمـاش سـت. فاصـلهیش نگریر پـاید برگشت و به زیترد یبا كم

ز یـر یهایش به لکهیر پایر و رخش در زيبود. آموردات و ش یدنباورنکر

 یك گـام خـود را آنسـوین مدت با یل شده بودند. اژدها هم در ایتبد

انس يش زروان را از چشم سوشـیآساکر غو يهرم رسانده بود و حاچ پ

كرد. درخت آنقدر بلند بود كه حـاچ در مـوازات سـر باشـکوه می پنهان

ن داشـت كـه بـا یـم و زريعظـای ر دسـتهي. شمشـاژدها قـرار داشـت
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 ین شده بود. آن را در دست گرفـت و سـ یيتز ییسر اژدها یمجسمه

ن یـرونش بکشد، اما محکم تر از آن بود كه به ايدرخت ب یكرد از تنه

سخت را در اگـراف آن  یاز پوستهای هیتکان بخورد. درخت چ یراحت

به هم جوش خـورده اش لهيراف تترشح كرده بود و چوبها چنان در اگ

 ساخت.می دنش را دشواريرون كشيبود كه ب

 یش را بـر تنـهیر را گرفت و پاهـايشمش یبا هر دو دست دسته 

ش یدر جـا یر كمـيدرخت نهاد و با تمام قدرتش فشار وارد آورد. شمش

گـر زور زد. ناگهـان یمحکم كرد و بار دها ن شاخهيش را بید. پاهایللز

انس يرون آمد و در دستانش قرار گرفت. سوشيدرخت ب یتنه ر ازيشمش

ر به درخت بند بود، ت ادلش را از دست داد و از يكه فق  با همان شمش

دا يـدن پيترس یبرا یادین سقوط كرد. اما فرصت زيپشت به گرف زم

رینرم و پرده مانند فرود آمـد و بـر آن  ینکرد. بالفاصله بر جسم د. سـُ

گرفت تا با  اژدها را پاره پاره نکند. اژدهـا بـالش   ر را در آغوشيشمش

ز يلاش یرونيبر سطح بكه در همان حا  حركت داد  یبه نرمگوری را 

انس بـا يوچ فرود آمد. سوشـيپشت ه یبایز یبر پرها یخورد و به نرم

زان شـد. یـا  او آوی یگر به پرهایر را گرفت و با دست ديشمش یدست

ن نهـاد. يبـر زمـ یانس را بـه نرمـيسوشـ ن بـرد ویياژدها سرش را پا

ار يبسـ یرير را برانـداز كـرد. شمشـيستاد و شمشیانس بر دو پا ايسوش
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گذاشـت، می نيش چندان بود كه اگر نوكش را بر زمـیبزرگ بود. بلندا

درخشنده ساخته شده بود و بر  ید. از پوچديرسیتا كمرش ماش دسته

نش بـه یـزر ی. دسـتهنوشـته بودنـد یزيچ یخيم یبا خطوگاش لهيت

ار سـبك بـود و بـه يشـد. بسـمی شاخدار ختم ییسر اژدها یمجسمه

دن يآمد. آن را در هوا تاب داد و از شنمی در دست به جنبش در یسادگ

 شکافته شدن هوا لذت برد.    ینلمه

درسـت از آب ها ییشـگويپخـوب، “گفـت: لبخنـد زنـان آموردات 

كنـد می رسـف یريو ش ینيكه با شاه یوانند تنها پهلیگومی اند.درآمده

 ر بهيشن درخت دارد. حاچ شمیر جم را از ايدن شمشيرون كشيقدرت ب

كـار  نیـدانسـتم در امی دمتیـكه دای تو ت لق دارد. هرچند از لحظه

 "شد. یموفق خواه

از جـم “گفـت: ستاده بـود، یاژدها ا یهیر سایزروان، كه همچنان ز

ه كـ یسته ین كسي، نخستیدار كرده باشیاو د بگو، چگونه بود؟ اگر با

ا بـمچنـان ف كـن. هیم از او ت ریگردد. برامی ن بازیریزنده از جهان ز

  "وها و اشموغان مشلو  است؟یسرانجام با د یب ینبرد

بيگانه  رومند، اما با زندگاني، جم سالمت و نیآر“گفت: انس يسوش

مـن  م نا نبود.ی، اما بان بودیپایكه هرچند ب یر جنگ. جنگيو درگ بود

 "مانم.ب یشه در آنجا باقيهم یوندم و برايك بود به او بپیز نزدين
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و و یـكننـد. دمی است كـه همـه ین كاریا“گفت: د و یزروان خند

ن يش بـه آن سـرزمین مورد مشـترک هسـتند. هـركس پـایدر ا اهورا

هـا، و افـت، تنیخواهد  یشگيهم یاز نبرد یخونبار برسد، خود را بخش

 یبـ و یتکـرار یاور. به من بگو، پسرم، چگونه ممکن است نبردی یب

 "ان، م نادار باشد؟یپا

د، بـا نبرد جـم را مـردود بدانـ ییاهوراكرد نمی انس كه فکريسوش

در  یهنـوز پاسـخ“گفـت: رمرد نگاه كرد و يپ یت جب به چشمان نوران

 و لوم بـا سـرانجام نـام یوسـتن بـه نبـرديز پيت ندارم. من نیخور برا

 هنـوز ادم. امـاح ديروها ترجين  یآشکار را بر آن ت اد  جاودانه ییانتها

 "نش بوده است.ین گزیا یز مبنايدانم چه چنمی

ا پاسـخت ر یبـ یزروان، باز گرپ كـردنِ م ماهـا“گفت: آموردات 

نه و خسـته و گرسـای دهي، تـو تـازه از راه رسـجـوانای  ؟یآغاز كرد

 م ويبايـب ید امشب فرصتیراحت كن. شااست یا و كمي، به م بد بیهست

 "م.يبکن ین باره صحبتیدر ا

رفته گوها و اشموغان رنگ ینش را كه از خون دیانس، زره زريسوش

 ن برداشت و به همراه آن دو به گرف م بد رفت.يبود از زم
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ش سـر و سـامان دهـد. لبـاس و ید تا به كارهـايگو  كش یساعت

و  بود شستشـو داد یجنگل جار یهيكه در حاشای زرهش را در چشمه

 هـایباسلن را از آنهـا سـترد. یریادگار مانده از جهان زیبه  هایخون

 ختیآو اه شده بود را بر درختانيوان سیدش را كه از جهش خون ديسپ

هرم نهـاد.  یآستانههای تا خشك شوند، و زره و كالهخودش را بر پله

ا یگو تن را شست. چشمه، ز به آب چشمه وارد شد و سر ويسپس خود ن

 یتـروشـن و گـوارا داشـت. وق یبه زهر مار بـزرگ آلـوده نبـود و آبـ

  سرخ آورد. ییش ردایان داد، آموردات برایش را پایخو یشستشو

 ر فـرازبـشب جنگل را در خود فرو برده بود.  یکین هنگام تاریدر ا

د بو ین نور به قدرید. درخشش ايدرخشی میپرفروغ ییهرم نور كهربا

د یـآمـد. آمـوردات كـه دنمی آتشدان در كنارش بـه چشـم یكه سرخ

 آن گوهر شب چـراغ اسـت.“گفت: ر لب یتوجهش به آن جلب شده، ز

ردد، گخودش باز  یوسنگ كنده شده و اگر به جایكه از تاج نر یگوهر

 "دهد.می س نجاتين ناگهیاو را از نفر

كه  یدر حالنور انداخت و  یقتر به سرچشمهيدق یانس نگاهيسوش

هرم رفت و  یده بود، همراه آموردات به سويچيسرخ پ یخود را در ردا

از جـنس مرمـر  یمرغيس سید كه در دهان سردیگوهر شب چراغ را د
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انس كوچکتر بود، و با ياز مشت سوش یسرخ نهاده شده بود. گوهر، كم

 كرد.ی میبزرگ بر همه سو نورافشان ین وجود مانند اخگریا

 نرويـكه از سنگ ب یو چشم نواز ییاز نور كهرباانس چشم يسوش

 هـرم،  پشـت وست. زروان، در كناريان پیاهوراد برداشت و به یتراومی

ود، برنگارنگ پنهان های وهياز م یر انبوهیكه سطحش ز یسنگ یزيم

ر با يو ش ز نشسته بودين بر كنج مينشسته و در فکر فرو رفته بود. شاه

زده  ش چمباتمـهیتنومند در كنار پاهـاای بش همچون گربهيمه یجثه

كـه در  یهایسوختند، بـر سـتونمی سرخ یكه با نور یهایبود. مش ل

- اژدها ميکر عظيسوختند و نورشان پمی آزاد كار گذاشته بودند یفضا

چ يكـرد. هـمی ا روشـنر -ن نشسـته بـوديسوتر بـر زمـ آن یكه كم

شـد. ینم دهیـشه و كنـار ددار در گواز سرپناه و عمارت سقفای نشانه

و  ی ـت وحشـين گبيهزاران سا  در هم یآموردات و اژدها برا ییگو

 سته بودند.یر سقف آسمان زیز

 گرفت یز جايپشت م یسنگ یانس در كنار زروان بر سکوهايسوش

را فـرو اش یگرسـنگ یجنگلـ یگـواراهـای وهيو دست به غذا بـرد. م

 د.  ش بازگرداندنهایاماز دست رفته را به اند یروينشاندند و ن

 ید، آمـوردات زمـان را بـراير شد و دست از خوردن كشـيس یوقت

انس يسوشـای " د. پـس گفـت:یان آنچه كه در د  داشت مناسب ديب
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كنم. در ی مـین م بـد زنـدگیـدچور،  سه هزار سا  است كه من در ا

ارت یـد و زیـبازد ینخست، ت داد مردم فردرفش كه برا یهمان هزاره

م مبـادا یافتند كه نگران شـدیآمدند، چنان كاهش می نجایشکده به اآت

ن برافتاده باشد. اكنون قرنهاست كـه گـذر رهگـذر يان از زمينسل آدم

فتاده اسـت. تنهـا دزدان گم کـار و مـزدوران ين ین حوالیبه ا  یپاكدل

ن یـا كشتن اژدها بـه ایتصاحب گوهر شب چراغ  یدهاک به سودایآژ

و ای نـك تـو آمـدهیدهند. امی ند و خود را به كشتنشومی جنگل وارد

جم بزرگ پس از سه هزار  یا به راستیدر د  من شکفته است. آ یديام

توانسـت  یا خـواهیـان زندگان باز خواهد گشت؟ آيگر به میسا  بار د

ن را آغـاز يو نبـرد واپسـ یدار كنـيـباش نـهیریوسنگ را از خواب دینر

 زد جنگـاور رایـه خوابِ برخاستن آن ااست ك یاريبس های؟ شبیینما

  "دن خروشش را دارم.ينم و انتظار شنيبمی

ان نـدارم. او را در جهـ یدر مورد جم خبـر خـوب“گفت: انس يسوش

ن گـر بـه جهـایافتم و گفت كه هرگز نخواهـد توانسـت بـار دین یریز

 "زندگان بازگردد.

كه  آموردات؟ مدتهاست یدید“گفت: حق به جانب  یزروان با لحن

 زسـر بـا رش آنیم، اما همواره از پـذیگومی تیقت را براين حقیدارم ا

 ".یزدمی
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ن گر بـه جهـایچگونه ممکن است جم بار د“گفت: آموردات آشفته 

ه بـ یتـيگنجات دادن  یكرده كه او برا ییشگويما باز نگردد؟ ارشتاد پ

 "ان ما خواهد آمد.يم

ه بـهر مردگـان دهاک او را در شیكه آژ یهمان روز“گفت: زروان 

كـه  یكس به بازگشتش وجود ندارد. یديم كرد، به تو گفتم كه اميدو ن

 "افت.یبازگشت نخواهد  یبرا ین برود،  راهیریبه جهان ز

ن رفته یریاما او به جهان ز“گفت: انس كرد و يآموردات رو به سوش

ان يبار آدمتكه از  یپهلوانای  و زنده و سالم بازگشته است. به من بگو،

 واو  ین خالص شـویریاز جهان ز ی، چگونه است كه تو توانستیسته

 "تواند؟نمی

ان ویـمن. جـم را د ید، بانویگومی زروان راست“گفت: انس يسوش

ت. ده اسنمان یبازگشت او باق یبرا یل هم راهين دلياند و به همكشته

چون  یار وفاداریشدم و نمی زنده به آن قلمرو وارد یز اگر با بدنيمن ن

 یاشـتم، بـران را به همراه ندیم بد بُرز ینهیيچون آ ییرخش و راهنما

 "شدم.می شه در آنجا ماندگاريهم

پس هرگز نبرد “گفت: دانه ير انداخت و ناامیآموردات سرش را به ز

گفت اشـتباه می آنچه كه ارشتاد یهمه ی نیرخ نخواهد داد؟  ینيواپس
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ن آلـوده يچنـ یا ابد در جهـانم كه تیاما محکوم شده ی نیبوده است؟ 

 "م؟ير بمانياس

 ینـدازه جـدش از ايد بیرا نبا یباستانهای ییشگويپ“گفت: زروان 

  "گرفت.

اده ه ديـهرم تکهای ن پلهيانس كه بر نخستيآموردات به زره سوش

 چرا“ت: گفزد اشاره كرد و می ر نور گوهر شب چراغ بر یشده بود و ز

ه ك یزمان انس نام دارد و دريجوان سوشن یگرفت؟ ا ید آنها را جدینبا

ا ه جم رش را آغاز كرده است. توانسته رخش و زریمقرر بوده حركت خو

ن ينـچ یبخشـ یل داد. وقتـیر را به او تحويبه دست آورد و سرو شمش

 یمـه كـاره بـاقيآن ن یهيافته است، چرا بقیتحقق  ییشگويبزرگ از پ

 "بماند؟

ر من در انتظا یدانم چه سرنوشتنمی من، یبانو“گفت: انس يسوش 

ن مكنم.  مه كاره رهايش را نیدانم كه قصد ندارم سفر خومی است، اما

و  ت كـردم،وان از زادگاهم حركیدن از ديافتن پدرم و انتقام كشی یبرا

 یهبا هم ن تفاوت كه اكنون مبارزهین كنم. با ايهمچنان قصد دارم چن

  "دانم.می ظلمت را آرمان خود یروهاين
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 یالان بــه اشــکينيشــيمــبهمِ پهای ییشــگويگــاه پ“گفــت: زروان 

م م را هـجر يشوند. پسرم، بگو بدانم حاچ كه شمشمی ريرمنتظره ت بيغ

 "كرد؟ ی، چه خواهیار داريدر اخت

 ش ازيدانم. مهـردروج پـمـی بزرگ را یمن راز“گفت: انس يسوش

 هكشـت رين شمشـيدهاک تنها با زخم همـیم فاش كرد كه آژیمرگ برا

م یرااثـر اسـت. در ضـمن بـ یگر بر او بید هایسالپ یشود. همهمی

  "دارد.ان بريتواند او را از ممی پادشاه تاریکی گفت كه تنها پسر

 یر زمانبود كه سرداران سپاه نو ین رازیآه، پس ا“گفت: آموردات 

  "ن دراز به دنبالش بودند؟يچن

ارد. د یادیک فرزندان زدهایام كه آژدهي. شنیآر“گفت: انس يسوش

 هـایوريتخـت نیافتن پدرم به گنگ دژ خواهم رفت. آنجا پای یمن برا

تـه كـه ارشـتاد گفدهاک هم همانجا قرار دارد. یاست و كاخ آژ یکیتار

كنــد. او احتمــاچ ســاكنان شــهر را پــدرم نيــز در آن شــهر زنــدگی می

 یـاری او بتـوانم بـهاگـر ی از ایشـان دوسـتی دارد. شناسد و با برخمی

 ريشمش وابم كه به من كمك كند، زره يرا ب آژیدهاک از خاندان یپسر

ابش در رك ز به همراه پدرميل خواهم داد و خود نیو رخش را به او تحو

 "د.يخواهم جنگ
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ا اگـر یـنداشـت چـه؟  یگـریچ فرزنـد ديو اگر ه“گفت: آموردات 

 "فرزندانش به او وفادار بودند؟

. ا نـهیـاز من ساخته است  ین كاريندانم چینم“گفت: انس يسوش

بـه  را ییروشـنا هایرويكه شده ن یاما قصدم آن است كه به هر شکل

ا راغ رد، گـوهر شـب چـيـن فرا بخوانم. اگر به من اجازه دهينبرد واپس

يـد ب د. خواهم دا یوسنگ جایهمراه خود خواهم برد و آن را در تاج نر

تـاریکی هـيچ كـس هـوادار نبـوهِ فرزنـدان شـاه ادانم كه در ميان می

ته ه نداشستیشا یدهاک فرزندیاگر آژنيروهای روشنایی نباشد. اما حتی 

جنـگ او  به ییبجنگد، من به تنها یکیتار یباشد كه بخواهد با سلطه

  "خواهم رفت.

؟ یشـب بکيـن ترتیدهاک را به ایآژ یاگر نتوان یحت“گفت: زروان 

 رد؟ك ین خواهيد هم چنمحتوم باش ین نبرد شکستیان ایاگر پا یحت

نمانـده اسـت.  یگـر بـاقید یمـن راهـ یبـرا“گفـت: انس يسوش

حفـظ  ديـپل ین هسـتیاست كه اتصا  مرا به ا یدن، تنها بند نافيجنگ

 یاهن گـویهم بر خالف اها ییشگوياگر تمام پ ی، حتیكرده است. آر

 یریناپذد داسـتان شکسـتیدهاک خواهم رفـت. شـایدهند، به نبرد آژ

 "مانند بازگشت جم باشد.ای ز افسانهيندهاک یآژ
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و  ن لحظه سکوت كرده بود، زبان بـه سـخن گشـودیاژدها كه تا ا

ات رسـتمِ یبـاكین جسـور خرسـندم. بيچنـ یزاديدن آدمیاز د“گفت: 

 بـار بـه نينخسـت یكه در جنگل برا یآورد. هنگاممی ادمیدچور را به 

اشـت. مرا بـر خـود دكه نقش  یرا نشانم داد یم، بازوبندیهم برخورد

 ".یدارا بودن آن را دار یستگیآشکار است كه شا

 فـت:گافتـاد و مشـتاقانه اش یمیقد هایاد پرسشیانس به يسوش

 بـر آن ییهمراه دارم كه نقش اژدها یزروان خردمند، من بازوبندای "

 "كنده شده است...

را درت پ یست تا بتوانیادانم. آن نشانهمی“گفت:  یزروان به سادگ

 ".یابيب

ام، بـا ش را آغـاز كـردهیكه سفر خو یاما از زمان“گفت: انس يسوش

درم ن بازوبنـد و پـیـا یرا دربـاره یا رازیام كه گوبرخورد كرده یكسان

پدرم  در مورد یتوانمی ا تویچ به من نگفتند. آيهاش دانستند و دربارهيم

 "؟ییسخن بگو

درت پـافتن یـهم كـرد. ن نخوايتوانم، اما چنی میآر“گفت: زروان 

 تحمـل د بار آن رایست كه بر دوش تو نهاده شده و خودت بایفه ايوظ

  ".یكن
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ن یـذر اد در گیام.  شادهیاما من هرگز پدرم را ند“گفت: انس يسوش

 "سالها مرده باشد.

ده، ش كه با مادر تو وصلت كـريسا  پ یپدرت تا س“گفت: زروان 

م ن دارنـايژ شتافته است.  اگمگنگ د یزنده بوده، و پس از آن به سو

 یزنـدگ بلنـد آن شـهر یوارهایان ديكه هنوز زنده و سالم است و در م

  "كند.می

ن یر اكه د یان هزاران كسياما چگونه او را در م“گفت: انس يسوش

 ردارم ودان شـهر بانـگ بـيد در میا بایكنند بشناسم؟ آی میشهر زندگ

 "رند؟ش ببیر آمدنم را براد رهگذران خبیكنم؟ تا شا یخود را م رف

ن یتـرتو خطرنـاک ی. آنجا براین كنيد چنینه، نبا“گفت: آموردات 

دهاک و سپهدار خطرناكش بوشاسـپ درازدسـت یاست، آژ یتيبخش گ

 زهــا رايچ یاريشــان بســنيزبيدر آن شــهر اقامــت دارنــد و چشــمان ت

ن تـا بـه دستشـا یاست تا دست از پا خطا كن یدهد. كافمی صيتشخ

 ".یشو رياس

 ر بوشاسـپ بـر آنيـدر بر دارم كـه ت یمن زره“گفت: انس يسوش

از  یر جم را بـر كمـر خـواهم بسـت. چـه هراسـيست و شمشيكارگر ن

م كـدام ينيبب دان پا گذارند تايم به میدن صدايشان دارم؟ بگذار با شنیا

 "رومندتر است.يگرف ن
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دهاک یـو هنـوز بـا آژ یتجربـه هسـت یجوان و ب“گفت: آموردات 

 کـرت كـه فرومندتر از آن اسيار نيار بسيبس ی. او موجودیاوبرو نشدهر

تمنـد كـرده ده و قدریـسفر درازت تو را آبدهای ید شگفتی. شایكنمی

را  رو ظلمـت. او تاج و تخت قلمـیبا او بجنگ یتواننمی باشد، اما هنوز

 "اورده است.يساده به دست ن

کوكـارِ يه نپادشـا یکـی، یبـيچـه بـرادران عج“گفـت: انس يسوش

و دن یـ، چگونه شـد كـه ایکیستمگر تار یفرمانروا یگریود ییروشنا

 "ن متفاوت با هم از آب درآمدند؟يبرادر چن

رنـد. در با هم تفاوت ندا یكنمی آنقدرها هم كه فکر“گفت: زروان 

رواز گلب و بلنـدپار با هم شباهت داشتند. هردو جاهيبس یواقع، از كودك

ن بـود یتشان اگر زبانزد همگان بود. تنها تفاویکدیبودند و رقابتشان با 

 وانیـد انيـدر م یدهاک دوستانیان عالقمند بود و آژیاهوراكه جم به 

  "دند.را تباه كرد مقصر بو یتيكه گ یشان در نبردیا یداشت. هردو

 یاهـوراای " سـت و گفـت:یانس بـا عالقـه بـه زروان نگريسوش

  ".یشناسمی هاک را خوبدیانگار آژ ییگومی سخن یخردمند، گور

شناسـم. او و جـم می ، او را خـوبیآر“گفت: زد و  یزروان لبخند

 "من بودند. یپسران دوقلو

 "شما... ی نی“گفت: ست و یانس شگفت زده او را نگريسوش
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مان پسرم. من ه یآر“گفت: د و یرتش خنديح یزروان از مشاهده

 ین روزهـايتكـه در نخسـ ییهـااهورااز  یکـیزروان مشهور هسـتم، 

كـه  یان وصـلت كـرد. دختـريـاز نسـل آدم یش جهان با دختریدايپ

 ییهـاادگارید و رفت، اما يش به شهر مردگان رخت كشيهزاران سا  پ

  "ند.دهاک فرزندان من هستینهاد. جم و آژ یارجمند از خود بر جا

مده آآنچه بر سر جهان  ی نی“گفت: انس در فکر فرو رفت و يسوش

ده ينن را شـیـمتفاوت بـا ا یزيست؟ من چيدهاک نیآژ است، تنها گناه

 "بودم.

 را یگـریك از پسران من خـود را بـر حـق و دیهر “گفت: زروان 

ردن كـن داشت كه نـابود يقین موضوع چندان یدانست و بر امی باگل

ن در شـایا ین رو، هـردویـكـرد. از ای میسته تلقیشا یرا كار یگرید

اننـد زميار بـه خـرج دادنـد. جـم نين خشونت بسينبرد نخست یهنگامه

 را در یرانــیبــه كــار بــرد و وها لــهيكــرد وحها یدهاک عهدشــکنیــآژ

ود، بـوان و اشـموغان یكه درآن روزها مسکن د یرامونيپهای نيسرزم

  "پراكند.

كه اكنون جهان را فرا گرفته است، ای یاما تباه“گفت: انس يسوش

 ام ودهیـبـا را دیز یتیدهاک است. من وروكش و دایدست آژ یساخته
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در روزگار سلطنت جـم بـزرگ چگونـه بـوده  یتيتوانم تصور كنم گمی

 "است.

 ك مـورد بـر بـرادرشیـ، به هر صورت، جم در یآر“گفت: زروان 

 ضور جماهان و جانداران در حيتش بود. گيداشت و آن هم خالق یبرتر

 یکمرانـحن يكه او بر زم ین رو هنگامیشدند و از امی شادمان و زنده

و ورایـان ابه همين دليل هم اهه بود. يبزرگ شب یبه باغ یتيكرد، گمی

ی خشـونت و اما فریفته دهاکیآژپيمانش بودند. را دوست داشتند و هم

چنـان مفتـون موغان شـده بـود. او ی دیوها و اشـگسيختهزشتیِ لگام

م ا هدن آبهاهان و ناپاک كريشد كه از آزردن گ یکیقدرتِ نهفته در تار

دان يمه او بدار كرد و يكه مار بزرگ را از خواب ب ینداشت. هنگام ییابا

بخشِ یدگنـده و زنـیرو یروهـايفکند، تمـام نين را به لرزه بيداد تا زم

اسـت.  و تلخ نبـوده ین سمين تباه شدند. آب فراخکرت همواره چنيزم

صـل كـه بـه آن مت ییبزرگ و رودهـا یایبود كه هر بهار در یروزگار

  "شدند.می گوارا و زچ  انباشته یاز آب بودند

دو  ن دو بـرادر بـهیاست تا ا ین تفاوت كافيهم“گفت: انس يسوش

 "ل شوند.یقطب متضاد تبد

ــت: زروان  ــریآر“گف ــدرت را در آف ــم ق ــوهای ینش هســتی، ج  ن

قدرتمنـد شـود.  یسـتيدن نيد تا با تراشيكوشمی دهاکیجست و آژمی
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به كـار گرفتـه  یکیبود كه پادشاه تار یروش ی يامد گبيجهان پ یتباه

 "ر ساخت.یجاودان و شکست ناپذ یكه از او موجود یبود. روش

  سـت. چنـان كـه گفـتم،ير نیاما او شکست ناپذ“گفت: انس يسوش

 "تواند او را بکشد.می از پسرانش یکی

ش نوادگان ار دارد، اما دو تن ازيدهاک فرزندان بسیآژ“گفت: زروان 

وسـتند و يپ ییروشنا یروهاين دو پسرِ او به نیهستند. ا هينامدارتر از بق

دروج ور مهـرد منظیدند. شايدانستند جنگی میدچورانه با آنچه كه ناپاك

 از آنها بوده باشند. یکی

ان شـیر را بـه ايافت و شمشیپس آنها را خواهم “گفت: انس يسوش

 "م خواهم كرد.يتسل

ن ، چویابينست آنها را بتوا یپهلوانِ جوان، نخواهای " اژدها گفت:

 "ند.ان من دچار شدهیهردو به نفر

 "چرا؟"د: يرت پرسيانس با حيسوش

 شان، هر آنچه را كه به مار بـزرگ مربـوطیا یهردو“گفت: اژدها 

ن رو نخست تالش كردنـد تـا یدانستند. از امی د و خطرناکيشد پلمی

رگ را بـه قلـب كنند تا وجره را بردارد و با آن ملز مار بز یمهر را راض

ن يمانـد و چنـ یدهاک بـاقیـش با آژین بدوزد. اما مهر بر عهد خويزم
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فرزنـدان مـار بـزرگ  ینکرد. پس هردو به راه افتادنـد و بـه جسـتجو

 "افتند، نابودشان كردند.یپرداختند و هرجا كه آنان را 

 "هم دارد؟ یمگر مار بزرگ فرزندان“گفت: انس يسوش 

 یچبـا یرا در بلنـدا یهایور شـ لهاژدها چنان محکم دم زد كه نـ

 ".، من از فرزندان مار بزرگ هستمیآر“گفت: دند، پس یسرشان د

است.  اگونهیرو یجهان“گفت: رت به او نگاه كرد و يانس با حيسوش

 نبـرد كـه یدن كسانیام گام نهادم از در پرمخاگرهيكه به مس یهنگام

دن یـز داردم و حـاچ خومی کهیده بودند ین و قهرمانان آن را دينخست

 "شوم.می زدهشان شگفتیشاوندان ایخو

 گرفتار ان زندگانيم یجهان در تورِ رواب  خون یتمام“گفت: زروان 

ر كـه ، همـان گـوباشـد یتيحاكم بر گ یتباهی این ریشهد یاست. شا

 "خاستگاهِ مقاومتِ گيتی در برابر این تباهی هم هست.

  "دورگه است. یاژدها، موجود"ح داد: يآموردات توض

مرغ يمن فرزندِ مار بزرگ و سـ"گرفت:  یو خود اژدها سخنش را پ

خزنـدگان بـود. تمـام  ینِ همـهيبا هستم. مـار بـزرگ، جـد نخسـتیز

اند. دهند، از پشـت او زاده شـدهی میكه به اشموغان سوار یسوسماران

 د،يترسـمی انش يدار شدنِ مار بزرگ و گليرومند، كه همواره از بيجمِ ن

را از خـود آشـکار كـرد،  یاريهشـ هاین نشانهيكه مار نخست یهنگام
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خـتن آن دو يمرغ را كه جد تمام پرندگان بود به نزد او برد و از درآميس

نهـا همـه ید آمد كه من از آن خارج شدم. ایدان پدیجاو یتخم موجود

دهاک حركت خود را آغاز كند و مار بـزرگ را در یش از آن بود كه آژيپ

 "رد.ير خود بگاياخت

ن مرغ و مار بزرگ از ابتدا بـا هـم دشـميپس س“گفت: انس يسوش

 "اند؟نبوده

ت. چ كجـا وجـود نداشـيدر هـ ینه. در ابتدا، دشـمن“گفت: زروان 

شـتکار ت و پرانه، بـا زحمـیو یتين گیاده خواهِ ایلوپ و زجاندارانِ ساده

  "اند.دهیرا آفر ین انبوهِ دشمنیاد ایز

دو  مرغيرچند از همان ابتدا هم مار بـزرگ و سـه“گفت: آموردات 

 "گر بودند.یکدیقطب متضاد 

 یتــوان بـه حسـاب دشــمننمی ، امـا تفـاوت رایآر“گفـت: زروان 

بـود  یار. مار بزرگ موجـوديبس یا بدخواهی یلوحگذاشت، مگر با ساده

 ن پنهانيزم ید و در اندرونهیخزمی نيكرد و بر زممی تيكه شبها ف ال

كِ یـبالدار بـود كـه در آسـمان، نزد یمرغ، برعکس، جانداريسشد. می

د ینوردمی كرد. او روزها آسمان را دری مینِ خماگن زندگیگنبد چجورد

داشـت. آن دو، ماننـد هـر دو جانـدار  ییشتر از خاک آشـنايو با بادها ب

ن پنهـان يزم یگر دشمن نبودند. مار بزرگ در اندرونهیکدی، با یگرید
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 ش را در خوابیبا تمام عمر خویسالخورده شده بود كه تقر بود و چنان

 كیـمرغ هم د  به آسمان داده بود و هرگز به خاک نزديگذراند، سمی

  "شد.نمی

تند، تـا گر فاصله داشـیکدین قدر از ين دو همی، ایآر“گفت: اژدها 

ن بـه افتیـدست  یبِ مهردروج را خورد و به سودایدهاک فریآن كه آژ

از  ود تا مـار بـزرگ را دسـت آمـوز خـود سـازد يم، كوشتاج و تختِ ج

او  د تـاين بود كه كوشين چنیبر جم بهره برد. ا یروزيپ یقدرت او برا

 "دار كند.يرا ب

 انتکـار بـودنِين هنگـام بـود كـه جـم بـه خيدر هم“گفت: زروان 

وسـتن بـه يآن كـه مـار بـزرگ را از پ یبرادرش مشکوک شـد و بـرا

  "نگد.مرغ را فراخواند تا با او بجيارد، سباز د یکیتار هایروين

ود بـه ز یلـين خينبرد نخسـت یب، دامنهين ترتیبه ا“گفت: اژدها 

هاک دیـده شـد. مـار بـزرگ بـه آژيمانند ما هم كش یگرفیجاندارانِ ب

. تـا پرنده به جمِ تاجدار خدمت كـرد یمرغ همچون توسنيوست و سيپ

ا یـگر رویکـدیمرغ با يرگ و سن مار بزينبرد نخست یآن كه در هنگامه

 یار بـراکوكيان نیاهوراش نبودم كه يب یشدند. من در آن هنگام نوزاد

ل يـن دليه همبنبرد دورم كرده بودند.  یانهيدنم از میب ديز از آسيپره

  "نم.يش را ببیپدر و مادر خو یمبارزه یهم نتوانستم صحنه
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دم. یـدز را يهمه چاما من در آنجا حضور داشتم و “گفت: آموردات 

ا ر یتـيسخت كـل گای م، همچون زلزلهين دو موجود عظیان اينبرد م

در  یان نــور و ظلمــت همچــون مورچگــانيبــه لــرزه در افکنــد. ســپاه

زدن  ن از ابهـت بـا يدنـد و آسـمان و زمـیدومی اگرافشان به اگراف

 دهیـمرغ و كوس بستن مار بزرگ در تالگم بـود. هـر آنچـه كـه ديس

دن يرخشـم مار بزرگ در آسمان بـود و ديعظ یو تاب تنه چيشد، پمی

 ییآفتاب ملرب، و غوغا هاین نفسير واپسینش در زيمفرغ هایفلس

 رن بـيمرغ بـر زمـيبـا و رنگارنـگ سـیز هـایده شـدنِ با يكه از كوب

 خاست. می

وانست تنشد. مار بزرگ  یمنته یقط ای جهيان آن دو به نتينبرد م

ب ز از ضـريـش بگـزد، و خـود نین خويش زهرآگيا نمرغ را بيگردن س

ه مرغ بين بود كه سين چنیشد. ا یزخم یفش به سختیحر هایچنگا 

ر یـزز بـه يـخت و در آنجا درگذشت. مار بزرگ نیگر یتیچکاد دا یسو

 یر آروارهن خاک را چنـان ديآهن یهستهاز سرِ درد، ن فرو رفت و يزم

ن یا هاید آورد. موجیدهشتناک را پد یهای ن لرزهيش فشرد كه زمیخو

جم در  ان را فرا گرفت و شکست سپاهیاهوراان و يآدم هایشهر یتباه

 "ن را رقم زد.يروز نبرد نخست
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شـتر از يدهاک بیـانس كه به دانستن سرنوشـت فرزنـدان آژيسوش

مـا خـوب، ا"د: يا  داشـت، پرسـياژدهـا اشـت یدن داستان خانوادگيشن

 "ست؟يدهاک چیآژنسل  ن حرفها بایارتباط ا

متـا ه یبـ یدهاک دچورانـیـآژی فرزندزادگانِ هر دو“گفت: اژدها 

مـن بـر  هـاید خونِ مـار بـزرگ در رگین فکر كه شایبودند. آنها با ا

هـا از نـد. آنابند و نـابودم كنيم گرفتند مرا بيمرغ بچربد، تصميراث سيم

 آن كـه ل ازدند. غافـيترسـمی وندميدهاک بپیبه سپاه آژ ین كه روزیا

كه  ین كسيبمانم. نخست یگرف باق ین نبرد بیم داشتم در ايمن تصم

ن يترد نخسـار بود. او تا هزار سا  پـس از نبـیارو شد، اسفندیبا من رو

 هاندنو ر ییروشنا هایرويج نيبس یبرا یراه یزنده بود و در جستجو

ور داران گـد. در آن روزینوردیرا در م یرامونيپ هاینيجم از بند سرزم

را در تر از حـاچ بـودم.  او مـتجربـهیتر و بفيتر و ضـ ز جـوانيمن ن

ن ما يب یافت و جسورانه به من حمله كرد. نبردین جنگل يهم یانهيم

ود كـه ار برداشتم. در همان نبـرد بـيبس  هایدر گرفت كه در آن زخم

ن جـود مـن ویـنا كـرد. بـا اين تن،  چشمم را  نابیيارِ رویاسفند یزهين

ش را یاز خـوزم و او كه مرا شکست داده بود، سفر دریتوانستم از او بگر

و  جـام دادبود كه او ان یاز هفت كار بزرگ یکیگرفت. غلبه بر من،  یپ

 ن تن شد.یيدر مقابل رو
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 "و رستم كه بود؟"د: يانس پرسيسوش

در دهاک بـود كـه یـآژترِ از نوادگان سـالخوردهاو “گفت: آموردات 

ر يتن شمشـافیـ یا آمد و به سودايبه دنودِ آغازِ نبرد نخستين همان حد

 چيرز هـباک و نژاده بود و اند یسخت ب ید آمد. مرديجم به جنگل سپ

 د ویـدنمـی افتن جـمیـ یبرا یلين رو دلیرفت. از ایپذنمی را یموجود

 کیپادشـاه تـاریاو را بـه دسـت آورد و بـا  هایخواست خود سالپمی

رون بکشــد، يــب یر را از تنــهينتوانســت شمشــ كــه یبجنگــد. هنگــام

 ريم گرفـت بـا شمشـيچ گرفـت و تصـميارشتاد را به ه هایییشگويپ

نگـام هن دو در آن یك از ایچ يدهاک برود. البته هیش به جنگ آژیخو

مهابا ین بيد چنیدانست آگاه نبودند، وگرنه شامی كه مهردروج یبر راز

  "كردند.نمی عمل

د. پنجـه و جسـور بـو یقـو یمرد ی، او به راستیآر“گفت: اژدها 

ش یوار از خـيبسـ ین جنگل روبرو شـد، دچوریكه با من در ا یهنگام

نـد. ك یابرمن بر یرويست كه بتواند با نين یچ جاندارينشان داد، اما ه

ن مـت از یـنش شـاخم را شکسـت، امـا در نهایتبرز یهرچند با ضربه

  "ه با من سخن گفت.او نخستين انسانی بود كشکست خورد. 

ن ياژدهـا چنـ یاز چهـرهای مهيد چرا نيفهممی انس كه تازهيسوش

 "چه بر سر آنها آمد؟"د: يده، پرسیب ديآس
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ان يـم كردند، من در نبـردمی بر خالف آنچه كه فکر“گفت: اژدها 

 یم جـارهایگرف بودم. خون هواداران هر دو سپاه در رگیدو لشکر ب

 رسـتمپس  وندم.يدهاک بپیا آژیجم   یم به جبههدیدنمی یليبود و دل

م، امـا ختیگـر با اودان نبرد يرا نکشتم. با  زنان به هوا برخاستم و از م

ه بـر كـ ینش كردم. آرزو كردم تا به همان زخمیار، نفریهمچون اسفند

تم رسـ یقتـونگونه بود كه سالها ب ـد، یمن وارد كرده بود، دچار شود. ا

ز ا یشِ لشـکريشـاپير ضـد پـدرش برافراشـت و پان بيآشکارا علم گل

 گنـگ دژ یفـردرفش و زردپوسـتانِ آرزا بـه سـو یه چـردهيمردم سـ

 یماشـيد. ضـربت خين فرو غلتیشما از زينِ خیشتافت،  به ضرب تبرز

ندش خویشـاو. او را از پا در آوردشاخ كالهخودش را شکست و  یوحش

ن یـا ید و به وعـدهانت كريبود كه به او خ یكس یز پنجه سنگیاشناو

شما يخ نگاهيمقرار خواهد داد، او را به ك یار ويانش را در اختیكه لشکر

  "برد.

ی ار هم بـه قـدر كـافیدر مورد فرجام كار اسفند“گفت: انس يسوش

دم كه ین دیریجهان ز یرا در كنار دروازهاش کر سنگ شدهيدانم. پمی

 یکیان هر هزاره یدر پاب ين ترتیدر چشمانش فرو رفته بود. به ا یريت

ن تـو یز بـه نفـريـو هردو ن ان رفتنديدهاک از میانگرِ آژياز فرزندانِ گل
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 كه  ین كار تنها وارثانی؟ با این كردياژدها، چرا چنای دچار شده بودند.

   ".یاان بردارند را نابود كردهيدهاک را از میتوانستند آژ یم

شـان هایسواسان و ويـآدم ییمـن مسـئو  تنـدخو“گفـت: اژدها 

کوشـند ش از آن كه به من مجا  سخن گفتن دهند و بيستم. آنها، پين

ور هن حملمدا كنند، به يگرف ماندنم پینان از بياگم یتر براساده یراه

ر دار مـان فرزنـد نامـيل به نابود كـردن واپسـيد میدانم، شانمی شدند.

ر ين تـاثبشـاز در شتايكردند نمی ن راه كسبیكه از ا یبزرگ و افتخار

 "داشت.

 چنــان كــه گفــتم،“گفــت: ر داد و ييــزروان موضــوع گفتگــو را تل

. گمنـام ینامـدار و برخـ یهـم دارد. برخـ یگـریدهاک فرزنـدان دیآژ

م دهاک را هـیـمطمئن هستم كه در گنگ دژ عالوه بر پدرت، پسـر آژ

ر پـدرش كـه در برابـ یكنـاش یراض ید بتوانیافت. آنگاه شای یخواه

 "وندد.يبپ ییروشنا هایرويو به نرد يسالپ برگ

ن یـز را فرا گرفته اسـت. پـس از ايابهام همه چ“گفت: انس يسوش

م و یجـومی را ید چـه كـنم. پـدریدانم بانمی همه ماجرا، هنوز درست

شان در دست نـدارم. یاز اای یام و نشاندهیك را ندیچ يرا، كه ه یپسر

 یاریـدهاک بشتابند، بـه یا آژابم و هر دو به نبرد بيدو را ب تازه اگر هر
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او مار بـزرگ همچنـان در بطـن  یافت. بدون وجرهیم ياز خواهيمهر ن

 "افت.یفراخکرت تداوم خواهد  هایآب  ید و تباهين خواهد جنبيزم

م. هـ یاواند فريوجود دارد، و ام ی، ابهام فراوانیآر“گفت: آموردات 

ك ینزد یکیتار ایهرويقدر به شکست دادن ن نیچکس ايتا به حا  ه

 ن زنـده خـارجیریـكـه از جهـان ز یهست ین كسينشده بود. تو نخست

هـا یابين كامیـد ای. شـایر جـم را بـه دسـت آورده ايو شمش ای شده

 "فرشگرد باشد. ی هيگل

 ر جنگهـا.یاسـت ماننـد سـا ین هم جنگـينبرد واپس“گفت: زروان 

د. شـروز يپدر آن  شیكردن خو ید با قربانیفرجامِ آن نام لوم است و با

 ینيضـمتد هـم يبخوان یارید را به يگلبمی كه یكسان یاگر همه یحت

 یشکسـت بخورنـد. اكنـون سـلطه یکیتـار یروهـايوجود ندارد كه ن

مکـان هـا ااهورا یافته كه مردمـان و حتـین چنان تداوم يظلمت بر زم

است  درانمنكن زمان ین نفریاد برده اند. ایرا از  یدنِ هستیگر دیجور د

  "مت فن زندگان را در خود فرو پوشانده است. یكه مانند كفن

اگر پـدر  یدانم كه حتمی من"انس رو به اژدها كرد و گفت: يسوش

 یابم، نخواهم توانست مهر را بـه عهدشـکنيو پسرِ مورد نظرم را هم ب

ان دمخـوار یـاهوراتو كه سه هزار سا  است با  یاریكنم. اما به  یراض
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و  یونـدين به مـن بپيدر نبرد واپس یا حاضرید دارم. آيامشتر يب یهست

 "؟یان برداريمار بزرگ را از م

ف گـر یبـ یمین نبـردِ قـدیچنان كه گفتم، من در ا“گفت: اژدها 

 نيچنـ یاخالق ید و بندهاين خواهم ماند. مهر به خاگر قيهستم و چن

 اهو آگـريـن دو نیـا یینهـا یل كه بر هم ارزين دلیكند، و من به امی

ندگان یا سـتایـره شـوند يروان مار چيكند پنمی یمن فرق یهستم. برا

 ن هـردو هسـتم. مـار بـزرگ پـدر مـن اسـت ویـا یمرغ. من زادهيس

 ووان یـدان، يـدن با او را خوش ندارم. من آزادانـه در قلمـرو آدميجنگ

 یكنم، چون بمی شان را جلبیكنم و احترام همگمی ان گردشیاهورا

 "ن.ایان است نه اژدهايبا پدران كار آدمپسران د گرف هستم. نبر

 چـه؟ مگـر ی نـیرو يـدو ن یهـم ارز“گفـت: انس برآشـفته يسوش

در  ودارند  قرار یو مهربان یکيك سو هواداران نور و نیكه در  ینيبنمی

 یتـوانمـی زنـد. چگونـهمی مـوج یو زوا  و نادان یگر تباهید یجبهه

 "؟یهم بدان یرا همتا یو بد یکين

زاد، يـآدم“گفـت: ره شـد و يـاژدها با تك چشم درخشانش به او خ

رون، خـارج از يـن بیـم. در ایگومی چه یكه بفهم یجوانتر از آن هست

 یو بـد یکـياز ن یمردمان دوپا، اثـر یچهارگانه یدِ نژادهاید یرهیدا

 یو بـد یکـيگرفِ خـارج از وجودتـان ن ی تِ بيشود. در گبنمی دهید
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توانـد وجـود می ن دویـان ايـچند به همت شما نبـرد موجود ندارد. هر

 یمت ارض تنها در آن هنگام كه نبرد یزهاياز چ یاريداشته باشد.  بس

ن هسـتند. يز چنـين یو بد یکيابند و نیی میرد، هستيانشان درگيدر م

ر زنـدگان، تـا آن كـه یان سايمرغ و مار بزرگ دو جاندار بودند در ميس

 یرا بـه نشـانه یگـریو د یکـيرا به نماد ن یکیفرزندان همزاد زروان 

 یکـينش نیدهاک، هردو در آفریهم، تو و آژ ل كردند. امروزیتبد یتباه

   "د.ینقش دار یو بد

 ار گذراند.يبس یشهیانس آن شب را به اندين گونه بود كه سوشیو ا

  

 آتور گذراند. ینِ آتشکدهیچجوردهای انس بر پلهين شب را سوشآ

ش را یود از خواب برخاست و لبـاس و زره خـيبا سر زدن خورش بامداد،

 از یین كـه گـويوسـتند. شـاهير و رخش شادمانه به او پيدر بر كرد. ش

دا صـسـر و  شاوند دورش بود، جان گرفته بود، بایكه خو ییدارِ اژدهاید

 گرفت.  یجااش به نزدش آمد و بر شانه

ده بـود و يا  كشـناشـناخته بـ یشب به مقصدهای مهياژدها، در ن

شــد. امــا زروان و آمــوردات در آتشــکده بودنــد. نمی دهیــاز او د یاثــر

گاهش بر فراز هرم آتشکده برداشت یآموردات گوهر شب چراغ را از جا

ر يانس شمشـيخـت. سوشـیانس آويبه گردن سوشـ یريو آن را با زنج
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ن وعده كه به یبزرگ جم را بر كمر بست و بر رخش نشست. آنگاه با ا

شاوند را یخو یاهوراد، دو يوسنگ را خواهند شنیو نریهمگان غر یزود

 ترک كرد.



 میدماسپَن گاهان: هَیواپس

ش نبـود. يبـای چهیچابك رخش باز هایگام ید  برايگذر از جنگل سپ

 آمـد، فراز آلودهابر خماگنِ  یانهيده در مید رنگ پريكه خورش یهنگام

 د خـارج شـدند و بـهيل سـپان مـهِ جنگـيانس وهمراهانش از ميسوش

ی پ ر شر  رايرفت و مسمی دند كه بر دوش هارابورز باچيرس یارتفاعات

 ه رشـتهره كننديخ یانس بر كوهها اسب راند و با شتابيگرفت. سوشمی

 مود. يسربلند هارابورز را پ هایكوه

ســخت  ییرانتــر شــد و ســوز ســرماین خشــکتر و ويكــم كــم زمــ

سوخته  هایابش به اشك نشاند. سنگچشمانش را در پشت شکاف نق

ان آنها يهارابورز پراكنده بودند و گهگاه از م یو ترک خورده بر همه جا

كه بـا زحمـت بـه آسـمان خورد به چشم می یكهنسا  سالم یصخره

نمانـده  یبر جـا یادیكوهستان اثر ز ید. از شکوه باستانيكشمی سرک
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شد در گوشه و كنـار می د راياشموغان پل یبود. آثار اقامت و خوشگذران

های صـخره رویيـده بـين درختان جان سـختِو سوخته،  هاد. علفید

شاخ و برگ خـود را از دسـت داده  یا تبر اشموغیشده، با اره  یمتالش

كـه پـس  یهایسـگ یسوخته یاشموغان و چشههای یبودند، آلودگ

 بـه چشـمكوهسـتانِ كهنسـا   ینهيخوراكشـان بـود، بـر سـ یمانده

 شدند.می كیخورد. به گنگ دژ نزدمی

 شـتريرامـونش بي  پيحاكم بر محـ یرفت، آشفتگمی شتريهرچه پ

شـد و در می دتریبرخاست كـه دم بـه دم شـد ی، بادیشد. به زودمی

 ییكه از جا ییكرد. بومی را حمل یمت فن یسوختگ یش بویمشت خو

 انس حـسيسوشـ خاسـت.می هارابورز بر یخاور هایمرز یسو در آن

فـاوت ت یسوزد. رخش اما بمی شوم ین بویش از ایو گلو ینيكرد بمی

تاخت و در می شيشهاب آسا پ یهمچنان با سرعت باد زهرآگينن یبه ا

 دهيوشپن يره و سهمگيت یهایج در ابرید كه به تدريجهی میآغوش افق

دوردسـت  یهایگـاه صـاعقهيكـه درخشـش گـاه و ب یهـایشد. ابرمی

 .ساخترخسارش را روشن می

 ن كهیش رفت و رفت، تا ايرش پيرخش، همچنان با شتاب نفس گ

 ینـداكـه بـاچخره بـر بل ید. هنگـاميهارابورز رسـ یخاور هایبه مرز

 د.یدش یپرابهت را در برابر خوای انس منظرهيستاد، سوشیاای صخره
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ر نامحسـوس د یش، كه در روز گذشته به راهـیشارويچشم انداز پ

ل یگسـترده تبـدای پرصخره منحصر بود، ناگهان به پهنه یان كوهيم

ه بـود. سـتادیهارابورز ا ییبخش انتها ین صخرهیشد. رخش بر بلندتر

 دست براش یكوه از بلندپرواز یدرهم شکسته یلهيكه ت ییهمان جا

پسـت  هاینيسـرزم یق، فروتنانه به سـويعم یداشت و با شکستمی

 مجـروپ وافت و در آنجا به خـاکِ آلـوده یمی بيت شفراخکر یكناره

 وست. يپمی

توانسـت در می م خفتـه بـود.يعظ ییاياز آنجا تا افق دوردست، ته

 یبيند كه با شـيهارابورز را بب یشمال ین خال سترگ، شاخهیا یفراسو

 ید و همچــون بــازويكشــمی ســر بــر یتــيگــر گید یمشــابه از ســو

ا یـدر یاه، به سـويسهای ده از صخرهیده بریبر یهایبا برج اش،یجنوب

ن يزهـرآگ یایگر فراخکرت بود. درید یكه كرانه ییایآمد. درمی فرود

د یـكـم عمـق پد یجيز شده بود و خلیبا خاک پست و كم ارتفاع گالو

دنـد. يناممی چَسـت یآورده بود كه مردمان فردرفش آن را به نـام چـ

ج،  يخلـ یرزا بود. در آن سـوان فردرفش و آيچست مرز م یچ یكرانه

 هـایكـه از مرتع ینيپهناور و هموار آرزا آشکار بـود. سـرزم هایدشت

ز در یاه و ريس یجسور و فربه با چشمان یشد و مردممی ليپهناور تشک

 چست هارابورز چنـان كـم ارتفـاع یج چيخل یستند. در كنارهیزمی آن
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وسـت.  امـا پـس از يپمی ا یـپسـت كنـار در هـاینيشد كه به زممی

د و در يكشمی كوچك قد یجنگل یان سبزيگر از میدراز، بار د یمسافت

افت كه در آن دوردستها یمی تداوم  یسمت شما  به شکل رشته كوه

سفرش ناچار شده بود جهت  یانهيكه در م ییوست. جايپمی راگيبه ت

 ر دهد. ييحركتش را تل

 كرد، انباشـته ازی مینيسنگ ميعظ ین منظرهیكه بر فراز ا یآسمان

 ییپر شـده بـود كـه گـو یاهي، چنان از سیآشوب بود. سپهر عصرگاه

ره همچـون يـت هـایبان اسـت. ابریزودرس دست به گر ین با شبيزم

گ ردند و رگ به يچيپمی وها در د  آسمان به همیاز نسل د یپهلوانان

ن يمـزرا بـر  ختـهیجسـته و گر یهایشان نورِ رعد و بر هایشدن اندام

دور دسـت را در  یدهيمه خشـکيكه درختان ن یدید. توفان شديپاشیم

نگـام انس هيبـود كـه سوشـ یرومندتر از بادين یتید،  روايچيپمی هم

بـه  ص ود از هارابورز از پشت زره محکمش حـس كـرده بـود، و آن را

 شتابِ تاختنِ رخش نسبت داده بود.

گاه نـور يدر هوارِ گاه و ب یهر، چشم انداز شین آسمان توفانیر ایز

بـرج  یديچست، سپ یچ یكرد. در كرانهمی صاعقه جلب نظر یدهیپر

 ییف كه گویبا و ظریچنان ز یخورد. شهرمی به چشم یشهر یو بارو

بلنـدش از شـدت  هـاین و برجیـزر هایهر لحظه ممکن است گنبـد
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اوشـگرد يبـا س یبـاور نکردنـ یزند. شهر شباهتیوانه فرو رید هایتندر

قد بر افراشته بود كه مشرف ای وارهش ستونهایداشت. در برابر دروازه

كه ساحل فراخکرت  یبود، دشت یشانسيع بود. آن دشت پيوس یبه دشت

د  ابرهـا بـر از  ی كبـودكرد. گهگاه كه نورمی راس متصليرا به خون

 چشـم بلند به یوارینِ دین دشت خ  زریا یانهيخت، بر میرمی نيزم

كه در روزگاران كهن به دست جم ساخته شده بود تا  یواریخورد. دمی

كــه در آن دوران ســاكن آرزا و فــردرفش  یوانیــاز ورود اشــموغان و د

 هاینيان به سرزمين كه آدميكند. اما ب د از نبرد واپس یريبودند، جلوگ

راس شده بودنـد، يوان اشموغان ساكن خونیخته بودند و دیگر یرامونيپ

و دور نگـه  یانيـن ميسرزم هایمرز ینشانه گذار یوار براین دياز هم

انس يدر چشم سوشاش كردند. منظرهمی ان از آنجا استفادهيداشتن آدم

اوشـگرد هـم ين در برابـر سیه به ايشب یواریسخت آشنا بود، چرا كه د

 ه بـود كـهيد آن قدر به زاگاهش شـبیدمی كه یاندازقرار داشت. چشم

نگران شـد كـه ای لحظه یت در جهت سفرش شك كند. براتوانسمی

د ياوشگرد برگشته باشد، اما خورشـيگر به جانب سینکند به اشتباه بار د

ن شـهر در یـداد كـه امـی رفت و نشانمی ج در افق باختر فرویبه تدر

 فراخکرت قرار دارد. یشرق یكرانه
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 ريت. شـتاخر یز برداشت و چهار ن ل به زيرخش از فراز هارابورز خ

د و يـجهمیها سبکبا  بـر صـخره یآشفته از باد، مانند ابر یهایا یبا 

 كرد.ی میچ را گيچاپيگسسته و پ یريمس

د و د آمدنن بود كه آغشته به باد و توفان، از كوهستان فروين چنیا

 یترشـيب یرانـیمقابل گنگ دژ گام نهادنـد تـا بـا آثـار و هایبه دشت

نجـا یدور در اای كـه در گذشـته یاز درختسـتاندرهمه جا روبرو شوند. 

ده بـود. مانـ یبزرگ بـاق یدرختان یدهیبرهای وجود داشت، تنها  كنده

ن يزمـ هایبود. زهرمار بزرگ در رگ یاز سبز ین خاليآبها آلوده و زم

 شده بود و آن را به رعشه و تب دچار كرده بود. یجار

ش رفتنـد و ير پـان دشت پهنـاويانس و گروه كوچکش در ميسوش

م ر آن هنگـاشهر رساندند. تـازه د یكنان خود را به مقابل دروازهتاخت

 یسـیم اسـت. تنديعظ یسیم لوم شد كه ستون بزرگ كنار دروازه، تند

 شهــایكنگــره دار شــهر از شــانه  یوارهــاید یچنــان تناوركــه بلنــدا

 در مقـابلش قـرار یانس وقتـيآشنا داشت و سوشـ یگذشت. گرحنمی

 كند. می وسنگ نگاهیافت كه دارد به نریدرشگفتی ، با گرفت

وسـنگ وجـود داشـته یدو نر ی نیدارد.  یین چه م ناید ايفهم ینم

ا آن یـاز پا درآمده بودند؟  یشهر یدروازه یك در آستانهیاست؟ و هر

نجـا یتا ا یاوشگرد بود كه به شکليس یس غو  آساین همان تندیكه ا
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نگفته بود و همه  یزين كه دو پسر داشته چیا حمل شده بود؟ ارشتاد از

قـا بـا يس مقـابلش، دقیوسنگ سخن گفته بودنـد. تنـدیك نریتنها از 

دشت رو كـرده  یده بود، به سوید یكه از كودك ییهمان چرخش آشنا

مـه يسرش نگه داشته بود. دهـانش ن ین بزرگش را در باچیبود و تبرز

داد. مـی را در افق نشان یزيباز بود و با انگشت دست راستش انگار چ

شمار يب هایده بود. با همان ترکیبود كه بارها د یوسنگین همان نریا

كـه در آسـمانِ اگـراف سـرش  یرسته در آن، و پرندگان هایو جلبك

 مجنـون هایزدنـد و از هجـوم رعـدمی د چـرخيسـپ یهـایمانند لکه 

 ختند.یگرمی

آورد، سـاكنان مـی سدروازه شتافت. اگـر شـان یانس به سويسوش

 شدند. نمی گرفتند و مزاحمشمی مسلح اشتباه یویبتش را با ديشهر ه

اوشگرد بـود يس هایه به دروازهيقا شبيكه دق یميعظ هایاز دروازه

با همان گرپ و نقشـه وارد شـد. انگـار پـس از  یعبور كرد و به شهر

ن بهانـه كـه یرتش را با ايبه زادگاهش برگشته باشد. ح یگوچن یبتيغ

ای ن شهرها جم بزرگ بوده و چبد هردو را با نقشهیا یهردو یسازنده

تنومنــد و  ین داد. پاســداران دروازه اشــموغانيکســان ســاخته، تســکی

ا یبردند. گومی گردنکش و ملرور فرمان ییوهایزرهپوش بودند كه از د

دن نقــاب یــجنگــاور گرفتــه بودنــد، چــون بــا د یویــد یاو را بــه جــا
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كرنش كردند و راه را بر او گشودند. همه بـا ت جـب بـه اش اگونهاژده

 شدند. می رهينشسته بود خاش كه بر شانه ینيکر و شاهيپر غو يش

 هـایابانيده بـود، بـه خيـچيپاش یكه باد در شنل ارغوان یدر حال

 ییهنماپدرش را یوجود نداشت كه او را به سوای شهر وارد شد. نشانه

او پنـاه  یابـد و در خانـهيبود كه نخست پـدرش را بن یكند. فکرش ا

ه دهاک، كـیـاز پسران آژ یکیافتن ی یشتر براياط بيرد و ب د با احتيبگ

 احتماچ در كاخ پادشاه اقامت داشتند، اقدام كند. 

از پدرش گشـت، امـا  ییوارد شد و به دنبا  ردپا یفرع یابانيبه خ

جا نقـش اژدهـا را در  به چشمش نخورد. در همه ییچ عالمت آشنايه

افـت. در ینمی چيجسـت، و هـمیها گـذرگاه ینهيو سـها سردر ملازه

ره يـرنگ و رو رفته و ت هاید كه در لباسیدمی اگرافش مردم شهر را

ن سـوار یـدن ایـرفتند.  همه با دمی شيدم كرده پس و پ یدر ازدحام

نـارش درنـده در ك یريغو  آسا سوار بـود و شـ یزرهپوش كه بر اسب

 پنـاه یفرعـ یهایكردنـد و بـه كوچـهمی ستاده بود، راه خود را كـجیا

ر جاها بود. در ید كه شلوغتر از سايرس یدانيش رفت و به ميبردند. پمی

د بتواند بـه او كمـك كنـد، امـا یگشت كه شا یان به دنبا  كسيآن م

ش رفـت و دسـت يپـ یمـرد جـوان یافـت، بـه سـويرا ن یچون كسـ
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دارم  یجـوان، پرسشـ یا“گفت: گرف او بلند  كرد و زرهپوشش را به 

 ".ید پاسخش را بدانیكه شا

ونِ بـیه زیـ نَم چبودیهِه، ا“گفت: جوان با ت جب به  او نگاه كرد و 

 "گَس...ید

د. یـگومی د چهيگفت كه نخست نفهممی چنان تند و درهم سخن

گـردم كـه ی می،  به دنبـا  مـردییگومی فهمم چه ینم“گفت: پس 

د. اخته شـوا با عالمت اژدها شنیانس داشته باشد. يبه نام سوش یزندفر

 "؟یشناسمی را ین كسيا چنیآ

نيبــيب“گفــت: جــوان همچنــان ســر در گــم بــود.   ن، حَلفــاتو اَصــَ

  "م.رَيگيمين

د یـترد یده بود، كمـينفهم یزيانس كه باز از حرف جوان چيسوش

 نمتفـاوت سـخ یهـایوا بـا زبانيدانست كـه مـردم آرزا و سـمی كرد.

قـبال  زشت اشـموغان را هـم یوها و هلهلهیند و زبان خشن دیگومی

را  ن خوداز زبا یبيش عجین گويامده بود كه چنيش نيده بود، اما پيشن

 ؟ سخنانت رایزنمی ن شکسته حرفيجوان، چرا چن“گفت: بشنود. پس 

 "فهمم.نمی

 "فهمد.نمی او هم سخنانت را“گفت: از پشت سرش  ییصدا
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، خت كه در پشت نقابیبر مردمکش فرو ر یاندازبرگشت، و چشم

 نشاند.اش یشانيسرد را  بر پ یعرق

 

 زیـكه از غرش رعد و نـور صـاعقه لبر یدانگاهيپشت سرش، در م

ا نهـا رآدان شـده بـود يـكه وارد م یستاده بودند. هنگامیا یبود، گروه

ده دار شـیـآنجـا پد ستانه ناگهان دردرهيچای با ش بده ییده بود. گویند

 باشند. 

 كرد كه بـرمی رومند جلب نظريبلند قامت و ن یشتر از همه، مرديپ

ت و نـژاده و ملـرور داشـای اه  نشسته بود. مرد چهـرهيس یپشت اسب

ر ختـه بـود. بـدنش دیاهش بـر گـردنش ريسـو بلنـد  یبافته یموها

هـای د كنارهیفرو رفتـه بـود، كـه بـادِ شـد یاه بلنديشنل س هاینيچ

ن كـرده يكمـهای هیان سايگرفته بود. از م یرا به بازاش شده یزردوز

شـد كـه بـه می دهیم دياهش، بر  چشمان دو مارِ عظير شنل سیدر ز

به اش هشان یافراشته شان را از دو سو یحلقه زده و سرهااش دور تنه

اده سـتیا غو  آسـا یاو نشانه رفته بودند. در كنار اسبِ مرد، گرگ یسو

 ینر نکردباو یست. مرد، شباهتینگرمی ر رايخصمانه ش ید و با نگاهبو

 به جم داشت.
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د، نار مـركوان مرد را دوره كرده بودند. در یاز اشموغان و د یگروه

را  بـزرگ یستاده بود كه كمانیبا دستان دراز ا یو چابك و كوتاه قدید

و یدبدن م ش نشانه رفته بود. تمایبلند را به سو یريدر دست داشت و ت

از اش دهيـكوتـاه و خم هایفرو رفته بود و شاخ یبلند زرد هایدر پشم

 غـر  ،یگرید رومند و بلند قديو نیرون زده بود. ديباش یشانيپ یجلو

ه بـنشسـته، و  یبـر اسـباو پشـت سـر ، حـالتی درنـده باآهن و پوچد 

ز ا یان انبـوهيـز در ميـگـر نیو دیـره شـده بـود. چنـد ديانس خيسوش

از  یشـکلیب یشدند. گروهشان به تودهمی دهیان ديغان در آن ماشمو

رند يگشکل ب ه بود كه با هر دم زدنِ رعد و بر  از نويد شبيپل یکرهايپ

نار كه در بودند ك یو خلق شوند. آنچه كه انتظارش را نداشت، دو انسان

 دست مرد ماردوش بر اسب نشسته بودند. 

ون رفـت. آنگـاه نقـاب اژدهـاگشـان یسرِ رخش را گرداند و به سو

 گفـت:، رومند باشـديد نيكوشمی كه ییكالهخودش را باچ زد و با صدا

تظـار ند. اننجا گـرد آمـده باشـین گروه نامدار به خاگر من در ایا ایگو“

و  یجه سـنگز پنینم. اشناويگر ببیکدین در كنار ين چنینداشتم شما را ا

 "گر نه؟بوشاسپ باشد. م دیبارو، آن كماندار پست قامت هم بایورن ز

اه يسـ یباد، شنل مرد ماردوش را  هوا بلند كرد و آن را همچون بال

 یر آن زرهـیـشـد در زمی در اگراف بدن اسـتوارش برافراشـت. حـاچ
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حـك كـرده اش نهيرا بـر سـ ید كه نقش ماریو درخشان را دای نقره

، در جـوانای " انس نگاه كرد و گفت:يبودند. ماردوش با دقت به سوش

نام مرا هم حدس  ید بتوانی، شایمهارت داردیگران ت یحدس زدن هو

 ".یبزن

 ".یدهاک باشید آژیتوانم. تو بامی“گفت:  یانس به تلخيسوش

ر ره ديـت یبـاریش ماننـد جوین سر داد. صدايسهمگای مرد قهقهه

بـه  ییخـت. آسـمان، گـويشد و با غرش تنـدر در هـم آم یشهر جار

ره يـخ یهـایاه ظلمت رفته باشد، با درخشش بر پادش یاستقبا  خنده

وان و یـد یرهيـكرد. نور ابتـر آسـمان بـر گـروه ت یكننده او را همراه

 یهنـيان زميـبـاران ببـارد. در مای آن كه قطـره یخت، بیاشموغان ر

 نـاجور یهایماننـد وصـلهاش دهاک و دو بـرادرزادهیـشـان، آژیزشت ا

 را یمردمـ یهمهمـه یسرش صداانس از پشت يدند. سوشيدرخشمی

 ختند.یگرمی شانهایت مت فن خانهيد كه به امنيشنمی

 ن شـهر و تمـامیـدهاک هستم. پادشـاه ای، من آژیآر“گفت: مرد 

 "؟یستيجهان. تو ك

 "جهان. ین شهر و تمامیا یانس هستم، ناجيمن سوش“گفت: 

 هرشـن یافتن پدرت به ای یدم برايو چنان كه شن“گفت: دهاک یآژ

 ".یاآمده
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 ".یآر“گفت: انس يسوش

ش قـرار یش رفت و درست روبـرويارانش پیان صف يدهاک ازمیآژ

 وانس انتظار داشـت، زشـت يبر خالف آنچه كه سوشاش گرفت. چهره

اه اشـتب یشد او را بـا ومی ه بود كهينمود. چنان به جم شبنمی بدخواه

ا بافتـه ش ریوخ یوان موید یوهيگرفت. تنها تفاوتش آن بود كه به ش

 یداد. نگـاهمی دور چشمانش ظاهرش را مسنتر نشان هاینيبود و چ

ن م در چشـماياز بـ یق به ساز و برگش كرد و بـدون آن كـه اثـريدق

فـت: گن را برانـداز كـرد. آنگـاه ير و شـاهيدرخشانش نمودار شود، شـ

ر يمشش. به زره و یاب بوده اينم كه در سفر دشوارت سخت كاميبمی“

ن دو یـد ای. شـایرا بـر شـانه دار ییجادو ینهیيو آای ح شدهجم مسل

 ".یجانور را هم خودت رام كرده باش

كـرد می حکـماش زهیـغر ییدانست چه كند. از سونمی انسيسوش

از   دهاک رایـر آژيشمشـ یك ضـربهیـكه از فرصت استفاده كند و با 

چکس جـز يدانسـت كـه ضـربت هـمی گـرید یان بردارد، و از سويم

 ست.يپسرش بر او كارگر ن

ن را ديـل بـه جنگيم“گفت: خواند می فکر او را ییدهاک كه گویآژ

 و مــرا نــابود یكشــنمی غيــنم، پســر جــان، چــرا تيبمــی در چشــمانت

 "؟یانکرده ین دراز را گيچن ین راهيهم ی؟ مگر برایكننمی
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رده ش از آن كه كشتن تو را آمـاج كـيدر آغاز ب“گفت: انس يسوش

 "پدرم بودم. یجستجو باشم، در

 ".یادهين بوده، به آن رسیهدفت ا یاگر به راست“گفت: دهاک یآژ

 انس با ت جب او را نگاه كرد. يسوش

بـود اش چنان بلنـد قهقههن ين بار گنید. ایگر خندیدهاک بار دیآژ

بت آن گـم يدر هاش شانه یرو یتوفان و فش فش مارها یكه غوغا

 یگـم شـد، بـه سـوها كوچـه یارتودر هزاش پژواک خنده یشد. وقت

 دهاک هسـتم. بـرادر جـم،یـپسرم، من آژ“گفت: انس خم شد و يسوش

رت را يشمشـ یتـوانی میخـواهمی فرزند زروان، و پدرِ تـو. حـاچ اگـر

، تـه اسـت. آنچه را كه مهردروج به تـو گفیان برداريو مرا از م یبکش

 "دانم.می زيمن ن

توانست خطـوط می دقت یكمر به او نگاه كرد. با يانس متحيسوش

وان، و... زربـا ن ياو و جم بازشناسد، و همچنـ یان چهرهيرا م یمشترك

 خودش.با 

رود. رخـش چنـد مـی جين رخش خم شد. حس كرد سرش گیبر ز

اسبش  ین بار از آغاز سفرشان، پاهاينخست یقدم به عقب برداشت. برا

سـخت بـه  یرشـد، بـا غيفهممی شان راهایحرف ییر كه گويد. شیلرز

د و یـر لرزيشـ یاز ن ـرهها دهاک واكنش نشان داد. كوچـهیسخنان آژ
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 ینمود كه توفان آرام گرفته اسـت. امـا توفـانمی نيچنای لحظه یبرا

جانگـداز همسـفرش را  یانس برخاسـته بـود و ن ـرهيتازه در د  سوش

انشـان فاصـله انداختـه يدر م یسـرب یانوسياق یید كه گويشنمی چنان

د مانند خوره به جانش افتـاده یسرد بر بدنش نشسته و ترد ید. عرقباش

 بود. 

ر بکشـد و بـا يتوانسـت شمشـیی میدانست چه كنـد. از سـو ینم

افـت كـه از یمی را یگر در برابرش پدرید یدهاک بجنگد، و از سویآژ

 ش گفتگو با او بود. ین آرزوی، بزرگتریكودك

 خـاموش از یبا حركتـدش را حس كرده باشد، یترد یین، گويشاه

فـراز  بلند بر یر هم، با جهشيبرخاست و در آسمان گم شد، شاش شانه

 از چشم پنهان شد.ها كوچهی هید و در سایپر یوارید

كرد. می ره نگاهشيستاده بود و خیدهاک همچنان در برابرش ایآژ

كـت دوسـتانت هـم تر ی، حتینيبمی“گفت: دان يگر مید یورن از سو

، از ايـگ بدهاک بزریم كن و با ما به كاخ آژيرت را تسليشكرده اند. شم

  "م كرد.يخواه ییرایپذ یبه خوب یکیپسر پادشاه تار

افـت كـه یورن  یرا در صداای وسوسه یگر ردپایانس بار ديسوش

 چشـمانش را یك جلویتارای بارها دلش را لرزانده بود. حس كرد پرده

ده بـود یـش دیسفر پرمـاجراپوشاند. ناگهان تمام آنچه كه در گو  می
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رش را از يفشـرده در ذهـنش گشـوده شـد. پـس شمشـای مانند نقشه

ن همه راه را یم شدن ايتسل ینه، من برا"د: ید و غريرون كشيغالف ب

 "ام.امدهين

 یجهـان“گفـت: د و خنـدان يرون كشيرش را بيدهاک هم شمشیآژ

 "غ بکشند.يكه پسران بر پدران ت یید است، جايره و پليت

  ".ایآفریدهتو را  ن جهانیاپليدی “گفت: ن يانس خشمگيوشس

سـاده  یفش با چند ضـربهیدهاک حمله برد. حریآژ یآنگاه به سو

داد. نمــی حملــه نشــان یبــرا یاقيكــرد و اشــتمی ضــربات او را دفــع

 ن شده بود و چشـمانش تـاريدستش سنگ یشتر رفت، وليانس پيسوش

 ر چشـمشبـابـروانش  ن بود و ازروااش یشانيبر پ ید. عر  داغیدمی

 خت.يآممی ش درهایخت و در آنجا با اشكیرمی

 نـاركخود را از برابـر ضـربات او  یدهاک همچنان كه به سادگیآژ

 یز كودكا، پسرم، قرار بود مادرت یكنمی وسیمرا ما“گفت: د، يكشمی

ا ی، یوخته اامين هنر را خوب نیدانم انمی اد دهد.یرا به تو  یرزنيشمش

 "؟یدر زخم زدن بر پدرت دود  هست

ن بار پـدرش بـه یتر حمله كرد، و انانهيگر، خشمگیانس بار ديسوش

ابانهـا را بـه لـرزه يد كـه خيكشـای دهاک ن رهیضرباتش پاسخ داد. آژ

ز يـرخـش خ یدرآورد. مارها بر گرد تنش به جنبش درآمدند و به سـو
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ر پسـرش يشمش یلهيره كننده تيخ یبا سرعت یکیبرداشتند. پادشاه تار

ن رخش یسخت كه بر زرهش نواخت، او را از زای را كنار زد و با ضربه

تـر بـر ر از دستش رها شد و چنـد قـدم آن گرفيسرنگون كرد. شمش

 د و پا به فرار گذاشت. يكشای ههين افتاد. رخش شيزم

گر و لـهيح ییبرخاسـت. بوشاسـپ بـا صـدا یچارگيانس با بيسوش

ملحـق  ديـور و آناهید او را هم بـه شـهریاب، بگذارارب“گفت: كهنسا  

  "كنم.

رگ كه خودش مـ یابله، او پسر من است. تا وقت"د: یدهاک غریآژ

ر و يمشـد، شیاوريرا انتخاب نکرده، زنده خواهد ماند. او را به كاخ من ب

 یرامشـب بـد. ايـبا احترام بـا او رفتـار كن ید، ولیريزرهش را از او بگ

 "ش شام خواهد خورد.ن بار با پدرينخست

 

 یدهاک امر كرده بود عمل كردند. او را به قصریوها چنان كه آژید

 هایوهـا و اشـموغیاز د یشـماريب هایسیره بردند كه تنديم و تيعظ

انس همچنـان يش نهاده بودند. سوشـهایابانها و گذرگاه ينامدار را در خ

 یهـزاران سـال گذشت، بهمی اهيس یسنگ هاین مجسمهیان ايكه از م

 ین موجودات بوده است. برخیتاخت و تاز ا ید كه جهان عرصهيشیاند
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کـر در ير و اكـومن غـو  پيسِ كمانگيشناخت. ناگهمی راها از مجسمه

 ه آشناتر بودند.يان از بقيآن م

 ییهنمـامجلل از كاخ را یافروخته به بخش یهایاو را در نور مش ل

از ای هبـزرگ در گوشـ یبرد كه تختـ ی يكردند. ورن او را به تاچر وس

ــن در  ــا زرهــش را از ت ــد. آنگــاه از او خواســت ت ــاده بودن ورد. آآن نه

د ش آوریاه بـرايس یراهن وشلوارين كرد. ورن پيانس به ناچار چنيسوش

ش را هم عـوض هایلباس یهيز ازاو خواست تا بقيآموسوسه یو با لحن

ر تـاچ یارا ندارد، به انتهـ د ورن قصد ترک اتا یانس كه ديكند. سوش

باسـش ورن پر شده بود، ل هایخنده یكه از صدا یهایهیرفت و در سا

ود، خته مانده بـیرا عوض كرد. گوهر شب چراغ همچنان بر گردنش آو

خشـش از آن در یشدند، اثرمی كیبا وجود آن كه به زمان غروب نزد

 دهیـدر دلـش د ینامحسوس یشد. تنها سوسونمی دهیپرفروغ در آن د

ده دژ گـوهر را هـم افسـرگنـگ یرهين و تيسنگ یفضا ییشد. گومی

ر بدش را هم راهنش پنهان كرد و بازوبنير پیرا زآن شتابان  كرده باشد.

و  سـتاده بـودیدر ا یدست نگه داشـت. ورن كـه همچنـان در آسـتانه

د تـا جـوان اشـاره كـر یكرد، بـه اشـموغمی را مسخرهاش شرمزدگی

ر ب ديـهو میـدش را بردارد و ب د آنجا را ترک كرد. دو ديسپ هایلباس

 دادن مشلو  شدند. یستادند و به نگهبانیپشت در ا
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ان دسـتانش يـدارش را در مانس بر تخت نشست و سر تـبيسوش

رفتـه باشـد. یان پذیـن شـکل پایـكـرد سـفرش بـه انمی گرفت. باور

 یر، همان پـددانستمی ش از هركس در جهان منفوريكه ب یدهاكیآژ

ا ب یعمر ش گفته بود وهاییکيار از نياز آب درآمده بود كه مادرش بس

 هایهن همسـرش، و شـ لير خونیاد كرده بود. تصویشور و عشق از او 

ش بـا ده بـود، در ذهـنيـکر مـادرش را در خـود بل يكه پ یمرده سوزان

در  سچکيد چـرا هـيفهممی ب شده بود. حاچيان تركیاهورا هایگفتار

 به او نگفته بود. یزيمورد پدرش چ

 ار ناعادچنه بود.ين بسیوا

 و او را به سراغش آمدریز اندام  یوینگذشته بود كه د یهنوز ساعت

 سـت هنگـام غـذایبامی را كـه یو در راه آدابـیـشام فرا خواند. د یبرا

ست بـه یبانمی شمرد.می ك بریك به یت كند یخوردن با فرمانروا رعا

 ش از شـاه دسـت بـه غـذا ببـرد.يسـت پـیبانمی ت كنـد،پادشاه پشـ

ر ن تصـویـداخل ظرفش را بخـورد، وگرنـه ا یغذا یست همهیبانمی

 نبوده است.  یپادشاه كاف یسفره یشد كه غذامی جادیا

كند، او را دنبـا  كـرد و  یو توجهین كه گفتار دیانس بدون ايسوش

 هایتـاچر مشـ ل یسنگ هایواریار مجلل وارد شد. بر ديبس یبه تاچر

 یهـایخيرا بـر م یگونـاگون هاینصب كـرده بودنـد و اسـلحه یاريبس
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تــاچر  یدو ســو هــایواریســها  بــر دیاز سرد یفــیختــه بودنــد. ردیآو

نهـا یافـت كـه ایکتر شـد بـا وحشـت درینزد یكرد. وقتیی میخودنما

نسـل از  یبـر گـردن پهلوانـان یشده هستند كه زمان ییايموم یهایسر

 یبـایز یهمـه، چهـره یانهيافراشتند. در ممی ها قد براهوراان و يآدم

جـوانتر از ای نسـخه ییشد كـه گـومی دهیش دو شاخه دیبا ر یپهلوان

 دهیداش شده ییايشما بر سرِ موميزخم گرز خ یدهاک بود. هنوز جایآژ

 شد.می

ش یدهاک در انتهـایـبـود كـه آژ یدراز یسـنگ یز شام، سـکويم

، یانقـره زره یه انداخته بودند و به جایه بود. مارها بر سرش سانشست

و یـدش از ده يز بـيـبر تن داشـت. در اگـراف مای اه سادهيس یخرقه

 یلباسـ وبا نشسته بود یدهاک ورنِ فرینشسته بودند. در دست راست آژ

تـه ار در مصـرف پارچـه دوخيبس ییجونازک بر تن داشت كه با صرفه

 مندشـینشسـته بـود و اند یز پنجه سنگیاو، اشناو چپت مشده بود. س

ه بـوجود داشت.  یخال یك صندلیدهاک  ینمود. در سمت راست آژمی

ه كـنشست. تـازه آن وقـت بـود  یش رفت و بر آن صندليو پیدنبا  د

اربـابش های دسـت آمـوز در كنـار چکمـه ید كه مانند سگیگرگ را د

 ده است. يخواب
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پــدرت خــوش  یســر ســفره بـه“گفــت: دهاک بــا خرســندی یـآژ

  ".یاآمده

 "د.یاوريغذا را ب“گفت: ش را بر هم كوفت و هایآنگاه دست

 ی، همگزاديازاشموغ و آدم یبياز خدمتکاران زن و مرد، ترك یگروه

گاه نر یر زبا نقش مار، به آوردن غذا مشلو  شدند. د ییملبس به رداها

 به هم ز در چشميطح موار، سیسرِ نصب شده بر دها فروغ دهیره و بيخ

ر جـانو دهاک رانیـده شد. آژيرنگارنگ پوش یاز غذاها یبا انبوه یزدن

 و، كنـد ز نهـاده بودنـديـان كرده و در مركـز میرا كه درسته بر یبزرگ

و  یصورت یهایف كبابیظر ید. ورن با حركاتيش كشيگوشتش را به ن

ه انيحشو یوها با روش مرسومشان با حركاتیكوچك را به دهان برد و د

 شدند. انِ مقابلشانیبر هایدن گوشتیار مشلو  دريبس ییو سر و صدا

 گرگ انداخت. یگوشت خام را جلوای از اشموغها تکه یکی

داشـت و  یبـادام یاز مردم آرزا، كه چشمان ینيبارو و غمگیدختر ز

ش آمد و در يد، با ترس و لرز پيرسمی تا كمرشاش اه بافتهيس ییموها

د كـه یـانس ديو لزج را جلـو آورد. سوشـ یزِ صورتين دو چیبلور یظرف

ظرف حمله بردنـد  یدهاک فش فش كنان به سویدور بدن آژ یمارها

انس را يسوشـ یدهاک كه نگاه كنجکاوانـهیدند. آژياتش را بل یو محتو
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ز مـن تنهـا از ملــز یـعز ی؟ مارهـایدانسـت ینمـ“گفـت: ده بـود، یـد

  "كنند.می هیزادگانِ جوان تلذيآدم

 یا حركتبدا كرده بود لبخند زد و يآنگاه به پسرش كه حالت تهوع پ

 مهربانانه سر مارها را نوازش كرد. 

ه بـر كرا  یچند لقمه غذا خورد. آنگاه پرسش یليم یانس با بيسوش

 "؟یرده انجا آویچه مرا به ا یبرا"ه افکنده بود، گرپ كرد: یذهنش سا

  ".ین كه انتخاب كنیا یبرا“گفت: دهاک یآژ

 "ز را انتخاب كنم؟يچه چ“گفت: انس يسوش

د یاشـ. یا مرگ را انتخاب كنی یآن كه زندگ یبرا“گفت: آژِدهاک 

 ،یه نـاجكـت نگفته باشـد یم، برایگومی باف، ارشتاد راا يخ یآن بانو

بـا  اگر یجن راز را هم پنهان كرده كه ناید ایدهاک است. و شایپسر آژ

 "مُرد. زد، خواهديپدرش به مبارزه برخ

گفت می دانست ومی اما ارشتاد مرا نجات دهنده“گفت: انس يسوش

 "روز خواهم شد.يپ یکیتار یروهايبر ن

سـرگردان كـه حاضـر  یق كردنِ جوانیتشو یبرا“گفت: دهاک یآژ

های ییشگويز از پيچ چيانتقام گرفتن به آب و آتش بزند، ه یاست برا

را ناگفتـه گذاشـته  یاريبسـ یزهايست. او چيدلگرم كننده سودمندتر ن
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 ی، خـواهیكنـ یبا من دشمن ین سرنوشت توست، اگر بخواهیاست. ا

 "مرد.

 ین بـدان م ناسـت كـه مبـارزهیـا“گفت:  یانس با افسردگيسوش

 "د؟يهرگز به سرانجام نخواهد رس یکیو تار ییروشنا یروهاين

ش يپ ن نبرد هزاران سا ین بدان م ناست كه ایا“گفت: دهاک یآژ

 کري. پام و جم شکست خورده استروز شدهيده است. من پيان رسیبه پا

ارج ن خـیریـم كردند تا هرگز نتوانـد از جهـان زيان به دو نيجم را از م

ه فرسوده شده كها ر دندان هزارهین مدت چنان زیوسنگ در ایشود. نر

م هـتـرک خـورده و از  هایس هم بشکند، اندامياگر گلسم ناگه یحت

 انـدک د. بازماندگانِيد پاشنفرو خواه یبر هم زدن در چشماش سستهگ

ه كـاسـت  هزاران سـا  ییروشنا یروياند. نچارهيان، پراكنده و بیاهورا

 نابود شده است.

د؟ وجود نداشته باشـ یدياما مگر ممکن است ام“گفت: انس يسوش

م. كند، پشت سـر گذاشـت یست گیبای میرا كه ناج یريمن تمام مس

من تنها  ن هم جان سالم به در بردم.یریو جهان زاز شهر مردگان  یحت

ن يچنـ یشـود سـفرمی نوات گذشتم. مگـريچ یبودم كه از دره یكس

 "سرانجام بوده باشد؟ یب یگوچن



 سوشیانس/ 504

 

 یار را بـرين مسـیـسرانجام نبوده است. تـو ا یب“گفت: دهاک یآژ

ملحق  وستن به من وي. هدف از سفر تو پیانکرده ینابود كردن من گ

، یاهات را نشـان دادیسـتگیظلمت بوده است. تو شا هایروينشدن به 

. یمـن باشـ یبراای ستهیوارث شا یتوانمی و یقدرتمند و نامدار هست

 "بازوبندت را نشانم بده.

 ش آورد و بازوبندش را نشان داد.يانس دستش را پيسوش

 چنـان كـه فکـر“گفـت: كـرد و  یدهاک با دقـت آن را وارسـیآژ

 هـم ب تـويـن ترتیـسالم است. ترک نخـورده. بـه ا نشيكردم، نگمی

منـد در . خـون زروان خردیدان شـویـجاو ممانند برادرزادگان یتوانمی

 "ان دارد. یز جريتو ن هایرگ

ا از ست و نگـاهش ریز نگريدور مهای انس با اندوه به چهرهيسوش

ت ت داشكه بر دس ید، كه داشت لبخندزنان به بازوبند مشابهیورن دزد

ر بخـواهم ن كنم چه؟ اگيو اگر نخواهم چن“گفت: كرد. آنگاه می هاشار

 "؟یكنمی بمانم چه یباق ییروشنا یهمچنان در جبهه

هم در آن حالـت، تـو را خـوا“گفت: د و يسرد بركش یدهاک آهیآژ

ن اسـت یتوانم در حقت بکنم امی كه یكشت. به عنوان پدر، تنها رحم

ه ا كوتـاررم و خـودم درد و عـذابت وان نسپایكه تو را به اشموغان و د

  "كنم.
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رش سـرا كـه پشـت  یبـان اشـموغ خـدمتکاریگرمقدمه بیآنگاه 

چـرک و  هـایا ید. دستش را در يش كشيستاده بود گرفت و او را پیا

ز يـكه بـر مای برنده یش آورد و با چاقوياه او فرو كرد و سرش را پيس

ر بـن زردش ن افتاد و خويبر زمای د. اشموغ با ن رهیش را دریبود، گلو

ان جـياز ه ین كـه اثـریـدهاک بـدون اید. آژينشان پاشيرنگ یسفره

 "ا.يش بيدختر، پ“گفت: خونسرد  ییآشکار كند، با صدا

. ك آمدیمارها را آورده بود، لرزان نزد یكه غذا یدخترک خدمتکار

 از مارهـا را یکـیدهاک دستش را به گرف دوشـش بـرد و گـردن یآژ

به هوا ای زهيم مانند نيدختر پرتاب كرد. مار عظ یا به سوگرفت و او ر

 ر كتفشش را دين یگريد و بر دختر نگون بخت فرود آمد و با وحشیپر

ربابش ا یسو ن افتاد. مار بهيكبود بر زم یدختر فرو برد. دختر با صورت

 گر از بدنش باچ رفت. ید و بار دیخز

هـم  یگنـاه یحت كه ی؟ كشتن موجوداتینيبمی“گفت: دهاک یآژ

 یسـتادگیام اكه در برابر اراده ین آسان است. كسيمن چن یندارند، برا

 یوارهــا بنگــر، خــاگرهیكنم. بــه دمــی تر نــابودار ســادهيكنــد را بســ

كردنـد و می مـن افتخـار ین كه به دشـمنيرا بب یقهرمانان یدهيخشک

سـرِ مـن ن پياند. تـو نخسـتدهيره ماسـيت یوارهاین گونه بر دیاكنون ا

هـم  یگـری. پسـران دیاكـرده یرا گـ یر گـوچنين مسیكه ا یستين
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ا یـرا فرامـوش نکردنـد،  ییروشنا یروهايشان به نیبندیاند كه پابوده

آنها نابود  یغصب تاج و تخت من بودند. همه یشهیانتکارانه در انديخ

  "اند.شده

ره شـد كـه درسـت يـفروغ  سر رستم خ یانس به چشمان بيسوش

: گفـتره شـد و يـختـه شـده بـود، خیوار آویـدهاک به دیسر آژ یچبا

  "؟ین كنيچن یدهمی چگونه به خود حق“

فهمم. مـن نمـی ن كلمـه رایـحـق؟ ا“گفـت: د و یـدهاک خندیآژ

 یختـب یگریآن كه د یكنم. بمی نييش را خود ت یحقو  خو یدامنه

 "دخالت در آن داشته باشد. یبرا

ن ينـاست كه تو را از برادرت چ یوتن تفایپس ا“گفت: انس يسوش

 "كرد.می زیمتما

 . اما او هم ماننـد مـنین فرض كنيچن یتوانمی“گفت: دهاک یآژ

بلنـدتر داشـت و پـدرمان  ید، تنها تفاوتش آن بود كـه بختـيشیاندمی

درازت بـا  ید در سـفریداشـت. شـامی ش از من دوستيزروان او را ب

من  یدارم كه در مورد حق پادشاهنان ي. اما اگمیزروان روبرو شده باش

 داربچه یرزمانیت نگفته است كه دیت نگفته است. حتما برایبرا یزيچ

د خبـر یشـا كرد؟ وی میش قربانیخو یبارور یشد و هزار سا  برانمی

ش شك كرد و مـن یخو یندگیزا یرويكه پس ازهزار سا ، به ن یندار
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من بـود كـه بـه  یاز آن شك زاده شدم. تنها پس از بسته شدن نطفه

ن بود. هرچند ما در يقین یا یدا كرد و جم زادهين پيقیش یخو یبارور

ن یا آمـدم و بنـابرايـم، اما من زودتر از جم به دنیك شکم پرورده شدی

 ريش تفسـیحق من بود. اما جم كه حق را به نفع خو یتيبر گ یپادشاه

 یت و پادشاهبه تاج و تخت دانس یابيزروان را شرطِ دست یكرد، رامی

ش یخـو یسـودها یچـهی؟ هركس حق را از درینيبمی را غصب كرد.

 "كند.می فیت ر

ها بـه ر نور مشـ لیدهاک كه زیآژ یمردانه یانس به چهرهيسوش

 ره شـد و بـهيـه بـود، خيوارها شبید یروپ رويخشك و ب هایسیسرد

 زيـمك یـن مرد و برادرش برسـر ید كه ايشیاند یدوردست هایگذشته

 پـدر،“: گفـت ین دشمن نبوده اند. آنگاه به نرمينشسته و با هم چنمی

 "ر نشده باشد.ید هنوز دیشا

 "ست؟يمقصودت چ"د: يدهاک شگفت زده پرسیآژ

بــا از یکوكــار و زيكــه موجــودات ن ینــيبنمی “گفــت: انس يسوشــ

ب آ یلخـ؟ تید نداريپل هایویجز د یاند و دوسترامونت پراكنده شدهيپ

ز د هنـوی؟ شـایكنـنمی ره بودن گنبد خمـاگن را لمـسيت و تفراخکر

ن زدود یبـرا ید هنوز فرصتی. شایونديبپ ییروشنا هایرويبه ن یبتوان

 "مانده باشد. یاز جهان باق یتباه
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پسـر نـادان، ای " بلنـدش را سـر داد و گفـت: یدهاک قهقههیآژ

رت  قـدست، من خـودِيچ ییروشنا هایرويوستن من به نيمنظورت از پ

را ازه، چـتـونـدم؟ و يتوانم به هواداران نور بپمی هستم. چگونه یکیتار

 ییرواكه حکم ی، قدرت است. قدرتیدانی مین كنم؟ آنچه كه تباهيچن

 یمردمـان ن قدرت را رها كنم و بـهیكند. چرا امی گران را ممکنیبر د

 "؟وندميزان بپیده و گريهراس

گـر هـم ید یست. قـدرتين تنها شکل قدرت نیا“گفت: انس يسوش

ش يد تو هم پـیكه شا ی. قدرتیش كرده باشاد فراموشیهست، كه شا

لطه س یر پکوكار كه دين ی. قدرتیابا مهردروجِ مل ون داشته ییاز آشنا

 یشـتن اسـت. قـدرتیبـر خو یـیست، كه هدفش حکمروايگران نیبر د

  یختکنوایو  یتکرار یش از زندگيب یزيزچ  كه انباشته از م ناست، چ

 ".یان هزاران سا  بدان خو گرفتهیكه در ا

تا به  ی. چه كسیاكهن را باور كرده یهایاسطوره“گفت: دهاک یآژ

کوكار، برادر خوشـنام يحا  بر خود حاكم بوده است كه من باشم؟ جمِ ن

ن گوسـپندان را ياست كه نخسـت ی. او همان كسیشناسنمی مرا خوب

كـه بـا  یان مردمان باب كرد. عهـديد و خوردن گوشت را در میسر بر

ل يـب شکست، چون به خوردن گوشـت مين ترتیمهر بسته بود را به ا
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كـه قـدرت  یبـدان یهـایروياو را سـپهدار ن یتـوانمی كرده بود. چطور

 "كنند؟ی میندگیش را نمایبر خو یرگيچ

داد در نمـی از خـود نشـان یهاین ض فياگر چن“گفت: انس يسوش

ا یـت در مورد شکسـ یینها یخورد. اما داورنمی تن شکسينبرد نخست

 "ده است.ياو هنوز به سرانجام نرس یروزيپ

ن يكـه چنـ یین داورِ غـایـست ايو ك"د: يدهاک با تمسخر پرسیآژ

 "خواهد كرد؟

و دك از شـما یـخ نشان خواهد داد كه كدام یتار“گفت: انس يسوش

 "د.یاروز شدهيبرادر پ

ن ار نـادايار جـوان و بسـيبسـ“ گفـت:زد و  یدهاک لبخند تلخیآژ

ام. تـا دهخ را مـن خلـق كـریسند. تارینومی خ را قدرتمندانی. تاریهست

ه و حاكم بـود كـه گذشـت یتيبر گای کرانهيزش من زمان بيش از خيپ

، یدانـمی خـود یروزيـنده در آن م نا نداشت. هرآنچه كـه سـالپ پیآ

 دا راروز و فـریـمخلو  من است. امروز در چنگ من قرار دارد، چون د

، تنها ینامیی مام. آنچه كه تو تباهرون آوردهيکرانه بيمن از د  زمان ب

رانمند ره شدنَِِ زمان كيست، كه چين یتکرار یك زندگیم نا شدن  یب

  "کرانه است.يافتن زمان بیان یو پا



 سوشیانس/ 510

 

ا لتر و اسـتوارتر از آن اسـت كـه بـياصـ یهست “گفت: انس يسوش

د شـکاف ا زود قشر نـازک زمـان كرانمنـیر یان برود. ديتو از م یجادو

در آن ها هن هزاریکرانه در تمام ايد كه زمان بید یخواهد خورد و خواه

  "ر نهفته بوده است.یز

ش يكه در پ یهای. انتخابیتو جوان و نادان هست“گفت: دهاک یآژ

، بـه یونـديبـه مـن بپ یتـوانمی ت قرار دارد آشکار و روشن است.یرو

ا آن یـ. یمند شـوبهره یتيدان و حکومت بر گیجاو یندگپدرت، و از ز

ه . رایان بـرويـو ازم یكنـ یفرامـوش شـده پافشـارای كه بر افسانه

 نجـات یبرا یرخ نخواهد داد و كس ینيوجود ندارد. نبرد واپس یگرید

جم  وجود ندارد وای کرانهينخواهد آمد. زمان ب ییروشنا یروهايدادن ن

 "ت.نخواهد گشت. حا ، انتخاب با توس ان زندگان بازيهرگز به م

ام. مـن انتخـاب خـود را كـرده“گفت: محکم  ییانس با صدايسوش

 ووان یـماننـد مـادر و همسـرم بـه دسـت د یكه زنان یسلطه بر جهان

ای رهدارم. دوست ندارم بر سـر سـفنمی اشموغان كشته شوند را خوش

 بـه یتز دوسـغذا بخورم كه به خون خدمتکاران آلوده اسـت، و از ابـرا

  خـوش شان در زمان كرانمنـد دیكه به تکرارِ روزها یديموجودات پل

ده شم يسلش تيدر سه هزاره پ ییروشنا یروهايد نیزارم. شاياند، بكرده

 "م شوم.يم ندارم تسليباشند، اما من تصم
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 تنها شش روز است كه“گفت: ش را شکست و یز سکوت خویاشناو

ه بـش ین نمـایـا ییو گـوای ر آمـدهدر كسوت قهرمانان و پهلوانان د

دن هـا كـرر یش را برایهوده خويكامت گوارا آمده باشد. اما بدان كه ب

دمـان، سـت. مريتو ن یخواهانِ فداكار ی. كسیكنمی مردم از ستم فدا

و از  د كننـدز شام نابويگلبند كه دخترانشان را بر سر ممی را یمستبدان

و ای افتـهيمردمـان را در ن ملز جوانانشان خورش بسـازند. هنـوز گبـع

 ".یپزمی موهوم را در سرای ل شدن به اسطورهیتبد یهوده سودايب

ام و آنقـدر دهیـار دين مـدت بسـیمردمان را در ا“گفت: انس يسوش

خـود  یبـرا ییآزاد كردنشان م نا یدارم كه در تالش برامی زشانیعز

 "ابم.يب

 یردم از قهرمانـان بـدانند. منمی زیشان تو را عزیاما ا"د: یورن غر

ابنـد. ینمی یشان وجه شباهتیان خود و ايزارند، چون مينقص و كامل ب

ناقص بـودن را از  یش برایتنها بختِ خو ییبه به روشنا یتو با وفادار

كه گهگاه اشتباه  یخواهند. كسمی ناقص ی. مردم پهلوانیدهمی دست

آنها را بـا تمـام  كه یكند و نادان باشد و مانند خودشان رفتار كند. كس

ان یاهوراچرا  یكنمی ده شود. فکريفهم یشان بفهمد و به راحتیخطاها

كننـد؟ چـون ی میانـد و از مردمـان دورپراكنده یتيدر گوشه و كنار گ

شان را ندارند. پـس بـه ناچـار ینقصند ومردم تابِ برخورد با ایب ینژاد



 سوشیانس/ 512

 

 شـان ابـداعیاخودسـاخته را بر یرند نقصـيگمی در كنارشان قرار یوقت

كـه  یدانـنمی كننـد. انگـارمی هيـب خود را توجين ترتیكنند و به امی

دهنـد؟ ی میاریـهـا اهوراافتن ی یوها را براین مردم هستند كه ديهم

 "بخشند.نمی نقص بودن را بر قهرمانانیان هرگز گناه بيآدم

دارم و مـی زیـمردمان را عز“گفت: انس رو به پدرش كرد و يسوش

را كنم كه مـنمی آن ین كار را برایكوشم. اما امی د كردنشانآزا یبرا

 یكنم. بـرایم خود ین كار را برایل شوند. ایم احترام قایا برایند یبستا

رم. زايد بزمان كرانمن یديستن چون شما و تحمل كردنِ پلین كه از زیا

 زشتشـان را هاینند. بگذار برچسـبينقص را ببیب یبگذار مردم پهلوان

 هایقـدرت ینـدهیمن و تو، پدر و پسر، نما یزان كنند. وقتینامم آوبه 

 یتيهماز چه يناچ هاین حماقتیم، ایانور و ظلمت در برابر هم نشسته

 "دارد؟

اگـر  ین حالت، حتـید نداشته باش كه در بهتریترد“گفت: ز یاشناو

ختنـد و در وصـف یرمی ن مـردم خونـت راي، همـیشـدمی روز هميپ

جــم  یســاختند. همچنــان كــه بــرامی ات ترانــهیابخشــودنگناهــان ن

 "ساختند.
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و  جم با من تفاوت داشت. او شکست خورده بود“گفت: انس يسوش

 اسـت كـه یشود. شکست قهرمانان گنـاهمی دهيل نکوهين دليبه هم

 "بخشند.نمی مردمان هرگز

روز يـن پبزرگتر وجود دارد و آ ینه، گناه“گفت: د و یدهاک خندیآژ

كننـد. می ست. جـم را بـه خـاگر قـدرت و شـوكتش نکـوهششدن ا

تو  ان است.يدر چشم جهان ینش بر جهان است كه خارينخست یسلطه

 یهلـوانن لحظـه، تـو پیـ. تـا ایز در حا  تکرار كردن اشتباه او هستين

 یش پـايپرا از  یشماريكه موانع ب ی. پهلوانیو موفق بوده ا یرياساگ

كـه  ده است. حـاچ وقـت آن اسـتيش رسهدف یبه آستانه برداشته و

 ".یان رفتار كنيمطابق با خواست جهان

 "انت كنم؟يبه خودم و آرمانم خ ی نی“گفت: انس يسوش

 یاسـطوره یاگر آرمان تو رفتار كـردن بـر مبنـا“گفت: دهاک یآژ

م يو تسـل ید شکسـت بخـوریـست. تو بايانت نين كار خیبوده، ا یناج

اسـت كـه همـه از تـو دارنـد.  یچشمداشتن ی. ایشو یکیتار هایروين

اب يرند. مردم غیپذنمی وندديقت بپيرا كه به حقای مردم هرگز اسطوره

 ن روســت كــهیــآورنــد. از انمی ان را تــابپهلوانــشــتن و حضــور یخو

اد ببرنـد. مگـر مـردم یـرا از ایشـان  یكوشند مـرگ خـود و زنـدگمی

ــو ــدرفش را ندی ــه در انکــار مــرگ خوای دهی  اوندانشــانشیكــه چگون
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ار و رسـتم را بـا آب و یمربوط به مرگ اسفند هایكوشند و داستانمی

 "كنند؟می فیتاب ت ر

ام من شش روز گذشته را بر پشت اسب نگذرانده“گفت: انس يسوش

نِ م داسـتاشان از فرجـایا ایمردم باشم. آنچه كه تو  یبراای تا اسطوره

است كه  یزيچ امر ارزشمند، ندارد. تنها یم ارزشید برایانتظار دار یناج

 ظلمــت اســت. یروهــايم نشــدن بــه نيدانم. و آن تســلمــی درســتش

  "نم.توانم خود را گو  بزنمی ب دهم ویگران را فریخواهم دنمی

 ییوان، گـویـسکوت كرد و بـه فکـر فـرو رفـت. د یدهاک كمیآژ

دن ين مکالمه شده باشـند، دسـت از خـوردن و عربـده كشـیمجذوب ا

 اهانس را نگـينشـان سوشـيد و بـا چشـمان ابلـه و خشمگبرداشته بودن

 وه بـود ه داديده، سرش را بر دستانش تکيخم یكردند. ورن با گردنمی

 ز، بـایشـناوش پنهان كرده بود. ایاه موهايس یر پردهیرا در زاش چهره

پـر  یهـایز برخاست و با گاميب، از پشت ميمه یسرخ و اخم یچشمان

د ز ماننـيـش نهـایگام ییكرد. چنـان كـه گـوسر و صدا آنان را ترک 

 باشند. یمشتش سنگ

ت: گفـمهربـان بـود، ای رمنتظرهيكه به گور غ ییدهاک با صدایآژ

  "مُرد. ی، خواهین كنيپسرم، اگر چن“
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ره شـد و بـا همـان لحـن يور پدرش خانس به چشمان ش لهيسوش

 "ان، همگان خواهند مرد.یدر پا“گفت: 

 

 نـان درلح به اتاقش بردند. نگهبانـان همچوِ مسیانس را دو ديسوش

 یختـبسـالپ بـود و  یستاده بودند. دست تنها و بـیرون در اتاقش ايب

دهاک یژخورد كه چرا در برخورد با آمی ختن نداشت. افسوسیگر یبرا

نـور  یهاروين بود كه ین بختید آن آخرینتوانسته او را از پا در آورد. شا

 یور یکیرون از دست رفته بـود. در تـاكه اكن یار داشتند. بختيدر اخت

 د. امـا خـواب از چشـمشیاسـايب یكرد دمـ ید و س يتختش دراز كش

 خت. یگرمی

 برخاست و در اتـاقش بـاز شـد، كـامال ییپاها یكه صدا یهنگام

 ار بود. يدار و هشيب

وارهـا نصـب یرا بـر د یروشـن هایش آمدند و مش ليدو اشموغ پ

م ياشموغها ت ظاش وارد شد. با اشاره كردند. پشت سرشان ورن خرامان

 رون رفتند. يكنان ب

 كرد.می زد او را نگاهيش برخین كه از جایانس بدون ايسوش
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وانان كه پهل یا روزگاریگو“گفت: تختش نشست و  یورن بر كناره

خاسـتند، گذشـته می آداب بودند و بـه احتـرام مهمانانشـان بـر یمباد

 "باشد.

 خـوب و یزهـاياز چ یاريروزگارِ بس“ گفت: یانس با خستگيسوش

 "با گذشته است. یز

 ز شـام گفتـهيـدهاک بزرگ از آن چه كه بر سـر میآژ“گفت: ورن 

 "ن است.يخشمگ یبود

گر ید بار دیگونمی چيانس هيد سوشیمکث كرد و چون د یب د كم

فهمم. نمـی یكنمی آن چه را كه انتخاب“گفت: لب به سخن گشود و 

 یتيدان و تاج و تخت سلطنت بر گیعمر جاو یچگونه ممکن است كس

 "رد.یرا بپذ یستيرا رها كند و مرگ و ن

ش نشسـت. آنگـاه یانس ناگهـان از جـا برخاسـت و بـر جـايسوش

زرگ، فهمم، دخترِجم بـنمی تو را هایمن هم انتخاب“گفت: خروشان 

پلشـت را  ییوهـایبـا، كـه نشسـت و برخاسـت بـا دین زيچن یموجود

دانم مین سه هزار سا  تحمل كرده است. یذاب را بران عیرفته و ایپذ

ا تـاب آن ر ین گـوچنيچن یمدت یو چگونه براای دهین را برگزیچرا ا

 "؟یاآورده
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د. پرخـاش كنـان ياه ورن درخشـياز خشم در چشـمان سـای جرقه

ار يدر اخت برم. هرچه را كه بخواهممی من از عمر دراز خود لذت“گفت: 

ام ییبـاین زوایپرستند و دمی مرا ییان مانند خدايمدارم. اشموغان و آد

 "توانم بخواهم؟می نیش از ايب یزيكنند. چه چمی شیرا ستا

 یتـوانمی ن راياگـر تنهـا همـ“گفـت: زد و  یانس زهرخنـديسوش

 ".یات هستیگاه كنونیجا یستهی،  شایبخواه

ر كـه آن را شکسـت، بـا یشد. كس یانشان جاريره در ميت یسکوت

. فـردا او تـو را خواهـد كشـت“گفـت: آرام  یر ورن بود. او با لحنـگید

ت به ، درسگریان ديز مانند تمام ناجين روز از سا  نو است. تو نينخست

ست تا هد خواگر از تو خوای. بامداد فردا بار دیادهيموقع به گنگ دژ رس

ت هایـ، آنگـاه اگـر بـر حـرفیاعـالم كنـای آنچه را كه انتخاب كرده

 "، نابودت خواهد كرد.یكن یپافشار

 ینـدارد. اگـر بـه راسـت یتـيز اهميچ چيگر هید“گفت: انس يسوش

كه  ن بهترنمانده باشد، هما یباق ییروشنا یروهاين یروزيپ یبرا یراه

 "ره و زشت را ترک كنم.ين جهان تیا

در كـار  ینـور یروهـايكه اصوچ ن یستيچرا متوجه ن“گفت: ورن 

 ییهـااهورا، یادهیـرا د یشـان دارید بديـكه چشم ام یستند؟ كسانين

شان دلخوشند و به پنهان عظمت یو تنها كه با خاگرات روزها یمنزو
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 زبانـت را یكـه حتـ یاند، و مردمـشـده یشدن در گوشه و كنار راضـ

؟ یافرامـوش كـردهرا  یدیـدان شـهر ديـكـه در م یفهمند. جواننمی

 یشت سـرت بـرافهمد پنمی كه سخنانت را یكس یچگونه انتظار دار

 "ر بزند.يظلمت شمش ینابود

نـدارم. امـا  یچ انتظـاريچ كـس هـياكنون از ه“گفت: انس يسوش

 "دارد. هنوز وجود ییروشنا یاند. جبههرفتهنان ينور از م یروهاين

  "كجاست آن جبهه؟ جنگاورانش كجا هستند؟"اد زد: یورن فر

ز هنـو نجاست. منیا“گفت: د و ينه كوبيانس مشتش را به سيسوش

نگـام ا آن هد فردا مرا بکشند. اما تیام. شانشده یکیم تاريهستم و تسل

 "ك جنگجو دارد.یلشکر نور دست كم 

ه سـتاد. آنگـاه بـیش برخاسـت و در برابـرش این از جايورن غمگ

 ك بـار جـانم را بـه مـنیـكـه  یاد داریبه “گفت: گرفش خم شد و 

 ..ا نه، .ی یخواهمی از من یزيدم كه چي؟ آن هنگام از تو پرسیديبخش

 "خواهم حاچ پرسشم را تکرار كنم....می

ورن كه در برابرش قرار داشـت نگـاه  یبایز یانس به چهرهيسوش

 زيـچـه چ“گفـت: ن كرد. آنگاه يش را تحسیبایكرد و در د  خطوط فر

وسـتن بـه نـور يو پ یکیتار یروهايتوانم از تو بخواهم؟ رها كردن نمی
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ن كـه یـا ایـ، ین كنـيگذارند چننمی اتساده یهادانم كه لذتمی را؟

 "را آرزو كنم. یفرو نشاندن هوس ید انتظار داریشا

 "؟ید، چرا آرزو نکنیشا“گفت: وسوسه كننده  یورن با لبخند

 بـارو،یدختـر زای " مودبانـه زد و گفـت: یانس هـم لبخنـديسوش

ر . دیاران برديات حك كرده از مرا كه ظلمت بر چهره یاثر یتواننمی

 یلـيباش م نم. انتظار نداشتهيبمی را یتيتمام گ یت تباهیبایچشمان ز

 "داشته باشم. ین تباهیبه ا

 ، مگـر نـه؟یدانمی ن جم راینفر یتو ماجرا“گفت: نانه يورن غمگ

رد و ن سـين روست كـه چنـیمن مرگبار است. از ا یكه بوسه یدانمی

 ".یخوددار هست

 "ست؟ين جم چینفر یماجرانه، “گفت: انس كنجکاوانه يسوش

كـه  افتیانت من آگاه شد و دريكه پدرم بر خ یهنگام“گفت: ورن 

ن نيرومنـد زمـااز ایـزدِ ام، وسـتهيم پیدان به عمـویجاو یدر برابر زندگ

ی اشم نبيند. چبامداد روز ب د را به مرا ببوسد، كه  انسانی هر تا خواست

و  جز دیـوانرا بدان كه  پرسی، اینهایم میپسرِ آژیدهاک، اگر از لذت

 .امتهای را جز برای یك روز در كنار نداشهيچ دلدار و دلدادهاشموغان، 

رگ همگان تا پيش از آن كه روزی به پایان برسد، دست در دسـت مـ

  "اند.نهاده و تركم كرده
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پس این است م نای آن غمـی كـه در نگاهـت “گفت: انس يسوش

 "نهفته.

كـه  ینخسـت . بـارهمين اسـت. یرآ“گفت: سرخ  یورن با چشمان

ی ن دورن است كه از مـین نفریترس ا م، فکر كردم ازیدیگر را دیکدی

دانم نمـی برنـد ومی دان شـهرياعدام به م ی. اما تو را فردا برایكنمی

 ".یترسمی حاچ از چه

ان يــخــوش تــراش ورن را در م یمــت چانــهیانس بــا ماليسوشــ

ر ن خبـین نفـریـ، مـن از افریبـاورنِ ای " انگشتانش گرفت و گفـت:

تو هـم  من، یدهد. برانمی در كردارم یرييش هم تلانداشتم و دانستن

ه ش از شـتافتن بـيخـواهم پـنمی .ین جهان هسـتیا یدياز پل یبخش

 "آلوده كنم. یدين پلیشهر مردگان خود را به ا یسو

بـه  ده نشـود. آنگـاهیـش دهایورن برخاست و رو برگرداند تا اشك

ن ین آخـریـا“گفـت: ش از آن كه از در خارج شـود ير رفت و پد یسو

 "سخنت بود؟

وها یك خود بازگرد. به بستر دی، به جهان تاریآر“گفت: انس يسوش

به ای نهیيدر آ یكنم هرگز ناچار نشومی شراب و بنگ. آرزو یو خلسه

نند، اما يرخسارت را بب ییبایگران تنها زید دی. شایخود نگاه كن یچهره
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انـد را چنـه كرده ییباین زیكه در ا یمخوفهای شمان خودت خاگرهچ

  "دهد.می صيتشخ

انس يرون رفـت. سوشـيافسرده بای هیورن، در را گشود و مانند سا

 د.يگشوده بر بسترش دراز كش یگر با چشمانیبار د

را  ن مـرگين چنیكرد ناچار شود در شب سا  نو انمی هرگز فکر 

 انتظار بکشد. 

 

 یصـدا یكه خودش متوجه شود، خـوابش بـرده بـود. وقتـ آن یب

رنـگ  ید از جا جست، و چهـرهيسبك را در كنار بسترش شن یهایگام

ند، يبمی د. نخست فکر كرد خوابید یشم  یورن را در ش له یدهیپر

اش. خـاموش بـ“گفت: ار شد. ورن ياو كامال هوش یدن صداياما با شن

 "ت را بشنوند.یممکن است صدا

 ر نـوریـرا كه در دست داشـت بـر تخـتش نهـاد. در ز یزيآنگاه چ

 ن زره و كالهخودش را باز شناخت.یدرخشش زر ،ف شمعيخف

. زود بـاش“گفـت: ز شد و بـا ت جـب او را نگـاه كـرد. ورن يخمين

  "م.یزینجا بگرید از ایلباست را بپوش. با

د جـم ر بلنيش نگاه كرد. ورن شمشهایانس ناباورانه به لباسيسوش

لرزان  یبر تن كرده بود.  ش له یرا در دست داشت و خودش زره كامل
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ش را یآشکار كردن خجالتش نداشت. پس شتابزده ردا یبرا یشمع رمق

د. زره را برتن كرد و جنگ يدش را پوشيراهن و شلوار سپياز تن كند و پ

ورن دراز كـرد.  یش را بر كمر بست. آنگاه دستش را بـه سـوهایافزار

ر را به دستش دهد، خم شد و خود آن را بـر يآن كه شمش ین به جاور

 تکان داد. یشگرانه سریره شد و ستايكمرش بست. آنگاه به او خ

 "چرا؟"د: يانس آهسته پرسيسوش

 ش را از دسـتیتوانم تنها بخت دگرگون شدن خوینم“گفت: ورن 

  "بدهم.

بـه  هیافـرو رفـت. سـ یکیآنگاه شمع را فوت كرد و همه جا در تار

و درشـت یـدر جسـد دو د یهم از اتا  خارج شدند. در آسـتانه یهیسا

د. يدرخشیمرنگ پریده مهتابِ در نور اهشان ياندام افتاده بود و خون س

اه يسـ هـایسیان تنديورن به راه خوب آشنا بود، چون به سرعت از م

بـه كـه  یش رفـت. اشـموغانيكاخ پ یباغ گذشت و به گرف در ورود

زه يـندنـد و یش دويدنشـان پـی، بـا دنی از دروازه مشلو  بودنـدنگهبا

 ییا صـداشان را به گرفشان نشانه رفتند، اما ورن جلوتر رفـت و بـهای

 ".راه دهيد ، ورن،من هستم“گفت: آمرانه 
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و  ش آمـديزرهپوش پشت سرش پـ یویانس هم همچون ديسوش

بـه  ند و. هـر دو از دروازه گذشـتاشموغان هویتش را تشخيص ندادنـد

 گام نهادند.    یابان پهنيخ

حـاچ “گفـت: از كاخ دور شدند، ورن به زمزمـه  یبه قدر كاف یوقت

ن آش به روشن شدن هوا نمانـده اسـت و پـس از يب یم؟ ساعتيچه كن

 "مان خواهند كرد.یدايپ

دوخـت و ای انس چشمان كاوشـگرش را بـه آسـمان سـرمهيسوش

 توان كرد. ی میاريبس یتا آن هنگام كارها“گفت: 

 ید و صـدايبلنـد كشـ یافـت. سـوتیجسـت، می آنگاه آنچه را كه

د و رود آمفن با  زنان از آسمان يد. شاهيرا در پاسخ به خود شن یویغر

ش يپ انس دستش رايد. سوشيرون كشياز د  ب یگرید یو شادمانهیغر

ی کیكـه در تـار ین بـا چشـمانيش نشست. شاهین بر بازويبرد و شاه

ار باشـد، بـ افتـهیرا دراش اراده ییره شد. آنگاه، گويبه او خد يدرخشمی

س انيوشـس یقیدقا ید شد. برایناپد یکیگر به هوا برخاست و در تارید

 ورن تنها ماند.  یصبر یهمراه با ب

بر سنگفرش هم برخاست و در  یهایده شدن سميكوب یآنگاه صدا

 یگـذرگاه یکید كـه از تـاریـمار، رخـش را دينور مهتاب كمخون و ب
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كـرد و می صـدا و چابـك او را دنبـا  یر، بـيشد. شمی دار خارجسقف

 كرد. می ش همه پروازيشاپيسرافراز پ یین، همچون راهنمايشاه

لنـد ورن را هم از جـا ب ید و با حركتیانس بر پشت رخش پريسوش

رد و لمس ك ن گرم بازوبندش رايخود نشاند. آنگاه نگ یكرد و او را جلو

 "شود.می ن آغازيكنم. نبرد واپسمی فرشگرد را حس یکینزد“گفت: 

گنگ دژ تاخـت.  یتا دروازه یگروه كوچکشان در چشم بر هم زدن

ه كنـده شـداشموغان در اگراف آن پرا هایهیدروازه را بسته بودند و سا

خورد. یم افروخته در گوشه و كنار به چشم ییهابود. فروغ مبهم مش ل

ب زد: يـش رفـت و بـه اشـموغها نهيمهابـا پـ یانس همچنان بيسوش

  "د.یيدروازه را بگشا"

انس و يبـدگمان بـه سوشـ ید و نگـاهیـش دوياز اشموغها پ یکی

او را  انس از دروازه گذشـته بـود،يروز كـه سوشـیهمراهانش انداخت. د

 ده بود.يدهاک را شنیبا آژاش مبارزه یده بود و سر و صداید

مـن ورن  د.يـدروازه را بـاز كن“فت: گده بود ید او را دیورن كه ترد

 "دهاک بزرگ است.یانس، فرزند آژين سوشیهستم و ا

به حركت در آمـد و مرددانـه بـه پاسـداران دروازه  یاشموغ با كند

بزرگ شـهر  یرها برخاست و دروازهيو زنجها قرقره یاشاره كرد. صدا

 یكناره یانس با تمام سرعت از آن گذشت و به سويگشوده شد. سوش
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د زودتـر از شـهر یـ؟ بایرومی كجا“گفت: ش رفت. ورن يوار شهر پید

 "م.یدور شو

د از شـهر دور شـود پـدرم و یـكـه با ینه، كسـ“گفت: انس يسوش

  "انش هستند.يسپاه

 "ست؟يمنظورت چ“گفت: رت يورن با ح

و دكـه چـرا  ین فکر نکرده بـودیتا به حا  به ا“گفت: انس يسوش

بر  یگریاوشگرد و ديس یدر آستانه یکیوسنگ وجود دارد؟ یس نریتند

 "گنگ دژ؟ یدروازه

 چ نگفت.يورن به فکر فرو رفت و ه

اقع ون دو شهر در یآن كه ا یبرا"انس به سخنش ادامه داد: يسوش

ردنِ ز در حـا  تکراركـيـهستند. باختر همان خاور است و همه چ یکی

رک تـا زمان كرانمند است. مـن زادگـاهم ر ین نشانهیخودش است. ا

تم در ت داشـرا كه دوسـ یابم، و زنيگر در آنجا بیكردم تا پدرم را بار د

 .افتمیـرا در همانجـا  یگـرید یرها كردم و زن دوست داشـتن یشهر

ز يـكند، و مکـان نمی بسته گردشای ؟ زمان كرانمند بر چنبرهینيبمی

 "هم.
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 یوسنگ رفتند. گوهر شـب چراغـیس نریتند یتاخت كنان به سو

 شـتريشدند بمی دهاک دورتریخته بود، هرچه از كاخ آژیگردن آوكه به 

سـنگ ویم نريعظ یان پاهايكه رخش در م یكرد. هنگامی مینورافشان

ود بـشده  ادید، نور گوهر چنان زین پریينش پایانس از زيستاد و سوشیا

 د. يدرخشاش مینهيبر س ییكهرباای كه همچون ستاره

گـاه ره گم شده بـود نير آسمان توسنگ كه دیانس به سرِ نريسوش

پس گـوهر  ش باچ برود.یآساغو  یتواند از تنهنمی افت كهیكرد و در

و  گرفـت نيرا از بندِ دور گردنش جدا كرد و آن را به گرف منقار شـاه

وختـه دان به تو یاهوراد من و يكه چشم ام یدانمی دوست من،“گفت: 

 "شده است.

ه هـوا وهر را به منقار گرفت و بـسر داد و گ پرشور یوین غريشاه

 شِ منتظرر و رخيهم در كنار ش یانس و ورن شانه به شانهيد. سوشیپر

رگ و گـ یکیدند كـه در تـارین را ديمنتظر شاه یستادند و با چشمانیا

 رش رايكه در منقار گرفته بـود مسـ یشِ صبح گم شد. اما اختر زرديم

 سـمان گـماه خـود را در آدرخشان بود كه ر یمانند شهاب .دادمی نشان

 كرده باشد.

بر  ل شد، و سپسیكوچك تبدای نور، چندان باچ رفت كه به نقطه

 وسنگ قرار گرفت. ینر یرهيثابت بر فراز سرِ ت ییجا
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 دوسـتانش بـاز گشـت. یباد فرود آمد و به سـو ین به سبکيشاه

از  یچ اثريد، اما هيدرخشمی وسنگیبر فراز تاج نر یگوهر، مانند اخگر

 خورد.نمی کر به چشميسِ كوه پیجان گرفتنِ تند

وز م. هنـيدن روز باشـيد منتظر فـرا رسـید بایشا“گفت: انس يسوش

 ن تپـهآ یا به سـويافته و نوروز شروع نشده است. بيان نیسا  كهن پا

 نم. يبب وسنگ را كاملیدار شدن نريب یم. دوست دارم صحنهیش برويپ

 یكـه بـه سـو یو در حال ن رخش جستیورن هم همراهش بر ز

ن یـمگـر آن كـه تمـام ا“گفت: تاختند می مشرف به گنگ دژهای تپه

 "زد.يوسنگ برنخیپوچ بوده باشد و نرای ماجراها قصه

روز بـر دشـت  ین پرتوهـايدند، نخسـتيتپـه رسـ یبه بـاچ یوقت

 ك زد. ارشتاد را  محهای ییشگويپ یفرود آمد و درست یشانسيپ

 یزين چيرات آغاز شد. نخستييده بودند كه تلاده شيتازه از رخش پ

 یابـر بـاچ ید بود. پـردهيكه توجهشان را جلب كرد، شدت نور خورش

ق شده بود كه نور سرخ افق شـر  آزادانـه يسرشان آنقدر كمرنگ و رق

وسـنگ یكـه بـر نر یخت. نور، هنگـامیری میشانسيپ یبر خاک مرده

وسـنگ یكه بر تاج نر یهرگذاشت. گو یشگفت بر جا یفرود آمد، اثر

كرد، تـا آن كـه بـه  یشتر نورافشانيشتر و بيب ینشسته بود، با درخشش

را  یچ مردمکـياد بود كه هـیل شد. نورش چنان  زیتازه تبد یديخورش
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كه گردباد نور فروكش كـرد و بـار  یستن بدان نبود. هنگامینگر یارای

 وسنگ زنده شده بود. یگر چشم گشودند، نرید

تـازه در  یخـون یبدنش، جان گرفت و سرخ یاكسترخ هایسنگ

كه بـر تـن داشـت از حالـت سـخت و  ید. پوششير سطحش درخشیز

مـذاب بـه جنـبش درآمـد.  یانیخارج شد و مانند جراش یمنجمد سنگ

خود را به دست آورد و  یوسنگ رنگ گذشتهیراهن نريسرخ پ یپارچه

 یـیگـر بـا جالید را شـکافت و بـاراش یسنگ ینش پوستهیزره پوچد

بـا یز ین تـاجیـكالهـش بـا رنـگ زر ید. رنگ خاكستريدرخش یفلز

گر منقبض گشت و یش بار دیم و غو  آساين شد. عضالت عظیگزیجا

شـد. می داريـوسـنگ از خـواب بیبزرگش بر آن متورم شد. نر هایرگ

انس و يكه سوشـای تپه ید و به سويدر چشمخانش درخش یبر  نگاه

سه هزار سا   یتاده بودند متوجه شد. دستش كه براسیارانش بر آن ای

ن آمد. یين بزرگش پایناتمام بر فراز سرش مانده بود، با تبرز یدر جنبش

شـان برافراشـته یدستش به جنبش درآمد و به سو یدهيانگشتان خشک

وسـنگ یافت كـه نری، تازه دریسین دگردیانس، مبهوت از ايشد. سوش

 بـه كجـا اشـارهاش مه افراشتهيا دست نب یگوچنهای ن هزارهیا یبرا

ن، در آن هنگام ين لحظات نبرد نخستیكه در آخر ییكرده است. گومی

 شکسـت گـم یرهيـت هایزمان كرانمند در افقهای ن بارقهيكه واپس
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درود فرسـتادن بـر  یده و برایدر برابرش دای شد، او را بر فراز تپهمی

ان، كـه یپا یزود هنگام و ب یرودبوده كه دستش را برافراشته. د یناج

 سه هزار سا  ناكامل مانده بود.

 یخود را بـر بـدنش بـر جـا یان دراز ردپايآشکار بود كه گذر سال 

سش رخنه یتند یسنگ یكه در پوسته یهاینهاده است. شکافها و ترک

 یاهانيكرد، و درختان و گمی ن جلوهيخون یهایكرده بود، در قالب زخم

و یـبودند. نر یخود باق یشه كرده بودند، همچنان در جایركه در تنش 

ار تا يش را كه در آمد و رفت قرون بسیداد و پاها یسنگ بدنش را تکان

د. امـا انگـار يرون كشـيـسـخت ب یمچ در خاک فرو رفته بود، با تالش

توجهش را به خود جلب كرده باشد، مکث كرد و به بـدن خـود  یزيچ

 ینـد كـه جنـبش نـامنتظرهيست از دور ببتوانمی انسيره شد. سوشيخ

 هایسـاخته شـده در شـکاف یپرنـده یکر صدها چنهيكوه پ یاهورا

از پرنـدگان غوغـاگر را بـه پـرواز وا  یرا سرنگون كرده و فـوجاش تنه

ن ين بـر زمـین كوفت. تبـرزينش را بر زمیوسنگ تبرزیداشته است. نر

مانـد. آنگـاه بـا  یر آن بـاقافراشته د یفرو رفته و همانطور مانند ستون

كـه از  یمانـده را گرفـت و بـا دقتـ یبـاق هایمش چنـهيدستان عظـ

د بود، آنچه را كه موفق به نجاتش شده بـود ياو ب  یبه اندازه یموجود

در  یاريبسـ هایپرنده، كه تخمها و جوجه یبر خاک نهاد. صدها چنه
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 یراكنـده شـدند. و مـوجن پيخته بودند، بر زمیآن با هرج ومرج تمام ر

دار شـده فـرو يب یاهورا هاید از پرندگان قدرشناس بر گرداگرد  پايسپ

 خت. یر

فـق كـه از ا ید سـرخيبه خود داد، و رو به خورش یوسنگ تکانینر

اجش د بـر گـوهر تـيستاد. بازتاب نور خورشـیكرد امی فراخکرت گلوع

 یاچبـگر بـه ین را بار دید. آنگاه تبرزيدرخشمی سرخ یهمچون اخگر

 د.يبلند از د  بركش یسرش باچ برد و بانگ

اد بلنـد نبـود. یكردند، زمی وسنگ، بر خالف آنچه كه فکریو نریغر

هـا خوانـده اهورا یه بود كه به زبـان باسـتانيبا شبیزای شتر به ترانهيب

خروشـش  ییافکند. گـومی نيمرموز در همه جا گن یشود. اما به شکل

كـرد. می شد و پژواكش در گوشه و كنـار نفـوذمی در همه جا من کس

 ییجـادو یتناور از جنس باد كه با سرعت یوسنگ مانند درختینر ین ره

افت. یشه بدواند و شاخه بگستراند، بر فراز سرشان گسترش یدر سپهر ر

ده شد و از يب بل يمه یسرشان در گردباد یآسمان باچ یرهيت یابرها

انس جز يكه سوش ین آشکار شد. گنبدرنگ خماگ یشکاف آن گنبد آب

ده بـود و ورن پـس از سـه یـهـا آن را نداهورا یدر قلمروها یچند بار

سپهر در چشم بر هم  یاد برده بود. آنگاه كل پهنهیهزاره رنگش را از 
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 یشانسـين آزادانه بر دشـت پیابرها رها شد و آفتاب زر یرگياز ت یزدن

 د. یفرو بار

 بمِ یاوسنگ به لرزه درآمدند و صدینر دشت و كوه در برابر خروش

 یانهيم كه در ینیوار زرین برخاست. ديزم یاز اندرونه یزيشکستن چ

 هــاینيراس را از ســرزميده شــده بــود و خــونيكشــ یشانســيدشــت پ

ش بـر های رانهید و ويب از هم پاشيمه ییكرد، با صدامی جدا یرامونيپ

هاک باگـل شـده بـود و دیـدشت آفتاب زده پراكنـده شـد. گلسـم آژ

 ان گشوده شده بود.يراس بر آدميخون هایمرز

ننـد كـه جنـب و ياز شـهر را بب یهـایتوانستند از همانجا بخشیم

ب ينظم و ترت یاشموغان ب خورد. انبوهمی م در آن به چشميعظ یجوش

 رونيـدهاک بیـوهـا ن ـره زنـان از كـاخ آژیدنـد و دیدومی به اگـراف

 ك فــرویـك بـه یــاه يسـ هایو كنــار، مجسـمهرفتنـد. در گوشـه می

ــدافتادمی ــور خورشــن ــر ســاي، و ن  هایهید پــس از ســه هــزار ســا  ب

شهر گشـوده  یب د، دروازه یخت. اندكیریگنگ دژ فرو م هایگذرگاه

شمار از سواركاران از آن خارج شدند. ت دادشان چنـان یب یشد و گروه

ش يشـاپير شـباهت داشـت. پیناپذانیپا یلياد بود كه حركتشان به سیز

تاخـت. گـرگ در می اسباش یااهپوش با زره نقرهيدهاک سیهمه، آژ

 یرا بـه سـواش ستاد و پـوزهیای مید و هر از چند گاهیدومی كنارش
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ن سـر دهـد. در كنـارش يپرگنای كرد تا زوزهمی ن بلندیسپهر چجورد

ش بـر دشـت یرفت و نگاه مشتا  ورن را همـراه خـومی شيز پیاشناو

تاختنـد و می اسـب سـوار یوهـایاز د یبرد. پس از او لشـکرمی شيپ

 شـان را دنبـا یاده ايـشمار از اشـموغان سوسـمار سـوار و پيب یگروه

اهپوش، به يزندگان سیاز گر ییآساكردند. گروهشان مانند موج غو می

 شتافت. یراس مين و خونیوار زریدهای رانهیو یسو

  "ند؟یآمی ما یه سوب“گفت:  یورن با نگران

  "زند.یگرمی نیوارزرید ینه، به آن سو“گفت: انس يسوش

ان آگـاه مرموز بر حضورشـ یراه، انگار با حس یمهيدهاک، در نیآژ

ست. ینگر ستاده بودند،یكه بر آن اای تپه یشده باشد، برگشت و به سو

 یانس كالهخودش را از سـر برداشـت و دسـتانش را دور شـانهيسوش

 ن بلندشایا یدهاک دستش را به سویده بود حلقه كرد. آژيكه ترسورن 

ه راه بـوسنگ گم شد. آنگـاه یر نريگفت كه در بانگ فراگ یزيكرد و چ

ه بـن گذشـت و یـزر یمخروبـه یوارهـایان ديـخود ادامـه داد و از م

 ود.ه بيبار به جم شير نور آفتاب، بسیراس وارد شد. در زين خونيسرزم

ر دسـتان زرهپوشـش یف ورن را در زیرزان و ظرکر ليانس، پيسوش

د. ورن، بـا يمهابا بوس یاو خم شد و او را ب یحس  كرد. ناگهان به سو

انس يد. اما سوشـیبه او بگو یزيكرد چ یست، و س یبه او نگر یشگفت
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م و یاستادهیفرشگرد ا ینگران نباش، ما در آستانه“گفت: زد و  یلبخند

گفـت مـن از می دهاکیـكـه آژ ینبـرد ن آغاز شده اسـت.ينبرد واپس

 "رون نخواهم آمد.يزنده باش م ركه

 انس ويش را متوقف كرد. سوشین هنگام خروش خویوسنگ دراینر

و  سـتند،ید، بـه او نگريورن، دست در دست هم، غرقـه در نـور خورشـ

ا شد و تش رهن از دسیرومند از پا افتاده است. تبرزيدند كه آن غو ِ نید

ها و گفـت، شـکافمی دهاک راسـتیـد. آژيـن خميزمـ ك زانو بریبر 

چـون بر بدنش وارد شـده بـود، حـاچ هم یاپيكه در قرون پ یهایترک

 كرد. می ق و دردناک جلوهيعم یهایزخم

 پيکراهـورای كـوه در برابـرجنبشی به چشمشـان خـورد و هـر دو 

اشـت دپوش ت لق ديسپ یکر، به زني. پنددیف و كوچك را دينح یکريپ

گفـت. ی میزيـوسـنگ چیدستانش را گشوده بـود و داشـت بـه نر كه

ن یـادانم چطـور بـه نمـی او ارشتاد اسـت.“گفت: انس با ت جب يسوش

  "ده است.ينجا رسیسرعت به ا

نـد بـا چابـك و تنوم یرمـرديدا كرد. پيزود پ یليو پاسخ خود را خ

و ا د را بـهوسنگ نشسته بود و داشت ارشتایبرهنه بر دوش نر یباچتنه

 داد.می نشان

 "ست؟ی ااو وا“گفت: ورن 
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 هـا عالقمنـد شـده باشـد.اهورابـه  یی، گـویآر“گفت: انس يسوش

 "ماند...ی میش به بازهایهرچند تمام كردار

 یرييتل مه تمام ماند، چون چشم انداز مقابلشانيانس نيگفتار سوش

 كرد.می باشکوه را تجربه

 افتند. شتی میشانسيدشت پ یان نور به سويسپاه

 گـران یانی، لشـکریشانسـيدشـت پ یاز دوردستها، از هر چهارسو

 از و برگسبودند كه در  یانيكرد، سپاهمی آمدند. تا چشم كارمی شيپ

ان راز زند یسويکر تنومند مردان و گيشتافتند. پمی تپه یكامل به سو

ان از شـیشارويان پیداد كـه لشـکرمی خورد و نشانمی از دور به چشم

كـه  یهـایاند. خـانوادهل شـدهيجنگاور و شـجاع تشـک یو مردانزنان 

دنـد. شـان فرزنـدان نوجوانشـان را هـم بـه همـراه آورده بویا یاريبس

 د تا به آنجـايكشنمی شتر گو يب یاد بود كه ساعتیسرعتشان چندان ز

 ز بود.يانگشان شگفتدنيفرا رس یبرسند، و همزمان

ن فـردرفش يكه به سرزم یهایتپه ماهور یاز پشت سرشان، از سو

ش همـه، يشـاپيآمدند. پمی شيل سواران پياز ف یشد، انبوهی میمنته

از مردمــان  یتاخــت. انبــوهمی اهيســ یآمــوردات ســرخپوش بــر اســب

آمدنـد و می شيفردرفش، پشت سر اسبها پـ یمه برهنهيچرده و نهيس

ای . از كنـارهبردنـدمی نیيبـاچ و پـا یبلند خود را با هماهنگ هایزهين
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 یدرفش بــا شــترهایــاز مردمــان خشــن و رداپــوش و یگــر، انبــوهید

تاخـت می شيپـ یدند. در كنارشان سپاه كوچکتريرسمی اهشان فرايس

ملـرور و  یل شـده بـود. رهبرشـان سـواريان نژاده تشـکیاهوراكه از 

كـرد. شـبح تنومنـد می ر را حمـليبا نقش ش یزرهپوش بود كه پرچم

د و يـخراممی بـزرگ یشد كه بـر اسـبمی دهیكنارش دبهرام دچور در 

 فشرد. می گاو سر را در مشت یگرز

ــو ــو، از س ــت یاز آنس ــواركاران دش ــارابورز، س ــات ه  هایارتفاع

در بر  یچرم هایآمدند. همه خفتانمی شيوا فوج فوج پيس هایجنگل

آن  ریشان از زییگال هایشاخدار بر سر داشتند كه مو هایو كالهخود

ش آنهـا يشـاپيد پيدرخشمی نیزر یرون زده بود. وهومن كه در زرهيب

گـرِ هـارابورز كـه در برابرشـان بـود، ید یتاخـت. بـر شـاخهمی اسب

بـا  یاه شـده بـود. همگـيزه دارِ آرزا سـيـن هایادهيكوهستان از انبوه پ

آمدنـد و می شيشان سرود خوانـان پـفربه هایكوتاه و بدن هایقامت

 یایـكردنـد. درمی اسـپند را حمـل یشـان درفـش آبـهایصف یجلو

د رو و درشـت يكـه مردمـان سـپ یق و كشتیز از صدها قايفراخکرت ن

بـزرگ از  یكـرد، پـر شـده بـود. لشـکرمی اندام وروبرشـان را حمـل

آمدند. می شيگر به سمتشان پید ییج از سویرانویزرهپوش ا هایاهورا

كردند. نقـش انـار ی میآنان را راهبر و سروشِ خردمند یباروید زيآناه
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كرد. در كنارشان هزاران یی میشان خودنماهایزهين یسرخ بر پرچمِ رو

بر  یزرد هایتاختند كه لباسمی شيچابکسوار تنگ چشمِ برجرشان پ

ای ن گروه بر ارابهیر و كمان مسلح بودند. رهبر ايتن كرده بودند و به ت

 شد.ی میزرهپوش همراه ن سوار بود و با دو سواریزر

هـر نگـاه كـن، او م"اد زد: یـدن او شـگفت زده فریانس با ديسوش

 دهاک ازیژآدانم چه شده كه عهدش را با نمی د.یآمی ما یاریاست. به 

 "اد برده است.ی

 نجـایچگونه است كه همگان همزمان بـه ا“گفت:  یورن با شگفت

؟ ینـيبمی شـد.كمی گـو ها شـان هفتـهیاز ا یاند؟ سـفر برخـدهيرس

شـهر هـای وا همزمـان بـه دروازهيسـ یانوردان وروبرشان و بربرهایدر

 "شوند.می كینزد

تـه افیان یـكه زمان كرانمند پاای فراموش كرده“گفت: انس يسوش

نون آن اك كه در یم. زمانيكنی میکرانه زندگيگر در زمان بیاست؟ ما د

گ بـه وسـنیروش نردانم كه خـنمی ديره است. ب ينده چیبر گذشته و آ

شـان یكـه بـه ا یده باشد. زمـانيمتفاوت رس یشان در زمانیك از ایهر

 "سند.بر یشانسين روزِ بزرگ به دشت پیداده تا در ای میمهلت كاف
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، یانسشيآمدند، در آغازگاه دشت پمی شيكه از هر سو پ یانیلشکر

هـای هرومنـد بـر دروازيوسـنگ نینر یکر درهم شکستهيدر آنجا كه پ

. دنديشـدر هـم جو یدند و مانند گردابـيگنگ دژ افتاده بود، به هم رس

درفش را یو یچردههيشترسواران س یسواركاران زردپوش آرزا با شادمان

 یگـرید یش كـه بـرایك بـه زبـان خـویدند و هريكشمی در آغوش

دان انوریـكردنـد. دری میند را بر زبان جاریخوشا ینامفهوم بود، سخنان

خـود  هاییچست از كشت یچ هایآب ین كه در كرانهجسور وروبرشا

 یوردهفرسـوده و تـرک خـ هـایواریاده شده بودند، هلهله كنان از ديپ

مـا  چوستند كه مسلح به چوپ و يگنگ دژ پ یشهر گذشتند و به اهال

ن شـایشتافتند. گـروه امی ان نور به استقبالشانيدادن سپاه یاری یبرا

رون يـباوشـگرد  يسهـای د از درون دروازهياس سـپاز المای لهيمانند ت

. رو رفـتره پوستِ فردرفش فـيداران تزهيان انبوه نيده شد و در ميكش

 ز وجـودا یده بودنـد و حتـیـگر را ندیکدیكه تا به حا   یمردان و زنان

ان و خبـر بودنـد، ماننـد خـواهریز بيـن شکل و رنـگ نیبه ا یینژادها

فشـردند و ی میبـه عالمـت دوسـت دسـتان زرهپـوش هـم را یبرادران

 دند. يكشمی بر یشادهای ن ره

ن متانـت بـه خـرج دادنـد. یریش از سـايان بـیاهوراان، ين میدر ا

كردند به هم می شانیكه همراه یانيج همراه با آدمیرانویزرهپوشان  ا



 سوشیانس/ 538

 

در  یآمدند برخوردند. آنان بـه سـادگمی سیج سدوينژادانشان كه از خل

 ییشان سرودهایبا و باستانیكردند و به زبان زمی نشگر كریکدیبرابر 

كـه  یخواندنـد. زبـانمی گریکـدیبـه  ییرا در خوشـامدگو یدسته جم 

 یگون شـدن نژادهـان و گونهيش از نبرد نخستيم تقد بودند پ یگروه

 ز رواج داشته است.يان نيان آدمي، در میانسان

نـد. غلبـه كن ، اما، نتوانستند بـر احساسـات خـوداهوراشش سردار 

ــر ســ یمیقــد یور ماننــد دو آشــنایامورتــات و شــهر گر یکــدی ینهيب

آغـوش  گر را دریکـدید و اسپند يدند و آناهيكوبمی دوستانه هایمشت

وسـته يده بودند. وهومن و بهرام شادمانه بـه مهـر و همراهـانش پيكش

د سرداران، مانن یدند. همهيپرسمی از حا  و روزشان یبودند و با شگفت

و  وسـنگ گـرد آمـده بودنـدیم نريکر عظيدر اگراف پ ین انگشترينگ

 ستودند. می نیريشان را با سخنان شیدوست زخم

ننـد هـزاران سـا  ما یبود كـه بـرا یهاییدشت انباشته از شادمان

 ر خاكستر پنهان بود.یز یآتش

ن رفتند و به انبـوه یيانس و ورن دست در دست هم از تپه پايسوش

وسنگ جمع شده بودند. یم نريکر عظيوستند كه در اگراف پيپ یمردمان

ره شد ينش به آسمان خيزبين با چشمان تيراه بودند كه شاه یانهيدر م

ن و يشـاه ید. حركت ناگهانیاد شادمانه، به آسمان پریو پس از چند فر
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 یگذشـت و بـر نـور نوپـا یشانسـيكه بر فراز دشت پ یميعظ یهیسا

 ینداخت، چشمها را به آسمان متوجه كرد. صحنهره ايتای د لکهيخورش

ب و يـد. اژدها، با انـدام مهيكشمی در آن باچها انتظارشان را یباشکوه

ن يچـرم هایزد. با می رومندش بر بادها سوار بود و در آسمان چرخين

 در آفتـاب ین كمانيبدنش مانند رنگ هایو بلندش را باز كرده بود و پر

 ین كنگرهیچند بار بر فراز دشت چرخ زد و بر بلندتر د. اژدهايدرخشمی

ش را بسـت و از آنجـا هـایدهاک فرود آمد. آنگـاه با یآژ یرانهیكاخ و

ن را به دقـت بنگـرد. تـازه در آن يد تا چشم انداز نبرد واپسيگردن كش

دند كـه بـر یرا د یکر كوچکتريانس و دوستانش پيهنگام بود كه سوش

كـه بـر  یاد نبود. نـوریبه كنکاش ز یازيه است. ناژدها نشست یشانه

گذاشـت. او نمی یتش باقیدر هو یدید، ترديتابمی دشيبلند سپ  یمو

ان كـار یـپا ینظـاره ینش بـرایریـزروان بود كه به همـراه دوسـت د

 فرزندش پس از سه هزار سا  به گنگ دژ بازگشته بود. 

 

نبـرد در  یهدن زمزمـيـهـا و تپاهورااسبان  یبو ییرخش، كه گو

دو  یاژدها بـر رو یهیدن سایدشت خونش را به جوش آورده بود، با د

د كه توجه همه را به خـود جلـب يچنان بلند كشای ههيپا بلند شد و ش

ش رفـت و بـا يستاده بودنـد، تاخـت كنـان پـیكه ا ییكرد. آنگاه از جا



 سوشیانس/ 540

 

وای  ا به لطفیكه گو یان نوآمده رساند. بادیسرعت باد خود را جنگجو

انس بـه ين سوشـیـزره زر یدرزهـا یف و خنك شده بود، از چباليلط

بارو، یكرد. ورن زمی را نوازشاش كرد و پوست خستهمی درون تراوش

ش نشسته بود و با دسـتان منقبضـش قرپـوس یدر جلو یدودل یبا كم

 ر انداخته بود و بـه جنگـاوران نگـاهیده بود. سرش را به زين را چسبیز

كـه سـه هـزار سـا  گ ـم  یدن رخسـار كسـانیـاز د ییكرد. گونمی

 ده بودند، شرم داشت.يش را چشهایستم

ودند، برخش به وجد آمده  یدن صدايان و سرداران كه از شنیاهورا

اسـت  ن جـمیرا شدند. نخست گمان كردند ایشان را پذیبا آغوش باز ا

ا دهاک بـیـتازد. شـباهت رخسـار آژمی شين رهوار پيكه بر رخش چن

 ین كـه چهـرهیپس از ا یحت یرش و پسرش چنان بود كه گروهبراد

 امدند. يرون نيدند هم از اشتباه بیانس  را ديسوش

 لبخند انس، با دست زرهپوشش نقاب اژدها نشان را باچ زد ويسوش

كــه  یهــایســت چهرهیشــادمان دوســتانش نگر هــایزنــان بــه چهره

ن یـا ده بـود و بـایـد ن بارينخست یش براينشان را شش روز پیآشناتر

شناسـد. عظمـت نبـرد بـا می است همـه را یكرد عمرمی وجود حس

 ده بود.ك كریقلبها را به هم نزد یظلمت چنان بود كه همه هایروين
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 حس كـرده بـود،اش ر خرقهیانس كه لرزش بدن ورن را از زيسوش

ز او را ا د،يگنگ دژ برابـر سـرداران رسـ یكه در مقابل دروازه یهنگام

مـا اش فـرود آمـد، یبـر پاهـا ین نهاد. ورن بـا چـابکين بر زمیز یرو

ند و ديدنش اخم در هـم كشـیان با دیاهورار داشت. یهمچنان سر به ز

ز ورن ز پس ايانس نيانشان برخاست.  سوشيدر مغيردوستانه ای زمزمه

د نگاه كالهخوستاد. آیورن ا یكرد و شانه به شانه ین را خالیز یخانه

نس، ايمـنم سوشـ“گفت: بلند  یرش  را از سر برداشت و با صداشاخدا

 ور،نـپادشـاه جمِ بزرگ،  ی، و برادرزادهیکیدهاک، پادشاه تاریفرزند آژ

 "جهان. یناجمنم 

ن یـادن يشـن پنداشتند، بامی كه هنوز به اشتباه او را جم یانیاهورا

ن یـا یهنمود كه همه دربـارمی نيگر نگاه كردند. چنیکدیسخنان، به 

ن يتد. نخسرا از خود نشان بدهند، دود  هستن ید چه رفتاریكه حاچ با

 نيشـيپ غلبه كرد، ارشتاد بود. او خـود را صـف ین دودلیكه بر ا یكس

 ی. وقتـانس كرنش كرديدر برابر سوش یان رساند و با بزرگ منشیاهورا

رج زش را از غـالف خـايك و تیش نشست، خنجر باریخو یكه بر زانو

ر درود بـ"اد زد: یـفش باچ گرفـت و فرير و نحيو آن را با دستان پكرد 

سپاه  یه، فرشگرد آغاز شده است و من سالحم را به فرماندیتيگ یناج

 "كنم.می شکشيپ ییروشنا
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ك یـ ك بهیان یاهورا ین كرد و به دنبا  ويپس از او، وهومن چن

ه بردند و آنچمی شان را باچهایدر برابرش كرنش كردند. همگان سالپ

د یـ، دیفتشگ یانس با كميكردند. سوشمی را كه ارشتاد گفته بود تکرار

كـه  یكـرد خداونـدنمی ن كردند. باوريز چنيستا نيكه مهر و رشن و چ

 یماندهوندد كه او فريبپ یستود، به نبردمی عظمتش را یمادرش عمر

  "ن فروتنانه در برابرش رفتار كند.يآن است، و چن

 وفتادنـد ز بـه زانـو درايـان نیـاهورار یسرداران بزرگ، سا به دنبا 

شـت در د كـه یوستند. انبوه جماعتيشان پیبه ا یز مانند موجيان نيآدم

ن در يسـهمگ یاز آهن كه مـوج ییایگرد آمده بود، چونان در یشانسيپ

و كمانها ها هزياز ن یآن افتاده باشد، در برابرش سر فرود آوردند و جنگل

بود  ، مهرش همهيشاپيا بر فراز سرشان برافراشتند، و در پرها ريو شمش

 یماننـد آتشـ اش،لـهينش وجره را باچ گرفتـه بـود. فلـز تیكه گرزِ زر

 د. يدرخشمی ر آفتابیدرخشان در ز

ست. وين پایت به انبوه جنگجويه، اما با قاگ يرتر از بقید یورن كم

ان يـمباشـند، در را فراموش كـرده اش گناهان گذشته ییان، گویاهورا

 ش باز كردند.یبرا ییصفوف خود جا

 "د...یزيبرخ“گفت: آرام،  ییانس با صدايسوش
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ورد. ش تکان نخیاز جا ید، اما كسيچيان جنگاوران پيش در میصدا

 "د...یزيبرخ“گفت: بلندتر  یكم ییگر با صدایانس بار ديسوش

 ان گروه مردم آشکار نشد. يدر م یاما باز هم واكنش

ند ش چنان بلین بار صدایبار سوم سخن گفت، و ا یبراانس يسوش

 یا، من بردیزيبرخ"د: یفرو بار جنگاورانبر گوش  یبود كه مانند رگبار

 "د.يزانو نزن یگر در برابر كسین آمده ام كه دیا

 یایـن انداخت. دريان گنیان جنگجويدر م ین سخن، مانند تندریا

ند، ا خاستپاشت. همگان بر گر موج بردیكه در برابرش بود بار د ینيآهن

 ش را همچنان آخته بودند.یخو هایريشمش یول

 ن روز از سـا  نـويامـروز نخسـت“گفت: انس خطاب به همه يسوش

 د كـردهرمق كه سه هزار سا  شما را در بنـ یو ب یتکرار یاست. زمان

از ن آغـيپسـافته و فرشگرد آغاز شده است. امـروز، نبـرد وایان یبود، پا

كـه  دید. شاينبرد باش ید و آمادهیونديش بپیه سرداران خوخواهد شد. ب

  "را ترک نکند. یتيگر گینور آفتاب بار د

شـان را غـالف هایرها و سالپيمـنظم شمشـ یمردمان، بـا حركتـ

شمار يكه از ب یر در غالفها فرو رفت و جنگليكردند. هزاران هزار شمش

د شـد. یـمحـو ناپد د آمـده بـود، ناگهـانیـنِ برافراشـته پديزه و زوبين
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نـژادان بـه زبانـان بـه هـم و همجنگاوران در دشت پراكنده شدند. هم

 وستند. يگر پیکدی

 

ن یـا گران كهنسـا یگر با بازیانس بار دين بود كه سوشين چنیو ا

د، بـا يكشمی آخر را هایوسنگ، كه نفسینه همراه شد. نریریشترنج د

كرد می همرزمانش نگاه خندانش به دوستان و یده ولیرنگ پر یچهره

 شهر مردگان بشتابد. یرفت تا به سومی و

و  ملموسـش آغـاز شـده بـود، یو فربهـ یکرانه، با گشودگيزمان ب

 در عـين حـا ،باشـد.  یوقـت بـاق یهر كـار ینمود كه برامی نيچن

ر دبـا كـه ید زيـآناهشد. ضرباهنگ رخدادها به تدریج تندتر و تندتر می

نس ايش آمـد و از سوشـينمـود، پـمی و شـجاعنش برازنده یزره پوچد

ز اار يوشهن كرد. هردو سالم و يور دچور چنیتشکر كرد، پس از او شهر

ز جـشاسپ ر بويشان برخاسته بودند. انگار كه اثر تخواب سه هزار ساله

ه ورد كـش خبـر آیبـرا نبوده باشد. بهـرام یند و گوچنیناخوشا ییایرو

سـور بـا به همراه آورده اند. وهـومن جوروكش را  هایاهورااز  یسپاه

بـراز ادنش یـش آمـد و از ديج كرده بود پياوشگرد بسيكه از س یمردان

 كرد.  یشادمان
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 شگفت وسته بودنديپ ییدن مهر و ورن كه به سپاه روشنایهمه از د

ز ا یپاهستا همـراه بـود، سـيزده بودند. مهر، كه با دوستانش رشن و چ

 گـرید یهااهوراانس و يآورده بود. سوش ش را به همراهیپرستندگان خو

مهـر، بـه  نـور را بداننـد. یروهايوستنش به نيل پيكنجکاو بودند كه دل

ت از افـیا پـس از خبـر یدهاک، گویف كرد كه آژیشان ت ریبرا یكوتاه

ا ن او رن كه مهردروج راز چگونه كشتیاز ا یانس و آگاهيسوش یشرويپ

و، شـوهر یـدان شده و به اَپـوشِ مهر بدگم یش افشا كرده، دربارهیبرا

 ارد. اپوش،اه بردابد و او را از سر ريس، دستور داده بود تا مهر را بيناگه

، بودنـد كه مهردروج را بـر آن بـر دار كـرده یدرخت یکیمهر را در نزد

ن از يمگد و خشـده بود. مهر اپوش را از پا درآورده بويافته و با او جنگی

 آن كـه وسته بود. مهر پس ازيپ ییوشنادهاک، به سپاه ریآژ یعهدشکن

ا كـه بش ريف كرد، گرز درخشان و عجیخود را ت ر یماجرا یبه كوتاه

ه كـف كرد یشان ت ریان نشان داد و برایاهوراده داشت، به يخم ییانتها

 یهـااز تارای دا كرده است و پـردهياد رفته پیاز  یچگونه آن را در غار

انس بـا ياک كـرده اسـت. سوشـمخوف را از گرداگـرد آن پـ یعنکبوت

نها مشهور بود. ت ین همان وجرهیكرد. امی به گرز مهر نگاه یكنجکاو

 افتاد.می كه بر مار بزرگ كارگر یسالح
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ا تـه هـم بـه نـزد ورن رفتنـد و بـ یاريبس یهااهوراان، ين میدر ا

دوسـتداران جـم  یگـر بـه حلقـهین كه بـار دیاز كدورت، از اای هیما

 فتند. گ شادباشده به او یرا برگز یکيبا سپاه ن یراهبازگشته و هم

، كـه ختـه بـود، نخسـت، ارشـتاديدو تن با غم در آم یتنها شادمان

ش را در انگشـت بـزرگ فرزنـد اش،ییشگويسرافراز از برآورده شدن پ

 انس بود كـهيسوش یگریست. دیگرمی آغوش گرفته بود و بر جسدش

 یرگـيتره شـده بـود و يـن خیـزر یدهيفروپاش یوارهایشناک به دیاند

ه بـه كرد. فکر آن كـمی آن جستجو یدهاک را در فراسویان آژیلشکر

ود. بوده بـدان نبرد با پدرش روبرو خواهد شد، آرامشش را ريدر م یزود

بهامِ ان و يساو تنها عضو آن گروه خوشنود و شادمان بود كه به نبرد واپ

 چ كـسيود، امـا هـد. فرشـگرد آغـاز شـده بـيشـیاند ینهفته در آنمـ

 د.یيخواهد پا یکرانه تا كيدانست زمان بنمی

 

تا ظهرگاه  یشانسيان و منظم شدنشان در دشت پيگرد آمدن سپاه

ن ينخسـت ید، كه پس از سه هزار سا  برايد. نور خورشيبه گو  انجام

ش را بـر یخو یم جزه آسا یخت، ردپایرمی فرو یشانسيبار بر دشت پ

نـورس  یهایده و سوخته، علفيخاک تفت یبه چخاک نهاده بود. از چ 

ده و یـشکنجه د یقرنها با تنه یكه برا یاهانيده بودند و گيسر بر كش
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كردند می ج قد راستیآوردند، به تدرمی ن سر فروديزم یده به سويخم

كـه ای قهيشد. هر  دقمی دهیشان دهاید و زرد بر شاخهيسپ یهایو گل

و گراوت  یشان در سبزیشارويگذشت، دشتِ پیم ن روز سا ياز نخست

 رفت.می فرو یشتريب

ن ادامـه داشـت. در یـوار زریـشکوهمند تنها تـا د ین منظرهیاما ا

 یراس كـه همگـان بهشـت رويخـون یباین زيوار، در سرزمید یآنسو

ظلمت آشکار بـود. ابـر  یروهاين یطرهيدند، همچنان سيناممی نشيزم

اد یـكرد، با فرمی د دورين را از دسترس خورشيقرن زم یكه سای رهيت

خـود  یآسمان جا یخاور یمهيده شده بود و در نیوسنگ از هم درینر

چشم نوازِ گنبد كبـود خمـاگن داده بـود. امـا سـپهر در  یرا به منظره

بـه قلمـرو  یرگـين همچنان ابرآلود بـود. تیوار زریدهای رانهیو یآنسو

دهاک یـا هنوز شکست نخورده بـود. آژعقب نشسته، ام یکیپادشاه تار

راس لشکر يبه خون یرامونيپ هاینيدور دست از سرزم هایكه در زمان

را در آنجا قتل عام كرده بود، حـاچ بـه  ییان روشنايده بود و سپاهيكش

انس و ينشسـت. سوشـمی عقـب یانيـسرسبز قلمـرو م هایدرون مرز

كرده بود  یمان كرانمند گرا كه او در آغاز ز یريست مسیبامی ارانشی

ند. بـا یب نماين ت قیوار زرید یش را در فراسویدنبا  كنند و دشمن خو
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 یگر من یز در هم شکسته بود و ديدهاک نیوار، گلسم آژیختنِ دیفرو ر

 راس وجود نداشت. يان بر خاک خونیاهوراان و يگام نهادن آدم یبرا

 

اشـموغان بـه  یكوبش گبلها و ن ره ین، صدایوار زرید یاز آنسو

 دهاک هـم در حـا  گـرد آوردنیـد و م لوم بـود كـه آژيرسمی گوش

 ش است.یخو هایروين

مان م گرفت به هيمشورت كرد و تصم اهوراانس، با سرداران يسوش

 یه رهبـرد. همگـان او را بـیارايش را بین لشکر خويبِ نبرد نخستيترت

و  ز گنـگ دژكـه ا یو سـاده دلـ یرفته بودند و مردمان عامیجنگ پذ

 قـرار ز او را خطـابيـش آمیسـتا یهـایاوشگرد آمده بودند، با گفتاريس

ان يـم ن بـهیریكردند خود جم است كه از جهان زمی دادند و گمانمی

 زندگان بازگشته است.

نِ یتردهیـش را بـه همـراه گزیخو یانس سرداران شش گانهيسوش

زد.  یشان رایجنگ یشهشان در مورد نقیگرد آورد و با ا اهوراپهلوانان 

ل داشـتند بـا یـم م تقد بودنـد و تمايمستق یور به حملهید و شهريآناه

تر شان به قلب سپاه ظلمت بتازنـد. وهـومن محتـاطیاهوراچابکسواران 

دهاک یـبه دام انداختن و نابود كردن آژ یبراای خواست نقشهمی بود و

راسـت  یمهيرا در نش یپرشمار خوهای ادهيخواست پمی ند. اسپنديبچ



 549/  میگاهان: هَماسپَد نیواپس

 یفهيل سوارانش وظيكرد كه پمی شنهاديسپاه مستقر كند و اموردات پ

ز يگر نیرند. پهلوانان ديدهاک را بر عهده بگیشکستن خ  مقدم سپاه آژ

فشرد و بـه دنبـا  می را در مشتاش داشتند. مهر، وجره یك نظریهر

 دهـد. اوص ين تشـخير زمـیـمار بزرگ را در ز یگشت تا جای میراه

ن یـد و به ايكوبمی نين زميآهن یست با وجره سر او را به هستهیبامی

كرد از كمانداران برجرشان می شنهاديساخت. بهرام پمی ب نابودشيترت

جنگـل اسـتفاده شـود. های در كرانـهی غافلگيرانه و حملهن يكم یبرا

ا را بـه وستن به سربازانِ اشـموغش، آنهـيتواند با پمی ورن، م تقد بود

ب در صفوف دشـمن شـکاف ين ترتیندازد و به ايگر بیان ديجان سپاه

 جاد كند.یا

هر  یم خود را گرفت. برايد و تصمينظرها را شن یانس همهيسوش

سته را بـه یشا ین كرد و كارييت ای فهيك از سرداران و پهلوانان وظی

 قلب سپاه را خودش بـر عهـده گرفـت. امـا از یك سپرد. فرماندهیهر

زنده خواهد مانـد، مهـرِ هـزار چشـم را بـه  یدانست تا كِنمی آنجا كه

 دهاک راسـت از آب دریـآژ هـاید. اگـر حرفیـش برگزیخو ینيجانش

 فتـد ويدان از پـا بيـم یانـهيداشـت كـه در م یادیـآمد، احتما  زمی

رخنه كند. همه  یین حالت هرج و مرج در سپاه روشنایخواست در انمی
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گـر یروز شـوند، ديـپ یکیتار هایرويگر نیکبار دیاگر  قبو  داشتند كه

 نخواهد ماند.  ینجات جهان باق یبرا یامکان

 همچـون از سواركاران چابك و كوتاه قامت آرزا كه مهر را یانبوه

 هـایدند، در قلب سـپاه صـف بسـتند و اسـبيپرستمی جنگاور یزدیا

ن یـش ايپشـايدر پمار نمودند. يآغاز نبرد ت یكوچك و تندروشان را برا

ده ه در بـرن جان سـالم بـيكه از نبرد نخست یانیاهوراگروه، دو فوج از 

نـد، بـه وروكـش آمـده بود یرهیـشدند. آنان كـه از جزمی دهیبودند د

 روش.س یآمدند، به رهبرمی جیرانویبهرام، و آنان كه از ا یرهبر

ره يت هایپرشمار از شترسواران فردرفش را با لباده یآرتا، كه گروه

كرد، در جناپ چـپ قـرار گرفـت و بـا صـفوف ی میو گشادشان راهبر

ت شـد. یـوا حمايسـ هایدشـت ین مویزر هایاز بربر یدرهم و برهم

ن جناپ را بر عهده داشت. جناپ راسـت، یا یوهومن به همراه او سردار

ل سواران چغراندام فردرفش يان درشت اندام وروبرشان و فیبه جنگجو

منسجم در كنار هـم ای کرهين دو گروهِ  متفاوت مانند پیت. ات لق داش

صف بسته بودنـد و در انتظـار آغـاز نبـرد بودنـد. پهلوانـان وروبرشـان 

ل سواران فردرفش كـه يچرخاندند و فمی بزرگشان را در دست یتبرها

 هـایپرشمار از مردمشان دلگرم بودنـد، پرچم یاده نظاميپ یبه همراه
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ختند. سردار جنـاپ راسـت، یآومی شانهایليه عاج فرنگارنگ خود را ب

 دش نشسته بود. يور بر اسب سپیآمورتات بود كه در كنار شهر

از  ینسشايدشت پ یشرق ید. جبههيمه رسيب، روز به نين ترتیبه ا

نـد. ش قرار گرفتیخو هایگاهیانس پر شد و همه در جايان سوشیلشکر

ر وجـره را د وستاده بود یااش بر ارابهدان يم یانهيمهرِ هزار چشم در م

رده ك یستا و سروش كه با او آشتيفشرد. دوستانش، رشن، چمی مشت

ر مار ستواند بفه داشتند دشمنان را از اگرافش پراكنده كنند تا يبود، وظ

 بزرگ را به گرز بکوبد.  

كودكان و سالخوردگان گنـگ دژ كـه از شـركت در نبـرد محـروم 

ن را نظاره ينبرد واپس یرج و باروها گرد آمدند تا صحنهبودند، بر فراز ب

ود، خفته بها از سبزه یوسنگ كه بر فرشیجان نريکر بيكنند. گرداگرد پ

ه ش پنـان و شکن لباسيهزاران مش ل افروخته بودند و كمانداران در چ

ننـد. ك یريك شدن اشموغان به گنگ دژ جلـوگیگرفته بودند تا از نزد

 ند.گرفت خود آرام یهمه در انتظار آغاز نبرد بر جا ن بود كهين چنیا

 

 ستاده بود.یکرانه ايزمان ب ینجا، در آستانهآ

د یدمی آهن را یاید و در پرخاشِ گهگاهِ نور تالگم دریغرمی رعد

گسترده بود.  توفان به  یشانسيش از گوش تا گوشِ دشت پیر پایكه ز



 سوشیانس/ 552

 

 پوسـت سـرش فشـار فلز كالهخودش بر یخاست. سرمامی ج بریتدر

گوش افراشته شده یش در چنگا  بادِ بازهایبلند مو هایآورد و حلقهمی

ن یـش را بـر زهـاید و رانيرش كشـيشمشـ یبود. دستش را بر قبضه

د، چشـم انـداز يـتابمی كه از فراز سرشان بـر دشـت یديفشرد. خورش

برابرش را تا دوردستها روشـن كـرده بـود.  پشـت سـرش، فراخکـرت 

 د. يدرخشمی از زر خام ییایمچون دره

 یپاهاز ظهر گذشته بود كه بانگ گام زدن هزاران هزار سـ یساعت

ان ره آسـميـت یراس برخاسـت. ابـريچنه كرده در خـون یکیاز د  تار

ز ا یاورخـرا در چنگا  خود فشرد، اما در مصاف با گنبد كبـود  یباختر

ن سرشـا را بـر فـراز ابر و آفتاب یختگياز آم یباز ماند و خط یشرويپ

افتـاد. می ن بـه لـرزهيسـهمگ هایبـا تنـدر ید كه هر از چند گاهيكش

ور دست و نگاهش را بـه یانش نگريمصمم سپاه یانس به چهرهيسوش

گون  نـاهمکرِيدان نبرد، سه پيمشرف به مای دستها گرداند. بر فراز تپه

کـر يردنـد. پكمی ستاده بودنـد و نبـرد را نظـارهید كه در آرامش ایرا د

 هـایگرف یتنها ب اننیه افکنده بود. ایساوای  م اژدها بر زروان ويعظ

 ن جنگ سترگ بودند.یا

ان يـز مدهاک ایـان آژيسـپاه یهید و سايباچخره انتظار به سر رس

 ن آشکار شد. یزر هایوارید
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 یاپتاخت. گرگ پا به می انش اسبيش سپاهيشاپيدهاک خود پیآژ

د. یـدومی كشان بـر علفهـاد و زوزهینوردمی ا درن رياهش زمياسب س

ان آمدنـد. شمارشـمی شيوان پـیاز اشموغان و د یپشت سرش، انبوه

شـان تـا هایزهيـن را كامال پوشانده بودنـد و نيچندان بود كه سطح زم

گ وسـنیو نریـغر ییكرده بـود. گـو یكرد آسمان را زخممی چشم كار

نان را ود و آت را هم خبردار كرده بروان ظلمي، پییعالوه بر سپاه روشنا

 ن فراخوانده بود.يدان جنگ واپسيز به مين

كـرد و بـا  یدان نبـرد را گـيـکبار عـرض میانس با رخش يسوش

نگاهش از شکاف نقاب كالهخودش آشکار بود،  هایكه ش له یچشمان

 یسـاده و عـام یشان، مردمیاز ا یست. بخش مهمیانش نگريبه سپاه

 یگرفتند. سـواركارمی ر به دستين بار بود شمشيخستن یبودند كه برا

وان یـد ینـهیرینداشت و آشکار بود كه منع د یفیاسب سوارانشان ت ر

ن وجـود، بـر  یـار كاهش داده است. با ايشان را بسیرزم هایمهارت

ار يبسـ یدار بود. همگـان، زمـانیشان پدهایدر نگاه یباكیشجاعت و ب

ن یـتوانسـتند انمی سته بودند و حـاچیز یاكردنتحمل ن یدراز را با ننگ

انشـان تـك و يستن را از دست بدهنـد. در مین فرصتِ سرافراز زيواپس

شـان از هـزار كمتـر شدند، كه شمار همهمی دهیهم د یهایاهوراتوک 

ن يش از نبرد نخستيده بودند كه پین و برگزیزر ینژاد یاینها بقایبود. ا
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بودنـد و علـوم و هنرهـا را بـه نوادگـان ن موجودات جهان یمحترم تر

از  یز برقـيـشـان نیا یبـایگر آموزانده بودند. در چشمان زید هاینژاد

و  یسه هزار سا  در به در یكهن كه خاگره ید. نوريدرخشمی مال 

ــپ هایبيآســ ــراوش یاپي ــرد. سوشــمی از آن ت ــه یانس دريك ــت ك اف

 خت.  یواهند گرانش ممکن است شکست بخورند، اما هرگز نخيسپاه

ــ ــا چشــمان هــایاهورا یهمــه، حت ــه اویستا یســرافراز، ب  شــگر ب

 ودوردسـت ای ر آفتاب مانند خاگرهیش كه زیبایستند. به زره زینگرمی

م ر جـیصوتاز  یزيد، و به رستاخيدرخشمی نيبه جا مانده از نبرد نخست

ر دان نبـرد، ديـكردن عـرض م یکبار گیانس پس از يه بود. سوشيشب

ا یـدنـد. گوره شـده بويـان، همچنان به او خيستاد. سپاهیسپاه ا ینهايم

ان شـیبـه اای یا دلگرمیبخواند  یش از آغاز نبرد رجزيانتظار داشتند پ

 بدهد.

شـرد و ش را در ركاب فینداشت. پاها ییا  پرگويانس، اما، خيسوش

ن آد و يرون كشير درخشان جم را از غالف بيستاد، آنگاه شمشیبر آن ا

ش را مطلـق حركـات یبه هوا بلند كرد. هزاران هزار چشم در سـکوت را

 كرد.می دنبا 

رخـش را  یراس برگشت و دهنهيخون یمرزها یانس به سويسوش

بلند سر داد. آنگـاه، ای ههيبلند شد و ش ییجلو ید. رخش بر دو پايكش
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نـك یو ا"سـپاه ظلمـت تاخـت:  یانس با گفتن دو كلمه، به سويسوش

 "فرشگرد...

 وسـنگ دریش همچون خـروش نریاد نزده بود، اما صدایهرچند فر

زاد نمنـد آر بـار زمـان كرایـناگهان از ز ییان، گويد. سپاهيچيهمه جا پ

 شده باشند، گردن افراشتند.

 یمکث كـرد. آنگـاه بـ ین دو كلمه، كمیانس پس از گفتن ايسوش

 ودل خـيآن كه به پشت سر خود بنگرد، عنان رخش را رها كرد تا به م

و  دين از د  بركشـيسـهمگای ر، ن ـرهيسپاه دشمن بتازد. شـ یبه سو

ز جـا اکپارچه یان يان و آدمیاهورااربابش را دنبا  كرد. پس از او، سپاه 

 ن، همچـونيش رو هجوم برد. شـاهيپهای هیسا یكنده شده و به سو

 كه یا وقتتانس نشسته بود و يكالهخود سوش یانهيجاندار، بر م ینتیز

  ش تکان نخورد.یخو یرها برنخاست، از جاين چکاچاک شمشينخست

ر شتيب یسبك، و ب د با شتاب یهایجنگاورانِ دو جبهه نخست با گام

ل یز تبديمشورآ ین ل اسبان به چهار یورتمهیدند. یگر دویکدی یبه سو

سپاه  یرهيت ینهين در سيآهنای اعقهصهمچون  ییشد  و سپاه روشنا

 فت.دهاک فرو ریآژ

 یبلند برخاست. صدا یان بانگین برخورد صفوف جنگجوياز نخست

 یبـم و خفتـه یبـا صـداها یمردان جنگـ یبرخورد فلز با فلز، و ن ره
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ای ب شـد، و هنگامـهيـتركها و خرد شدن جمجمـهها ده شدن زرهیدر

. تاخـت پـدرش یم بـه سـويانس، مسـتقيد آورد. سوشـیـن را پديخون

درنـگ دند، هـر دو يشانسی به هم رسـيدشت پ یانهيكه در م یهنگام

نمایـان اهش يدهاک از شکاف كالهخود سیكردند. چشمان درخشان آژ

ش از آن كـه يداد، بـمـی فرزندش را خطـاب قـرار یش، وقتیبود. صدا

خـود را  كارِسرانجام “گفت: دهاک یشگرانه بود. آژین باشد، ستايخشمگ

 "؟یكرد

نبـرد  ن گفتـه بودنـد،چنـان كـه خنيـاگرا ،یآر“گفت: انس يسوش

 "ن آغاز شده است.يواپس

ن؟ ينبرد واپس“: هایی از ریشخند آشکار بودرگه دهاکیآژدر صدای 

 یديـلپبـر  یکـين هنگامه نیروز شدن در ايبا پ یكنمی فکر یبه راست

  "گر در نخواهد گرفت؟ید یروز خواهد شد و نبرديپ

ن كـه ، چنـابـودخواهنـد  یبرجا یکيو ن یديپل“گفت: انس يسوش

 یندورا یراشان دگرگون خواهد شد و جهان باند. اما ت اد بودههمواره 

 "افت.ینجات خواهد  یباشد از تباه یدوارم گوچنيكه ام

ك از مـا نبـرد یـچ يد هـیشـا“گفت: سر داد و ای دهاک قهقههیآژ

ایـن یـك بـار را م، اما بگذار ينينور و ظلمت را نب یروهايان نيم یب د
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ش را یف عظمـتمش زبـان خـويتوص یاگران برايخنم كه يچنان بجنگ

 "ابند.ينارسا ب

 "ن باد.يچن“گفت: انس يسوش

. آغـاز شـد دو سپهسـاچر و نبـردهجوم بردنـد هم  یآنگاه به سو

ك یـکای دور بـدنش را یمارهـاتاخت، همچنان كه پيش میدهاک یآژ

ف ن كـه در اگـرايانس پرتابشان كـرد. شـاهيسوش یبرگرفت و به سو

ا بـا راز مارهـا  یکـیكرد، بـه ناگـاه فـرود آمـد و می روازانس پيسوش

 دنــد.يد و هــردو بــر خــاک در غلتيــچيچنگــالش گرفــت. مــار دور او پ

م ين به دو ن مار را در هوايد و دوميام كشير جم را از نيانس شمشيسوش

جان  پيکر با شکمی دریده بر زمين افتاد و پيش از آن كهمارِ غو كرد. 

ــدان ــد، دن ــده ــرد. های زه ــرو ك ــاک ف رآگين و خشــمگينش را در خ

ارش بـا زهـرِ مرگبـجوشـيد و گياهـان گرداگردش خاکِ تيره و تفتيده 

 خاكستر شدند. 

ر يـر و گرگ بـا هـم درگيش از آن كه دو سوار به هم برسند، شيپ

گر را از گرد پـدر و پسـر دور یان دیجنگجوشان مهيب غرششدند و با 

دند بر دو پـا يكه به هم رس یگامدهاک هنیاه آژيكرد. رخش و اسب س

كـه از برخـورد  یهایهـم كوفتنـد. جرقـه ینهيبرخاستند و با سم بر س

ماننـد بـارانی از خاسـت، می اربابانشان بر فراز سرشان بـر هایريشمش
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همچنان كه  شهسوار دو ریخت.شان فرو میهای تراشيدهاخگر بر اندام

 رد نيز چشم دوخته بودند. نب آویختند، به سرنوشتِبا حریف در می

وردات كه با دستور آم یسوارانليبزرگ بود. پ ین آشوبيجنگ واپس

خـود  هـایر گامیبزرگ از سوسمارسواران را ز یتاختند، گروهمی شيپ

 یاپـشموغ از ن اندازانِ ايشان با زخم زوبنخستين رستهخرد كردند، اما 

كرد، بـا ی میرا رهبراز كمانداران اشموغ  یس كه فوجيآمدند. ناگه در

 یه سـون هنگامه بـیكرد. ورن در امی لیرا به سنگ تبد یلير فيهر ت

بلنـد  ییصـدا ان اشموغان زد و بـايك تنه به میتاخت و  یکیسپاه تار

 "د.يوها را بکشیوها، دید"فرمان داد: 

دانستند چـه نمی شان نگاه كردند ویكمانداران اشموغ دود  به بانو

وها را هدف قرار دادنـد. یاز آنها اگاعت كردند و د یكنند. باچخره بخش

 یلـهيه متوجـه حيبقچند تن از آنها بر زمين در غلتيدند، پس از آن كه 

ش تاخـت و يمش پـيسوار بـر اسـب عظـ یوحش یشمايورن شدند. خ

ب يـن ترتیـفرمان داد تا ورن و اشموغان هوادارش را نابود كنند، و به ا

ر يــبــا ت یاريجــاد شــد و بســیا یدســتگان كمانــدارانِ اشــموغ دو يــم

اب شده بود، بـا يهمقطارانشان بر خاک افتادند. ورن كه در قصدش كام

به  یريس كمانش را زه كرد وتيس تاخت. ناگهيناگه یغ آخته به سويت

 یخاكسـترای او رها كرد كه به اسبش خورد و آن را به مجسمه یسو



 559/  میگاهان: هَماسپَد نیواپس

او برخاسـت و بـا  ید و در چنـد قـدميـن غلتيل كرد. ورن بـر زمـیتبد

س كه همچنان يبه هوا پرتاب كرد. ناگه ییسرش را چون گوای ضربه

 ن افتاد.يفشرد، بر زممی كمانش را در چنگا 

را  جانکـاه یده بود كه درديرا درست نچش یروزيورن هنوز گ م پ

 شـمايرت برگشـت و خـود را بـا خيـان دو كتفش حس كرد. با حيدر م

بـا لـذت  ش پرتاب كـرد ویرا به سو یگرید یزهيشما، نيد. خیروبرو د

 ید و در حـاليكشـ  ینشست. ورن آهاش نهيد كه چگونه بر وس  سید

ن ی، آخـرديفرو رفته بود، بر خاک درغلتاش نهيزه بر پشت و سيكه دو ن

سـخت را بـر كالهخـود  یانس بـود كـه ضـربتيد، سوشـیكه د یزيچ

شـار فزیـر ایـن ، و شاخ بلنـد مفـرغينِ آن كـه آوردمی دهاک فرودیآژ

 ضربت درهم شکست و همچون پولکهایی زرین بر خاک فرو ریخت.

د و فشـار آوردنـ یشـمال یگر، سوسمارسواران از جبهـهید یاز سو

ــپاه  ــاپ چــپ س ــان جن ــاهورای از  یرا در هــم شکســتند. بخــش مهم

ب مـنظم عقـ یه بـا حركـاتيـدند و بقيشترسواران در خاک و خون غلت

 نشستند.

زنان بـه افته بودند، ن رهیجرات  یروزين پیاز ا سوسمارسواران كه 

ز چشـم برجرشـان همچـون یـر كمانداران ريشان تاختند، اما با تدنبا 

بازگشـتند و در ای سواران با هلهلـهختند. جمازهین ريبرگ خزان بر زم
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دان، نبـرد از يـم یانـهيدر م صفوف منهـزم اشـموغان رسـوخ كردنـد.

وهومن و اكومن همچـون دو ای گوشهدتر بود. در یشد یگرید یهرجا

كردنـد. در می دند و ضرباتشان را رد و بـد يچرخمی گریکدیتندر گرد 

آخر، گرز اكومن بر خفتان وهومن فرود آمد و كتف راستش را شکست. 

 ید. اكومن بر اسب خم شد تـا ضـربهير غلتیاسب به ز یوهومن از رو

ر شـکم یـرمنتظره از زيغ یترا بر او وارد كند، اما وهومن با حرك یینها

رش را تـا دسـته در يگر بر پا خاست و شمشید یاسب رد شد و در سو

ب جـان داد كـه توجـه يـچنان مهای و فرو كرد. اكومن با ن رهیشکم د

شان، پسر مهتـرش یاز ا یکیان اگرافش را به خود جلب كرد. یجنگجو

ن يش زموهومن را نقای ش آمد و با ضربهيپدر پ یبود كه به خونخواه

مـار و  ین افتاد و در كنار چشـهيشکافته بر زم ینهيكرد. وهومن با س

ن یيده بودند، جان داد. پسر اكومن از اسـب پـايچيكه به هم پ ینيشاه

از  ید و خم شد تا سر وهومن را از بـدن جـدا كنـد، امـا بـا رگبـاریپر

 وا از پا درآمد.يدچوران س هاینيزوب

زتـك و چابـك سـوار بـود و از يت یاسب دان، بوشاسپ بريم یسوآن

ر از يره كننده تيخ یخت. با سرعتیرمی ر مرگيفراز اسبش بر اگراف ت

 ش  را  بـر هـدفیرهـايب تيـعج یداشـت و بـا مهـارتمی تركش بـر

ش بـر خـاک یرهـاياز دچوران تنومند وربرشان بـا ت ینشاند. گروهمی
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ابنـد. بوشاسـپ كـه یه هرچه كردند نتوانستند به او دسـت يافتادند و بق

انش نبـود، يـگر قادر به خواب كـردن قربانیوسنگ دیپس از خروش نر

کانشان به زهر مار بزرگ آلوده بود يد كه پیبارمی بر دشمنانش ییرهايت

 او را یکـه تـازیكشت. بهرام كه ی میو آماجش را در چشم بر هم زدن

ر او بسـت. تنـد از پهلـو راه را بـای هید، به گرفش تاخت و با زاویدمی

د و كمانش را به گرف بـاچ گرفـت. ین لحظه او را دیبوشاسپ در آخر

ش را خـرد كـرد و هایر شده بود و گرز گاوسرِ بهـرام شـاخیگر دیاما د

ن بـود يرا در هم شکست. بهرام چنان از بوشاسپ خشـمگاش جمجمه

دان بـر يـم یانهيگر بر سر اسبش نواخت و او را هم در مید یكه ضربت

 د. يكوب نيزم

ر يشمش هایر شده بود. ضربهيور درگیبا  شهردر آوردگاهی  زیاشناو

ان و اشـموغان يـاز آدم یاثر بود. گروه یاو ب یور بر دستان سنگیشهر

دند تا به اربابانشان كمـك كننـد. يكوشمی گرد هر دو را گرفته بودند و

م شـد، گ ـمی كیز نزدیكرد و به اشناومی جرات ییگهگاه كه جنگجو

شکسـته از  هاید و بـا اسـتخوانيچشمی ن مشتش رايسهمگ یضربه

آورد،  می كه فرودای ور هم ناچار بود از هر دو ضربهیافتاد. شهری میپا

ن دو یت ایاشموغان صرف كند. در نها یدفع كردن حمله یرا برا یکی

ور دچور یاز هـم جـدا شـدند. شـهربا فوجهایی از حریفانِ دیگر سردار 
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ز هـم یشان پشته سـاخت. اشـناور به اشموغان رو كرد و از كشتهیزناگ

ش رفـت. از دور بـر  يپـ یشانسـيدشت پ یانهيم یكنان به سوتاخت

د. هنـوز یجومی ز رايدانست چه چمی ده بود ویوجره را در دست مهر د

بلندش قلب او  یزهيستا راه را بر او بست و با نيده بود كه چيبه او نرس

ز با ید. اشناویز للزیزه بر زره اشناويرفت، اما خطا كرد و نوک ن را نشانه

م كرد. ب د هـم يبه دو نای زه را گرفت و آن را با ضربهياستوار ن یدست

زرهپوش نواخـت.  یبه سر بانو یستاد و مشت محکمین اسبش ایبر ز

چنان سخت بـود كـه كالهخـودش را خـرد كـرد و آن را از اش ضربه

رون يـج شده بـود خنجـرش رااز غـالف بيا كه گستيسرش انداخت. چ

ز فـرو یف  نواخـت. خنجـر در دوش اشـناویحر ید وآن را بر شانهيكش

به او وارد كرده باشد. چـرا كـه  یادیب زيد آسيرسنمی رفت. اما به نظر

ف را یـحر ینش گلـويـافت. او با انگشـتان آهنیز ادامه یاشناو یحمله

جنگجو بدون سر و صدا  یاهورا گردنش را شکست. یفشرد و با حركت

 د.ين در غلتين سرنگون شد و بر زمیاز ز

كـرد. لگـام می ستا را صدايد كه چيزده را شنشگفت یز بانگیاشناو

مـرگ  یصـحنه یاسبش را چرخاند و با مهر روبرو شد كـه بـا نابـاور

ن یـد و اسـبان زريكشـای ن ن رهيكرد. مهر خشمگمی دوستش را نگاه

 یو بـراحمله كرد ز هم یراند. اشناوپيش او  یش را به سوا گردونهسُمِ
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 یزدیـام خـارج كـرد. مهـر ايرش را از نيشمش ،نبرد ین بار از ابتداياول

مهر  یآمد. ارابهنمی براش از عهده یرومند بود كه با دست خاليچنان ن

هایشــان سالپاز برخــورد  یبــيمه یز گذشــت و صــدایاز كنــار اشــناو

. ناویز مانند نيشکری پوسيده از ميان به دو نيم شداشر يبرخاست. شمش

افزاری دیگر را از زین اسبش بگشاید و اشناویز فرصتی نداشت تا جنگ

كه همچنان نگاه آتشينش را به پيکر بيجانِ چيستا مهر به دست گيرد. 

برای دفاع از ز یآمد. اشناومی شيغران پ یهمچون تندردوخته بود، باز 

د كه وجره دسـتش را یرت ديوجره گرفت، و با ح دستش را مقابلخود 

از درد فـرو  یادش در ابـریـد و فرياز مچ قطع كرد. خونش به هوا پاش

وارد كرد و او را با  یگرید ین كه مکث كند ضربهید. مهر بدون ايچيپ

 قلب سوراخ شده بر خاک افکند.

 اده شـد.يـپاش و از ارابهایستاد ز، یمهر، پس از شکست دادن اشناو

ه ره را بـرا نشانه گرفت. وجـای د، و نقطهیق كاويدق یخاک را با نگاه

 هوا بلند كرد و با تمام توانش آن را بر خاک فرود آورد. 

را فرا گرفت. مهر حس كـرد كـه وجـره در  یشانسيدشت پای لرزه

اش متحرک برخورد كرد. شدت ضـربه یزيعمق خاک فرو رفت و با چ

ده شـد. يـن مکيارج شد و به عمق زمـچنان بود كه وجره از دستش خ

د. يستاد و انتظار كشید آمده بود ایكه بر خاک پد یمهر، در برابر سوراخ
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خاک را در ای دتر شد. رعشهیدتر و شدیش كم كم شدیر پایزهای لرزه

در راگ يـن تيآتشـهای چشـمه غـرش بـمِبه ها د و در دوردستینورد

كـه ن ـره سـت ینگر یتـیدا یخرسند به قلـه ی. مهر با چشمانپيوست

 د. هـارابورزيپاشـمی م از آتـش را بـه آسـمانيعظـ یهـایكشان فواره

ان یـد. جنگجويـچيپمی بـه خـود یتوفان ییاید و خاک مانند دریلرزمی

گر یکـدیدسـت از نبـرد بـا ای لحظه یفتند براين نيآن كه بر زم یبرا

ی ران ژندهو سوسماران سوا شترها رم كردندها و پيلدند. اسبها و يكش

از ميـان غوغـای ایـن . خویش را از دوشهای للزانشان پایين افکندنـد

ای " و شادمانه گفـت:پدیدار شد خون چکان  یريرشن با شمش آشوب،

ن از رنج زهر او ين، زمي. ببیان كوفتهير، سر مار بزرگ را بر زميمهرِ دل

 "شود.می آزاد

اسـبان . وار شـداش سـبـر گردونـهگر یتکان داد و بار د یمهر سر

ر را زیـ تنومندش چندان آرام بودند كه گویی در هم پيچيده شدنِ خاک

اند. مهـر كمـان بـزرگش را برداشـت و شان حس نکردهسمهای زرین

ان يـن بـه مهمراه با رشـتيری را در زه نهاد. ب د بانگی بلند برداشت و 

ر د سا  كه سه هزار یتیمامور اسب سوار هجوم برد. یوهایاز د یانبوه

 ده بود. يان رسیپاحاچ به  كرد،انجامش درنگ می
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ی جنـبش مـار بـزرگ در د  سوشيانس و آژیدهاک وقتی رعشـه

ز ازنـان  زمين پدیدار شد، دست از نبرد با هم كشيدند. اسبانشان نفـس

پابرجـا  لرزان هم كناره گرفتند، اما همچنان با گامهایی استوار بر زمينِ

رِ مـار سكه مهر به پيمان خود عمل كرده و ماندند. سوشيانس دریافت 

بـه  وبزرگ را با وجره زخم زده است. لختی بر زین رخش درنگ كـرد 

 یزد و ردامـی د كـه در اگـراف پرسـهیدمی مرگ رااگراف نگریست. 

 دان نبـرديـان آشـوب ميـن، شادمانه در ميخون یسرخش، چونان موج

 شد.  می گسترده

بـه  كه همـواره نـام و نشـانش را ینك آنجا بود، دوشادوش مرگیا

ا رضورش ان حین آشکار و عريده بود و هرگز چنين و آن شنیزنهار از ا

 لمس نکرده بود. 

 كرانه.یآلودِ زمان بوهمهای ستاده بر دروازهیا حاضر بود،اكنون، 

 یچهاز چبـ سـيالبی درخشـانزچ  و پاک، كـه همچـون  یزمان

تـك تـك خـت. انگـار یرمی رونيـكرد و بمی نشتو رخدادها زها يچ

 كـه ناگهـان در دلشـان بـر یظـيغل یهستخروش در  ها،سنگها و بته

و  ای كـه از مـرز ميـان رخـدادهاید، غر  شده باشند. هسـتيجوشمی

 زِ خـودیرا لبر یشانسيكرد و دشتِ درخشانِ پمی زها تراوشيچهای لبه
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از ای رگـه بود، تر و تـازه، همچـون "اكنون"کرانه، يساخت. زمان بمی

 د.  يسپ ییالماس كبود، در د  خارا

للزیـد. و می رفـتمیخون فرو آغشته به  خاکِرخش در  هایسُم

مُـرد می وج فرین به تدريزم هایك بود.  لرزشین نزديانِ نبرد واپسیپا

گـر بـا یدخاسـتند تـا  بـار یم باک، از خاکِ لرزان بر یان بیو جنگجو

 یركه همچون تنـد یاز آشفتگ یند. موجزیشان درآونيفان خشمگیحر

ت ه و دشـختیافق سرخ گر یده بود، به سویرا در نورد انزرهپوشانبوهِ 

 هـایابر، آنهمگـام بـا  ل كرده بود.ین تبديهنآاز آشوبِ  ییایرا به در

ا زانِ نور ریگرهای لکه ،گذشتندیم یآسمان آفتاب یكه بر پهنه یچابک

  .دندیباری میشانسيبر پ

ز ادَهاک نگاه كرد. چشمان درخشانش مثل دو مشـ ل سـرخ یآژ به

اهش يبود. چنـان محکـم بـر اسـب سـ پيداان شکاف كالهخودش يم

 گونشسـيمن را حس نکرده اسـت. زره ينشسته بود كه انگار لرزش زم

اد بـكـه در  ،اهشينقش سرخِ مار بر شنل سـ .از خون رنگ خورده بود

ش یـكه روای تپهر نشيب د . پشت سرش،رقصيد، گویی جان داشتمی

 د.یشد دمی نبرد را  یستاده بودند، جوشش هنگامهیا

 د.يرسمی ن فراينبرد واپسهای ن لحظهیآخر
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 ای از خون و جسد گسترده شده بـود.در پيرامون پدر و پسر، سفره

ش در دهان گشـوده و دنـدانهای سـپيدو افتاده ش از پا يپ یگرگ مدت

ا ود و بـبده در كنارش نشسته یبا گردن در ر همي. شخاک فرو رفته بود

ه رقص آفتابی كـكرد. می دو سردار را نگاه یمه گرفته مبارزه یچشمان

  ِریخـت، یـا ِبيش از پيش از ميان ابرهای پاره پاره بر دشـت فـرو می

نشسـت ای میگونهكرد و بر خون ل لزرین و باشکوهش را روشن می

ه مار و شاهين چندان بـ پيکر بيجانِ بود.ساخته  يناش را رنگكه سينه

ی دایتـی ی قلـههم پيچيده بود كه به تندیسی از آن هيوچی دو رگـه

 . شباهت داشت

رام آبه سوی هـم هجـوم آورنـد، دوباره پيش از آن كه پدر و پسر 

؟ مـار ینـيبمی“گفـت: انس ي. سوشـبه گرداگردشان نگریسـتندگرفتند 

 ".یابزرگ مرده است. تو شکست خورده

اندازی خيره شده بـود كـه سوشـيانس نيز به همان چشمدهاک یآژ

د كه در كنار پسرش بـر خـاک افتـاده. ی. اكومن را دكردبدان اشاره می

فرو رفته بود، اما اش نهير بر سيها تد، دهیگر دیدای شما را در گوشهيخ

، شـدنمی دهیدان ديز در میاز اشناو یزد. اثرمی ريشمش یهنوز با سست

ای سرنگون و خونين و بـر ند درفش بزرگ و باشکوهش در گوشههرچ

ی ای كـه از چشـهبر پشـته ی ميدان،زمين افتاده بود. درست در ميانه
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شد دید كـه همچنـان را میورن  جانِبیکر يپاشموغان پدید آمده بود، 

ی كه به رخسار خفتـهاش پریدهی مهتابی و رنگنمود. بر چهرهزیبا می

نفرینِ جمشيد برای شد. گویی زهرِ لبخندی دیده میماند، می ایفرشته

و دلش  رخت بر بسته باشد. سوشيانس نيز او را دید،لبان هميشه از آن 

 به درد آمد.

ن ير زمـبرا از سر برداشت و آن را  اششکافتهدهاک كالهخود یآژ

ا بـاژدهانمای كالهخود زرینِ،  نقابِن كرد. يانس هم چنيانداخت. سوش

. ار بـودگرانبـانگی خفه بر زمينی افتاد كه از خون و خاک و خاكسـتر ب

 یجنگجو“گفت: دا بود، ياز غرور در آن پای كه رگه یدهاک با لحنیآژ

 "، پسرم.یاشده یرومندين

پـدری زورمنـد در  شاید از آن روست كه خـونِ “گفت: انس يسوش

 "رگهایم جاری است.

بـود  ا پيش پيشگویی كـردهارشتاد قرنه “گفت: د و یدهاک خندیآژ

 كه در چنين روزی به دست پسرم كشته خواهم شد، و هرگـز سـخنش

 "را جدی نگرفته بودم.

ی زیبای ورن را در برابر چشم داشـت، گفـت: سوشيانس كه چهره

كنم كـه حـس مـیمن نيز گویا به نفرینی همانند دچار آمـده باشـم. "

 "راند.ورن مرا به سوی مرگ می یبوسه
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او  یپـس تـو هـم در دام وسوسـه "ک لبخندی زد و گفت:آژیدها

كـردم آن زیبـارویی كـه دو بـار بـا خيـانتش فکـر نمی گرفتار آمدی؟

بزرگترین دشمن من نيز باشـد.  یكشنده سرنوشت جنگها را تليير داد،

تر از آن بودی كه تجربهتر و كمصد بار كمتر از من عمر كردی و جوان

ای از نيروهـای ظلمـت ی كه بوسيدن هر گوشـهفریفته نشوی. ندانست

 "برای جنگاوران نور مرگبار است؟

نـه از  پـدر، بوسـيدنِ او"سوشيانس نيز با لبخندی پاسخش را داد: 

. و مهـر روی نادانی بود و نه از روی فریفتگی، كه از سـرِ سـپاس بـود

 ی ظلمت بود، اما در نهایت نـور را برگزیـد و سـخنیسراپا آغشتهورن 

كـه  از من عمـر كـردی و ندانسـتی صد بار بيشت را ترجيح داد. راس

ای در د  ی جنگــاوران اسـت؟ هرچنـد بارقــهروشـنایی سـزاوار بوسـه

 "رگبار نماید.ها باشد، و هرچند متيرگی

شـد بـه آژیدهاک با چشمانی كه ستایشـی بيشـتر در آن دیـده می

آنگـاه ای تردید كرد كـه چـه كنـد. پسرش نگریست. گویا برای لحظه

را از بازو گشود و آن را بر زمين افکنـد. ب ـد بـا دسـت راسـت سپرش 

شمشيرش را باچ گرفت و با دسـت چـپ تبـرزین سـنگينی را از زیـن 

اش بـرد و سـپرِ اسبش بيرون كشيد. سوشـيانس نيـز دسـت بـه شـانه
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افزارِ رخـش گونِ نصب شده بر آن را بر كَند. او نيز تبرزینی از زینآیينه

 د و در برابر پدرش قد افراشت.بيرون كشي

اگـر چنـدی پـيش بـود، بـه سـودای ایـن كـه "آژیدهاک گفـت: 

های كهــن نادرســت از آب در آیــد، بــه انــدرونِ خــونيراس پيشــگویی

ماندم تا به نفرینِ برادرم و به عقوبت بوسـيدن گریختم و منتظر میمی

اج و تخـت گشتم تا بار دیگـر تـام از پای درآیی. آنگاه باز میبرادرزاده

  "گيتی را به دست آورم.

كنم. امـا بـدان ها خوش نمید  را به پيشگویی“گفت: انس يسوش

نبالـت داگر چنين كنـی بـه هرگز در این فرار كامياب نخواهی شد. كه 

ی جنگـاوری خواهم آمد، و شك دارم بتـوانی از شـتاب رخـش و اراده

 ".باقی است اشگیزنداز  یكه تنها روزبگریزی 

آینـد. ها اما، انگـار درسـت از آب در میپيشگویی“گفت: ک دهایآژ

 گریـزم.ب ميدان نبـرداگر چنين باشد، خوش ندارم كه پيش از مردن از 

ذار بـد. بگـشاید تقدیر چنين باشد كه همه چيز اینجا و اكنون پایـان یا

 ".غيبگو، دروغگو از آب درآید ببينيم، شاید مقدر باشد كه ارشتادِ

جز خواست خویش،  ی تقدیری نيستم،سرسپرده“گفت: انس يسوش

و خواستم آن است كه كارِ ناتمامی باقی نگذارم. وقتی شمشير كشـيدم 

و بر اسب نشستم، تا پایان راهِ سلحشوری پيش رفتم و حاچ كه با پدرم 
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ام، تـا تمـام كـردن كـار پـيش خـواهم و سپهساچرِ تاریکی روبرو شده

 "رفت.

ات یپسر جان، به شـور و جـوان“گفت:  زد و یلبخندباز دهاک یآژ

ات جوانانـه نناز. نيروی تاریکی كه در چنگ من است، صد بار از تـوانِ

دانم و ترفنـدهایی هـای بسـياری مـیتر و مکـارتر اسـت. نيرنگپخته

ا به روزی رنامنتظره. حاچ كه به تو پشت نخواهم كرد، گمان مبر كه پي

 "گوید.ين نمیآسانی به دست خواهی آورد. تقدیر چن

كـه  چنين توهمی ندارم. اما به یاد داشـته بـاش“گفت: انس يسوش

 فرتـوتِ تمام نيروهای نور پشتيبان من هستند و صد بـار از پوسـيدگیِ

تر هستم. شاید بـه سـختی، امـا تر و چاچکتر و شادابات جوانقدرت

 "ام.پيروز خواهم شد، و این تقدیری است كه من مقدر كرده

 

جنگيم، تا زمانی كـه مـرگ در كنارمـان پس می"گفت:  آژیدهاک

 "آشکار گردد.

مـان جنگيم، تا آنگاه كه مرگ در ميانآری، می"سوشيانس گفت: 

 "داوری كند.

ها و واژگان رجز خواندن دو سلحشور، همچنان كه به آخرین جمله

شدند، بيش از پيش اوج گرفـت. چنـدان كـه وقتـی سـخن نزدیك می
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افت، بانگ بلندش در سراسـر ميـدان نبـرد واپسـين سوشيانس پایان ی

ی با این سـخنان و منظـره ییان و دچوران، گویجنگجوپژواک یافت. 

دند و به جنگ يشده باشند، دست از نبرد كشرویارویی دو سردار افسون 

ــر  ــدر و پس ــخپ ــي ــدند. سوش ــانس و آژيره ش ــی و  هاريدهاک شمش

تاختنـد. پـيش  یجنگـای  ـرهو هردو با نبرافراشتند شان را یهاتبرزین

ها بر زمين، خـاک رخش و هماوردِ چابك و سياهش، با هر كوبش سم

ی جنگی دو سپهساچر چندان سهمگين بـود كـه شکافتند و ن رهرا می

گویی زمين بار دیگر دستخوشِ لرزشی تازه شده است. بانگ آژیدهاک 

اد خویش هایی هولناک آغشته بود و سوشيانس فریها و گلسمبه نفرین

رانانِ اش و گردونـهرا به سرودهایی آراسته بود كه از مهر و گرزِ نورانی

 نمود كه تاریکیِ پـارهای، چنين میكرد. برای لحظهقرون پيش یاد می

ی باقی مانده در آسمانِ باچی سپاه دیوها، متراكم شـد و گرداگـردِ پاره

ابرهـای فـرازِ سـر  از آن سو،آژیدهاکِ خروشان، مِهی سياه پدید آورد. 

 سوشيانس گشوده شد و ستونی از آفتاب زرین پيکرش را در بر گرفت. 

دو سوار در زمانی كه گویی گرانبار شده و ضـرباهنگی كنـد یافتـه 

هایشــان در هــم چفــت شــد و باشــد، بــه هــم رســيدند. وقتــی تبرزین

زروان كـه بـر فـراز برجـی كنـار اژدهـا  آغوش شد،شمشيرهایشان هم
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بـود، چشـمانش را فـرو بسـت. حتـی وای هـم آرام گرفـت و ایستاده 

 اندیشمندانه نبرد این دو را نگریست.

دو سلحشور مانند دو ابرِ تيره و روشن در هم پيچيدند و با سـرعتی 

كوشـيد هایشان را به حركت در آوردند. هيچ یك نمیخيره كننده سالپ

نِ ضـربتی تا از برابر ضربت حریف بگریزد، و هریـك تنهـا فـرود آورد

سهمگين و نهایی را آماج كرده بود. برای دقایقی كـه جـان را بـه لـبِ 

نمود كه آژیدهاکِ تنومند و هولنـاک آدميان و اهوراها رساند، چنين می

بـه نظـر  اش چيره شده، و برای لحظاتی پـس از آن،بر فرزندِ نوخاسته

شد. اما زره بر پدرِ فریبکارش چيره خواهد رسيد كه سوشيانسِ زرینمی

در آنگاه كه باچخره گرد و خاک ميدان فرو نشسـت و دو جنگـاور آرام 

بر فراز اسبهایشان در هم همه با شگفتی دیدند كه این دو تن،  گرفتند،

تبرزینـی را بـاچ  اند. هریك، با دستی زورمنـد و زرهپـوش،گره خورده

حركـت  ی تبرزین حریف گير كرده و ازاش در زاویهگرفته بود كه تيله

كـه  ی شمشيری استوار بـود،باز مانده بود. دست دیگرِ هر دو، بر دسته

اش در زرهِ حریف فرو رفته و از پشت او خارج شده بود. اسبان هـر تيله

گویی قصـد نداشـتند و دو حریف، دو از نفس افتاده و آرام گرفته بودند،

 یتبرزین و شمشير خـویش را رهـا كننـد. شمشـير هریـك در سـينه

كاری به جا گذاشته بود، و خونی ارغوانی و درخشان بود  دیگری زخمی
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كه از زره هردو بر زین اسبهایشان جاری بود. پدر و پسر، كه در زیر نور 

آفتابی گرم شناور بودنـد، بـيش از هميشـه بـه هـم شـباهت داشـتند. 

رخسارشان به هم نزدیك بود و دستانشان در هم گره خورده، گویی كه 

 تين بار یکدیگر را در آغوش گرفته باشند. برای نخس

تر و ، سـرزندهبه هـم دوختـه شـدآنگاه كه  ،شاندرخشان چشمان

نمود. انگار نه انگـار كـه مـرگِ سـياهپوش در تر از هميشه میشادمان

را فـكنارشان ایستاده و هردو را به شـتافتن بـه سـوی شـهر مردگـان 

انس يسوشـنگـام كـه ه ، در آنبر لب داشـتند یلبخندخواند. هردو می

درود، بـ"دهاک پاسـخ داد: یـآژدر آن هنگام كه و  "بدرود پدر.“گفت: 

 "پسرم.

فراخکـرت  یکرانه، بـر افـق آبـين روز از زمان بيد نخستيخورشو 

 ..كرد.می غروب



 آغاز
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 واژه نامه

 )آذر( آتور

ه و ن روز هـر مـايزد نگهبان آتـش، كـه نهمـی: ایرانیر ايدر اساگ

 شر و آتَرْاند. در اوستا آتَكرده ین ماه سا  را به افتخار او نامگذارينهم

 ش آمده است. آتُر و آتُرْ یو در متون پهلو

از سـه  یکـیشسب )آتور گُشنَسپ( آذرگُ ی: آتشکدهرانیخ ایدر تار

ربازان سـان و يژه ارتشـیبوده كه به و یمشهور دوران ساسان یآتشکده

ــزرگ ــتهمی آن را ب ــاه آن در آذربایجا اند.داش ــجــان یگ وز اســت و هن

 .برپاست

ه بـر جم در آن يد كه شمشيدر جنگل سپای آتشکده ن كتاب:یدر ا

 امانت گذاشته شده است.



 سوشیانس/ 578

 

 تا(ي)آناه دیناهآ

ان، كـه ران باستیدر اها آبها و رودخانه یزدبانوی: ایرانیر ايدر اساگ

 كند.ی میندگیز نمايرا ن یی، عشق و زناشوییبایز

ز سـرداران ا یکیج و یرانویشهر ا یها( ملکهاهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 فت.رفرو سه هزار سا  به خواب  یر بوشاسپ برايبزرگ جم كه با ت

 )اَرزَه( زاآرْ

ــاگ ــیر ايدر اس ــياقل: یران ــرقدر  یم ــرزم یبخــش ش ــن ميس  یاني

 ن. يماچ ن ويتركستان و چ  یث(، همتاريخون)

تـای ، همراس(ي)خون یانين ميدر شر  سرزم یمياقل ن كتاب:یدر ا

 .اشجایگاه اساگيری

 پوشاَ

 .یآب یو ب یو خشکسالی: دیرانیر ايدر اساگ

ک دهایژآ یروهايس و سردار نيوان( جفتِ ناگهی)از د ن كتاب:یدر ا

 درفش.ین ويدر سرزم

 (ی)ارشتات، ارشت تادشْرَاَ

  .قتيو حق یراست یزدبانویا : یرانیر ايدر اساگ

ار كـه نامـد ییگوپيشـوسـنگ و یها( مادر نراهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 كرد. ییشگويرا پس از شکست جم پ یظهور ناج
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 )ضحاک، اژدهاک( هاکدَیآژ

ا بـو را د و ایكه بر جـم شـور ی: فرزند مرداس تازیرانیر ايدر اساگ

س از ند. پـران فرمان رایمدت هزار سا  بر ا یم كرد و براياره به دو ن

وز ه هر ركد یيش دو مار روهایخورد، از شانهمن را یب اهریآن كه او فر

 ساختند.یشان خورش میاز ملز دو جوان برا

 یان. كسـجم و فرزنـد زرو یان( برادر دوقلوي)از آدم ن كتاب:یدر ا

ت ظلم یروهاين را آغاز كرد و پس از نابود كردن جم نيكه نبرد نخست

 . یکین حاكم كرد. پادشاه تاريسه هزار سا  بر زم یرا برا

 )اسفند، سپندارمَذ( ندپَسْاِ

مـاه  نيكـه دوازدهمـ ی: از فرشتگان بزرگ زرتشتیرانیر ايدر اساگ

 یهشـیاند" یاند. نـامش بـه م نـكرده یسا  را به افتخارش نامگذار

كنـد. اسـپند ی میندگیمزدا را نمااهورامقدس  یاست و جنبه "مقدس

 آن است. ین و سرسبزينگهبان زم

 یتشـکدهها( از سرداران بزرگ جم كـه در آاهورا )از ن كتاب:یدر ا

 .كند و نگهبان زره جم استی میزندگ یتیدا یفرنبغ بر قله

  اریاسفند
( و ین شــاه زرتشــتي: فرزنــد گشتاســپ )نخســتیرانــیر ايدر اســاگ

ت یـوپرسـتان. بـه روایمزدا در نبـرد بـا داهوراروان ين سردار پیبزرگتر
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 ن تـنیـياز گـذر از هفـت خـوان رو است كه پس یشاهنامه، او پهلوان

 "پهلوان مقـدس" یبه م نا -وداتَهیتَهنْپَاسْ– یشود. نامش در پهلومی

 است.  

ان یـاپكه در  یاز سه ناج یکیدهاک و یآژخویشاوند  ن كتاب:یدر ا

 شود.می س كشتهير ناگهينخست به ت یهزاره

 )آسموغ( موغشْاَ

و  یه هم زندروغگو كه دو ببکار و یفر یوی:  نام دیرانیر ايدر اساگ

بـه  انياسـت كـه زرتشـت یزد. لقبـيخیم ان دوستان از او بريت میس ا

اشه است. ی نـی  یاصل كلمه به م نای شکننده اند.دادهمی وپرستانید

 گيرد. كسی كه قانون گبي ت )اشه( را نادیده می

، یحشـزشت، و یچهارگانه، موجودات یاز نژادها یکی ن كتاب:یدر ا

 سخن. دهاک هستندیرو آژيوان و پیمه متمدن كه متحد ديخوار و نخون

اما خود فرهنگـی  اند،گفتن را از آدميان و فن جنگ را از دیوان آموخته

 ندارند. 

 ز یناوشْاَ
 "ینگسـپنجه "جادوگر است كه با لقب  ی: پهلوانیرانیر ايدر اساگ

او از دشمنان گرشاسـپ پهلـوان اسـت و بـه دسـت  یکیشهرت دارد. 

 شود. می كشته
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 یکیه تـارانتکار جم كه بـه سـپايان( فرزند خي)از آدم ن كتاب:یدر ا

ا رومنـد رين یهایدان و پنجـهیدهاک عمر جاویوست و در مقابل از آژيپ

 شد.نمی یزخم یريچ شمشيپاداش گرفت كه با ه

 زادیآدم /انسان
 وشـمند از موجودات هو یومرث، نسلي: فرزندان كیرانیر ايدر اساگ

 یهكـردنش در برابـر سـلط یاریـ یمزدا بـرااهورامختار كه به دست 

 ده شدند.یمن آفریاهر

  ـتيگب بـا یچهارگانه، موجودات هایاز نژاد یکینام  ن كتاب:یدر ا

ن يد نخسـتكوتاه دارند و در نبر یك و گاه بد، كه عمريمتناقض، گاه ن

 ها متحد بودند.اهورابا 

 )امرداد، مرداد( داتمورْآ

 یدهنـیكـه نما یاز فرشتگان بزرگ زرتشـت یکی: یرانیر اياساگ در

ام نـ ین مـاه سـا  را بـه افتخـار ويهاست. پنجمـ یدنیياهان و رويگ

 دهد. ی میم ن "راينام"كرده اند. نامش  یگذار

سـرداران  از یکـیزروان و  یهـا( بـرادرزادهاهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 آتور. یشکدهر جم در آتيبزرگ سپاه جم. نگهبان شمش

 )اَسورَه( هورااَ
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رابـر بكـه در  یاز موجـودات آسـمان ینسل :یرانیر هند و ايدر اساگ

شوند. می بك و برتر محسوين یران موجوداتیرند. در ايگمی وها قرارید

ه شـدند و فرشتگان فرو كاسـت یها به مرتبهاهوراپس از زرتشت، تمام 

 اخته شد.کتا شنی یمزدا( خدااهورا) اهوراك یتنها 

 بــا عمــر یچهارگانــه، موجـودات هــایاز نژاد یکـی ن كتــاب:یـدر ا

ا وهـیان و دشـمن ديـآدم یار، كـه حـاميدان، و خرد و دانش بسـیجاو

 هستند.  

 نکومَاَ
ه كـ یمن، موجـودیاهـر یدهیـآفر یوهـای: از دیرانـیر ايدر اساگ

 یشهیاند" یزد. نامش به م نايانگ یان را برميو گناه در آدم یتباهکار

 است. "بد

پـدر  دهاک ویـاز سرداران بـزرگ آژ یکیوها( ی)از د ن كتاب:یدر ا

 اوشگرد. يتاسپ، حاكم شهر سيه

 میاسَریاَ
ا ششم توست ين گاهنبار است كه از بي: نام چهارمیرانیر ايدر اساگ

 "انـهبازگشت به خ" ین عبارت به م نایكشد. امی ام مهرماه گو یس

ش به یع خوشان از مراتهایكه چوپانان با گله است یزمان است  و برابرِ

 گشتند.  می شان بازهایخانه
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مهلـت  ن روز ازيچهـارم ی نـین گاهنبار، ينام چهارم ن كتاب:یدر ا

نـو  ش از آغـاز سـا يار دارد تـا پـيانس در اختيكه سوشای شش روزه

 ج كند.يرا بس ییان روشنايسپاه

 جیورانْیا
اســت و در  ییایــنِ نژادآرينخســت: زادگــاه یرانــیر ايدر اســاگ

ئِـرَ اَ" ین عبـارت در پهلـویـقـرار دارد. ا یر شماليسردس هاینيسرزم

 دهد. می م نا "هاییایگاه آریجا"شده و می خوانده "نگَهيوَج

ه انـد نتوانست یکیتار هایرويكه ن یاز سه شهر یکی ن كتاب:یدر ا

ان ان و برجرشـن وروبرشـيكه در مرز سـرزم یابند. شهریبه آن دست 

گـر بـه ید یو از سـو یك سـو بـه جنگـل خاكسـتریـقرار دارد و از 

 ت. ده اسان نهايومرد بنين شهر را گیپهناور مهر راه دارد. ا هایدشت

 رشانرجَبَ
 یايسـآ یرث، همتايخون یدر شما  شرق یمي: اقلیرانیر ايدر اساگ

  كنونی. یانهيم
 ن م نا.يدر هم ن كتاب:یدر ا

 نیزرْبُ
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بـزرگ دوران  یاز سـه آتشـکده یکـین مهر، یران: برزیخ ایتاردر 

اند. اشـتهدژه كشاورزان و برزگران بـه آن ارادت یبوده كه به و یساسان

 شابور بوده است.يك نیوند نزدیگاه آن در كوه ریجا

زره جـم در  ینـهیيوروكش كه آ یرهیجز یآتشکده ن كتاب:یدر ا

 آن به امانت گذاشته شده است. 

 بهرام
آرس  و یمارسِ روم یجنگ و نبرد، همتا ی: خدایرانیر ايدر اساگ

 . یخ تازی، و مریونانی

 یرهیـور و حـاكم جزین شـهريهـا( جانشـاهورا)از  ن كتـاب:یدر ا

 وروكش. 

  پبوشاسْ
 "زرد" ایـ "دراز دست"كه م موچ با لقب  یوی: دیرانیر ايدر اساگ

 او پنداشـتههای از خدعـه یهنگام وتنبلـشود و خوابِ نابـهمی فيتوص

 ایـو رو ن نام را مترادف با خوابید ایجد هایشده است. در فرهنگمی

 اند. گرفته

م را جـر يـدهاک كـه بـا تیـوها( از سرداران آژی)از د ن كتاب:یدر ا

رو اله فـسـسه هـزار  یز به خوابيور را نید و شهريهدف قرار داد و آناه

 برد. 
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 میهشْیپات
هـر  یشـش گانـه هاین گاهان، از جشني:  سومیرانیر ايدر اساگ

 سا .

شـش  ن روز از مهلتيسوم ی نین گاهان، ينام سوم ن كتاب:یدر ا

 انس تا آغاز نوروز.يسوش یروزه

 راگیت
ز ت كه ام اسيعظ ینام رشته كوه "رَگ البرزيت": یرانیر ايدر اساگ

آن  یروارد، و از جنوب بـاخت یانين ميراس به سرزميخون یشما  شرق

 آن قرار دارد.  یانهيبر م یتيدائ یشود. قلهمی خارج

 ن مشخصات.يبا هماست  ینام رشته كوه ن كتاب:یدر ا

 د(يمَه، جمشی) مجَ

صـر ز عناا یاريكه بس یرومنديار و ني: پادشاه بختیرانیر ايدر اساگ

)خـوردن اش یكـارل غرور و گناهيان آموخت، اما به دليتمدن را به آدم

 .دهاک كشته شدیرا از دست داد و به دست آژ یزدیفره اگوشت( 

صـر دهاک كـه در عیـآژ یان( بـرادر دوقلـوي)از آدم ن كتاب:یدر ا

درش ن بـه دسـت بـراين بود اما پس از نبرد نخسـتيپادشاه زم ییگال

 كشته شد.

 انیهرومچِ
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 رشـانوا و وروبيسرخ كـه از مـرز سـای : رودخانهیرانیر ايدر اساگ

 گذرد. می

زرگ بن مشخصات كه به زهر مار يبا همای رودخانه ن كتاب:یدر ا

 آلوده شده است.

 ستچَیچ
زرتشـت در  یكه نطفـهای افسانهای اچهی: نام دریرانیر ايدر اساگ

د ده خواهـان زمـان از آن زایادگار مانده است و نجات بخشِ پایآن به 

اب ياسفرخسرو و ايان كياچه محل نبرد بزرگ مین دریاهای شد. كرانه

  ه شد.اوش كشتياب به انتقام خون سينجا بود كه افراسيبود و در هم

ژ در فراخکرت كه گنـگ د یغرب یدر كرانه یجيخل ن كتاب:یدر ا

 رد.يگمی اچه درین درین در برابر ايكنارش ساخته شده است. نبرد واپس

 تاسْیچ
 نيهم، شـانزدیدانـش و فرزانگـ یزدبـانوی: نـام ایرانیر ايدر اساگ

 یاسـتيچ"ن عبارت آمـده: یشت ایشت به او اختصاص دارد. در مهر ی

  "تازد.می مهر ین، از سمت چپ گردونهیراست كردارتر

 كـه بـه راز دوستان مه ییجنگجو یها( بانواهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 نيجـم از شـركت در نبـرد نخسـت یشـکنمانياز او به خـاگر پ یرويپ

 كرد. یخوددار
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 نوَد(يچ نوَت،ي)چ واتنْیچ

ر بـك سـرش یـاست كه  ینکرد، پلیت دی: به روایرانیر ايدر اساگ

دوزخ قـرار  یر آن دروازهیدارد و ز یج جایرانویگرش بر ایالبرز و سر د

ر یـز ین پـل در روز داوریـرافنامـه آمـده كـه ایگرفته اسـت. در ارداو

خ  ـر دوزقشان را به یشود، و امی نازک ییگناهکاران مانند مو هایگام

نوات يچ یگذرند. واژهمی از آن یزگاران به راحتيكند، اما پرهمی پرتاب

 است.  "چيده شده"یا  "نندهینده و برگزیآزما" یبه م نا

د و قرار دار یتیدا یكه در گرداگرد قله یقيعم یدره ن كتاب:یدر ا

 . دهدمی عبور یاجازه یكه تنها به ناج یبر آن قرار دارد. پل ینامرئ یپل

 )خَرَ، خَر( روخَ

 وه پـا است با سـ ین جانوریت بندهش، ای: به روایرانیر ايدر اساگ

و  د دارديسـپ ین كه بـدنیزر یشش چشم و نه پوزه و دو گوش و شاخ

پوشـاند. می ن مازندران رايش چنان بزرگ است كه كل سرزمهایگوش

ا ین دریا هایستاده و جنبش موجیفراخکرت ا یایان درين جانور در میا

 آورد. می دیرا پد

ج يهـا، كـه در خلـيژگین ويم بـا همـيعظـ یجـانور ن كتاب:یدر ا

سـتاده و بـا بـرهم زدن آب از یفراخکـرت ا هـایان آبيس در میسدو
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وروكـش  یرهیـبـر آب و جز یکیتـار هـایروين یرگيدن آن و چیگند

 كند.ی میريجلوگ

 )خماهن( نخماگِ

اخته سـ ین كبـودیاز سنگ بلور : گنبد آسمان كهیرانیر ايدر اساگ

 شده است.

  ن م ناست.يبه هم ن كتاب:یدر ا

 رَث(ي)خون راسیخون

بـا  ن كـه مسـاحتشيزمـ یانـهيدر م ینيسرزم : یرانیر ايدر اساگ

 یبـر مبنـا برابـر اسـت.اش یرامـونين پيمساحت مجموع شش سرزم

 ن بخش قرار داشته است. یران در ای، ایرياساگ یايجلراف

ان بـوده يـآدم یكه خانـه یتيگ یانهيدر م ینيسرزم اب:ن كتیدر ا

ن ینفـر ليـاهان را دارد. اما بـه دلين گیکوترين خاک و نیزتريوحاصلخ

 .م شدندان از سکونت در آنجا محروين آدميدهاک پس از نبرد نخستیآژ

 )اَئِشمَه، خشم( ماشْیخ

ا رشونت من كه خشم و خیدگان اهریاز آفر یوی: دیرانیر ايدر اساگ

 است. "خونين درفش"لقبش  زد.يانگمی ان بريدر آدم
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بـر دهاک، و رهیـوهـا( از سـرداران بـزرگ آژی)از د ن كتـاب:یدر ا

ه كاست  یكس ج گرد آمده اند. اویرانویا یغرب یكه بر كرانه ییروهاين

 در آورد. یرستم و ورن را از پا

 (یتي، دَئیتي)دائ یتیدا

راگ يـت یانهي،  كه در میتيگ یقلهن ی: نام بلندتریرانیر ايدر اساگ

 وندد.يپمی البرز قرار دارد و به گنبد خماگن

و  فرنبغ بر آن است یگاه آتشکدهین م نا، جايدر هم ن كتاب:یدر ا

 اند. افتهيظلمت بدان دست ن یروهايست كه نیااز سه نقطه یکی

 وید
ها رااهو ند كه دشميرومند و پلين یموجودات :یرانیرهند و ايدر اساگ

 یاتا موجـودرنامنـد و آنـان می وها را دِوَهی، دیر هنديهستند. در اساگ

 یجوداتموگاه د ت: اَسورَه( در هنیها )به سانسکراهورادانند. می کوكارين

 م. ينيبی میرانین قاعده را در فرهنگ اید هستند. برعکس ايپل

و  جنگـاور یاز چهـار نـژاد هوشـمند، موجـودات یکی ن كتاب:یدر ا

 رداراندان دارند. سـیجاو یورزند و عمری میان دشمنيخشن كه با آدم

 ن نژاد هستند.یدهاک همه از ایآژ

 رستم
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و  یرانـین ابرمـرد ایت شـاهنامه، بزرگتـری: به روایرانیر ايدر اساگ

ده يـالبكسـی كـه تنـاور ". نامش به م نای یپلوان یخو ییغا ینمونه

 باشد.می "است

ان یـكـه در پاای ین نـاجيدهاک، دومیآژ اندفرزناز  ن كتاب:یدر ا

 شما كشته شد.ين هزاره ظهور كرد و به دست خيدوم

 نرَشْ
ن يوازدهمـدمزدا و بـرادر سـپندازمذ، اهـورا: فرزند یرانیر ايدر اساگ

سـت. شـده ا یزد نامگـذارین این روز سا  به افتخار ايشت و هژدهمی

مهـر و  و همـراه بـاورزد ی مـیژه با دزدان و راهزنان دشمنیرشن به و

كنـد. مـی فـهياز سه داورِ كـردار ارواپ انجـام وظ یکیسروش در مقام 

 روشن و درخشان است.  ینامش به م نا

 شان بـهیاستا كه همراه يها( دوست مهر و چاهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 گرف ماند.ین بيد و در نبرد نخستیاز جم بر یل عهدشکنيدل
 وانرْزُ

ز اك شـاخه یـزمـان كـه در  ینـدهینما ی: خـدایرانیر ايدر اساگ

ن میمزدا و اهـراهـورا( پـدر ین زروانـیـي)آ یعصرساسـان یگریزرتشت

 شود.  می پنداشته

 دهاک.یها( پدر جم و آژاهورا)از  ن كتاب:یدر ا
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 سیودْسَ
فراخکرت -گر ید یایان دو درياست در م ییایدر :یرانیر ايدر اساگ

 داند.ی میکین عما یایك. بهار آن را با دریدیو پو

درفش كـه ین ويسرزم یاست در بخش جنوب یجيخل ن كتاب:یدر ا

 . ستاده استیآن ا یانهيوروكش در آن قرار دارد و خرو در م یرهیجز

 سروش
بردارِ آور و فرمـاناميـو پ یرانـیزدان بزرگ ایاز ا :یرانیر ايدر اساگ

   ده است. تق شدن مشيشن یبه م نا "روسْ" یشهیمزدا. نامش از راهورا

ت و بـر د اسـين آناهيكه جانش یها( سرداراهورا)از   ن كتاب:یدر ا

 كند. می ج حکومتیرانویا

 
 انسیسوش
سـه  آخر زمان كـه پـس از ی: پسر زرتشت و ناجیرانیر ايدر اساگ

 یروزيـمن را بـا پیمزدا و اهـراهـوران يكند و نبـرد بـمی هزاره ظهور

 ست.ا "نجات دهنده" یش به م نارساند. ناممی انیسنان به پایمزد
  داستان. یقهرمان اصل ن كتاب:یدر ا
 اوشگردیس
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سـت بـه د یشداديكه در عصر پ یآرمان یشهر  :یرانیر ايدر اساگ

 مده بود. آعالم در آن گرد های ییکوين یاوش ساخته شد و همهيس
دگـاه فراخکـرت، زا یایـدر یغرب یدر كرانه یشهر ن كتاب:یدر ا

   انس.يسوش
 وایس

رفتـه رس قـرار گيكه در غرب خون یني: نام سرزمیرانیر ايدر اساگ

 ن.یامروز ی، بالکان و اروپایآناتول یاست، همتا

 راس.يدر غرب خون یمياقل ن كتاب:یدر ا 
 وریشهر
و  یرایاز امشاسپندان است كـه نمـاد شـهر یکی :یرانیر ايدر اساگ

 ین و حـامدگایاور سـتمدیـشکوه و جال  سلطنت اسـت. بـه عنـوان 

ه( یریثرَوَاران و نگهبان فلزات شهرت دارد. نامش )در اوسـتا: خشـَ یشهر

 است.      "یآرمان یاریشهر" یبه م نا

ادشـاه از سـرداران بـزرگ جـم و پ یکیها( اهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 ر بوشاسپ به خواب فرو رفته است.يوروكش كه با ت یرهیجز
 ترْکَراخْفَ
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 را در بـر یتـيپهنـاور كـه دور تـا دور گ ییایدر  :یرانیر ايدر اساگ

ند همتا هانوس يقخزر و بهار آن را با ا یایرد. پورداوود آن را با دريگمی

 اند. دانسته
سـت. را فراگرفتـه ا یتـيكـه دور تـا دور گ ییایـدر ن كتـاب:یدر ا

انـد و از زمـان نبـرد آن قـرار گرفته یانهيگانه در مهفت هاینيسرزم

م شده ر شدنِ زهر مار بزرگ در آن مسمویه خاگر سرازن آبش بينخست

  است. 
 )فرَدَدَفش( شفْرَدِرْفَ

نـد و ه یرث، همتايخون یدر جنوب خاور یمي: اقلیرانیر ايدر اساگ

 پاكستان.
 راس.يخون یدر جنوب خاور یمياقل ن كتاب:یدر ا

   )فرشکَرد( ردگَشْرِفَ
ا ، زار سهان دوازده یامت، نو شدن جهان در پاي: قیرانیر ايدر اساگ

ار بـکرانه يرد و زمان بيگمی انیمزد پااهورامن و یكه نبرد اهر یهنگام

 طرهيسـ یتيانس بر گيكه پس از ظهور سوش یشود. زمانمی گر آغازید

 ابد.یمی
  ن مفهوم.يبه هم ن كتاب:یدر ا

 غبَنْرَفَ
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كـه در  یبزرگ دوران ساسان یاز سه آتشکده یکی :رانیخ ایدر تار

 ست. موبدان و اشراف بوده ا یژهیان فارس قرار داشته و ویركا

اسـپند از  وقرار گرفته  یتیدا یكه در قلهای آتشکده ن كتاب:یدر ا

 ده است.شن مکان به امانت گذاشته یكند. زره جم در ای میآن پاسدار
 گاهان
ش ا در شـنش ریمزدا آفـراهورا یرانیر اي: در اساگیرانیر ايدر اساگ

 و گـك سـا  بـه ین مراحل یا یرساند. مجموعهمی به انجام مرحله

بـاران بـه نـام گاهان یهایدر قالـب جشـناش اد و خاگرهیانجامد و می

ز: اب عبارتنـد يـشود. گاهنبـاران شـش گانـه بـه ترتمی داشته یگرام

م )آفـریدينش آسـمان(، میوزَرم )آفـریديـم م يه شــهيـنش آب(، پتیوشـَ

نوران(، نش جایارِم )آفریدياهان(، مينش گیم )آفراسرِین(، اَينش زمی)آفر

 نش مردمان(.یهَمَسپتمَدَم )آفر

سـا ِ  ین هفتهیآخر یشش گانه هایك از روزیهر ن كتاب:یدر ا

سـت نبـرد اهمان نوروز است كه قرار  ن روزيسوم. هفتم یان هزارهیپا

 ن در آن آغاز شود.يواپس
 وارْندَگَ

اشـنه پن یـمن كه بـا لقـب زریتندگان اهر: از پرسیرانیر ايدر اساگ

 رود.می انيشود و به دست كرشاسپ پهلوان از ممی شناخته
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س یج سدويخل یكه بر كرانه یوها( حاكم شهری)از د ن كتاب:یدر ا

 دهاک. یانِ آژيساخته شده است. از وال
 دِژگَنگ

ده ان نهـايـاوش بنيكه به دست سـ یشهرآرمان :یرانیر ايدر اساگ

 اوشگرد است.يس یآسمان یمتاشد و ه

 هـایچسـت در مرزیچ یاچهیدر یبر كرانه یشهر ن كتاب:یدر ا

 دهاک در آن قرار دارد.یتخت آژیراس، كه پايخون یشرق

  ومرث(ي)ك ردومَیگ
 كـهای زنـده" ین انسان، نامش به م نـاي: نخستیرانیر ايدر اساگ

ز لزات افنش، تمام است. او پدر تمام مردم است و پس از مرد "رديممی

  بدنش سرچشمه گرفتند.
ها كـه بـه دسـت ن انسان، و پدر تمام انسـانينخست ن كتاب:یدر ا

 شود.می م شهر مردگانيشود و مقمی مهردروج كشته
 میاریدْیم

 یگانهشـش هاین گاهـان، از جشـني: نام پنجمیرانیر ايدر اساگ

 ان باستان.   يرانیا



 سوشیانس/ 596

 

آخر  یهن روز از هفتيپنجم ی نیاهان، ن گينام پنجم ن كتاب:یدر ا

ردن ج كـيبس یانس برايسوش ین روز از مهلت هفت روزهيسا ، پنجم

 . ییسپاه روشنا
 موزَرْیدیم

 یسـاچنه هاین گاهـان، از جشـني: نـام نخسـتیرانیر ايدر اساگ

  ان باستان.يرانیا
  .سا  ین هفتهين روز از واپسين گاهان، اولينخست ن كتاب:یدر ا

 وشَمیدیم
  .ینرایگاهنبار ا هاین گاهان، از جشني: دومیرانیر ايدر اساگ

  سا . ین هفتهين روز از واپسيدوم ن كتاب:یدر ا
 هانَیو مَش یمَش

ه كـ یواسـیاه ريـكـه از گ ین زن و مردي: نخستیرانیر ايدر اساگ

 ومرد بود زاده شدند. يگ یمحصو  نطفه

  ن م نا.يدر هم ن كتاب:یدر ا
  ترا(يثرَه، مي)م هرمِ

سـت و اد نمـاد آن يكه خورشـ یرانیزد بزرگ ای: ایرانیر ايدر اساگ

  به ن ماه سايشت اوستا و هفتمین يهاست. دهممانينگهبان عهد و پ

  شده.  یافتخار او نامگذار
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بـرد نر زمان ها كه داهوران یرومندتريها( از ناهورا)از  ن كتاب:یدر ا

شـه يپ یگرفـیسپاه جم خـارج شـد و  ب ین به خاگر عهدشکنينخست

   كرد. 
 روجهردُمِ

 و یكه دشمن مهـر اسـت و عهدشـکن یوی: نام دیرانیر ايدر اساگ

  زد.يانگمی را در مردم بر ییدروغگو
ر ه خـاگكه ب ین فرزند جم،  كسیان( بزرگتري)از آدم ن كتاب:یدر ا

   ومرد را كشت.يدان و تخت سلطنت جدش گیبه عمر جاو یابيدست
 سیهناگْ

ــاگ ــیر ايدر اس ــاز كَ :یران ــپندیدهمالِ ــر امشاس ز ان(،  اوان )در براب

 من. یدگان اهریآفر

جهـان های وها( همسر اپوش و نگهبان دروازهی)از د ن كتاب:یدر ا

 ن. یریز

 د(ي)نَبونَ   دیبوننَ
و  یناسـن پادشـاه بابـل كـه بـه باستانشینام آخر  :رانیخ ایدر تار

ش شکست ار داشت و به دست كورويبس یعالقهرانه یم ابد و یبازساز

 یزیوسـتند، بابـل بـدون خـونريانش به كـوروش پيخورد و چون سپاه

 ان شد. يم پارسيتسل
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م يصـمكه به همراه شـاگردانش ت یمرد ان(ي)از آدم ن كتاب:یدر ا

ن يش از نبـرد نخسـتيكـه پـ یرانه را به شـکلیو یهاداشت تمام كوه

 كند.  یداشتند بازساز
  و نَرسه( ی)نَرس نگسَویرنَ

ا بـمزداسـت و فرشـگرد اهوراك يـكـه پ یزدیـ: ایرانیر ايدر اساگ

امش . نـیر ساميل در اساگياسراف یشود. همتامی خروش بلندش آغاز

 است.  "همردانو زیباییِ ش ینما" یبه م نا

ر يـتكـه بـه  ها( از پهلوانان نامدار سپاه جـماهورا)از  ن كتاب:یدر ا

اد او یـل شد. فرشگرد با فریکرش به سنگ تبديو پس گرفتار شد يناگه

 گردد. می ن صدا باگليشود و گلسم بوشاسپ با هممی آغاز
  ، البرز(یتي)هَرَبورزَئ زهارابورْ
ن ير سرزمبلند و بزرگ كه دور تا دو ی: رشته كوهیرانیر ايدر اساگ

لِ نام امروزین البررز شرک رث( را محصور كرده است.ي)خون یانيم
 ی آن استشدهدگرگون 
 ن م نا.يدر هم  ن كتاب:یدر ا

 میدپَماسْهَ
ــیر ايدر اســاگ  یگانهشــش هاین گاهــان، از جشــني: واپســیران

  ان.يرانیا یانهيسال



  /599 

  سا . ین هفتهین روز از آخريششم ن كتاب:یدر ا
 پتاسْیه

 .لقـب دارد "تاجنیزر"كه  یوپرستیدپهلوانان : از یرانیر ايدر اساگ

  ان رفت.يكرشاسپ پهلوان را كشت و به دست او از ماو برادر 
  س.انيو و دشمن سوشیوها( فرزند اكومن دی)از د ن كتاب:یدر ا

 )وایو(وای 
ت، وهاسیاز د یوا یر هنديبادها. در اساگ ی: خدایرانیر ايدر اساگ

 خــوب()بِــه  یبـد و وا یاو را بــه دو شــکلِ وا یرانـیر ايامـا در اســاگ

  دچلت دارد.اش دوگانه م كه بر خصلتينيبمی
 یکیور و تاررومند كه نبرد نين یموجود  ها؟(اهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 مـكاز دو گـرف ك یکـیبـه  یپندارد و هـر از چنـدگاهمی چهیرا باز

 كند.می
 هرَجْوَ

ه از زدِ مهـر كـیـ: نام گـرزِ درخشـان ایهنداوستایی و ر يدر اساگ

 افکنـد.می راسان صـفوف دشـمنانش هـيـجنس تنـدر اسـت و در م
 ی آن است. ی فارسی گرز شکلِ تغییر یافتهکلمه

 ارگركـكه بر مـار بـزرگ  ینام گرز مهر، تنها سالح ن كتاب:یدر ا

  افتد.می



 سوشیانس/ 600

 

 نرَوَ
وت را من كـه شـهیاهرهای دهیاز آفر یوی: ماده دیرانیر ايدر اساگ

ز امن را پـس یاسـت كـه اهـر یزد. او همان كسـيانگمی در مردان بر

  كند.   یم دارياز خواب بای با بوسهمزدا، اهوراخوردنش از شکست 
و  ییبـایزبه  یابيدست یان( دختر جم، كه براي)از آدم ن كتاب:یدر ا

    وست.يدهاک پیانت كرد و به سپاه آژيدان به او خیعمر جاو
 شانرْروبَوُ

 وه يوسر یرث، همتايخون یدر شما  غرب یمي: اقلیرانیر ايدر اساگ

  .یبريس
 ن م نا.يدر هم  ن كتاب:یدر ا

 شروکَوُ
ن كـه يران زمـیـا یدر شما  خاور یني: نام سرزمیرانیر ايدر اساگ

 شـنه ران پایزر یكند و گندروامی اريبس هاییكرشاسپ در آنجا دچور

  آورد.می در یاز پا
از سـه  یکـیس كـه یج سـدويدر خلـای رهیـنام جز ن كتاب:یدر ا

هـرام بور و یاسـت و شـهر یکیتـار یروهـاينبازمانده از گزند  ینقطه

  اران آن هستند.یشهر
 )بهمن(  نهومَوَ



  /601 

ان يـم ی، واسطهین زرتشتیي: از فرشتگان بزرگ آیرانیر ايدر اساگ

 است. "كين یشهیاند" یان. نامش به م نايمزدا و آدماهورا
 ها( از سرداران بزرگ جم.اهورا)از  ن كتاب:یدر ا

 فشرَدْیو
ــریر ايدر اســاگ ــ یمــي: اقلیان ــايخــون یدر جنــوب غرب  یرث، همت

  قا.یعربستان و شما  آفر
 ن م نا.يدر هم ن كتاب:یدر ا

 



 سوشیانس/ 602

 

 

 کیلیو ن روی ش دکتر دیگر هب قلم  یتابهای ک 
 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه
  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، کتاب دوم

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 

 



  /603 

 

 ی دیدگاه زروانمجموعه
 

 

 

 

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 ۱۳۸۹ین، ی قدرت، شورآفرکتاب سوم: نظریه

 

 ۱۳۸۹آفرین، ها، شوری منشکتاب چهارم: نظریه

 



 سوشیانس/ 604

 

 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 
 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 ۱۳۹۳نی، شورآفرین، کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکا



 سوشیانس/ 606

 



  /607 

  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره

 



 سوشیانس/ 608

 

 ۱۳۹۰ید، ی زلیخا، خورشی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲علم،  ی آفرینش بابلی،اسطوره کتاب پنجم:

 

 ۱۳۹۴، خورشید، های امپدوکلسکتاب ششم: پاالیش

 

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 



  /609 

 

 

 تکامل روانشناسی و -ی عصبمجموعه
  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷ید، افزایی، خورشهمی کتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱، شناسی لذت، خورشیدکتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

شناسی تا تکامل، گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس

  ۱۳۹۵خورشید،



 سوشیانس/ 610

 

 ی فلسفههمجموع

 

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

 



  /611 

 

 عرشی داستان، رمان و مجموعه
 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 ۱۳۸۳ورآفرین، ش -وم: سوشیانس، تمدنکتاب س

 

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 



 سوشیانس/ 612

 

 
 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵ کتاب نهم: فرشگرد، خورشید،

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵ی داستان کوتاه، خورشید، ؛ مجموعهآرمانشهرکتاب یازدهم: 

 کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید،

۱۳۹۵ 

 ۱۳۹۵کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 



  /613 

 

  ی راهبردهای زروانیمجموعه
 

 ۱۳۸۵سرا، خالقیت، اندیشه کتاب نخست:

کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

۱۳۹۲ 

 ۱۳۹۵، نامک، شورآفرینکتاب سوم: بازی

 

 

 



 سوشیانس/ 614

 

 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 ۱۳۹۵شید، کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خور

 ۱۳۹۵خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر
 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1384تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۴کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

ی، حی بر رمانتیسم ایرانکتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شر

 ۱۳۷۹خورشید، 

 



 سوشیانس/ 616

 

 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵شید، ی زروان، خورجلد نخست: نظریه

  ۳۹۵۱شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵د، شناسی، خورشیجلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
 

 


