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"کمینگاه "  

کمینگاه طبیعت، ابرهای تیره است که در زیر باران 

 شدید خود را پنهان می سازد.

 کمینگاه شیطان، وحشت و ضعف بشر است.

و کمینگاه بشر، آنجاست که گمان می کند هیچ کس 

 به او دست نمی یابد.

 اما او قادر نیست که از خود بگریزد!
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 فصل اول

1 

 خاطرات

 در دریاها سلطان است، ))ویالنس(( نامش هستند. مهیب کشتی یک اسکورت حال در خاص یباشکوه ترانسپورت بزرگ یهایکشت

 هر در که هاآن ،ختهیگسعنان هایموج از ،آلودکف امواج از رحمانهیب ییهاانهیتاز بزرگ شکنخی آن پوالدین بدنه جنوب. مرده قطب

 ... است دیگر سفری عازم هم بار این ندارد. ویالنس بر اثری هاآن از کیچیه اما ؛است خورده دارند همراه به را مرگی پیچش

 عرشه بر بلند سایه لحظات آن در درخشیدند.می جواهراتی چون شبنم قطرات و پاشیدمی دریا بر را صبحگاه کمرنگ پرتوهای آفتاب

 عجیب. سرنوشتی با انسانی بود، هاور رست کاپیتان او شد،می نزدیک لنگانلنگ ردیم بست.نقش کشتی

 هاور نداشت، مهمی استفاده که ایکشتی بود. گردشی کشتی یک صاحب او باشد هاور فرماندهی تخت ویالنس شکنیخ آنکه از قبل

 آن در او کرد. باتجربه مردی و کشاند وخمپرپیچ راهی به را او تقدیر بازی اند.سرنوشت دوست گمنامانی چنین بود. عادی جوانی نیز

 امواج میان در شبانه گردشی به را مهمانان او بود پا بر جشنی کههنگامی یا و بود توریستان و مسافران ونقلحمل مسئول هاسال

 کشتی عرشه روی هاییصندلی بر بود، شدهتزیین رنگارنگ هاییچراغ با که زیبا کشتی این سرنشینان همه برد.می آب ساکت

 یافت؛می تفکر فرصت هاور حال این در کردند.می نظاره دو از درخشیدمی شامگاهان تاریکی در که را رازآلود شهرک و نشستندمی

 داشت. مبهم خاطراتی ذهنش اول برگ در که او

 فراخوان

 فراگرفته را جاهمه تاریکی و شدهمخفی بودند دادهجای خود در را سنگینی برف که تیره ابرهای میان در ماه بود. شب 20:10 ساعت

 است. افکنده سایه هرموسیو شهر بر مرگ گویی بود.

 بود؟ انتظارش در کسی آنجا آیا ... برود بندر به اتاقش از که گرفت تصمیم بود. شده شدیدی اضطراب دچار هاور

 اما ... نبود آنجا در کسهیچ بود. یافته خاص ایجلوه برف ریزش با که گذاشت بندر مرطوب گذرگاه بر قدم و پوشید را هایشلباس

 تن بر مرتبی لباس که را جوانی پسر مرموز شکلی به که مردی سه شد.می دیده هاچراغ خفیف نور در مرد سه سایه آنطرفتر، کمی

 شدند! واردش و رفتند هاور کشتی طرفبه تصادفی طوربه ناگاه و ... بردندمی هاکشتی فطربه خود با داشت

 بود. خودش سن هم حدوداً جوان پسر کرد. دقت و شد مخفی آذوقه هایبشکه کنار زدگیبهت و ترس با هاور

 روی بر آرامیبه کشتی و کشید را لنگر هاآن از یکی سپس و رفتند کابین سمت به و کشیده عرشه روی بود هوشبی که را پسر هاآن

 مردگان شبیخون چون صاف آب بر سیاه ایکشتی حرکت کنند.می هدایت را آن ارواح گویی کرد. حرکت اندکاندک و غلتید آب

 است.
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 ولی انداخت! کشتی عرشه روی را خود اختیاربی کند، درنگ آنکهبی و دوید طرفآن به درنگبی بود دزدی آدم یک شاهد که هاور

 درخشید.می گلویش بر چاقویی تیغه کرد، حس گلویش بر را ترسناکی سردی باشد حرکتی به قادر آنکه از قبل

 دید را مردی رفت آن داخل کههنگامی و شد برده بود شدهروشن ضعیفی نور با که کابین طرفبه او بود. سارقین چنگ در حاال او

 جوان آن داشتند قصد و بودند بلژیکی جاسوسان از گروهی هاآن بود. ایستاده کنارش ریدیگ و نشسته صندلی روی مقابلش که

 رحمبی گروه این از اطاعت به ناچار نیز او اکنون و بود افتاده آنان مرگبار دام به خود پای با هاور ببرند. بلژیک به خود به را بیچاره

 بود.

 آمدی؟ اینجا به چرا کاپیتان، گفت: محکمی دایص با باشد هاآن سردسته رسیدمی نظر به که مرد

 بود! توریست یک او آمد، خاطرش به بله آشناست. اشچهره که دریافت و شد تردقیق اندکی هاور

 هستید؟ که شما گفت: هاور

 کنی. اجرا دهممی دستور چه هر اکنونهم از باید تو فهمید، خواهی -

 ... ولی -

 بکنی. سؤالی من از نیستم مایل و -

 خوب. بسیار -

 است. من دستان در تو جان حال و ایمشده دور شهر از کافی اندازهبه ما -

 شد. خواهد مرگش سبب ایسرپیچی ترینکوچک که دانستمی هاور

 بود. شدهبسته صندلی روی داشت خونین کتفی و پیشانی کهدرحالی جوان پسر همان شد. کابین گوشه متوجه حال این در

 به را ما باید تو و ببریم بلژیک به را او که داریم مأموریت ما است. دانشمند یک او داد: ادامه کردمی دنبال را هاور نگاه رد که مرد

 برسانی. آنجا

 برسانم. مقصدتان به شمارا چگونه دانمنمی کنید باور هستم. کارتازه من ولی -

 مرد. خواهی یکبلژ به رسیدن از قبل تو چون کند.نمی فرقی درهرحال نداری. چاره -

 هستم. من کند کمکتان است قادر که کسی تنها حاضر حال در اما -

 باشی. ترمؤدب کنممی توصیه تو به داد: پاسخ بود شده خشمگین که والدر

 بود. خواهم موفق هم تو بدون من گفت: و گرفت را هاور موهای برخاست، والدر بستند. دیگری صندلی روی را هاور او بافرمان

 چنان هم جوان انداخت. نظری پیرامونش به هاور کرد. پر را کابین سکوت دوباره و کردند ترک را کابین مأمورش دو و لدروا سپس

 افتاد. گذاشت قدم بندر به که لحظاتی یاد به حال آن در و بود شده فلج بحرانی وضع آن در هاور گیریتصمیم قدرت بود. هوشبی

 بود؟ مرگ فراخوان کشاند بندر به ناخودآگاه را او ذهنش در که ضعیفی نجوای این آیا

 کشت. خواهند را او دزدان که نداشت شکی دیگر او
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 او که هاور دیدن با و کاوید را اطرافش داشت لرزانی صدای ضعف از کهدرحالی و آمد هوش به اندکاندک جوان لحظات همین در

 هستید؟ کی شما پرسید: بود شدهبسته صندلی بر هم

 رویم.می پیش عجیبی سرنوشت سویبه ما هردوی ام.اسیرشده تو مانند مه من -

 هستیم؟ کشتی در ما -

 بروند. بلژیک سویبه دارند قصد دزدان بله -

 شاید و کشندمی را تو کشورشان به رسیدن از قبل هاآن ندارد. معنایی انسانیت برایشان و اندخودفروخته هاییانسان آنان -

 کنند. نابود استفاده از پس هم مرا

 هستم. ژانکول مارتین من گفت: و داد تغییر را صدایش لحن جوان آنگاه

 هستم. کشتی این کاپیتان هاور رست من -

 اید؟نشنیده چیزی ویتسز مرداب درباره آیا -

 ام.نرفته دورتر بندر کناره از گاههیچ و کارمتازه فردی من -

 بزرگی سوسمارهای با است عجیبی و ترسناک جای آنجا گذشت. خواهند جنگل میان مرداب از دزدان این که دارم حتم -

 است. آماده انسان بدن دریدن برای هایشانآرواره که

 اند؟دزدیده را نفر چند حالتابه هاآن رسد.می نظر به تروحشی سوسمارها این از دزدان رهبر درهرحال -

 است. نشده مواجه شکست با مأموریتی هیچ در والدر دیگر. نفر سه -

 حال کردم. دستگیر را تو باالخره مارتین. خوب، گفت: و کرد مارتین به رو والدر شدند. کابین وارد مأمورش دو و والدر موقع همین در

 کنی. کاری توانینمی دیگر

 والدر. آقای ام،خوردهشکست که دارم قبول گفت: آرامیبه مارتین

 هستی. نم اسیر که ایپذیرفته پس است. خوب خیلی -

 تأسف باعث این و کنیدمی دریافت کمی پول داریدعهده بر که پرخطری و سخت کار باوجود اما ؛سرسختید خیلی شما بله -

 ... کارها در و بپذیرید مرا پیشنهاد اگر کهدرصورتی است.

 باشم؟ تو مستخدم یعنی چه؟ کارها در -

 گویم.می را نظرم دارم فقط باشید. من همکار و دوست نه -

 تو نیست. این از بهتر کاری و باشم فرمانده آن در خود که پردازممی کاری به همواره من ندارد. اهمیتی من برای تو ظرن -

 دهی. فریبم توانینمی

 کنی؟ همکاری من با حاضری آیا ... کاپیتان تو و داد: ادامه و انداخت نظر هاور به والدر

 ای؟زمینه چه در -

 باشم. مایل من که ایزمینه هر در -

 بله! داد: پاسخ ترس با لحظه چند از بعد و نگریست والدر ترسناک چشمان به ایلحظه هاور
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 تو وقتآن و است بخشلذت هاآن برای تو شدن کشته کشند.می را تو باالخره هاآن نادانی، یک تو گفت: هاور به ناراحتی با مارتین

 کنی؟ همکاری درندگان این با آنان، با خواهیمی

 باشی. رفتارت مراقب که بدهم یاد تو به باید گفت: و کرد مارتین به رو الدرو

 کوبید. دهانش بر سنگین مشت چندین دیگری و کشید را مارتین موهای هاآن از یکی رفتند، مارتین طرفبه مأمور دو او اشاره با

 شد. هوشبی دوباره و افتاد پایین مارتین سر رفتند کنار دو آن کههنگامی و شد بلند مارتین ضعیف ناله

 بده! جواب داری؟ مرا فرمان از سرپیچی جرئت آیا زد: فریاد والدر

 .کنممی اطاعت ... بگویید شما چه هر .اصالً نه داد: پاسخ وحشت از انباشته صدایی با هاور

 هاور. کاپیتان است، عالی -

 کردند. آزاد را هاور مأمور دو سپس و

 بکنم؟ باید چه حال پرسید: هاور

 مرداب سویبه تا کنیمی حرکت غربی طول درجه 118 و جغرافیایی عرض درجه 28 جهت به و کنیمی روشن را کشتی -

 شویم. هدایت ویتسز

 ... شد خارج کابین از هراسیدمی سفر این پایان از کهدرحالی ازآنپس هاور و

 مرداب ویتسز

 خورشید و شکافته را مه قبل ساعاتی از نور هایشعاع کرد.می حرکت شدهمشخص جهت به کوچک کشتی که گذشتنمی مدتی

 آورد.درمی سر افق از زیبا

 مردابی رفتند.می ویتسز مرداب سویبه شرقی شمال جهت در هاآن شکافت.می را آب مرده امواج سردرگمی با کشتی میان این در و

 بزرگ. ایکشتی با گاهی و کوچک قایق یک با گاهی بود. کرده طی را آن بارها و بارها والدر که

 بودند. او مراقب کابینش در مأمور دو و داشت دست در را کشتی سکان هاور

 نظر به رحمبی و مصمم مردی والدر بماند؟ زنده هاور بود ممکن آیا شد.می ترنزدیک او مرگ زمان و گذشتمی سرعتبه لحظات

 دهد؟ نجات را درمانده هاور نشدهبینیپیش اتفاقی بود ممکن هااین تمام با آیا د.بو آسان کاری او برای هاور کشتن و رسیدمی

 بمیرد. والدر هایبدرفتاری از حتی داشت امکان و بود هوشبی همچنان سخت تنبیه ازآنپس دانشمند جوان

 بود. مهربانی دوست مانندبه برایش مرداب چراکه باشد. داشته هراسی آنکه بدون گذشتمی مرداب قلب از والدر بیندراین و

 ایچاره آیا باشد. هایحرف دزدان آن مطیع تا بود ناچار اکنون و بودمی امیدوار طبیعت دستیاران به بایدمی تنها رهایی برای هاور و

 داشت؟ دیگر
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 دارد، هم فرقی آیا نیست؟ طوراین هستی، گرسنه حتماً آورد: بیرون افکارش از را او مأموران بلند هایخنده صدای لحظات همین در

 دارد؟ ایفایده چه تو خوردن صبحانه دیگر رفت. خواهی گرسنه هایتمساح شکم درون زودیبه تو نه که البته

 خورند!نمی لذت با را تو مانند ضعیفی و الغر آدم حریص هایتمساح بخوری، چیزی است بهتر نه اما گفت: دیگری

 حتی دیدمی اینکه از اما ؛باشد تفاوتبی هاآن آزاردهنده سخنان به نسبت که داشت سعی هاور شد. دبلن آنان قهقهه صدای سپس و

 نبود کشتی در دانشمند جوان اگر آورد. درد به را گلویش شدیدی بغض کمکم و بود ناراحت سخت هاستآن تمسخر مایه او مرگ

 انسانیت اما ؛بفرستد عمیق آب قعر به خود با همراه را دزدان همه و بدبکو تنگه هایکناره بر را کشتی مناسب درزمانی توانستمی

 داد.نمی عملی چنین اجازه او به

 نیز دنیا تمامی ماند، زنده باشد مقدر اگر که دانستمی او بود. نشده ناامید هنوز جوان هاور اما بود باقی مرگش به ساعاتی فقط باآنکه

 برد. نخواهند پیش از کاری برابرش در

 نبود قادر هاور و داد فریبش بتوان که بود آن از ترزیرک او بود. اوضاع مراقب و نشسته ایصندلی بر والدر کشتی، عرشه درروی

 بدهد. مسیری تغییر ترینکوچک

 واضح ... شدندمی مشاهده بارها دریا لبه بر تنگه کناره در کوچک هایدرختچه درآورد، لرزه به را هاور بدن شدید اضطرابی بعد اندکی

 است. نزدیک مرداب که بود

 بر و شد کابینش وارد والدر سپس ... بود شده هوشبی او افتاد. کابین کف بر اختیاربی و شد سرگیجه دچار هاور موقع همین در

 ایستاد. سرش باالی

 چه تا مرگ بوی گفت: و زد لبخند او بود. کنارش والدر و شده نشانده عرشه روی ایصندلی بر آمد هوش به هاور کههنگامی ...

 کشته من دست به که کنی انتخاب دهممی اجازه تو به کنم.می تو حق در ایخوبی من نباش، ناراحت کند!می هراسان را هاانسان

 ها!تمساح دست به یا و شوی

 کنم. انتخاب توانمنمی من ... من -

 وارد هاآن بودند. خوابیده مرداب هایکناره در بزرگی هایتمساح گریست.ن بود کرده شاناحاطه که آلودیگل آب به هاور سپس و

 بود. نزدیک هاور مرگ و بودند شده ویتسز مرداب

 نیست؟ طوراین است. من مرگ زمان حاال پرسید: هاور

 ت.توس با انتخاب درهرحال ها.تمساح ایدندانه با یا و من اسلحه با یا مرد. خواهی دیگر ساعت نیم تو نه -

 باشد. مستحقش آنکهبی بود افکنده سایه سرش بر مرگ بود. نشده ترس دچار چنین ایلحظه آن تا گاههیچ هاور

 کرد! وزش به شروع غرب باد لحظه همین در که

 باد غرب

 انداخت. پرتو هاور قلب بر امیدی نور درنگبی و داشت هاور برای پیغامی رازآلود باد این
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 را هاآن و بود آغازشده اسرارآمیز طوفانی داشت.وا تحرک به را تنگه هایموج و درآورد لرزه به را مرداب شدید تالطمی ... ناگاه به و

 کرد. غافلگیر سرعتبه

 را کشتی دکل طناب که هاور به را خود کشتی شدید هایتکان میان در نداشت را مهیبی و ناگهانی طوفان چنین انتظار که والدر

 کرد؟ چه باید حال است. مرگ طوفان طوفان، این زد: فریاد و رساند بود چسبیده محکم

 دهم. نجات طوفان این از شمارا تا کنید نظرصرف ما کشتن از باید -

 .کشمنمی را تو خوب، بسیار داد: پاسخ فوراً والدر

 کرد؟می باورش باید آیا است. سوخته سندی چون قاتالن تضمین که اندیشید خود با هاور اما

 برخورد آن به شدت با ... و شد کشیده تنگه هایبریدگی از یکی سمت به سرعت با کنترل از خارج و واردیوانه کشتی موقع همین در

 هدایت کابین وارد و رفت باال کشتی هایپله از و برخاست زحمتبه اما ؛شد پرتاب عرشه گوشه به هاور و برخاست مهیبی صدای کرد.

 کاهی پر چون کوچک کشتی شتافت. هاور کمک به و دوید کابین به هاآن از یکی و بودند کشیده دراز هعرش کف روی مأمور دو شد.

 شد.می متمایل راست و چپ به

 بیاورید. اینجا به پایین کابین از را جوان آن زد: فریاد هاور حال این در

 همگی اینک کردند. منتقل هوار کابین به را منددانش پسر مدتی از پس و رفتند کشتی پایین طرفبه مأموران از یکی و والدر

 طبقات بر خروشان آب شد.می شنیده مبهمی هایزوزه صدای کوچک اتاقک آن در بودند. آمده هم گرد هدایت کابین در سرنشینان

 کرد.می نفوذ زیرین

 رقصیدند.می وحشی ییهیوالها چون اطرافشان در و بودند درآمده رقص به مهیب باد وزش با مرداب ترسناک درختان

 بمیری. دهمنمی اجازه من هستی. مهم خیلی تو مارتین، گفت: والدر

 و کشتی دکل شدن خرد صدای فروآمد. کشتی عرشه روی بر قطورش تنه و شکست مرداب کناره از بزرگی درخت لحظه همین در

 کرد. کابین از بیرون متوجه را همه عرشه شکافتن

 تنها و بود شدهخالی کامالً کشتی عرشه که حدی تا برد.می مرداب امواج میان به غنائمی خود با و دویدمی عرشه بر موجی هرلحظه

 داشت. جای کشتی پاشیده قلب در همچنان بزرگ دکل

 است. جوییانتقام رصددد گویی بود. فروکرده تیکش سینه در را ابلیسی خنجری و بود شده زنده هیوالیی به تبدیل اینک مرداب

 بود. کنترلغیرقابل عجیبی طرز به سکان بودند. یافتهراه عرشه روی بر شکاف این از آب از خطرناکی اما کوچک هایجریان

 بر هاسنگ این از یکی ریختند. مرداب بر و کردند غلتیدن به شروع مرداب شنی هایتپه باالی از مهیبی هایسیاهی موقع همین در

 کرد. متالشی را آن و افتاد بینکا روی

 فرورفت. آلودگل امواج کام به سنگ با همراه آذوقه هایبسته و شکسته سکان

 رفت. پیش برنده هایکناره سویبه کشتی آرامآرام سپس و زدمی تازیانه پناهبی سرنشینان بر موجی طرف هر از
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 شد. خواهد خرد کشتی نوناکهم بپرید، آب در همه زد: فریاد صحنه این دیدن با هاور

 بود. تاراج این اسیر اینک بود مانده بزرگی سنگ زیر در پایش که مارتین اما ... پریدند آب در مأمور دو و والدر لحظهیک در و

 ایایدهف اما دهد نجاتش تا کرد تالش هاور بودند. آماده کشتی شکم دریدن برای مرداب هایکناره کند. آزادش تا دوید او طرفبه هاور

 بود. گرفتارشده نامرئی زنجیری در هم او نداشت.

 گذارم.نمی تنها را تو من گفت: مارتین به پس

 برو. ای؟شده دیوانه مگر ولی -

 باشم؟ اهمیتبی توانممی چطور .نه -

 کرد. اصابت تنگه کناره به کشتی ... ناگهان و گرفت آغوش در را مارتین هاور

 زدود. دزدان هایدل از را امید که بود صدایی تنها امواج، میان کشتی شدن خرد هولناک صدای و

 خورده والدر بار این بودند، کرده تکیه هاچوب آن بر دزدان که بود باقی چوب از هاییتکه تنها شدهمتالشی کشتی از بعد ایلحظه ...

 ... بودند مرده شکبی مارتین هم و هاور هم بود.

  کمینگاه

 ... بود گذشته لحظاتی ساعات آن از

 گوشه در باشند ترسناک رویداد این بازماندگان تنها رسیدمی نظر به که مأمورش دو و والدر بودند. شده آرام و ساکت مرداب امواج

 زیرا نبود ممکن این ولی گذشت؟می ازآنجا کسی آیا بود؟ چه چاره اکنون بودند. کرده روشن آتشی ناآشنا جنگل قلب در و مرداب

 داشت. اطالع آن از کسی کمتر و بود مخفی راهی ردابم

 مانند این شوند. روبرو ترسناکی حوادث با احتماالً و بروند جنگل سویبه کهآن جز نداشتند ایچاره هاآن بود. درمانده سخت والدر

 نگذارده جنگل این بر قدم گاههیچ او یافت. نیرومند قلبش در را وحشت حس بار اولین برای والدر بود! فلوریدا مخوف تنگه از گذر

 چندبعدی بشری جاسوس بود. مرگ برابر در تسلیم مکزیک هرموسیوی به هاآن بازگشت کرد.می فرق کامالً اوضاع بار این و بود

 ظحف حوادث آسیب از را او توانمند دستی شاید اما بود، قرارگرفته سو دو مشکلی در والدر اکنون است. مرگ بعدش هر که است

 را بیگانگان ترحم حس و بود اصیل بلژیکی یک او داد.می ترجیح شدن شکنجه به را جنگل در مرگ هااین همه باوجود اما ؛کردمی

 با هاآن آیا چه؟ همراهش دو اما ؛بمیرد طبیعت در که دادمی ترجیح حال و بود مردود بخشش برای احتمالی هر پس انگیخت.برنمی

 بودند. آزاد راه انتخاب در هاآن زیرا ؛نداشت چندانی اهمیت موضوع این هرحالبه بودند؟ عقیدههم او

 باشید؟ من همراه حال همه در بعد به لحظه این از حاضرید شما پرسید: همراهانش از او بود. ظهر نزدیک ... درآمد افکار این از والدر

 والدر. آقای حاضریم بله -

 روم!یم جنگل به گردم،بازنمی هرموسیو به من -

 ماست. مجاورت در مکزیکو برویم؟ جنگل به چرا اما گفت: ترس با مأموران از یکی
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 کشت. خواهند را ما حتماً شویم هاآن گرفتار اگر هستیم، جاسوس همگی ما -

 باشیم. شما همراه حاضریم صورت این در -

 است. عالی -

 شویم. دور مرداب از شب هنگام باید ما داد: ادامه و برخاست والدر سپس و

 راهنما نداشتن دلیل به که گردشگرانی کردند.می معرفی عادی افرادی را خود بایستمی نکند شناسایی را هاآن کسی آنکه برای

 تا کردند صبر هاآن است. بوده کاراکاس هاآن اصلی مقصد کهدرحالی اند.رسیده ویتسز مرداب به اتفاقی طوربه و شده طوفان دچار

 بود. آنان مخفیانه فرار برای خوبی راه شب سیاه پرده هچراک فرارسد. شب

 دندان شیطان

 فرارسید. شب بعد ساعاتی

 جاهمه عمیق آرامشی انداخت. بود شده پوشیده درختان از انبوهی با که جایی مرداب سویآن به نظری شامگاهی سکوت در والدر

 چراکه شود،می دمیده هاآن بر هیوالیی نفس گویی آمد.درمی صدا به باد وزش با درختان هایشاخه گهگاه فقط و بود کرده احاطه را

 کنند. پررنگ را مرگ هایسایه بیشتر چه هر بایستمی آنان

 شوند. دور خطرناک مرداب از زودتر چه هر بود الزم اند.شده گفتار متروک و سرد جنگلی در هاآن که دریافت والدر

 به شروع بود یافتهراه جنگل درون بر درختان الیالبه از که ماه کمرنگ نور زیر در هاآن بعد لحظاتی رفت.می خاموشی به رو آتش

 خبری مرداب از کردند، نگاه سرشان پشت به هاآن شد.می نواخته جنگل اعماق از مرگ فلوت چون جغدها صدای کردند. حرکت

 گردن اکنون و بود کرده خیانت خود دوست بهترین به که مردابی بود، داده جالدان تحویل را آنان و داده انجام را مأموریتش او نبود.

 داشت. قرار شب برنده تیغ اختیار در هاآن

 درون از نوایی گویی هایشانگام صدای شد،می شنیده شدندمی خرد هایشانگام زیر که خشکی هایشاخه و هابرگ صدای قدم هر با

 بود. جهنم

 دوباره و پیچید حوالی آن بر شیطانی و غریب صدایی شدند. سرشان پشت متوجه سه هر ... ردک حس را مرگ بوی والدر سپس و

 . ... درخشیدمی تاریکی در تیزی ایدندانه کرد، پر را اطراف مرموزی خاموشی

2 

 اندیشیچاره

 دانشمندان ترسیدندمی هاآن بودند. شدهدعوت مهمی اجالس به مکزیک دانشمندان همه هرموسیو شهر در و بود شب 25:8 ساعت

 شوند. ربوده بیگانگان توسط نیز دیگری
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 سکو باالی او بودند. نشسته منتظر دانشمندان همه اجالس بزرگ سالن در شد. وارد بعد ایلحظه کانتونو رومن آقای جلسه رئیس

 خواهممی عذر امفراخوانده اینجا به موقع این در را محترم هایخانم و آقایان شما اینکه از گفت: و کرد صاف را صدایش سپس و رفته

 حاضرید. اینجا در همگی که خوشحالم و

 اینجا به را ما اجباربه و ایدفرستاده ما منزل درب به را هیکلقوی پلیس دو کهوقتی گفت: باخشم و برخاسته جوانان از یکی که

 باشیم؟ حاضر همگی نباید آیا ایدآورده

 کردند. تصدیق را او سخن ترضانهمع و بلند صدای با همه

 هستم. شما سالمتی نگران من اما دارم، قبول را این -

 اید.گرفته اشتباه شیرخوار کودکان با را ما شما شاید گفت: اقتصاددانان از یکی

 احتمال کنید، وشگ بزند: را هایشحرف خنده هایتازیانه میان از تا کردمی سعی مصرانه رومن آقای اما ؛کرد پر را سالن خنده شلیک

 شوید! دزدیده دیگر کشورهای جاسوسان توسط شما که دارد

 اند.شدهربوده نفر چند تاکنون داد: ادامه او گردید. مسلط سالن آن بر شدید سکوتی و شد ساکت جمعیت ناگاه که

 ما برای ارچ پس هستیم. مهم شما برای ما کنید؟ حفاظت ما از نباید شما آیا گفت: و برخاسته بامتانت جمعیت میان از شخصی

 خارج شما کشور ... کشورمان از قاچاق طوربه تواندمی هرکسی و است باز کامالً اکنون کشور مرزهای دهید؟نمی قرار ایویژه مأموران

 شماست. مشکل این شود.

 کند.می نگهداری شما از همواره دولت -

 باخبر موضوع این از تازه ما و اندشدهدزدیده دانشمند چهار که است همین برای گفت: و برخاست بود فیزیک دکتر که جوانی دختر

 باشید! کفشتان بندهای فکر به است بهتر ارزشبی هایحرف این گفتن بجای است؟ درستی راه این ایدکرده فکر شما ایم.شده

 افتادند. درددل بده خنده شدت از حاضرین بعد ایلحظه و شدند رومن آقای هایکفش متوجه هانگاه همه

 شد. حاکم سکوت ... کرد دراز سکوت برای را دستش و برخاست حاضرین بین از آلمانی دانشمند یک اینکه تا

 این است بهتر هستیم. عالی حد در هاییکردهتحصیل همه ما نیست. جمع این شایسته ما رفتار این کنممی گمان من گفت: او

 نشود. ترگسترده مشکالت دامنه تا باشید آرام لطفاً هستیم. خاص وضعی در اکنونهم ما بگیریم. جدی را موضوع

 از رساتر و کرد صاف را صدایش دوباره و درخشید رومن آقای چشمان رد شادی برق کرد. تصرف را سالن آن محض سکوت سپس

 امنیتی اقدامات به نسبت ما برای تا ایمآوردهعمل به دعوت بندر رئیس ویگنار اسپنسر جک آقای از مشکل این حل برای ما گفت: قبل

 باشند. داشته صحبتی داد خواهند انجام آینده در که

 ورزیده و چهارشانه مردی شد. داخل بعد ایلحظه او شدند. ویگنار آقای ورود منتظر زدندمی کف تیرغببی با کهدرحالی حاضرین

 شما داًیجد که خطراتی خاطر به من ام.پیداکرده حضور شما جمع در که خوشوقتم خیلی گفت: و ایستاد هامیکروفون مقابل بود.

 کنم. کمک شما به که بینممی ودخ وظیفه و امشده نگران سخت کندمی تهدید را دانشمندان
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 باشد؟ مفید اقداماتی چه کنیدمی تصور شما پرسید: حاضرین از یکی

 داشته را دیگری افراد دزدیدن کههنگامی سارقین بود. خواهد کنترل تحت شود شما به که مشکوکی هایتلفن اکنونهم از -

 کنیم.می ردیابی را هاآن محل ما آنان از بعد و وندش مطمئن موردنظر محل در شما حضور از تا کنندمی تلفنی باشند

 نیروی محافظت تحت اکنونهم هاآن زیرا ؛رفتند منازلشان به قبل از ترراحت خیالی با دانشمندان و رسید پایان به جلسه بعد دقایقی

 بودند. دولتی

3 

 دستان توانا

اند و غیرممکن بود و مارتین به ژرفنای مرداب ویتسز فرورفته رسید که هاوربود به نظر می 1941مارس  2 از آن شب ترسناک که

 ها با آن طوفان مهیب زنده باشند ...که آن

اما آن دستان  ها پوشیده شده بود برده شد؛سوی غاری سیاه که با جلبکهای نامرئی و عجیبی از میان امواج بهاما هاور با دست

 اند.ه دستان جالدان اهریمنی در آن تنگنای زندگیقدرتمند متعلق به چه کسانی بودند؟ گویی ک

رسید. بلکه عطر ها را محاصره کرد و در آنجا دیگر بوی زهم مرگ به مشام نمیای بعد بود که سیاهی، سیاهی مطلق آنو لحظه

 جا را پرکرده بود ...های وحشی همهگل

 دید ...که هاور چشمانش را گشود تا لحظاتی پیرامونش را تار میهنگامی

رنگ بود. دیوارها، سقف و کف اتاق با طال تزئین شده بودند، در آن اتاق بزرگ کم توانست اطرافش را ببیند. او در اتاقی طالییو کم

باره او را در رؤیایی شیرین یکنهایت بههای بیهایی از ابریشم خالص بود. آن زیباییهایی از الماس، میزهایی از نقره و جامهآینه

 قرارداد.

خواست از تخت خواب سپیدی که بر روی آن خوابیده بود برخیزد اما درد شدیدی در پهلو و سرش احساس کرد. کمرش با حریری 

 سوختند. دستمال روی سرش هم به خون آغشته بود.هایش میکشید دندهشده بود و هرلحظه که نفس میرنگ بستهسرخ

 هایی از ابریشم بود.ن او هم لباسحرکت سرش را بر تشک گذاشت، بر تاو بی

که یافته است؟ هنگامیاکنون کجاست؟ و چگونه به این بهشت ملموس راهکشید با خود اندیشید که همسختی نفس میکه بهاو درحالی

 خواست دست خود را حرکت دهد دریافت که دست راستش نیز شکسته است.

چیز در یادش نبود. دریافت که حتی اسم خودش را هم فراموش کرده اما هیچ و سپس سعی کرد چیزی از گذشته به خاطر آورد ...

 ام، حاال چه باید بکنم؟ خدای من!است و با خود گفت: من دچار فراموشی شده

 هایش نداشت.او اکنون هیچ سندی برای اثبات گفته
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به این مکان عجیب آمده بود؟ بله! به گمانش چنین بود تنهایی آنگاه اطراف را کاوید و با خود اندیشید که آیا او تنهاست؟ یعنی به

 زیرا در آن اتاق بزرگ تنها او بود و بس.

 ها او به خود آورد و اطمینان یافت که هنوز زنده است!هایی موزونی به گوش هاور رسید و این گامدر همین لحظات صدای گام

زحمت آمد. او سرش ا بهسوی درمیوش او را نوازش کرد. صدا از آنمدتی بعد درب طالیی گشوده شد. صدای موزیک زیبا و آرامی گ

 کج کرده و به در نگریست ... شخصی داخل شد و در را بست.

که رسید پرستار باشد. درحالیساله بود و به نظر می 20های ابریشمین بود. او دختری الغراندام و حدوداً جامه هایش از همانلباس

ای سفید و پاکیزه قرار داشت و در دست دیگرش دارویی دیده شانه چپش پارچهبا ظروف غذا بود، روی  در یکدستش سینی طالیی

 ای لطیف و بهشتی داشت.شد. او چهرهمی

و سپس آرام نزدیک شد و سینی را روی میز غذاخوری قرارداد، دارو را روی میز کنار تخت خواب گذاشت و خودش کنار هاور نشست 

 سید: حال شما خوب است؟پر آرامیو به

 بله خوبم. -

 گرسنه نیستید؟ -

 نه من کجا هستم؟ -

 بهتر است آرام باشید. -

 سختی آهی کشید و گفت: جراحات من زیاد است؟هاور به

های شما خردشده تا از دنده 5طور. هم همیناید که زنده ماندید. سر شما شکسته بود، دستتان شانس بودهبله واقعاً خوش -

ای از چوب کشتی هم در ران شما فرورفته و آن را تا طرف دیگر شکافته بود. شش تان را دریده بود. تکهو گوشت پهلوی

هوشی بودید. ساعت است که در بی 72اید. نزدیک هم پاره شده بود که با جراحی فعالً از مرگ نجات پیداکرده چپتان

 کنم هیچ حرکتی نکنید. من پرستار شما هستم.خواهش می

 اید؟ای بودهه درنگ کرد و پرسید: شما در کشتیاو لحظ

 دانم.دانم. نمیکشتی؟ نمی -

 چطور ممکن است؟ ما شمارا لحظه خرد شدن کشتی نجات دادیم. -

 منظورتان از ما چیست؟ -

 من و افراد دیگر. لطفاً زیاد کنجکاوی نکنید. -

 آورید؟پرستار نگران به در نگاه کرد و دوباره پرسید: چیزی به خاطر نمی

 دانم چه کسی هستم.نه حتی نمی -

 اید. در آن صورت این برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد.شاید شما دچار فراموشی شده -

 به چه دلیل؟ -

 مهم نیست. -
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 که سعی داشت اضطرابش را پنهان کند لبخند شیرینی زد و گفت: منظوری نداشتم.و او درحالی

اش باند پاکیزه را دور پیشانی هاور تعویض باند سر هاور کرد. او با انگشتان کشیدهاش را برداشت و شروع به شانهسپس باند روی 

 بست و آرام نبضش را گرفت و به ساعتش نگاه کرد. نبض بیمارش تا حدی عادی بود.

ل آن را رنگ را از داخل سینی برداشت و سوپ داخدختر برخاسته و سینی غذا را آورد و کنار هاور روی تخت نشست و ظرف طالیی

 هاور کرد.مالیمت هم زد و شروع به گذاشتن قاشق دردهان به

هاور از اینکه چنین پرستار مهربانی داشت خوشحال بود و با خود اندیشید که آیا او فرشته است؟ اما او گرمای دست دختر را روی 

 هایش جاری بود ...که خون در رگ شک یک انسان بود. انسانیتوانست فرشته باشد. او بیمچش حس کرده بود. پس او نمی

 اید؟دختر آرام گفت: شما تاکنون چیزی در مورد کمینگاه شنیده

 کنم.نه گمان نمی -

ارزش های این مکان برایم بیدختر که گویی سخن هاور را نشنیده بود آه دردناکی کشید و با صدای لرزانی ادامه داد: همه زیبایی

 شده است. من ...

 آورد از ادامه سخن گفتن امتناع کرد. گویی زبان او در منگنه ترس قرارگرفته بود.شق را نزدیک دهان او میکه قااو درحالی

 او سرش را پایین انداخت و صدایش را موزون کرد و گفت: متأسفم که باعث ناراحتی شما شدم.

ها که در های دریایی بود، آنن دارو از شیره گلبخش به هاور داد. آرنگ را کنار تخت آورد و از آن داروی آرامشدختر داروی سرخ

 روئیدند. دارو معطر و شیرین بود.مقر گرگ مخوف دریایی می

سپس دختر دستش را روی پیشانی هاور گذاشت و آرام دست چپ او را در دستش گرفت. برخاست، تبسمی کرد و گفت: استراحت 

 خیر.بهکنید، شب

فشرد. پس اتاق را ترک کرد. هاور چشمانش را بر هم گذاشت اما بغض شدیدی گلویش را میهای ظریفش آرامی با گامو بعد به

 تر شد.کوشید تا نفس عمیقی کشید و آنگاه آرام

رمق بود؟ دیوار کدر و بلند فراموشی ذهنش را گریست که چون مردگان بیاو از این بغض متعجب شد. آیا او به حال خودش می

 اند.شدهدستان و پاهایش با غل و زنجیرهایی بستهزندانی کرده بود. گویی 

 داشتنی بود.راستی دوستو سپس به دختر جوان اندیشید. او به

 نهاد.آرام چشمانش را بر همهایش سنگین شد و آرامای بعد در این افکار پلکلحظه

داد نجات یابد. اتاق طالیی باشکوهی که آزارش می ایتوانست از غم دوجانبهاو به خواب شیرینی فرورفت ... خوابی که تنها در آن می

 رسید.شناخت میان رؤیا به گوشش میدرخشید و موسیقی زیبایی از بیرون اتاق، از اجتماعی که نمیخاص می

او در ها قبل که به دشت کارال رفته بود. دوید. سالهای وحشی میهوش شده بود. او که در میان گلهاور خوابیده بود یا شاید بی

 کرد!این رؤیای غمناک با آن مرغزار زیبا خداحافظی می
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 راز شهر

که هاور چشمانش را گشود پنجره اتاق که رو به باغی زیبا بود نظرش را جلب کرد. همان دختر کنار پنجره روی صندلی هنگامی

کرده است و حاال که صبح او نگهداری مینشسته و چشمانش بسته بود، شاید خوابیده بود. گویا در تمام مدت شب بیدار بوده و از 

که چشمانش که هاور حرکتی کرد او از جا پرید و درحالیشده بود فرصت کوتاهی یافته بود که چشمانش را بر هم گزارد و هنگامی

 مالید گفت: من خیلی خسته بودم.را می

 سپس کنار هاور روی تخت نشست و پرسید: حالتان خوب است؟

 بله خوبم. -

 صبحانه دارید؟ میل به -

 دانم.نمی -

 بهتر است یک لیوان شیر بخورید. -

گونه از من آرام از آن نوشید و پرسید: چرا اینهاور آرامپارچ رفت و لیوان را از شیر پر کرد و آرام شیر را به هاور داد.  طرفبهاو 

 کنید؟نگهداری می

أمور نجات شما هستم. اگر اتفاقی برای شما بیفتد این وظیفه من است که از شما مانند جانم محافظت کنم. چون من م -

 دانید، شما درهرحال باید آسوده باشید.من باید تاوان سنگینی را بپردازم. می

هاور ناگهان احساس دلسردی شدیدی کرد. سرش را روی بالش انداخت و آرام گفت: پس فقط از روی وظیفه و مسئولیت این کارها 

 دهید.را انجام می

 کمک به افرادی مانند شمارا دوست دارم. البته من -

 ولی من تصور دیگری داشتم. -

 ام؟ای نسبت به شما کردهآیا کوتاهی -

 نه اما ... -

 رحم هستید.هاور از خشم بر سر دختر فریاد زد: بله شما خیلی بیناگهان 

 و در آن حال سعی داشت از تخت برخیزد.

 کنم.نشوید. خواهش می کنم بلنددختر پریشان و ناراحت گفت: خواهش می

 ای ندارید؟هاور گفت: آیا به من عالقه

 چرا، باور کنید من شمارا دوست دارم. من متأسفم که ناراحتتان کردم. متأسفم. -

 کرد او را خواباند و گفت: استراحت کنید.اش پاک میهای هاور را از گونهکه اشکو درحالی

 ارباشم، زود باشید داستان مرموز اینجا را برایم تعریف کنید.دهم بیدهاور با لحن غمگینی گفت: ترجیح می
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 اید؟گونه رنجیدهکنم آرام باشید. چرا ایناز شما تقاضا می -

 بگوئید من کجا هستم. -

 آلود منتظر جواب دختر شد.و با چشمان خشم

 و دختر با ترس پاسخ داد: من اجازه این کار را ندارم. متأسفم.

 چرا؟هاور فریاد زد: چرا؟ 

 این کار مجازات دارد. گوش کنید، شمارا به خدا آزارم ندهید. -

 خواهم.زدم و کمک میاگر نگویید فریاد می -

 گویم.دختر کنار تخت نشست و ملتمسانه گفت: هر چه از من بخواهید فردا به شما می

 توانم بپذیرم؟چطور می -

 خورم.قسم می -

 کنم.اعتماد میهاور قدری آرام شد و گفت: بسیار خوب، به شما 

 مانم؟و ادامه داد: آیا من زنده می

 البته! -

 داد گفت: از شما ممنونم که حرفم را پذیرفتید.های هاور را با نرمی و لطافت ماساژ میکه شانهسپس درحالی

 دهید بروم؟او برخاست و گفت: حال اجازه می

 بسیار خوب. -

 را فشار دهید.هر زمان که با من کاری داشتید دکمه قرمز کنار تخت  -

ای بعد دختر خارج شد و دوباره افکار عجیب بر او هجوم آورد، او نظیر این اتاق را هاور سرش را تکان داد و چشمانش را بست. لحظه

 هرگز ندیده بود. وسایلی تا این حد متمدن و باارزش متعلق به چه کسی بود؟

اما او  شد؛های معطر درختان شنیده میو صدای بلبالن از میان شاخهدرخشید که به پنجره نگاه کرد آفتاب در آسمان میهنگامی

 ها متنفر است.حس کرد که از همه این

 کرد.اختیار دست بر دکمه سرخ گذاشت. گویا بودن دختر برایش ایجاد آرامش میاو بی

 ای بعد دختر با همان لطافت خاص وارد شد و پرسید: اتفاقی افتاده است؟و لحظه

 ن دوست دارم نزد من باشید.نه ولی م -

 بسیار خوب. -
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هایش شد. هاور حس کرد که دیگر تنها نیست و سپس او صندلی را برداشت و کنار تخت هاور نشست و مشغول ماساژ دادن شانه

وشتی که به خواب رفت دختر جوان مقابل آینه ایستاد و با خود گفت: او هم مانند بقیه به سرنچشمانش را بر هم گذاشت. هنگامی

 شوم دچار خواهد شد. بیچاره!

 اندک شب فرارسید ...و اندک

پرید. هوا حاال کامالً تاریک شده بود رفت از جا میساعت بود که پرستار کنار تخت نشسته بود و هرلحظه که به خواب می 10حدود 

 کرد.ای خاص را ایجاد میشب دلهرهها در آن سکوت نیمهداد. صدای جیرجیرکشب را نشان مینیمه 2و ساعت طالیی 

کرد. در غیر این صورت بایست از بیمارش در مقابل کارگران شورشی حفاظت میاما او می شدت سنگین شده بودند؛های دختر بهپلک

 شد.به مرگ محکوم می

ناچار اری شد و او بهاو برخاست و کمی قدم زد. سپس کارد را از روی میز برداشته و انگشت کوچکش را با آن برید، خون شدیدی ج

 آلودگی درآورد.سوزش زخم او را از خواب زخم را با باند بست و این

اما نیم ساعت بعد دوباره خستگی او را اسیر خود کرد. آرام روی صندلی نشست و سرش را روی میز گذاشت. چشمانش بسته شد و 

 هوش گردید...از خستگی بی

 بود. حال هاور کامالً خوب بود. دختر نفس راحتی کشید و دوباره چشمانش را بر هم گذاشت.صبح  4که از خواب پرید ساعت هنگامی

 صبح را نواخت، خطر رفع شده بود. 8... ساعت طالیی 

4 

 ردپای خونین

سیاه الی ابرهای باخته و کدر از البهاز ساعاتی پیش برف سپید جنگل حاشیه مکزیک را پوشانده بود. آفتاب در باالی آسمان رنگ

 های شب است.قدری سنگین و خفه بود که گویی نیمهپاشید. فضا بهآورد و نور ضعیفش را بر میان درختان میسر برمی

اما سرما و ترس وجودشان را سست کرده بود. از  کردند؛گذاشتند و راه خود را باز میهای برف قدم میوالدر و دو مأمور بر توده

رسید صدها فرسنگ راه وقفه فرار کردند تا جایی که به نظر میها را برای مبارزه فراخواند بیکه آن غرش ترسناک آنهنگامی

 اند.پیموده

های بلندی بودند که در سرمای کشنده محکم و استوار به رقص درآمده بودند. آن درختان قطور فقط اکنون تمام درختان فقط کاج

 رد.هایی بودند برای حکومت اشباح در جنگل سمترسک

شد، اثر های برف را بر صورتشان پاشید. کمی جلوتر روی برف بکر ردپایی دیده میها را نوازش داد و دانهای گونه آنباد غرب لحظه

های زیبای وطنش ترجیح داده بود و چیز، حتی بر خانهرحم را بر همهپای یک انسان. انسانی ملعون که مرگ تدریجی در جنگل بی

 آمد!ها میی بود که به شکار انسانشاید ردپای شیطان

www.takbook.com



 کمینگاه 17
 

  

جا طرف ردپا دویدند. بله ردپای انسان بود ... این هستی بشر است که در همهاز این ردپا نور امیدی بر دل سرد والدر تابید. هر سه به

 شت.شده بود، گویا انسانی نیاز به کمک داهای خونی نیز بر پیرامون آن روی برف پخشاما لکه شود؛مشاهده می

تر شده بود! گویا خطری بزرگی در های سرخ خون اینک گستردهها ادامه داشت. لکهها ردپا را تعقیب کردند، ردی که تا دوردستآن

 کمین بود.

 اما دیگر از قطرات خون اثری نبود. رفت؛سوی کلبه میخورد. ردپا بهای چوبی به چشم میکمی جلوتر ... در میان درختان کاج کلبه

های غبارآلودش سرد بودند. گویی آن کلبه رسید متروک است. شیشهای که به نظر میسوی کلبه دویدند، کلبها کنجکاوانه بههآن

ای عجیب مرموز مقر جاودان مردگان است! سیاهی ژرفی یکنواخت و سنگین به فضای درون آن حالتی هراسناک بخشیده بود. دلهره

 کننده بود.ای مسخها و دیگری ورود به کلبهبرفد. راهی رفتن به میان آن سه گمشده را بر سر دوراهی گزار

های برف به درون کلبه و سرانجام والدر تصمیم خود را گرفت. او با تردید دست بر دستگیره درب کلبه برد و آرام آن را گشود. دانه

ور کمرنگی از خورشید روشن شد. والدر که نفسش را در سینه پیشواز مرگ بروند. کف اتاق با نازهمه به خواستند اولدویدند. گویا می

 حبس کرده بود قدم بر درون کلبه گذاشت ...

ای از دیوار چوبی تبری آویخته سوز کوچکی قرار داشت و در گوشهشد. یک میز فرسوده که روی آن پیهای دیده نمیچیز غیرعادی 

 زده بود.مرورزمان زنگبود. تبر به

 شد. واضح بود که کلبه متروک است.درست روبروی والدر اجاقی خاموش و سرد یافت میمقابل در 

سوز را طرف میز رفت و پیهجا را پرکرده بود. والدر بهجای زوزه باد سکوت همهوالدر و دو مأمور واردشده و در را بستند. حال به

های ضعیف خورشید در هم سوز با شعاعا روشن کرد. نور پیهبرداشت. مقداری روغن در ته آن موجود بود. والدر با فندکش آن ر

 ها حکایت داشت.ای درون اجاق از قدمت طوالنی آنزده زغالههای خردشده و یخآمیخت. تکه

روح اتاق را آوری کرده و غذایی تهیه کنند و فضای سرد و بیتوانستند هیزم جمعها صبر کردند تا طوفان قطع شود. بعدازآن میآن

 ای نشسته و چشمانشان را بر هم گذاشتند.بنابراین هر سه در گوشه گرم سازند؛

 رفته بودند.... حوالی عصر بود و هر سه نفر کامالً به خواب

 وداع

 که والدر چشمانش را گشود شب شده بود ...هنگامی

 شده و فقط برف، سبک و لطیف شروع به بارش کرده بود.طوفان قطع

 دو مأمور را بیدار کرد و گفت: شب شده است، ما باید کاری بکنیم.والدر با نگرانی 

 چه باید کرد؟ -

 روم. فقط باید هر چه زودتر آتش روشن کنیم.آوری هیزم میمن برای جمع -

 او تبر کهنه را برداشت و گفت: باید بروم!
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ها در ای بعد صدای لگدکوب شدن برفدند و لحظهو سپس باعجله در را باز کرد و بیرون رفت. دو مأمور با نگرانی به همدیگر نگاه کر

صبری بنابراین با بی چیز در دسترسشان نبود؛اما هیچ ای بیندیشند؛زیر پاهای والدر رو به خاموشی رفت. دو مأمور برخاستند تا چاره

 رفت.سوز رو به خاموشی میکه شعله پیهمنتظر بازگشت والدر شدند. درحالی

 رقص شبانه

ها را به مبارزه طلبیده شد. گویی مرگ آنالی درختان شنیده میهای پرندگان از البهتاریک شده بود و فقط صدای ضجه هوا کامالً

 است.

توانست راه بازگشت را تشخیص دهد. مسلماً مشکلی کس نمیوقت شب هیچها بود که والدر رفته و دیگر برنگشته بود. در آنساعت

قدری سنگین بود که جای پای والدر کامالً پوشیده شده بود. گویی آن سه نفر با پای خود وارد برف بهآمده بود. ریزش برای او پیش

 اند که راه خروجی ندارد!شدهجهنمی 

ها در سیاهی درون اتاق سوز لحظاتی قبل خاموش شده بود. آنزیرا پیه شدند؛تر از قبل میزدهآن دو هرلحظه ناامیدتر و وحشت

شد. بیرون هم سکوت بود. گویا جالدان خود را برای مجازات این د و فقط نور ضعیف ماه لحظاتی کوتاه ظاهر میحبس شده بودن

 کردند.قربانیان ناتوان مهیا می

پیوسته و فرمانروایی مطلق را تشکیل همها بهکه جان آنراستیهم چون سایه خفاشان تشنه به خون ساکن و ساکت بودند. به درختان

های درون جنگل چون فریاد اسیران بود و صدای زوزه باد چون کرد. صدای ضجهپاره میبود. فرمانروایی که بدن اسیران را پارهداده 

 قهقهه دژخیمان.

 بخشید.ها نیز بر این جشن شبانه حالتی خوف انگیز میگاهی صدای زوزه گرگکرد. گاهکس در این میان احساس ترحمی نمیهیچ

ای رسید که طعمهکرد. چنین به نظر میآور ایجاد میپیاپی، این فریادهای مستانه در جنگل خلوت و مرده حالتی تهوعو این صداهای 

 بخت ... والدر باشد!شود و شاید آن طعمه نگونتکه میهای خونین درندگان تکهدر زیر آرواره

 .کنندها دارند دوستانشان را خبر میگرگ شنوی؟ها را میشنوی جک؟ صدای زوزهتامور با لحنی ترسناک گفت: می

 .ایم. بهتر نیست جستجویی در این اطراف بکنیم؟ شاید والدر درخطر باشدو ادامه داد: ما مثل ترسوها اینجا ایستاده

 گفت: اگر خطری او را تهدید کند ما باید همراهش باشیم. جک با صدای محکمی

 اه ایستادند ...اما ناگ طرف در دویدند؛درنگ بههر دو بی

 گردد کسی اینجا باشد؟که والدر بازمیتامور گفت: آیا نباید هنگامی

 روم.جک سرش را تکان داد و گفت: بسیار خوب، تو اینجا بمان. من به دنبالش می

 های جک انداخت و گفت: مواظب خودت باش.تامور دست بر شانه

 اید مفید باشد.و سپس کاردی را از کمرش کشید و به جک داد و گفت: ش
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 ای بعد او هم در زیر سایه مرگبار درختان محو شد.جک لبخندی زد و از کلبه بیرون رفت و لحظه

 حال تامور تنهای تنها بود. روی صندلی کنار میز نشست و زیر لب گفت: حال چه باید بکنم؟

 داد و ناچار بود منتظر باشد.اما گرسنگی آزارش می سرش را روی میز گذاشت؛

کشید. یقه لباسش را باال زد و صورتش را در زیرا افکارش فلج شده بودند. بدنش از سرما تیر می چشمانش را بست تا بهتر فکر کند؛

 زیر لباسش جای داد.

 ها او را متوجه بیرون کرد. آیا والدر آمده بود؟در همین اثنا صدای له شدن برف

 ت سرش آمد. صدای نعره یک خرس بود!طرف در دوید، اما صدا از پشاو با خوشحالی به

اما آن کلبه کوچک چطور  اش بود فراگرفت. با وحشت قفل سست در را انداخت؛سرتاپای تامور را ترس از مرگ که در چند قدمی

 های فوالدین یک خرس گرسنه نجات دهد؟توانست او را از پنجهمی

 ای پناه گیرد اما هیچ راه فراری وجود نداشت.توانست خارج شود. ناچار بود در گوشهلرزید، نمیبدنش می

رسید های خرس درنده روی الوارهای فرسوده کلبه او را واداشت تا درون اجاق رفته و پناه گیرد، به نظر میصدای کشیده شدن پنجه

 زمان مرگ او فرارسیده است. صدای نعره وحشیانه خرس صحنه خونینی را در نظرش مجسم کرد!

 پیکر برای به دست آوردن طعمه در دریدن الوارها قدرتمندتر از قبل شد.های بلند خرس غولناخن در این میان و

 خراشرنده دل

های ای را طی کرده بود. او در هر قدم تکهاز ساعاتی قبل که ریزش برف به پایان رسیده بود جک از کلبه دور شده و مسافت طوالنی

 گرفته بود.و بدین شکل راه مشخصی را در پیشبست های درختان میلباسش را به شاخه

 ها در این حوالی بودند. او به پیرامونش نظری انداخت.تواند والدر را صدا کند. چون گرگبا خود اندیشید که نمی

د. آن سو کرای درخشان به چشمش خورد ... و آرام شروع به حرکت به آنهای سپید برف لکهناگهان در جهت غرب در میان انباشته

 ها ایجادشده است.ای آتشین سوراخی در برفدرخشید که گویی از کورهلکه چنان می

قدری رؤیایی بود که او تصور کرد در خواب است. آن لکه درخشان یک سکه بزرگ طال بود. گویی او جلوتر رفت، منظره مقابلش به

ها برداشت. از طالی ناب بود و در نور برفدرنگ سکه را از میان یها افتاده بود. جک ببرفآن سکه از جامه فرشته شب در آنجا میان 

شده بود. او از اینکه ای سنگین که روی آن کلماتی حکدرخشید. او نظیر این سکه را هرگز ندیده بود، سکهماهتاب با زیبایی می

 فشرد.اش میرا محکم در دستان خسته که سکهچنین غنیمتی به دست آورده است خوشحال راه بازگشت را در پیش گرفت. درحالی

بایست این سکه را که خودش یافته ای شدید وجودش را احاطه کرد. چرا میدوید. ناگاه وسوسهوقفه میبی حدود یک ساعت بود که

 داد؟کس به دوستانش نشان میبود و بدون کمک هیچ
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خبر از تمامی خطرات آرمیده بود. او سکه را رو به آسمان آن باال بیای ایستاد و به آسمان نگاه کرد. ماه سپید و درخشان در او لحظه

 گرفت و دوباره نگاهش کرد ...

تر از ای آویخته را دید. نور ماه ضعیفازمسیرش بر باالی یک درخت کاج، جایی که درست در دیدش بود الشهطرف خارجناگاه در آن

 سو حرکت کرد.آن بود که جزئیات را ببیند. پس ناخودآگاه به آن

رسید. آن شبح سیاه که با دستان که به زیر درخت رسید سایه الشه مقابل پاهایش بود. چیزی که او دید غیرممکن به نظر میهنگامی

 توانایی به دار آویخته شده بود جسد یک انسان بود.

زده اش زنگاو نزدیک رفت، تبری که تیغهشد. طرف درخت چیزی دیده میحالی نظری به پایین درخت انداخت. در آنجک با پریشان

 ها افتاده بود. او اندیشید که اگر والدر کشته نشده باشد قطعاً در کلبه چوبی در کنار تامور خواهد بود.بود بر روی برف

 تپید.تندی میکه قلبش بهسرعت راه برگشت را در پیش گرفت، باعجله و هراسان. درحالیاو به

 کرد، زیرا معتقد بود که او صاحب اصلی آن است. جک سکه طال را پنهان

 رسید تا کلبه راه زیادی نمانده باشد.وقفه دوید و سپس ایستاد تا استراحتی کند. به نظر میاو دقایقی را بی

 خون بودند! شد که آغشته بهها دیده میهایی از چوباما از کلبه خبری نبود! بلکه ویرانه هایی آرام به جلو رفت؛این بار با قدم

 بود. شدهگرفتهکه جان والدر در این جنگل مخوف  گونههمانتامور گرفتار حیوانات وحشی شده است او دریافت که 

 زده به مصیبت بزرگی که بر همراهانش واردشده بود گریه کرد.و آنگاه جک تنهای تنها در آن قتلگاه سرد و یخ

 درخشیدند.نگاهی انداخت. ستارگان با فخرفروشی میهایش را پاک کرد و به آسمان کمی بعد اشک

کرد بختی میروی الوارهای پوسیده حکایت از قربانی نگوناما آثار خون حال دیگر از آن دژخیمان و از آن فرمانروای جالد خبری نبود؛

 ای هستی را از نهادش ربوده بود.که گیوتین برنده

داد. آنچه در غیاب جک بر سر تامور شب خبر میخراش نیمههای دلها و از رندهکنجهرشته شده تامور نیز از شهای رشتهو لباس

 اسیرشده دوزخ سبز آمده بود.

اندیشی کننده او را از چارهکرد تا شاید راه نجاتی پیش پایش گشوده شود. باآنکه یاس مسخدم صبر میبایست تا سپیدهحال جک می

 ای برای او باشد.توانست نوید تازهمیناتوان ساخته بود اما طلوع آفتاب 

5 

 گذشت

پاشیدند گذشته بود و نوار باریکی از آن درون اتاق های وحشی که عطر خود را به اطراف میپرتوهای کمرنگ آفتاب از میان گل

 یافته بود.طالیی راه
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غی مصنوعی است. در اینجا حتی آفتاب هم دانید، این باغ، بانگریست آهی کشید و به هاور گفت: میدختر پرستار که به باغ می

 مصنوعی است.

 هاور با لحنی خشمگین پرسید: آیا شما هم مصنوعی هستید؟

 پندارید؟به چه علت جنین می -

 ترین صحبتی واهمه دارید.چون شما از کوچک -

 اندازم.دختر لبخندزنان کنار هاور نشست و گفت: اگر من حرفی بزنم جان شمارا به خطر می

 اید؟لتان را به عقب انداختهچرا قو -

 از شما خواهشی دارم. -

 چه خواهشی؟ -

 اندازم.باید قول بدهید که این موضوع را برای کسی فاش نکنید. من با این کار همه را به خطر می -

 چرا سعی دارید از موضوع اصلی دور شوید؟ چرا؟ -

 اما با مرگ شما من هم باید بمیرم. شماست؛صبر کنید. اگر دوست دارید هر چه زودتر بمیرید این دیگر با خود  -

دانید اگر مأمور نجات شما یک مرد بود مسلماً نشین گفت: میسپس نگاهی به باغ انداخت و سخنش را قطع کرد و آرام با صدایی دل

 آمد و ...از این پافشاری شما به تنگ می

 و چه؟ -

 زیرا شما خیلی کنجکاو هستید. ؛کشتندکرد. در آن صورت شمارا میو شمارا به لرد معرفی می -

 کنید؟ای میخدمتیشما چطور؟ آیا چنین خوش -

دانم چرا شما خشمگین هستید. آیا دهم. نمینه. مطمئن باشید. من در خدمت شما هستم. هر چه دستور بدهید انجام می -

 بدقولی من خیلی طوالنی بوده است؟

 موضوع این نیست. -

 کنم که ...من گمان می -

ای داشت بامتانت وارد اتاق شد. دختر برخاسته و گفت: چه امری داشتید تاق گشوده شد. مردی که کراوات طالییناگاه در ا -

 جناب رئیس؟

 وارد داشته باشم.میل دارم مالقاتی با مریض تازه -

 بله جناب رئیس. -

 ای از اتاق ایستاد.سپس دختر احترام گذاشت و آرام در گوشه -

 هاور پرسید: شما کی هستید؟

 ن رئیس مأموران نجات هستم و شما؟م -

 دانم.من؟ نمی -

 دانید؟رئیس لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: چطور نمی -
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 اند.کنم ایشان دچار فراموشی شدهدختر گفت: جناب رئیس، تصور می

هاور  ای گفت: درهرحال حالتان خوب است و این امتیازی برای مأمور نجات شماست. سپس دست بر پیشانیرئیس با لحن جدی

 نهاد و ادامه داد: شما شخصی را که همراهتان بود به خاطر ندارید؟

 نه. -

 نتیجه است.بسیار خوب، گویا صحبت با شما باوجود فراموشی بی -

طرف دررفت و اتاق را ترک نمود. گویا به او گوشزد کرد که رازی را برای کرد بهکه پرستار آرام صحبت میسپس برخاست و درحالی

 کند.هاور فاش ن

ای ناراحت و نگران داشت. هاور دریافت که بر امری که چهرهای بعد اتاق را ترک کرد تا غذای هاور را بیاورد. درحالیدختر هم لحظه

 زیرا او فقط یک مأمور ساده بود. کرده است. پس تصمیم گرفت که دیگر دختر را وادار به حرف زدن نکند؛غیرممکن پافشاری می

 زیرا جان دختر درخطر بود. باید مدتی صبر کند؛هاور اندیشید که 

زد با صدایی غمگین گفت ک جناب رئیس به که آن را هم میلحظاتی بعد دختر وارد شد. ظرف غذا را روی میز گذاشت و درحالی

 متأسفم.کنید. آسانی فاش میمن دستور دادند که هیچ توضیحی برایتان ندهم. شما دچار فراموشی هستید و رازها را به

 زدم.حدس می -

 خواهید وادارم کنید تا حرف بزنم؟آیا بازهم می -

 پوشم. دیگر لزومی ندارد نگران باشید.ام چشم میهاور آهی کشید و با لحنی دلسوزانه گفت: من از خواسته

 ندارید؟توانست باور کند و پرسید: یعنی دیگر اصراری زده به هاور نگاه کرد، او نمیدختر با چشمان حیرت

 ام غیرممکن بوده است.نه زیرا دریافتم که خواسته -

 متشکرم، مرا از مشکل بزرگی نجات دادید. -

 های شما سپاسگزارم.هاور لبخندی زد و گفت: من هم از پرستاری

 این وظیفه من است. -

 ها عاشق خورشیدند.اند. آنر چرخیدهسوی پرتوهای نوها بهگردانپرستار در آن حال به باغ نگاهی انداخت و گفت: نگاه کنید، آفتاب

دانم که منظره زیبایی ندارد اما من آن را ای دیگر اشاره کرد: آن درخت سیب در آن گوشه باغ پژمرده است. میو سپس به گوشه

هم ازنظرم  هاکنم. حتی شبشوم و در آن لحظه به آن نگاه میکه شما بروید ... من مانند درخت سیب تنها میدوست دارم. هنگامی

شده نجات که خداوند کمکم کند و مرا از این شهر نفرینشود تا اینکه بیمار دیگری باید و مرا به خود مشغول کند و یا آندور نمی

 دهد.

 نواخت.بعدازظهر را می 2که ساعت طالیی او با ظرف کنار تخت هاور نشست ... درحالی
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اساس و آسای غرب بیهای طبیعت بدون باد معجزهماه آگوست است اما این زیباییرسید فضای بیرون چنان گرم بود که به نظر می

 زودگذر بودند ...

6 

 یخچال دژخیمان

آفتاب کمرنگ ماه مارس بر وسط آسمان رسیده بود و جک ناراحت در کنار کلبه ویران نشسته بود. او سکه طال را در دستش گرفت 

چیز رحمانه نابودشده بودند. برای او دیگر هیچشبیخون بیکه دوستانش در یک درحالیو به آن نگاه کرد. دیگر چه ارزشی داشت 

 اهمیت نداشت.

اصالتان خودفروخته هنگامی ها چون بیکرد. آنصفت بودند در دلش احساس مینفرتی عجیب از درختان که تزویرگرانی شیطان

ای دیگر دست در دست ای با زیبایی و لحظهخوار، لحظهی آدمچون فرشتگان سبزپوش و ساعاتی بعد در تاریکی شب چون اشباح

 نهادند.پلیدی می

 زدند.درختان بامتانتی اسرارآمیز استوار ایستاده بودند، گویی بر غم تنها بازمانده دوزخ ریشخند می

کردند. انگار که پایداری میرمق بودند که انباشته برف همچنان در مقابلشان جک نگاهی به آفتاب انداخت، پرتوهایش چنان بی

 روح باشد.خواست جنگل همچنان سرد و بیخورشید هم می

ای ضخیم و تیره را تشکیل دادند. گویی مقدمات جشن کم تودهلحظاتی بعد ... ابرهای تیره دوباره در آسمان به هم پیوستند و کم

 کردند.مرگ را فراهم می

طرف کلبه ویران دوید و بر الوارهایش چنگ زد ر شرکت کند با وحشت برخاست و بهجک که دیگر حاضر نبود در این مهمانی کشتا

ها را بر زمین ای نامرئی آنکرد. گویی پنجهتر از آن بودند که تصورش را میاما الوارها سنگین تا بتواند سرپناهی موقت بسازد؛

 میخکوب کرده بود.

 شده هویدا شد.کف کلبه چوبی ویران اما به ناگاه یکی از الوارها کنار رفت و نیمی از

تر از جنگل و یا ای گه شاید به دوزخی هولناکای بود! دریچهو چیزی عجیب جک را متوجه خود کرد، در زیر میز خردشده دریچه

 شد.به دنیایی متمدن گشوده می

لدر را نابود کرده بودند. دستانی پلیدتر و او با ناباوری دست بر دریچه کشید. بازهم دستی توانا در کار بود، همان دستانی که وا

 قدرتمندتر ازآنچه تصورش رود.

 ای در پیش است.کرد که بازهم تلهزیرا گمان می لرزید؛ای عجیب بر او مستولی شد. دستان جک میدلهره

ا عمق تاریکی ادامه داشت و اما نردبانی در گوشه گودال بود که ت آرامی دریچه را گشود. بازهم سیاهی و انجماد سکوت بود؛او به

 کنجکاوی شدید او را واداشت که بر اولین پله نردبان قدم گذارد.
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و لحظاتی بعد به انتهای نردبان رسید ... او اکنون در پایین گودال قرار داشت. او آرام به اطرافش نگاه انداخت. در طرف چپ گودال 

هایش را برای دریدن بدن او تیز بود و شاید در انتهای غار مخفی مرگ ناخنای مخفی را یافته مستقیم ادامه داشت. گویا او دخمه

 کرد.می

داد هایش را سنگین ولی محتاطانه به جلو برداشت. او احتمال میاما جک مصمم شده بود که این غار را تا انتها طی کند. پس قدم

ن افکار پریشان او را در ادامه راهش، راهی که انتهایی مرموز یک از ایاش به قعر چاهی سیاه و عمیق فرورود اما هیچدر قدم بعدی

کرد. او دریافت که این دست توان تنها نیست بلکه همراهان بسیاری دارد و این را زمانی دریافت که کف دستش داشت سست نمی

 ت.ها تماس پیدا کرد. مسلم بود که این غار طوالنی سازندگانی ماهر داشته اسبا سطح خشن دیواره

 ای قرار داشت.شد و در پایین در طالییهایی دیده میها لکهرفت. روی پلههایی به پایین میادامه راه با پله 

درخشید مقابلش بود. دری که با قطعات طال تزئین ها میجک باعجله به پایین رفت. اکنون در طالیی که در زیر نور کمرنگ المپ

 شده بود.

 ود تا همه اسرار برایش فاش شود.گشبایست آن را میحال می

یعنی آن دستان توانا چون جالدان  که به در نزدیک شد بوی تعفن شدیدی به مشامش خورد، گویا جسدی در آنجا بود؛هنگامی

 گاهی ترتیب داده بودند؟شکنجه

خواران بود. روی درب قفل برای آدم تر شدن سرما را احساس کرد. در طالیی شدیداً سرد و منجمد بود. گویا آنجا یخچالیاو با نزدیک

بزرگی بود. جک شکی نداشت که در کامالً قفل است اما با کنجکاوی دستگیره را فشار داد ... برخالف تصورش در باز بود! دژخیم 

امش را پر کرد یخچال فراموش کرده بود که در را به روی جنایات خود ببندد. در با فشار او آرام باز شد و به ناگاه بوی تند خون مش

 مهابا داخل اتاق پرید.و او را به وحشتی شدید انداخت. صورتش را با دستانش گرفت و بی

شده بود. تعدادی از هم گذاشتهها رویها! در آنجا اجساد زیادی از انسانبوی شدید تعفن و خون او را دچار سرگیجه کرد. بوی الشه

رنگ بود و های تعدادی از مردگان از ابریشم سرخشده بودند. لباسمه متعفن افزودهها اسکلت شده و تعدادی دیگر تازه به دخآن

 ها لباس را رنگین کرده بود! کف اتاق دریایی از خون بود.خون آنشاید هم

طرف کرد. او به پیرامونش نگاه کرد. همه های کثیف را نظاره میرحمیجک از این صحنه هولناک میخکوب شده و با وحشت این بی

های خود را خواستند با آن حریرهای زیبا پلیدیاز مردگان انباشته بود. روی تعدادی از اجساد حریری سپید گذارده بودند. گویی می

 پنهان سازند.

او اندیشید که موضوع یک آدم کشی بزرگ در میان است. پس با سرعت از یخچال دژخیمان بیرون دوید و در را محکم بست. دیگر 

 رسید. نفس راحتی کشید و با خود گفت: باید به مکزیک بازگردم.ها به مشام نمیه الشهبوی زنند

ترسید. بلکه احساس کرد موضوع مرگ و زندگی همگان ها باال رفت و شروع به دویدن کرد. دیگر از چیزی نمیدرنگ از پلهجک بی

تناک پی برد و حال او خطر بزرگی برای دستان توانا بود. دستانی در پیش است. گویا دوزخ سبز او را زنده گذارده بود تا با رازی دهش

 آلود بودند.که خون
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شود اما انسانیت ضعیفی که در وجودش دانست که باز جشن شبانه گریبان گیرش میزودی دخمه تاریک را پشت سر گذاشت. میاو به

 آدمکشی پایان دهد. دانست که به اینداشت از خواب بیدار شده بود و اکنون وظیفه خود می

اما از نور، حتی پرتوی کوچک  خراش رسیده باشد؛رسید که به انتهای دخمه دلزیرابه نظر می تر کرد؛هایش را آهستهاو با تردید قدم

تر از ناپذیرهای انباشته، استوارتر و شکستزیرا اکنون دیوار سرد و منجمد برف طرف دیواره دخمه دوید؛خبری نبود. او سراسیمه به

کرد مقابلش بود. بله جشن شبانه در جریان بود اما در خارج از دخمه، میان درختان. دیوار غار که هیچ ضربت پوالدینی بر آن نفوذ نمی

ها برخاسته و قلبش از یخ بود خندید. او از میان برفگور شده بود میبهآلود بر جک که زندهفرمانروای جنگل دوباره با دستانی خون

خراش او که جون های دلای صدای خندهبرد و لحظهتوانست احساس ترحمی داشته باشد. بلکه از این فریادها لذت میمیپس ن

 زوزه تبر مرگ بود در گوشش پیچید.

ای که ساعاتی قبل بر باالی سرش دست اتحاد به هم دستانش از تماس با برف کرخت شده بود، هیچ راه فراری نبود. ابرهای تیره

آرام با کوهی از کرد دهانه دریچه آرامپایان را نظاره میکه او آن جنایات بیای جز نابودی او در سر نداشتند. هنگامیه بودند نقشهداد

 شد. واضح بود که جنگل پلید هم مطیع آن دستان تواناست.برف پوشیده می

زده ها یخاما برف از کمرش کشید و بر دیواره برفی کوبید؛او با خود فکر کرد تا بلکه راهی بیابد. کاردی همراهش بود. پس آن را 

انداخت. دستان جک سست و کرخت شده بودند. او چون دید هایی کوچک بر آن دیوار شیطانی میبودند و ضربات کارد فقط خراش

 .اما دیوارهایی قطور او را احاطه کرده بودند اختیار فریاد زد و کمک خواست؛تالشش حاصلی ندارد بی

جک با ناراحتی بر زمین نشست و بغض گلویش را گرفت. ذهنش فلج شده بود. ناامید سرش را بر دیوار گذاشت. اینک مرگ به 

 مالقاتش آمده بود!

 لگدمال انسانیت

تازه هایی مهوع بود. اجسادی که کرد. جایی که در آن صحنهجک با هراس به یخچال سرد دژخیمان، به یخچال دستان توانا فکر می

گشت. او با دست خود دیوار برفی زودی بازمیآورد بهای به نظرش رسید. دژخیمی که اجساد را به این دخمه میبودند ... ناگاه چاره

 شد و این فرصتی مناسب برای جک بود تا از این زندان سیاه رهایی یابد.شکسته و داخل میرا درهم

 قاتالن بازگشت تا در آنجا پنهان شود.سوی یخچال درنگ برخاست و دوباره بهپس بی

خبر از این اشتباه بزرگ آنجا را ترک کرده مانده بود. جک بیکه کاردش کنار دیوار برفی باقیزودی در قلب تاریکی فرورفت درحالیبه

 بود!

 آید.زودی میکه وارد یخچال شد به در تکیه داد و با خود گفت: او بههنگامی

ای ترسناک داشتند نگاهی انداخت. نگاهی که آکنده از دلسوزی بود. سپس در کنار در ه در زیر نور چراغ جلوهاو به اجساد مردگان گ

 بر زمین نشست و منتظر ماند.
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شده بودند هایی که موردتهاجم الشخوران آن یخچال خونین قرارگرفته بودند، بدن اجساد که در میان انگشتان دست توانا لهاسکلت

شده آمیخته و به این یخچال نفرینفشرد. بوی خون و مرگ درهمپاره بود همگی دلش را سخت میآلود و پارهراشی خونخو به طرز دل

 فضایی سنگین و مرگبار داده بود.

توانست زنده بماند؟ ها بعد بیاید آیا او میکرد. او با خود گفت که اگر دژخیم ماهساعاتی گذشت. جک شدیداً احساس گرسنگی می

شد. کسی که خوار میکرد؟ در آن صورت او هم موجودی پست و خونگرفت و از این مردگان تغذیه میا باید انسانیت را نادیده میآی

باره بدنش سرد شد. یکتکه کند و ببلعد؟ بهها اجساد را تکهتوانست مانند گرگماند. آیا او میهای مردگان زنده میبا خوردن الشه

 نین کند!قطعاً ناچار بود چ

 اسیر توحش

رمق به در تکیه داده بود. گرسنگی شدید گذشت. او ضعیف و بیشده بود چندین روز میاز زمانی که جک در آن دخمه سرد زندانی

 آزرد.هرلحظه بیشتر او را می

آلود، اال در اتاقی سرد و خوناما ح داد مانند دوستانش در جنگل بمیرد، کنار طبیعت؛که به گورش قدم گذارده بود. ترجیح میراستیبه

 حاصل.کرد. تالشی بیانباشته از اجساد مردگان برای رهایی تقال می

رسید حتی دستان توانا نیز از شکست آن ناتوان باشند. حال دیگر بوی تعفن زده بود که به نظر میدر این مدت دیوار برفی چنان یخ

جای آن درندگی و عطش خون جایگزین شود و بهآرامی نابود میاینجا به برایش عادی شده بود. او احساس کرد که عواطفش در

 آشام بود.های خونگردد. دستانش اکنون بسان پنجهمی

 رود ...اندک چشمانش بسته شد. گویی که به خواب جاودان میلرزید. اندکبدنش از سرما و گرسنگی می

شود در مغزش طنین انداخت و او را از جا پراند. آن ر اسیران کوبیده میکه ناگاه صدایی سنگین و مداوم چون پتک مرگ که بر س

 آمد!سوی یخچال میهای یک انسان بود. او بهپیچید صدای گامزده میصدا که تا قلب دیوارهای یخ

 جک از جا برخاست ... دژخیم آمده بود!

ود. به یادش آمد که آن را کنار دیوار برفی جاگذاشته است. اما از کارد خبری نب درنگ دست بر کمرش برد تا کارد را بکشد؛او بی

 کرد؟حال چه باید می

 اندیشید.ای میاش درخطر بود، باید هر چه زودتر چارهزندگی

های خونین فرورود. اکنون زیر تلی از اجساد قرار که ناگهان فکری به نظرش رسید ... میل به حیات او را وادار کرد تا میان الشه

 الی اجساد به در ورودی نگاه کرد.او در آن حال از البه داشت.

که سه جسد بر دوشش بود. او دستگیره حرکت کرد و در گشوده شد. سیاهی مخوفی چون دیو به درون یخچال خزید، درحالی

 د.تر و تواناتر از حد تصورش بوکشید بسیار مخوفگاه چنین هیکلی ندیده بود. دژخیمی که انتظارش را میهیچ
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آمد. سوی او میزیرا دژخیم به جک دریافت که اشتباه بزرگی کرده است. سپس نفسش را حبس کرد و با وحشت چشمانش را بست؛

قدر سنگین که جک را به زمین میخکوب کرد. گویی او تر شد. آناش با ماسک سیاهی پوشیده بود و آنگاه تل اجساد سنگینچهره

 اند.را در تابوت گذارده

جا قطع های سنگینش دور شد و بیرون رفت. صدای بسته شدن قفل در چون طبل مرگ امید جک را از همهازآن با گامپسدژخیم 

 کرد. صدای پای دژخیم هرلحظه کمتر و کمتر شد! جک تالش کرد تا با تمام قدرتش خود را از میان اجساد بیرون کشد.

 شده بود ...اما دیگر صدای پاهای دژخیم قطع زد، بر در کوبید؛ طرف در دوید. فریادو سرانجام خود را رها کرد و به

ای بعد دریچه نیز بسته شد. کارد در شده دیوار برفی را پشت سر گذاشت و لحظههای متالشیدژخیم به انتهای دخمه رسید و برف

 شده بود.هایی که دژخیم زیر پا گذارده بود مانند جک زندانیزیر توده برف

های چیز بگذرد. او از شدت ضعف بر زمین افتاد. اکنون میل به خون، خونی که از رگاش باید از همهه برای زندگیجک دریافت ک

 این مردگان بمکد در دلش قوت گرفت.

 اش ناچار بود طعم زهم گوشت را نادیده بگیرد.اش، برای هستیسوی اجساد برود. برای زندگیاختیار روی زمین خزید تا بهپس بی

 حال توحشی شدید وجودش را مطیع خودساخته بود!

7 

 ماگماهای آتش

 رسید.آلود به نظر میکه هاور چشمانش را باز کرد صبح زود بود. هوای بیرون مههنگامی

های وحشی نظرش را جلب کرد. مصمم شد تا برخیزد و با پای خود باغ را از نزدیک ببیند. باغی که او نفس عمیقی کشید. بوی الله

 های آن توصیف کرده بود.ختر از زیبایید

کرد صدا عمل میبایست آرام و بیاو نگاهی به دختر جوان انداخت. دختر سرش را روی میز گذاشته و در خوابی خوش بود. هاور می

ویش را جمع کرد آرامی پاهایش را بر زمین گذاشت. نیرتا او بیدار نشود. با پایش نگاهی انداخت، نفسش را در سینه حبس کرد و به

اما پای راستش سست و خارج از اختیارش بود. او قبل از آنکه تعادلش بر هم  تا روی دوپایش بایستد. تدریجاً برخاست و ایستاد؛

 شدت درد داشت.طرف میز رفت و با زحمت دستش را بر میز تکیه داد. پایش بهخورد به

کشید. دوباره قدرتش را جمع سختی تیر میاش بها آنجا فاصله داشت. سینهزنان به پنجره نگاه کرد. تنها چندین قدم تسپس نفس

 ای تازه داشت.شد اینک جلوهکرد تا این چند قدم را نیز بپیماید. باغی که در نظر او فقط به محدوده پنجره خالصه می

 سوی پنجره رفت.اختیار بهکشید. بیحس کنجکاوی هاور هرلحظه بیشتر زبانه می

اش با غرش که صدای نالهای شدید شروع شد و او که قادر نبود تعادلش را حفظ کند نقش زمین شد. درحالیلرزهبه ناگاه زمین ... اما

 آمیخت.مهیبی درمی
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هوش شده و بازهم شهر را دچار آشفتگی کرده بود. دختر متوجه هاور شد که بیفشان کانت دوباره فعالدختر نگران از جا پرید. آتش

 پنجره افتاده بود و قطرات خونش روی زمین ریخته بود ... کنار

 ... اندکی بعد هاور به هوش آمد و دختر را دید که نگران کنار بالین اوست. او از خطر بزرگی رهایی یافته بود.

 خواهید خودکشی کنید؟دختر با ناراحتی پرسید: چرا راه رفتید؟ مگر می

 کردم.مینه ولی حداقل از این وضع نجات پیدا  -

 اما من چه؟ آیا به فکر من نیستید؟ -

 من فقط قصد داشتم باغ را از نزدیک ببینم. -

 تر از آن خواهید دید.زودی چیزهای عجیبکنید؟ بهقدر عجله میچرا این -

 توانید بگوئید؟هاور فریاد زد: کی؟ آیا می

 ماه دیگر. 4 -

 ماه دیگر؟ 4هاور با وحشت تکرار کرد: 

 لرزه چه بود؟ادامه داد: این زمینسپس با کنجکاوی 

 دهد که نباید به آن توجه کنید.ای کوتاه رخ میلرزهگاهی زمینفشان کانت. گاهفوران آتش -

 خراش را هنوز به یادداشت!او آن حادثه دل ؟شدمی. آیا این شهر هم به سرنوشت شهر بزرگ لوانت دچار فرورفتهاور به فکر 

 آورم.آوردم! شهر لوانت ... من رست هاور کاپیتان کشتی زینتی. همه را به خاطر میناگاه هاور گفت: من به یاد 

 اید؟دختر با حیرت پرسید: شما خوب شده

 بله! -

 آورید.چیز را به خاطر مییافتید. خدا را شکر که همهافتاد هرگز بهبود نمیخوشحالم، شاید اگر این اتفاق نمی -

رقصیدند. او در آن حال از های سرخ وحشی مقابل دیدگانش میدید. اکنون اللهای دیگر میزاویه... ظهر شده بود و هاور باغ را از 

ای کوچک در خبر بود. سرنوشت همواره انسان را پس از شادیزیرا از آینده تلخش بی همه زیبایی احساس خوشبختی کرد؛آن

 رابر است!دهد. گویی برای هر نشیب فرازی صدها بتنگنایی بس بزرگ قرار می
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 کلید زندگی
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مارس پرتوهایی گرم نافذ داشت. دیگر زمستان رو به پایان بود و دوران حکومت فرمانروایان برفی به اتمام رسیده بود و  18آفتاب 

زندگی آغاز  ای ازشده و رودخانه را پرآب کرده بودند. اینک دوره تازهآرامی ذوبهای جنگل بهدادند. برفروزها نوید بهار زیبا را می

 بارید. گویی آسمان مرده است ...هنگام زمانی کوتاه برفی پراکنده میشد و فقط شبمی

شده بود. برای او روز و شب مشخص نبود. در آنجا همواره روشنایی بود. گویی فرمانروایان راستی فراموشاما در یخچال جک به

 .افزودندجان از شیرازه خود بر آن چراغ پرنور مینیمه

 ها طوالنی است.روز برای یک زندانی مانند سال 6

اما مدتی  مرگ رفت و دریافت که حس تنفرش بر توحش غلبه دارد؛برای اولین بار که او خون سرد و مرده را به کامش کشید روبه

بلکه منبع غذایش محسوب  ها برایش ترسناک نبودند.هایی از خون نوشید و جانش از مرگ نجات یافت. دیگر آن الشهبعد بازهم جرعه

 کرد که خویی حیوانی یافت است.شدند. حال او حس میمی

 های محکم و کوبنده.و سرانجام پس از چند روز ... دوباره صدایی آشنا در گوشش طنین انداخت. همان گام

ها انداخت. نه از روی ترس بلکه این آمده بود. جک دوباره خود را میان الشهدژخیم پس از چندین روز دوباره به مالقات این زندانی 

 فشرد.که استخوان یکی از مردگان را در دستانش میای در سر داشت، درحالیبار حیله

اما نه او زنده  شانه ستبرش قرار داشت؛که باز جسد یک انسان روی آنگاه در باز شد و همان هیکل قیرگون دژخیم داخل شد. درحالی

 کرد.می حرکت میآرااش بهبود. قفسه سینه

جانب در طالیی متوجه کرد. جوانی شد چشمان جک و دژخیم را بههای دیگری که با نرمی نزدیک میدر همین لحظات صدای گام

 الغراندام که پالتویی سپید بر تن داشت و گویی نماینده برف بود داخل شد و گفت: نه او هنوز زنده است. جای او در اینجا نیست.

 کنم.ژخیم در پاسخ به او در اتاق پیچید: این فرمان لرد است و من اوامر او را اجرا میو صدای خشن د

 گیرم.ای گفت: او را ببرید. من مسئولیت این کار را بر عهده میجویانهجوان با صدای صلح

 بسیار خوب. -

 جوان کلید را از دست دژخیم گرفت و گفت: من باید اینجا را بازرسی کنم.

 های بلندش از اتاق بیرون رفت.آن فضا را پر کرد. دژخیم با گامو سپس سکوت 

 اکنون جک با فردی عادی طرف شده بود. او صبر کرد تا دژخیم کامالً دور شود. قلبش به تپش درآمده بود.

 رسید.ظر میچرخاند شروع به بررسی وضع اجساد کرد. کاری که قدری عجیب به نکه کلید را در دستش میشده و درحالیجوان خم

سوی جوان حمله کرد. قبل از آنکه جوان به خود بیاید او استخوان را محکم بر سرش درنگ بهسپس جک به خود جرئت داد و بی

 حال نقش بر زمین شد.فروکرد و جوان بی

 طرف در دوید. از اتاق خارج شد و در را قفل کرد.جک نفس راحتی کشید. کلید را از روی زمین برداشت و به

www.takbook.com



 محمد علی قجه 30
  

 اما آن جوان چه؟ با خود زمزمه کرد: اهمیتی ندارد! یافته است؛شد که سرانجام نجاتباورش نمی

 مالقات طبیعت

 )فراخوان دوم(

ها های خورشید را که میان کوههای مرده گذاشت. او لطافت شعاعای بعد قدم بر برفجک با اشتیاق فراوان از نردبان باال رفت و لحظه

 ش احساس کرد. حال پس از چندین روز قدم بر طبیعت گذارده و فراخوانش را اجابت کرده بود.رفت بر صورتفرومی

 گر سالم گفت.ها و حتی بر درختان حیلهها، بر این رنگوزید همچون نوازشی بر صورتش بود. او بر این زیباییبادی که می

ها های وحشی که از میان برفنی تازه یافته بود. اکنون عطر گلارزید. روح جک جاای گرم میکه زمهریر طبیعت بر کاشانهراستیبه

 خورد. او از این لحظه زندگی دومی را آغاز کرده بود، در کنار طبیعت و خورشید.آوردند به مشامش میسر برمی

 رسید ...زودی شب فرامیبه

حال او سوسوی ستارگان و درخشش قرص ماه را بر جک اندیشید که در آن گور خونین خبری از شب، از ستارگان و از ماه نبود. 

 ها را ندیده است.ها آنکرد. گویی سالصفحه ارغوانی آسمان نظاره می

 خواست که دریچه جهنم به روی دیگران گشوده شود.زیرا نمی سپس به اطرافش نگاه کرد، دریچه همچنان باز بود، آن را بست؛

ها، ای در آنجای داشت. همان سکه طال که در میان برفکه دستش را باال آورد سکهمیو فکر کرد که اکنون چه باید بکند؟ هنگا

خریدند. این زمانی که دوستانش درخطر بودند یافته بود. او دوباره به آن نگاه انداخت، از طالی خالص بود. آن را چندین هزار پزو می

 داد.پول ترتیب سفری شاهانه به وطنش را می

بایست آیا می شد؟هتر نیست که در کشمکش طبیعت غنیمتی نصیب انسان شود ... اما یخچال دژخیمان چه میشانسی از این ب

پذیرفت؟ نبردی های یک جاسوس را میکرد تا بر تعداد این اجساد افزوده شود؟ ولی چه کسی در کشوری بیگانه گفتهسکوت می

راه وجدان شد. یککند. راهی به زندان و راهی دیگر به وطن ختم می دانست چهنمی بین دو نیرو در وجودش درگرفت، مردد بود.

 اهمیت بگذرد؟توانست از این موضوع بیکرد. او که مادرش مکزیکی بود چگونه میاش را ثابت میوجدانیبیدار او و راهی دیگر بی

 تفاوتی اثری نداشت.یهای شیطانی روحش را مسخ کرده بود و ضربات وجدان بر این دیوار قطور باما وسوسه

 نفرین زمین

های شیطان شد. او با فاش کردن این جنایت جانش را به دانست این بار هم اسیر حیلهچیز مقدم میاش را بر همهجک که زندگی

 بایست ... کلید در طالیی را به دورانداخت. پس الزم بود آن دخمه خونین را در گورستان افکارش مدفون کند و میخطر می

 انداخت.می

 درنگ آن را میان درختان پرتاب کرد!پس بی
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اما  کرد که نفرین تمام دنیا را بدرقه راهش کرده است؛مطمئن بود که دیگرکسی از این موضوع باخبر نخواهد شد. ولی احساس می

 تر است.چیز مهماندیشید که جانش از همه

که طنین وزی به امید پناه همراه دوستانش بر آن گام نهادند دور شد. درحالیکه ر هایی نامنظم از کلبه ویرانای بعد با قدملحظه

 پیچید.صدای دوستانش در آن ماهتاب شبانه در گوش می

 کرد.تر نمایان میهای شدید اوایل ماه مارس خبری نبود. بلکه بارش پرتوهای ماه بود که جامه سپید زمین را ضخیمدیگر از آن برف

درید. از هر گامش صدای فریاد یا پارگی های پوسیده زمین را میگذاشت و این جامهاز آینده بر برف قدم می خبرجک همچنان بی

اش را کرد. او اندیشید که این عذاب وجدان است که هستیشد و افکار پریشانش را متوجه آن انبار خونین میگوشت شنیده می

 رفت.بر همه این جنایات مسلم بسته بود و اینک به سویی نامعلوم پیش می کند! چراکه او با بزدلی چشمان خود راشکنجه می

 زیرا او همان شیطان بود. ترسند؛وجدان میها از جک این مرد بیلرزید. گویی که آنهای درختان میگاهی با وزش باد شاخهگاه

 یمان بود، او سکه را در دستانش فشرد.اندک باد شدت یافت، گ.یا طبیعت از غنیمتی که به جک داده بود سخت پشو اندک

آمیخت بر او مسلم کرد که مرگ نزدیک است. باد لعنتی درندگان را متوجه او کرده ها که با فریاد باد درمیکه ناگاه صدای زوزه گرگ

 بود.

درنگ به دید بیی نمیها همه سویش را پر کرد. جک که راه فراراو به اطراف نگاهی انداخت، در اندک زمانی چشمان درخشان گرگ

بلند را بغل کرد  ها را گرفت و با دستانی خونین تنه آن درختدرخت روبرویش چنگ زد و فوراً شروع به باال رفتن از آن کرد. شاخه

 های بزرگش چسباند.و سپس خود را با هراس بسیار بر شاخه

 رگ را زیر نظر داشتند.به مای ساخته بودند و باخشم این طعمه محکومها زیر درخت حلقهگرگ

 دانست آن باال از سرما یخ خواهد زد به دنبال راه نجاتی گشت ... و سپس فکری بر ذهنش دوید. نیاز به کاردی داشت؛جک که می

نبود! ای جا نیز یاد گرفته بود که با دندان گوشت را بدرد. چارهکرده بود! او در همانها گماما کاردش را در دخمه ترسناک میان برف

 اش بازهم توحش الزم بود. پس چشمانش را بست و با تمام قدرت گوشت ساعدش را جوید!دستش را نزدیک دهان آورد. برای زندگی

های مردگان روی چندین گرگ ریخت و مابقی که از فرط هایش همان خوندرد شدیدی تا مغز استخوانش را سوزاند. خون گرم رگ

 هایشان کردند.ها حمله کرده و شروع به دریدن شریکگرسنگی وحشی شده بودند به آن

 شد!های متمدن بیشتر دیده میای که در انسانخوییگرفت. همان درندهچنین توحشی از طبیعتشان سرچشمه می

وز صدای که هنسرعت از درخت پایین پرید و با وحشت پا به فرار گذاشت. درحالیها استفاده کرد و بهجک در این میان از غفلت آن

 رسید.های دریده شده به گوش میناله گرگ

 شد.که ردپایش با قطرات خون دنبال میمرگ بود. درحالیاو از شدت خونریزی زخم ساعدش روبه

 فریاد مرده
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دید. مرگی خاموش رفت. او اکنون روی دیگر سکه را میسوی شمال شرقی جنگل متروک پیش میشب بود و جک ناامیدانه بهنیمه

 های سپید!ترسناک در میان برفو 

دید که باید دست در دست اش تفاوتی نداشت. اکنون میهیچ بشری از تالش او در این عرصه شیطانی باخبر نبود و مرگ یا زندگی

 برد.جا میانگیز او را به همهمرگ بگذارد و مطیعش باشد. شاید باد خبر مرگ غم

 داشت؛هایی سست و لرزان قدم برمیرفت. خون زیادی از بدنش رفته بود و او با گامپیش میساعاتی طوالنی بود که با آخرین توانش 

و در آن حال اندیشید که این جنگل هم با این سرمای دهشتناک چون یخچالی است. چیزی که او طعم تلخ اسارت در آن را چشیده 

 بود.

 شنید؟زده را میاما چه کسی این فریاد یخ از عجز و ضعف برآورد؛ای اش قادر بود نالهتوانست فریاد بزند، کام خشکیدهاو می

هایش را بگشاید، اما باد در گلویش کرد. کوشید تا لبزخم عمیق دستش، زخمی که خودش ایجاد کرده بود او را سخت شکنجه می

سوی انتها که بهمقابلش بود. بیابانی بیپیچید و صدایش را خفه کرد. پس ایستاد و به اطرافش نگاهی انداخت، بیابانی خلوت و تاریک 

 رفت.جهنم می

 راستی نور بود!شد. او دقت کرد، بهها در طرف راست سوسویی ضعیف از نوردیده میسوی سیاهیاما آن

گون بر روی  ها افتاد. پتویی از برف سپید و پنبهخواست قدم بردارد که پاهای سستش به او اجازه ندادند ... و ناخودآگاه به میان برف

 او غلتید.

اما اکنون زمان خواب بود،  بخشد؛رمقش قدرت میهای بیسوی لکه نور دراز کرد، حس کرد که گرمای آن به پنجهجک دستش را به

 هایش را در این تاریکی شب دید.شد تاللو شعلهبر بستری گرم کنار آتشی که می

 جان صدایی را از گلویش برآورد: کمک!بیهایش را بر هم گذاشت و در بستر مرگش او آرام پلک

 و آنگاه از هوش رفت ...

 که کورسوی نور هنوز از نفس نیفتاده بود.درحالی

 ده جنگلی مورگات

انگیزی که طبیعت های یک انسان بر روی تارهای برف بود، همان موسیقی دلرسید. این طنین قدمصدایی آرام از دور به گوش می

 نوازد!می

هایش را بازرسی شد پوستینی بر تن داشت. این مرد بازهم با تفنگش بر حاشیه عریان جنگل آمده بود تا تلهزدیک میشخصی که ن

هایی داشته باشند زندگی خوشی را برای خود کند. پوست روباه در این ده کوچک ارزش بسیاری داشت. افرادی که چنین آگاهی

 کنند.فراهم می

کشد. نام این مرد ر بود تا قبل جنگل پیش برود. حرص و طمع چون آتش هرلحظه بیشتر زبانه میآن مرد فردی جسور بود و حاض

های گذشته چیز عجیبی نبود. او حتی بیش از ساکنین مکزیکی سرمایه داشت. واتسون بود، یک انگلیسی. این اختالط نژادها در سال
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را علیه او شوراند وادار شد تا به طرزی اسرارآمیز فرار کند و به دورترین  ازآنکه ظلم و ستم فراوانش مردماو درگذشته لرد بود ولی پس

مکان ممکن بیاید. جایی که متمایز با انگلستان بود. در آن اوایل جند مرتبه به دزدی روی آورد و سرانجام به فکر شکار قاچاق 

 حیوانات افتاد و بدین ترتیب دوباره چون لردان ثروتمند شد.

ها دید. تفنگش را آماده کرد هایش را تندتر کرد ... که ناگهان مقابلش سیاهی را روی برفبرف در فکر پروت بیشتر قدم او میان انبوه

 سو رفت.و به آن

 زده باشد!رسید که یخحرکت خفته است، چنین به نظر میها بیو لحظاتی بعد در کمال ناباوری انسانی را دید که میان برف

تازگی مرده است. واتسون بااحتیاط های اطرافش سرخ بودند. مسلم بود که او بهرا از روی جسد کنار زد. برفها او خم شد و برف

 ها آسان بود:شده بودند اما خواندن آنها کمی پاکای کاغذ بود، نوشتههای او را بررسی کرد. در جیبش تکهجیب

طرف تر از مرداب ویتسز ام. در ضلع غربی جنگل کمی آنشدهانیای ترسناک زنداکنون در دخمهمن جک کاستنر هستم و هم)) 

ای که اجساد شود. مقر مخفیای در زیر الوارهای آن پنهان. دخمه سیاه به یخچالی ختم میای ویرانه موجود است و دریچهکلبه

عجیب در آن دخمه گرفتار شدم و به شده و خونین هستند. من هم با یک بازی اند. اجسادی که شکنجهها را در آن انداختهانسان

نویسم تا اگر اتفاقی برایم بیفتد ها را فاش کنم. اکنون این نامه را میزیرا باید راز این قتل کنم؛شماری میکه نجات یابم لحظهامید آن

 ((خواند.خواننده آن راه مرا ادامه دهد. چراکه انسانیت ما را فرامی

دریکی از دستانش چیزی قرار داشت، یک سکه طال بود. واتسون با شگفتی آن را برداشت و زمزمه کرد: واتسون نگاهی به مرده کرد. 

 این از طالی خالص است!

 کرد خطاب به مرده گفت: برایت متأسفم.که سکه را لمس میو درحالی

یاری مبارزه کرده است تا سکه را به دست کرد. با خود اندیشید این انسان فقیر با مشکالت بساین اولین بار بود که احساس تأسف می

 آورد، زنده بماند و لذت ببرد.

آنکه به جنگل برود راه بازگشت فشرد. او بیکه در یکدستش نامه جک و در دست دیگرش سکه طال را میسپس برخاست، درحالی

 سوی ده مورگات.را در پیش گرفت، به

ها منع شده کرد. او از دیدن بهار زیبا در این جنگل و از شنیدن نغمه بلبل سوی جسد جک برگشت و دوباره نگاهشای بهاو لحظه

 بود و در بسترش جامه خواب ابدی بر تن کرده بود.

های تلخ نخورده بود. او ثانیهای دستاش چون گنجینهواتسون آهی کشید. باآنکه قلبش از ترحم خالی بود اما عواطف شاعرانه

زمانی که با رنج و مشقت یک لرد شد ولی اکنون همان انسان فقیر گذشته بود، انباشته از ثروت ولی  اش را به خاطر آورد.زندگی

 واتسون سرش را تکان داد و گفت: نه! خالی از احساس.

 کرد.دار بود که او را از این ترحم دور میقدری ریشهچیز در قلبش هنوز بهقدرت جبر و تصاحب همه

 ادامه داد ...اهمیت راهش را او بی
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 شرط بندان

ها قبل افتاد. نیمی از ثروتش بر این صفحه سحرآمیز خالصه اش کنار صفحه شطرنج نشسته بود. او به یاد سالواتسون بر صندلی

وانست شده بود و او تهزار پزو بسته 8شد. زمانی را به خاطر آورد که سر مرکور هاردین مقابلش قرار داشت. آن بازی کوتاه بر سر می

 ها را به روی هاردین ببندد.راه CF-6با حرکت 

انداخت و با چشمان بسته های ویول را مینظیری بانام ادموند ورسا آموخته بود. کسی که طاساو این شگردهای زیبا را از قمارباز بی

 خواند.شانس خود را می

کس از علت خودکشی او باخبر نشد. اند و هیچاش یافتهخانه خورده بود، خبر رسید جسد او را درو فردای آن روز که هاردین شکست

 ای تکیه زده و در آرامش کامل بود.که واتسون در همان ساعات بر صندلی طالییدرحالی

 باور بود.های بعد را در نظر آورد، ماه ژانویه که خبر قتل استاد ورسا به اطالعش رسید. خبری که برایش غیرقابلواتسون سال

 ها همه اوراقی از خاطرات شرط بندان او بود که هم چنان تازه و نو بودند.و این

 شانس لعنتی

قدرتمندی او را حمایت کرد، توگویی دستان اش میکسی بود که همواره شانس همراهیواتسون لرد انگلیسی این شراره پلیدی همان 

 کنند و او بارها از مرگ حتمی رهایی یافته بود.می

 دوستی نبود.تر از فوالد داشت و در این دل جایی برای ترحم و انسانن زرهی همواره محافظش بود. او که دلی سختشانس او چو

هایی پیش رفتاری تازه یافته بودند. ظلم و زاده از سالبرد. این مردان نجیبو این کرداری است که لردان را به اعماق سیاهی فرومی

 ن حریص است.خیانت از صفات بارز این نوظهورا

 ها هستند!همان ها در این جهانترین انسانو باید گفت موفق

 واتسون نیز با شانس خویش موفق، مرفه و ظالم شده بود.

توان توجیه کرد؟ و این نبود شانس است که انسان را در تنگنای ها را چگونه میراستی شانس این تبعیض دردناک بین انسانو به

 کند.خواهیم را سد راهمان میو همیشه آنچه نمیدهد مشکالت قرار می

تواند ورق را برگرداند که حق انتخابی در خانواده، در اتفاقات و حتی در عشقی نافرجام وجود ندارد، این شانس است که میهنگامی

 هایمان باشد.بختیکنیم تا توجیهی بر نگونو همه امور را به میل ما دگرگون کند. آنچه انکارش می

 توان توجیه کرد؟در دنیای پلیدی که حتی نفس کشیدن در آن بدون اذن پروردگارش میسر نیست شانس را چگونه می

 کند.این شانس لعنتی که تو را پادشاه و یا گدا می
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 که انسان را نابود کرده است ...همان

 ویکتور دنیس

 

شبیه دژخیمان بود. طنین صدایش در سالن بزرگ قصر پیچید: به اندام و ورزیده قدم بر آستانه در طالیی گذاشت. او مردی درشت

 او بگویید منتظر باشد.

 ازآن سرهایی بود که مقابلش خم شدند.و پس

 سوی مرد جوانی رفت که در اسارتش بود. دست قدرتمندش را بر گلوی او حلقه زد و گفت: ناچاری حرف بزنی.های بلندی بهاو با گام

 زد. فک او در حال خرد شدن بود.نفس میبود و با درماندگی برای رهایی نفسجوان چشمانش را بسته 

 بریده ادا کرد: رحم ... کنید.و در آن حال کلماتی را بریده

 کرد.کند. او هم از اعماق وجودش طلب کمک میتمنا از جالدان کاری مضحک است اما زندگی چنین فرصتی را رد نمی

 ای از دژخیمی بهراسد!زادهگلوی جوان را رها کرد او نقش زمین شد و این باعث تعجب بود که اشرافکه دستان ستبر دژخیم هنگامی

 اش کنید!صدای دژخیم دوباره در سالن پیچید: به همه معرفی

 ویکتور دنیس فرزند لرد جان، ثروتمند نامرئی. کسی که وارث شهر مدرن طال است. -

 من او را خواهم کشت. -

 زیرا آنجا واتسون در انتظارش بود. انتظار به راه افتاد؛ سوی اتاقو سپس به

 در را گشود و داخل شد.

 دسیسه

 گر نشان داد و گفت: نظرت چیست؟ها یافته بود به بکنری شکنجهای را که میان برفواتسون سکه

 بود؟اما واتسون چگونه این سکه را یافته  شناخت. سکه شهر طال بود؛خوبی میبکنری این سکه را به

 ای؟اهمیت پرسید: سکه زیبا و ارزشمندی است. آن را کجا یافتهاو بی

ای آورده بود که اجساد بسیاری در ای هم به همراه داشت. در آن سخن از دخمهزده در جنگل. نامهدر دست یک مرد یخ -

 آن انبارشده است.

 و واتسون نامه را نیز به بکنری داد.

 کرد با خود اندیشید: او به راز خطرناکی پی برده است.را زیرورو میکه سکه بکنری برخاست و درحالی
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تواند آرامی نامه مرد ناشناس را در آتش شومینه انداخت. واتسون با تعجب به او نگاه کرد و بکنری پاسخ داد: این نامه میو سپس به

 تو را به چوبه دار بسپارد.

 واتسون پرسید: چگونه؟

 پذیرد؟بدون هیچ مدرکی نگاشته شده است میچه کسی این نامه را که  -

 واتسون سرش را آرام تکان داد، برخاست و سکه را از بکنری گرفت و گفت: خداحافظ، بکنری.

 و سپس با اضطراب اتاق را ترک کرد. سکه طال اکنون دلیل مرگ واتسون بود.

 شد.بایست از سر راه برداشته میای که میقتل او افتاد. مهرهدید راز شهر با بودن واتسون به خطر خواهد افتاد به فکر بکنری که می

او اندیشناک و نگران وارد سالن شد، دو مأمور را به سویش خواند و مأموریت خطرناکشان را در یک جمله خالصه کرد: واتسون را 

 فوراً بکشید!

هم چیده بود. های طالیش را رویتکیه زده و سکهرسید. واتسون در قصرش بر صندلی شب بود و هوا ابری به نظر می 9... ساعت 

افتاد راه برد. او پول داشت و اگر به زندان میها لذت میها، از درخشش سکهپایان بودند. او از دیدن این زیباییهایی که بیسکه

سوی شر. بدون سوی خوبی یا بهد، بهتوانست به هر طرف گام بردارنجاتش کامالً باز بود. در نظرش دنیا اتاقی بود فاقد دیوار. او می

توانست برتر از همگان باشد. خدمتکاران ها را بخرد و پروردگارشان باشد. میتوانست انسانآنکه مانعی برایش وجود داشته باشد. او می

 های طالیش.و مأموران قصرش همه و همه مطیع او بودند، اما در مقابل سکه

ها نزد ایشان خواهند با آناند و میگفت: جناب لرد، دو نفر از جانب آقای بکنری به اینجا آمده در همین لحظات مأموری وارد شد و

 بروید.

 آیم.اکنون میواتسون اندیشید که مسلماً بکنری به موضوعی مهم پی برده است و آرام گفت: بگویید هم

که گفتگویی میانشان ردوبدل شود حرکت ها آمد و بدون آنای بعد لرد به نزد آندو مأمور بکنری در باغ ایستاده بودند که لحظه

 نمودند ...ای همراهی میرحمانهسوی مرگ بیهایی منظم لرد را بهکردند. آن دو نفر با قدم

 ها فقط دقایقی تا قصر بکنری فاصله داشتند.نم باران سطح جاده را مرطوب کرده بود و آننم

ای دیگر خاموش شد. د و زوزه کشان بر پشت واتسون نشست و سپس صدای ناله ضعیفش با ضربهای درخشیکه ناگاه ... چاقوی برنده

 زده ازآنجا دور شدند.دو مأمور وحشت

رحم که هزاران انسان را شکنجه کرده و به دخمه انداخته بود. اویی که به این دسیسه بکنری دوست خوب واتسون بود. مردی بی

 اندیشید.یها نمچیزی جز تسلط بر انسان

ها مأموریتشان را انجام داده و در حمایت بکنری لحظاتی بعد دو مأمور به قصر بکنری وارد شدند. دیگر خطری وجود نداشت. آن

 بودند.
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همانند پدرش بود. با قدی بلند و بدنی کشیده. این جوان  در همین لحظات ویکتور جوان را با دستان بسته نزد بکنری آوردند. چهره

 زور بر صندلی نشانده شد. اسیران از خود اختیاری ندارند. حتی در نفس کشیدن.هاو ب

بعد از تو مورد اعتماد پدرت هستم اما من زد گفت: بعد از مرگ پدرت شهر طال متعلق به توست؛که اطرافش قدم میبکنری درحالی

دهم، من بسیاری از اسیران را هستی. من تو را شکنجه می داند که تو اسیرمشود! پدرت نمیمن میو با مرگ تو شهر طال نیز از آن

 ام.ها انداختههایشان را مقابل سگام و استخوانتکه کردهتکه

 او گلوی ویکتور را در دستانش گرفت و گفت: اما تو نباید راحت بمیری.

 کشید کوشید تا دستان ضعیفش را بر دست بکنری بفشارد.سختی نفس میویکتور که به

توانم پسرش را های او را نادیده بگیرم الاقل میتر فشرد و ادامه داد: اگر ناچارم مطیع پدرت باشم و بدیبکنری گلویش را محکم اما

 اسیر کنم، گوشت بدنش را بدرم و فریاد التماسش را بشنوم و لذت ببرم.

که از لثه پاره روی تخت پرتاب شد. درحالی بختسپس باخشم مشتش را گره کرد و باقدرت بر دهان ویکتور کوبید و جوان نگون

 اش خون جاری بود و آنگاه صدای ناله دردناکش در سالن پیچید.شده

 بکنری فریاد زد: تو را تا آخرین قطره خونت آزار خواهم داد.

سوی در کشان بهاناو ویکتور را از تخت بلند کرد و روی زمین انداخت. چشمان جوان از شدت درد تار شده بود اما کوشید تا کش

 اما پای سنگین بکنری روی دست او قرار گرفت. سوی در به راه نجاتش دراز کرد؛برود و در آن حال دستش را ناامیدانه به

 رسید؟راستی چه کسی به فریادش میکنان کمک خواست اما آنجا بهویکتور ناله

گر بودند. او ویکتور را روی دستانش بلند کرد و ای او را نظارههرحمیبکنری لبخندی شیطانی بر لب داشت. مأموران با وحشت بی

 آلود بر تخت افتاد و از هوش رفت.سوی تخت هل داد و ویکتور زخمی و خونبه

 خوارانطعمه آدم

آرام آرامشده بود و در طرفین او دو جالد و مقابلش بکنری قرار داشت. ویکتور بستهویکتور در اتاق بازپرسی بر صندلی محکم 

 رفت. هیکل مخوف بکنری اولین تصویری بود که دید.چشمانش را باز کرد. سرش هنوز گیج می

او جلوتر آمد و آرام دستش را بر سر ویکتور کشید و گفت: پسر جان، سؤالی دارم. آیا پدرت در این ارث سهمی هم برای من گذارده 

 است؟

 دانم.ویکتور باخشم گفت: من نمی

 های بسیاری برای حرف کشیدن از تودارم.من راه گوش کن جوان، -

 خواهی انجام بده.ترسم. هر کاری میمن از تو نمی -

 خواهیم دید. -

 تو حق نداری با من چنین رفتاری داشته باشی. من یک لرد هستم. -
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 البته، جناب لرد. لطفاً به سؤال من جواب دهید. -

 نه! -

 ات را بیرون بکشم؟رارداد. دوست داری حنجرهبکنری چاقویش را کشید و آن را بر گلوی ویکتور ق

 ویکتور با صدای ضعیفی گفت: راحتم کن.

 نه من تو را زجر خواهم داد. -

کند هرگز نخواهد مرد. این تقدیر دنیاست که بکنری نقشه ترسناکی برای او ترتیب داده بود. اسیری که هزاران بار آرزوی مرگ می

 چیز را واژگون کند.همه

شود. چون قدمی که در پرتگاه گذارده شود و این دیوانگی ترس است و تنها با یک گام فاصله میان آن دو طی می شهامت دامنه

 است. پس دیوانگی هم نوعی شجاعت است.

ای که او را صاحب ای برای شکار آدمیان نیاز داشت و آن ویکتور بود. طعمهباک و در مقابل دیوانه بود. او طعمهبکنری مردی بی

 کرد.یایی میدن

کاشت. رویدادهای جهان به بکنری آموخته بودند که تنها ها را در قلبش میتزویر و مکر هستی بکنری بود. صفاتی که کینه از انسان

 به دنبال ثروت این کلید مشکالت برود.

جود مادرش ویکتور را از زیرا و کسی که به دست پدرش کشته شد؛ دانست که مادرش چه کسی بوده است. همانویکتور جوان نمی

 شد.کرد. الزم بود جوان بیچاره خود را از قمار این حریصان خارج کند. قماری که در ازای شهر طال انجام میسنگدلی دور می

اش که اسلحهسرعت از اتاق خارج شد و راه زیرزمینی را در پیش گرفت. درحالیبکنری اندیشید که باید به شهر طال بازگردد. پس به

 کنند.را تعقیب می اش بود. او چنان سریع ناپدید شد که گویی ارواح اوروی شانه

 زودی بکنری از نردبان باال رفت و دریچه را گشود ... او وارد جنگل شده بود.به

 سوی مرداب به راه افتاد.سپس به

 کاج رفت. تنیدهسوی درختان درهمهایی بلند بهها با گامشب بود. او از میان برف 10ساعت 

 ای از بدنش را برده بودند.تکهها هر یکمدتی بعد شبحی که با دستان خود در باالی درخت به دار آویخته بود را دید. جغدها و کالغ

انداخت. او اطمینان داشت که واتسون مرده است، او زده متعلق به اجسادی بود که در دخمه میو آنگاه به واتسون اندیشید. سکه یخ

 رفت ...سوی مرداب ویتسز پیش مین افکار بهدر ای

دومفصل    

1 
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 طلسم مرده

ها بود که روح نبود. پرتوهای گرم خورشید ماهکشید. دیگر سرد و بیها نفس میآگوست بود. جنگل زیبا بیدار شده و مانند انسان 29

های گیاهان بر روی خاک را پوشانده بودند و دانهجا زمین های قرمز، سفید و آبی همهجانشین فرمانروایان برفی شده بودند. گل

 گفتند.نگری طبیعت سخن میمرطوب از آینده

 مردند.هایی که هرگز نمیکردند. سایهآمیخته و روح شیاطین مرده را آشکار میهای رقصان درختان به همو کمی آنطرفتر سایه

 دانست که این شهر شهری مصنوعی و در زیر امواج دریاست.ون می... در اتاق طالیی هاور ناراحت و غمگین نشسته بود. او اکن

شود و از آن برای های خورشیدی به زیردریا کشیده میداد: انرژی آفتاب با سلولباور دختر جوان گوش میاو به سخنان غیرقابل

هایش هم حتی انسان ای واقعی نیستشود. اینجا هیچ موجود زندهتولید نور، صدای های پرندگان و حتی رشد گیاهان استفاده می

 اند!چون مردگان

 هاور پرسید: چرا شاه شما زیردریا را انتخاب کرد؟

کردند براثر یک طوفان عجیب که دلیلش ها قبل یک گروه اکتشافی که از بندر هرموسیو حرکت میدختر غمگین جواب داد: سال

نیس نیز همراه آنان بود. همه میان امواج ملتهب و هولناک غرق شدند و هرگز مشخص نشد با کشتی به اعماق دریا فرورفتند. لرد د

طور اتفاقی به غاری راه یافتند. غاری که درواقع معدنی انباشته از طال بود. چیزی که هرگز انتظارش فقط دو تن از آنان زنده مانده و به

ه به دست آورده بودند تمامی دانشمندان را به خدمت گرفته دست هم دادند و با ثروتی کبهها و سایر دوستانشان دسترفت. آننمی

فشان کانت قرار داشت. باگذشت وار درست کنار آتشهای بلند ساختند. شهری که دیوانهو شهری مدرن و قدرتمند را در دل صخره

ن شهر مخفی فرمان قتل و تر و مجهزتر شد و دیگر لرد پادشاه این شهر از چیزی هراس نداشت. او در همیزمان این شهر کامل

 شکنجه هزاران انسان را صادر کرد.

دهند و علیه ظلم او بپا کنند در هر فرصت مناسب شورشی ترتیب میاجبار در غارهای سیاهی کار میدر مقابل کارگران معدن که به

 کارکنید.دهند و در ازای آن باید در معدن ها کسانی مانند شمارا از مرگ نجات میخیزند. آنمی

 هاور خشمگین از جایش برخاست و گفت: من باید لرد را ببینم.

توانست می ها حاالای بعد خود را در سالنی زیبا دید. بعد از ماهسوی دررفت و از اتاق خارج شد ... لحظهلنگان بهو سپس لنگ

 ها را از نمایی دیگر نظاره کند.زیبایی

اما حاال دریافته بود که  تواند به هرکجا که مایل است برود؛، از طلسم رهایی یافته است و میکرد که از بند اسارتاو تاکنون حس می

 رفت.اش باید به معدن میرحم را در نظر آورد. در ازای زندگیدر اسارت مردی به نام لرد دنیس است. او با ناراحتی لرد بی

وخم آمد و با ناباوری به باالی سرش نگاه به کنار جاده طوالنی و پرپیچ او در آن حال با پریشانی و سردرگمی به همراه مأمور نجاتش

 ها سرتاسر آنجا را فراگرفته بود.رنگ از سنگکرد. از آسمان نیلگون خبری نبود بلکه پوستینی تیره

زندان طالیی گذاشت و در  ای طال اندود از راه رسید و کنارشان توقف کرد. هاور با تردید قدم بر ایناندک از دوردست کالسکهاندک

رود. او مضطرب و نگران به آینده نامعلومی که در انتظارش بود اندیشید و حس کرد که سوی جهنم میآن لحظه حس کرد که به
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سوار بر رفت و دنبالش دختر جوان های ابدی میسوی شکنجهای متحرک که بی اداره و پوسیده بود. او بهجسدی بیش نیست. الشه

 شیطانی شد.ارابه 

 هاور از دختر پرسید: چرا مرا نجات دادید؟

 ناچار بودم. -

حال باید به معدن بروم، باید زمین را فراموش کنم. آفتاب زیبا، ماه سپید و طبیعت رنگارنگ را فراموش کنم. حال باید  -

 بمیرم.

ازاین شاید این آخرین صدایی بود که هاور پسرسید و مسیر به گوششان میراه طوالنی بود و صدای سم اسبان و چرخ طالیی در تمام

کرد که درونش خالی و پوچ شده است. بدون هیچ امیدی از مرگی آنی رهیده بود و در عوض به آغوش شنید. اکنون حس میمی

داتش واژگون گشت. او که از طلسمی ترسناک جان سالم به دربرده بود و حال در مدتی کوتاه تمام عقاید و اعتقامرگی تدریجی بازمی

 ای در کار نبود و او در این مدت این حقیقت تلخ را دریافته بود.شده بود. معجزه

زدگی ها به دهانه معدن بزرگ رسیده بودند. هاور بدون یاری دختر جوان از کالسکه پیاده شد و با بهتسرانجام کالسکه ایستاد. آن

لولیدند. در آنجا هیاهویی هایش میاه و مخوفی رفت که کارگران در میان آروارهسوی دهانه سیکم بهبه این غار عظیم خیره ماند و کم

 همهمه نشنید. های دختر را در میان آنشدید برپا بود. او صدای وداع

سوی کالسکه دوید. شاید آرام دور زد و راه بازگشت را در پیش گرفت و هاور ناخودآگاه بههای بعد کالسکه پشت سرش آراملحظه

لنگید تر راند و از او دورتر شد. او که میاما کالسکه سریع خواست دوباره بازگردد؛ به آن اتاق زراندود و ساکت و به نزد دختر زیبا؛می

 آلود جاده در چشم برهم زدنی ازنظرش محو شد!سرعت در میان مه خاکچیز بهاعتنا بر همهو کالسکه بی بر زمین افتاد؛

چشید. مزه نها یافت و در آن حال تلخی خفیفی را بر گوشه لبانش حس کرد. این قطرات اشکش بود که میو هاور خود را تنهای ت

 تلخی که چون تلخی سرنوشتش بود!

 کارگران، مردگان

های آلود داشتند. حرکت واگنهایی زخمی و خاکها که چهرههاور از میان انبوه کارگران بر زمین ناهموار معدن قدم گذاشت. آن

های آلود و پر از بغض بر دیوارهها بود که خشمای بعد صدای کلنگداد و لحظهلحظه گوشش را آزار میبهونقل سنگ لحظهلحم

 آمد.سست معدن فرود می

گرفت. صدای فریادهای شدند و او هم چون کارگران به این زندان تاریک خو میتدریج برای هاور عادی میاین صداهای بلند به

های آهنین خردشده اش در زیرستونانداخت. او به اطرافش نگاه کرد. مردی که سینهرحم طنین میهر دم بر آن فضای بیسرکارگر 

ها که دوباره از گور برخاسته اند. آنهای از مردگان او را احاطه کردهکرد که دستشد. حال حس میبود بر روی برانکارد حمل می

ها بر صورتشان ایجادشده بود. هاور با ترس بر صورتش دست کشید. آیا او هم مرده بود؟ و سپس ن کرمهایی که از دندابودند با پارگی

 اندیشید که این تقالهای بی بیهوده برای زنده ماندن چه حاصلی دارد؟
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تر تر و سستسست هایی از آهن سخت که هر ثانیهخارج از معدن انباشته از طال اما درون آن غار سیه تنها سنگ بود و سنگ و ستون

آید. او سرکارگر معدن بود، همانی که کارگران از او متنفر شد. او قدمی دیگر برداشت که ناگاه مردی را دید که به سویش میمی

 سوی هاور گرفت و گفت: این را بگیر و دنبالم بیا.بودند. او کلنگی را به

رمق بود. هایش سست و بیاما ضربه لنگ را بر داالن تازه فروآورد؛هاور همراه او رفت و سپس به دستور سرکارگر اولین ضربه ک

 گیری که ضربات را محکم و سنگین فرود آوری!زودی یاد میسرکارگر پوزخندی زد و گفت: به

 پیچید.ای بعد او دور شد. در حال که صدای دستورش تا عمق معدن میو لحظه

کدام مایل نبودند با او آشنا شوند و شاید وارد را دورادور زیر نظر داشتند. گویا هیچهاور به اطراف نگاهی انداخت. کارگران آن تازه

 شناختند.یک تا آن لحظه یکدیگر را نمیهیچ

سوی انتهای داالن جایی دوان بهخراش غذا به صدا درآمد. کارگران سریع کار را رها کرده و دواندر همین لحظات صدای زنگ گوش

ای که در آن غذایشان بود. هاور هم ای را در دستانش گرفت. بستهها بستهایستادند رفتند و هر یک از آنمی های مختلفکه واگن

بلعیدند. این های نان را میها با ولع شدید تکهاما واگن از غذا خالی بود. او به کارگران نگاه کرد، آن سوی واگن رفت؛لنگان بهلنگ

گرسنه بود. او با خود اندیشید که حال دیگر پرستاری نیست تا برایش غذای گرم آورد و رختخوابی بربریت کامل بود. هاور به سدت 

 راحتی بخوابد.نیست تا در آن به

اش قرار گرفت، هاور آرام برگشت و کارگری را دید که نیمی از نان خود را به سویش گرفته است. در همین افکار دستی روی شانه

ر آن مکان غریب دست دوستی به او داده بود. هاور حس کرد که دیگر تنها نیست. در همین لحظات فریاد این اولین کسی بود که د

 سرکارگر نظر همه را جلب کرد: بر سرکارهایتان بازگردید. تأخیر شما سبب ریزش داالن تازه خواهد شد. عجله کنید.

 آنجا منتظرت هستم. همه برخاسته و ازآنجا دور شدند. مرد کارگر لبخندی زد و گفت: من

کنان روی زمین غلتید. سرکارگر ای کشید و بر کمر هاور فرود آمد و او را نقش زمین کرد. او نالهکه ناگاه ... تازیانه سرکارگر زوزه

 باالی سرش آمد و گفت: باید یاد بگیری که وقت را تلف نکنی.

 و سپس سرکارگر ازآنجا دور شد.

سوی داالن تازه رفت. داالنی که هرلحظه امکان ریزشش بود. او کلنگش را تی برخاست و بهسخرفت بههاور که سرش گیج می

اش ای بر دیواره فرود آورد. ضرباتی که از فرط خشم و ناراحتیبرداشت، نفس عمیقی کشید و آنگاه با تمام قدرت ضربات محکم و پیاپی

 گرفت.ءت میبود. شاید ضربات کوبنده کارگران نیز از غم کهنه آنان نشا

های انتقال ریخت. مرد کارگر های خردشده را برداشت و به تقلید از دیگران در واگناندک آرام شد. سنگای بعد اندکهاور لحظه

رحم کنم و همیشه از سرکارگر بیآورد گفت: من چهار سال است که در این معدن کار میکه کلنگش را فرومیکنارش آمد و درحالی

 م. کسی در اینجا جرئت سرپیچی از فرمان او را ندارد.امتنفر بوده

 رسم.من حسابش را می -

 چگونه؟ -

 دهم.ام نمیاما من اهمیتی به زندگی دانم؛نمی -
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 دهند.ها تو را شکنجه میخبری؟ آنهای مخالفین بیآیا از شکنجه -

 ای؟تاکنون قصد فرار ازاینجا را داشته -

 بینی از شالق این مردک است.زخمی که روی صورتم میبله اما هر بار با شکست مواجه شدم.  -

 تواند تحمل کند.دانم که نمیبار مانند من و همراه من بود. میسپس کارگر جوانی را نشان داد و گفت: او هم یک

 اطمینان است؟صدایی به مرد گفت: او قابل

 کنم بله.گمان می -

 گوید؟هاور پرسید: او چه کسی را می

 تازگی به یک سمت مخفی رسیده است.بینی هیلس نام دارد. او بهت. مرد یکدستی را که میموضوع مهمی نیس -

 توانم بدانم چه سمتی؟می -

زیرا باید به ساختمان اصلی شهر، به تغذیه این شهر  مرد آرام گفت: سمت رهبری شورش. فردا شب یک شورش دیگر در پیش است؛

 لعنتی نفوذ کرد.

 با چه سالحی؟ -

یابی به خارج از شهر زیرزمینی، به روی زمین است. شاید غیرممکن باشد اما باید که این ران فراری در حال راهیکی از کارگ -

 شهر لعنتی از حکومت لرد قاتل خارج شود.

 پس شما در آستانه یک نبرد بزرگید! -

 

 سیاه قصر

های افراشته چون خرچنگی میان آسمان بر قله کوهآسایی که در شده بود. قلعه غولالی مه غلیظ پنهانقلعه تاریک و مخوف البه))

لرزید. های الشخوران بود میاش کرده بودند. این دژ بلند در برابر زوزه باد که بسان نعرهچنگ زده و تارهای سپید عنکبوتان احاطه

درید چون سریری طوفانی را میهایی بلند پهنه آسمان گویی این هیکل عظیم از پوسیدگی به لرزه درآمده است. این قصر که با برج

 داده بود.خدایان جاودانه را در قلبش جای

آمد و در آن حال نوری سوی قصر میدر میان طوفان و باد، از دوردست انسانی زنده که بر اسبی تیزرو سوار بود از جهتی نامعلوم به

تابید. این لکه نور چون جواهری بر پیشانی نگه تاریک میخورد. نوری که از میان ابرها بر تزردرنگ از بلندای برج قلعه به چشم می

 شیطان بود.

 آنکه راهی به سویش گشوده شود.رنگ بر تن داشت به درون قلعه رفت، بیسوار که شنلی سیاهمرد اسب

ها که مارپیچ تا چید. پلهپیای که تا ژرفنای سیاهی، سردی و انجماد میهای طوالنی قلعه باال رفت. پلهاو که قاصد خدایان بود از پله

 شد. آن پایین پرتگاه عمیقی بود.پوسیده و کهنه بود و در هر قدم مرد قاصد دچار هراس بیشتری می برج قلعه ادامه داشت،
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مرد ناچار بود کودکی را که در آغوشش داشت محکم نگاه دارد. کودک کامالً ساکت بود و از تاریکی و سردی هراسی نداشت. شجاعت 

 ید از کودکان آموخت.را با

تر از قبل دیده چیز خوفناکنهایت همهرفت. تا آنکه سرانجام بر نوک برج رسید. از آن ارتفاع بیقاصد هرلحظه باالتر و باالتر می

های سوی میز رفت. روی میز جمجمهشد. آن باال نماینده خدایان بر تختی تکیه زده بود و میزی مقابلش قرار داشت. مرد بهمی

 اش بود به نماینده داد و عقب رفت.خردشده قرار داشت. مرد کودک را که قربانی

سوی خدایان گرفت، های عمیقی روی آن بود کودک را از روی میز برداشت و این قربانی کوچک را بهدودست بزرگ او که پارگی

 نبوه قربانیان آن برج افزوده شد.ازآن الشه خونینش به میان اای بعد صدای جغه دردناک کودک بلند شد و پسلحظه

آرام عقب رفت و بدون آنکه متوجه باشد به مرد قاصد فاقد صورت بود و شاید چهره زشتش را در زیر نقاب مخفی کرده بود. او آرام

ی بود که های گرسنه رفت. این مجازاتتکه شد و به زیر دندان سگلب پرتگاه رسید و ناگاه در درونش افتاد. آن پایین بدنش تکه

کنند پس خدایان نیز ناچارند چنین خدایان برایش ترتیب داده بودند. مجازاتی که الیقش بود. جنایتکاران خود عدالت را اجرا می

 کنند.

آمد. نور زردرنگ در باالی برج او و قربانی سوی قصر میاز میان مه دوباره صدای شیهه اسبی به گوش رسید. از دوردست مردی به

 ای بعد قلعه را احاطه کردند، مرد قاصد وارد قلعه شده بود ... ((خواند. ابرها لحظهفرامی کوچکش را

هاور با وحشت از خواب برخاست و از این کابوس ترسناک بر خود لرزید. به اطرافش نگاهی انداخت، روی تخت کوچکی کنار کارگران 

یا و خیالی که از مغزش تراوش کرده است زائیده اتفاقاتی است که شاید بود. به یاد آورد که در معدن است. هاور حس کرد که این رؤ

 در آینده رخ دهد.

آنکه هم غلتیده بودند گذشت تا به خارج ازآنجا برود. بیکه مانند مردگان روی اطرافش تاریک بود. او آرام برخاست و از میان کارگران

 ..کند .پیچیده را رها میبداند برای چه این جمع درهم

تر آمد. هاور با کنجکاوی نزدیکها میهای تودرتو نوری به چشمش خورد. این نور از جانب یکی از داالنکه ناگاه در میان تاریکی راه

گفتند. سخنانی که آرامی گوش فرا داد. دو کارگر که فانوسی را روشن کرده بودند در آنجا از موضوعی مخفیانه سخن میرفت و به

 باور بود.غیرقابل شنیدنش برای او

آمد. مرد یکدستی که مقررشده بود رهبر شورش باشد فردی خائن بود. کسی که مأموریت داشت با از گفتار آنان بوی خیانت می

 سوی مرگ پیش برد.ها را بهاخالل در شورش کارگران آن

رد و این اولین درسی بود که در آن معدن سیاه توان اعتماد کهاور دریافت که به راز مهمی پی برده است. اینکه به همه آنان نمی

تپید و این خطای کارهای مهم شان میگناه داشتند قلبی آکنده از حیله و نیرنگ در سینهای معصوم و بیآموخت. مردانی که چهره

 کرد.را صدچندان می

چیز خریدار در این جهان یک شد؟میداد آیا رسیدن به خط پایان عمل بزرگی محسوب اما اگر در کارهای مهم خطایی رخ نمی

اند زیرا همواره فرمانروایی بر آنان مسلط است. دگرگونی چهره ناممکن چیز است و آن وسوسه شیطان است. خائنین قالب شیطانهمه

که باخیانت خود بینند. هنگامیدهند. آنانی که با این عمل خود را در اوج قدرت میاست اما آنان با جادوگری ناگاه تغییر چهره می

www.takbook.com



 محمد علی قجه 44
  

راستی چنین قدر مهم که قادرند سرزمینی را به گورستان بدل کنند و بهاند. آنیابند که مهمکنند درمیای را متالشی میجامعه

 است!

 ها از داالن خارج شدند و به سویی نامعلوم پیچیدند.سرعت خود را مخفی کرد. آنهاور که دریافت به راز مهمی پی برده است به

بایست این راز را با کارگران اش بازگشت و به فکر فرورفت. میها مسلط شد. هاور به تخت کهنهای بعد دوباره تاریکی بر داالنظهلح

 گذاشت. قبل از آنکه دیر شود.در میان می

 ای ناشناس باالی سرش بود!اما ناگاه صدایی از پشت سرش، از میان تاریکی شنیده شد. سایه

2 

 صفحه دوم

 ارواح

  یادآور چهرههای گذشته

اند. سرش براثر ضربه محکمی که اش حس کرد. گویی انگشتان سرد مرگ صورتش را در برگرفتههاور سردی قطرات آب را بر گونه

 کرد.بر آن واردشده بود هم چنان درد می

های پیشین صدای قطرات آب که بر انباشتهچالی مرطوب و سرد افتاده بود. او با گیجی و سردرگمی به اطرافش نگاه انداخت. در سیاه

های چال موجرفت. هاور پاهایش را حرکت داد و از این حرکت بر آب سیاههای دیوار فرومیآرامی در میان شکافشد بهافزوده می

 خفیفی افتاد.

رنگ سبز درآمده بود  ها بهای از جلبکسپس به روبرویش خیره شد. وحشت بدنش را سست کرد! در گوشه دیوار جایی که با پوسته

 ترین حرکتی کند!آنکه کوچکمردی قرار داشت. او با چشمان خود به هاور خیره شده بود بی

گویند و اسرار را فاش اش را بهتر ببیند اما قادر نبود که جزئیات را ببیند. اشباح با آدمی سخن میهاور در آن تاریکی کوشید تا چهره

 اشباح برخوردار شده بود.کنند. او نیز از یاری می

هایش را باز کرد تا سخنی بگوید اما نتوانست! سخن گفتن در خالل جشن اشباح ممکن نیست. او دریافت که باید انتظار هاور لب

 کشد تا شاید شبح حرکتی بکند.

 رفت.انجماد جاودانی فرومییک حرکتی نکردند و سخنی نگفتند. گویی هاور نیز در مدتی گذشت اما نه مرد ناشناس و نه هاور هیچ

 کرد به یاد آورد. چه موقع از روز بود؟ناگاه هاور خطر بزرگی که شورش کارگران را تهدید می

 او سرانجام تردید را کنار گذاشت و از شبح پرسید: تو کیستی؟ من کجا هستم؟
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تابید ازآنجا بود. نور زردرنگی که چال میک بر سیاهای را دید. نور ضعیفی اما هیچ پاسخی نشنید. در آن حال بر باالی سر مرد پنجره

 کرد.چهره شبح را اندکی روشن می

شد. های چندین نفر شنیده میآور سکوت. صدای گامهای مرگدر این لحظات اولین اصوات در گوش هاور طنین انداخت، پس از ثانیه

 تش متفاوت با دیگران بود.های سسزیرا طنین گام شد؛ها با اسارت برده میگویا یکی از آن

 هایی که چون هیوالی فلت وود بودند.چال یورش بردند. سایههای لرزانشان به درون سیاهو سپس سایه

ای زودی ازآنجا کوچ کردند و لحظهرحم بههای بیاما توجهی به او نشد. سایه هاور به خود جرئت داد، برپاهایش ایستاد و فریاد زد؛

 گاهی گرفتار است.ه گوش رسید. گویی انعکاس صدای هاور بود. او دریافت که در شکنجهبعد صدای فریادی ب

چال غوطه ها بر خود لرزید و در میان آب سیاههای سرد او را فشرد ... اما او از این تکانطرف شبح هجوم برد و شانهپس با ترس به

 خورد. او مرده بود!

ها بر آن تکیه کند. هاور گیج و مبهوت بر دیوار سبزرنگ نگریست. جایی که مرده مدتمیقدرت تفکر را فلج نشینی با مردگان هم

 خواران از آن مرده تغذیه کرده و جان گرفته بود.زده بود و چون سریر جاودانه خدایان بود، دیواری که چون آدم

های دیوار چون دهان هیوالیی برای هر یک از شکافو هاور نیز طعمه دیگری برای این دیوارهای بلند بود. او اطرافش را نگاه کرد، 

تر فروبرد. صدای ناله اسیران در زیر شکنجه او را در وحشتی عمیق بلعیدن او بازشده بود. هاور دوباره با وحشت فریاد زد، ولی بازهم

 د.هاور دستش را بر دیوار نهاد. دیوارهای سرد اکنون زنده و حریص در انتظار خوردن بدن او بودن

های بهاری را داشت. او دریافت که در شهری از مردگان گرفتار است، شهری که با تغذیه از اسیران و مردگان سبزی و طراوت برگ

 ای ترسناک و مخوف بود!شهر سبزی که سکونت در آن حتی برای لحظه

 شورشیان

احاطه کرده بود. کارگران مشتاقانه در انتظار لحظه شورش درخشیدند اما ... تاریکی شهر را بیرون از شهر میان آسمان ستارگان می

 اما از هیلس رهبر شورش خبری نبود. آیا او را دستگیر کرده بودند؟ بودند؛

چیز باخبر بود سعی داشت اما سرکارگر که از همه منتظر فرصتی بودند تا با سرکارگر درگیر شده و شورش را آغاز نمایند؛کارگران 

 یلشان انجام ندهد.رفتاری برخالف م

ها مخفی شد و چندین سرعت درون یکی از داالناندکی بعد جانشین رهبری شورش، والک فورد تصمیم گرفت که وارد عمل شود و به

اما یکی از کارگران  سوی داالن رفت؛برانگیز بود که سرکارگر متوجه آن شد و بهقدری شکنفر نیز به او ملحق شدند. این موضوع به

 چیز باخبرم. سعی نکنید مانعم شوید.راهش قرار گرفت و مانعش شد. سرکارگر پوزخندی زد و گفت: من از همهجلوی 

اما ناگاه صدای  کشان به سرکارگر حمله کرد؛درنگ کلنگش را باال برد و نعرههای او را نداشت بیاما کارگر که دیگر تحمل زورگویی

بعد جسد خونین کارگر مقابل پاهای سرکارگر بر زمین افتاد. همه با تعجب پرسیدند  ایشلیک چند گلوله در معدن پیچید و لحظه

 ها از کجا شلیک شد؟که آن گلوله
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آنکه مجوز چنین کاری را داشته باشد دست به کشتار یک ای که در دستان سرکارگر بود خیره شدند. او بیو همه ناباورانه به اسلحه

 گناه زده بود.مرد بی

تکه ها تکهها و کلنگسوی سرکارگر هجوم برند و او را با ضربات بیلنه کافی بود تا کارگران با انبوهی از نفرت و خشم بهو این بها

که هر یک با سالحی به  سوی داالن خروجی معدن روان شد. انبوهی از کارگرانهایی محکم بهکنند و سپس این جمعیت با گام

 اندیشیدند.نابودی دشمن می

 ها به رویشان نشانه رفته بود.های تفنگن بیرون میان تاریکی لولهاما آ

زودی از معدن ها بهکرد. آنهای فسفری بر شهر پرتو افکنده بود دهانه معدن را روشن میای که از تابش سنگنور مهتاب مصنوعی

گریختند. شت از این اجتماع خشمگین میهای اشراف با وحسو کالسکهاندک شورش بزرگشان شکل گرفت. در آنخارج شدند و اندک

 داشت نباید درافتاد.ای را از میان برمیدانستند که با این موج خروشانی که هر جنبندهها میآن

ها را واژگون های طالیی را محاصره کردند و آندسته کالسکهشد. کارگران دستهحال شورش با رهبری جورج والنت هدایت می

 صدای آژیر خطر تمام شهر را به لرزه درآورده بود.که ساختند. درحالی

سوی ساختمان مأموران نجات حمله برند. جایی که قلب تپنده به دستور والنت کارگران به اطراف پخش شدند تا هر یک از راهی به

 شد شهر را در دست گرفت.شهر بود و با تسخیر آن می

هایی که سرانجام به زیر رفتند. داالنپیش میهای تودرتو و مخفی معدن بهداالنکارگر به همراه والک فورد در  5در آن لحظات ... 

ها ساخت این راه مخفی را مدیون کارگرانی بودند که با خبر بودند. آنشد. راهی که دشمنان از آن بیساختمان نجات منتهی می

 شده بودند.فداکاری زیر خروارها خاک و سنگ مدفون

که رفتند، آنان پیش میسوی ساختمان نجات بهشده بود بهای که برایشان ترتیب دادهکارگران بی خیر از توطئهو در خارج از داالن 

آسای آن دستان توان ضعیف و ناتوان هایی که شاید برای دریدن پیکر غولهایشان در انتظار شکافتن قلب دشمن بود. سالحسالح

 بودند.

 فرمان آتش

 رفتند.دسته جلو میدستههنگام بود. شورشیان شب

 کم از دوردست سایه بلند و مهیب ساختمان نجات سر برافراشت.و کم

ها با پیکره مهیب والنت فرمان ایست داد. همه ایستادند و گوش فرا دادند. او با صدای بلند گفت: ما اکنون در قلب دشمن هستیم. آن

تر از کنیم. امیدوار باشید که کشته شدن دردناکاین پیکره را متالشی میای کوچک کنند اما ما با اشارهخود بر ما حکمرانی می

 اسارت در یوغ ظالمان نیست.

 سوی ساختمان یورش بردند.درنگ بهها باالبرده شد و شورشیان بیازآن سالحجا را احاطه کرد. پسو سپس سکوت همه
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رفتند. پیش میها که با سرودی همانند بهکشیدند. آنها را میانتظار آنهای مهیبشان سو نیروهای ویژه با سالحکه در آندرحالی

 تاختند.سوی مرگ برای آزادی میصدا بهپیوسته بود و یکهمهای رقصانشان بهکه سایه آنان

تمندان است و به بود. او اطمینان داشت که پیروزی با قدرشد که باید در جبهه شورشیان میدر میان سربازان مسلح مردی دیده می

ها همدمی جز تنهایی و مرگ نداشتند روی گردانده بود. او اکنون با همین جهت به دشمنانش پیوسته و از بیچارگانی که سال

ها که تنها قدمی با گور خود فاصله داشتند. برای هیلس خدمت به لرد نگریست. آنچشمانی تحقیرآمیز به صفوف شورشیان می

زیرا وی انسانی با هزاران دست توان بود. آیا شورشیان گروهی ابله نبودند؟ جانداران متحرکی که گمان  سعادتی بس بزرگ بود؛

 بشریت بر سرشان زده بود!

اما این مأموران نجات نیز  آور بود؛شد سخت و تأسفیورش بر ساختمان بزرگ، جایی که محل تولد دوم شورشیان محسوب می

 رحمانه کشت!دشمن را باید بی عامالن دشمن بودند و دست یاران

همه متوجه او بود تا با فرود شمشیر در این لحظات شورشیان در مقابل ساختمان گرد آمدند. والنت شمشیر خود را باال برد، چشمان 

ای بعد ظهو لح رسید؛اما ناگاه ... صدایی شورشیان را به وحشت انداخت. این صداها از همه سو به گوش می حمله نهایی آغاز شود؛

 شورشیان ناباورانه خود را در دام مرگباری دیدند.

زده بودند و سپس صدایی از داخل ساختمان نجات در فضا پیچید: شما ها حلقهنیروهای ویژه از تاریکی شب کمک گرفته و به دور آن

 تسلیم شوید. اند. عاقل باشید وعام شما آمادههایشان برای قتلمحاصره هستید. نیروهای ویژه با سالح

 اما صدایی از میان شورشیان برخاست: هرگز!

ها نشانه سوی آنهای آتشین بهور شدند. از ساختمان فرمان آتش داده شد و سالحسوی ساختمان حملهشورشیان هورا کشیدند و به

 باک باریدن گرفت.ها بر آن جمعیت بیازآن از هر سو رگبارهای گلولهرفت و پس

 یک غرق در خون کردند ...بهانه تمامی کارگران را یکرحمها بیسالح

های داغ خواهانه هم با مهمانی سربستیز مدت زیادی طول نکشید و سپس از میان دود، انفجار و خون، آخرین فریادهای آزادی

 خاموش شد و دوباره سکوتی ترسناک بر آن شهر تاریک چیره شد!

ها نور اتومبیلهای کمپوش و چراغخونین را شاهد بود. همه مرده بودند و فقط نظامیان سیاههیلس از پنجره ساختمان تمام این کشتار 

 شده بودند.هم انباشتهشد با تلی از اجساد که ظرف چند ثانیه بر رویدیده می

ای رخ نداده است و هیچ هو پایان این جنگ نابرابر تنها سکوتی بود چون هیوالیی آن فضای دردآلود را بلعیده بود. توگویی هیچ حادث

 انسانی به خون نغلتیده است!

 یافته است.باخیانت هیلس نیمی از کارگران معدن مرده بودند و اندیشید که دیگر از زجر کشیدن در معدن میان مردگان نجات

ا رذالت وی مرده بودند در نظرش او بااحتیاط دوباره به کنار پنجره آمد. در آن اتاق تاریک به ناگاه چهره یکایک دوستانش که اکنون ب

های شیطان قلب انسان را به از سرعت در حصاری کشید. وعدهقدر رؤیایی بود که همه این تفکرات را بههای دشمن آناما وعده آمد؛

 کند.احساس بدل میکند و او را به ماشینی بیانسانیت خالی می
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فشردند شاید این بازوان ارواح بودند که گلویش را هرلحظه بیشتر می کرد.سپس هیلس بر روی تخت درازکشید. احساس خفگی می

یافته بود. هیلس رویش را سوی پنجره چرخاند. در تاریکی محض سایه انسانی از روشنایی بیرون بر درون اتاق راهو آنگاه سرش را به

گاه برد و در آورد که چگونه هاور را به شکنجه برگرداند تا شبح ترسناکی که خلوتش را بر هم زده بود ازنظرش محو شود. با یاد

کرد؟ چال چه میخبر از سرنوشتش در آن سیاهچال انداخت تا چندین روز بعد نوبت به اعدام دردناک او رسد و حال او بیسیاه

اجساد خونینی را که طرف تر گذاشت انگشتان بریده اسیران را دیده بود و کمی آنگاه قدم میکه هیلس بر راهروی شکنجههنگامی

 ها به لرزه درآمد. آیا اعتماد به چنین جالدانی خودکشی نبود؟بر دارهایی آویخته شده بودند و سپس از یادآوری این صحنه

ای گردنش را شده بود، حس کرد که ارهشدت تنگدید. گلویش بهای مخوف را میاو دوباره به پنجره نظر انداخت. اکنون چهره

 شود.درد! دریافت که این انتقام ارواح است که بر روی او اجرا میآرام میآرام

3 

 افق

 قسمت اول

هایش دید شد بقایای اجساد فداکاران را میان سنگوالک فورد به همراه کارگران به انتهای تونل مخفی رسیدند. جایی که هنوز می

آرامی دریچه را یافته بود. والک فورد بهدریچه تونل بر داخل راهرفتند. نور باریکی از شکاف کم رو به فروپاشی میاجسادی که کم

 گشود ... نور اتاق چشمان آنان را به درد آورد.

های قدیمی در آنجا یافت آرامی باال رفته و دریچه را پشت سرشان بستند. اکنون در اتاقی قرار داشتند که انبوهی از سالحها بهآن

های تودرتو کسی اما در آن تاریکی و میان راه که بکنری بارها توسط آن به شهر مخفی بازگشته بود؛ شد. این راه همان راهی بودمی

هم چنان ازنظر بکنری مخفی مانده بود و برای های فرعی و مخفی دیگر را تشخیص دهد! بنابراین راه مخفی کارگران قادر نبود راه

 نهان بود!سوی زمین کامالً پهم راه نجات، راه به کارگران

 والک فورد گفت: چرا کسی به استقبال ما نیامده است؟

 لزومی ندارد، زیرا تمام ساختمان اکنون در دستان شورشیان است! -

 ها منتظر ما هستند.بله بهتر است برویم، آن -

های پرنوری تزئین چراغ قدم بابهسوی دررفتند و در را گشودند. مقابلشان راهرویی بلند قرار داشت که قدمسپس همگی با شادی به

هایی تا ها سیاهی و تاریکی را دیده بودند زیباییکه سال درخشید. برای آنانهایی از طال بر سقف بلورینش میشده بود و مجسمه

 باور بود.کننده و غیرقابلبدین حد خیره

را در راهرو مقابلشان شنیدند. دختر جوانی نزدیک  هاییآرامی حرکت کردند و پس از مدتی صدای گامها بهراهرو کامالً خالی بود. آن

 ها با تعجب از خود پرسیدند پس شورشیان کجا هستند؟کرد. آنکه زیر لب آوازی را زمزمه میشد درحالیمی
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ظاهر  آمد که ناگاه والک فورد و افرادش مقابلشهای نرمی جلو میهای طالیی چون فرشتگان زیبا شده بود. او با قدمدختر بالباس

 شدند!

های آنان که شوکه شده بود برجایش میخکوب شد ... و قبل از آنکه حرکتی کند سالحچشمان دختر از وحشت خیره ماند و درحالی

 که از ترس سست شده بود با صدای لرزانی گفت: شما کی هستید؟به رویش نشانه رفت. او درحالی

 اند؟همه را دستگیر نکردهن والک فورد پرسید: کارگران کجا هستند؟ مگر شورشیا

 .شدند عامقتلشما شکست خوردید. همه دختر ناامیدانه گفت: 

 اش را روی صورت او گرفت و فریاد زد: غیرممکن است!شد باخشم اسلحهوالک فورد که باورش نمی

 کنم.دختر ملتمسانه گفت: مرا نکشید، خواهش می

چیز یک رؤیا بوده است با یاس اسلحه را پایین برد و با لحن سردی گفت: پس همهحاصل والک فورد که دریافت همه تالششان بی

 بود؟

 دختر نفس راحتی کشید. گفت: همه آنچه اتفاق افتاد خواهم گفت.

پریده بود به دیوار تکیه داد و آرام گفت: دوستان شما در یک محاصره درست اش رنگخوابی چهرهکه از ضعف و بیو سپس درحالی

رحم اسیر لرد دانم که از ما پرستاران متنفرید اما ما هم در این شهر بیساختمان ما کشته شدند. از این بابت متأسفم. می مقابل

 هستیم.

ای که آرزویشان بود توهم منتظرشان نبود؟ یعنی پیروزیکس در ساختمان یعنی هیچ نفر با درماندگی یکدیگر را نگاه کردند؛ 6و آن 

 د؟و خیالی بیش نبو

 ها را محاصره کردند؟والک فورد پرسید: چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چگونه آن

 دانستند که به ساختمان نجات حمله خواهید کرد.دانستند که شما قصد شورش دارید. حتی میها میآن -

 دانی او کیست؟شک کسی به ما خیانت کرده است. تو میپس بی -

 جا هستند. هم جا!ها همهشناسد. آنس جاسوسان لرد را نمیکانتظار نداشته باشید که من بدانم. هیچ -

 یکی از کارگران جلو آمد و اسلحه را بر سینه دختر نهاد و گفت: همه شما دشمنان ما هستید. تو هم یکی از جاسوسانی.

 ما ندارم.ای جز کمک به شام چارهام و حاال که اسیرتان شدهدختر ناراحت گفت: باور کنید من هم در حسرت آزادی

 بردار باشی؟ای به روی تو نشانه رود آیا نباید فرمانکه اسلحهای جز این داشت؟ وقتیراستی آیا چارهو به

ها نگاه کرد و پرسید: آیا شما ما را سپس کارگران با نومیدی به دنبال دختر راه افتادند. او مقابل یکی از درها ایستاد و با تردید به آن

 فورد اسلحه را به سویش گرفت و با اشاره به او فرمان داد تا در را باز کند. نخواهد کشت؟ والک

های خود نشسته بودند و و دختر با ناچاری آن را گشود. کارگران به داخل پریدند، چندین مأمور نجات در آن اتاق روی صندلی

 با ورود والک فورد و افرادش با وحشت از جا پریدند. ها مرد بودند کهشده بود. دو تن از آنهای بازی مقابلشان روی میز پخشورق
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 و والک فورد با اسلحه آماده شلیک فریاد زد: اگر حرکتی کنید کشته خواهید شد.

زده دستانشان را ای بعد همگی با چشمان حیرتدیدند با ترس برجایشان نشستند و لحظههای تفنگ را مقابلشان میآن دو که لوله

 باالی سر بردند.

 اید؟زدگی پرسید: شما چگونه زنده ماندهیکی از دختران پرستار با بهت

 کرد گفت: ما شبح هستیم!ها را برای بستن مأموران نجات آماده میآرامی طنابتامسون که به

نیز بر قدرتمندش را بر دهان او قرارداد و چاقویی را دختر با وحشت جیغ زد و کمک خواست. تامسون به سویش دوید و دستان 

 کنم.ات میتکهگلویش و گفت: اگر بار دیگر سروصدایی بکنی تکه

فشرد و چشمان دختر از درد و وحشت پر از اشک شده بود تا آن حد که وقتی شدت میدستان ستبر تامسون دهان دختر را به

 هوش شد.تامسون دستانش را برداشت سر دختر به عقب افتاد و در میان بازوان او بی

های که پنجهسوی تامسون حمله کرد. تامسون از تهاجم او بر زمین افتاد درحالیاه مرد جوانی از میان پرستاران برخاست و بهبه ناگ

 ای نداشت.را از تامسون جدا کنند اما فایده فشرد. والک فورد و دو نفر از کارگران سعی کردند تا اومرد گلویش را می

که ر اتاق پیچید و مرد که پشتش خونین بود با ناله ضعیفی روی تامسون افتاد. او مرده بود. درحالیباره صدای شلیک اسلحه دیککه به

 خاست.برمی از تفنگ اشتریس هم چنان دود

 والک فورد باخشم گفت: چرا شلیک کردی؟

 مرد.او باید می -

تان بود و حال باید گریه گفت: تاکنون زمان شادیاش را بر روی میز بزرگ انداخت و خطاب به اسیران و سپس با تمام قدرت اسلحه

 کنید. التماس کنید. ترسوها، اگر جرئت دارید نفس بکشید.

 کنی؟سوی مرد دوم هجوم برد و موهایش را در دستانش گرفت و گفت: چرا مانند دوستت فداکاری نمیاو که آکنده از خشم بود به

خواهی با ای کشاند و گفت: کافی است، مید کوشید تا آرامش کند، او را به گوشهکنترل اشتریس را دیوالک فورد که خشم غیرقابل

 این سروصداها همه ما را به کشتن دهی؟

 ای نشاندند.که سراپایش با خون مرد رنگین شده بود و سپس او را بر صندلیدو نفر تامسون را از زمین بلند کردند، درحالی

 ه، دختری که با ما بود فرار کرده است!که ناگاه ویلی با وحشت گفت: فرماند

 والک فورد با نگرانی تکرار کرد: فرار کرده است؟

 بله حال دیگران را از وجود ما در اینجا باخبر خواهد کرد. -

ر تواند زیاد دور شده باشد. باید دستگیرش کنید و اگوالک فورد مشتش را بر میز کوبید. گفت: ویلی و جورج، به دنبالش بروید. نمی

 الزم بود بکشیدش.
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 نفر بود. 9سوی دررفت و آن را قفل کرد و اسرا را شمرد. تعدادشان جورج و ویلی باعجله از اتاق خارج شدند. والک فورد به

 در آن حال تامسون به هوش آمد. اشتریس از جایش برخاست و به والک فورد گفت: آیا نباید این ترسوها را بکشیم؟

 نه. -

 ولی چرا؟ -

 آرام باشی، اگر قرار باشد کسی بمیرد او را تحویل تو خواهم داد.بهتر است  -

 ای نشست.اش را برداشت و در گوشهاشتریس با این وعده کمی آرام شد، اسلحه

بایست که انباشته از دشمنان بود نیاز به وجود اسرا داشتند و این اسرا در ازای جانشان آیا نمی والک فورد و افرادش در آن ساختمان

 کردند؟ها کمک میه آنب

ها نه برای جنگ بود و نه برای خشونت. او به چشمان والک فورد اندیشید که این دختران چه کمکی به او خواهند کرد؟ طبیعت آن

زد. چشمانی که از وراء آن، از میان قطرات اشک میل به زندگی ها تمنای رحم موج میتک آنان خیره شد. چشمانی که در آنتک

 اندیشیدند.ها که اکنون در اسارتش بودند و جز به زنده ماندن نمیشد. آنمی خوانده

ای که با یک اشاره انگشت بر جا بکشد. اندیشید که زندگی چه معنای پوچی دارد، هستیها را در همینتوانست همه آنو او می

 یابد.اسلحه پایان می

ا در حصار کشیده است و بار دیگر کنجکاوانه به چشمان اسرا نظر دوخت. بر های دیگر رو با خود گفت که او هم برای زندگی هستی

 های ناتواناین انساناما شکنجه  توانست بااراده او بسته شود؛داشتنی بودند. چشمانی که میهای کوچک که جذاب و دوستاین افق

 حس کرد که قادر به کشتنشان نیست.های آنان بودند برای او غیرممکن بود و که با دستان بسته در مقابل تفنگ

ها ای ایستاد و به دیوار تکیه داد. اگر دوباره به اسارت آنشده بود. پس لحظهدوید. نفسش تنگ... دختر جوان باعجله در راهرو می

 شد و این بار کسی نبود تا نجاتش دهد.آمد قطعاً کشته میدرمی

اما  باشد؛ توانست در امانها بود میزیرا تا زمانی که با آن ی هم احساس پشیمانی کرد؛اما از سوی درنگ فرار کند؛و ناچار بود تا بی

 توانست انتظار ترحمی داشته باشد.دار کرده بود و دیگر نمیها را خدشهاکنون با فرارش اعتماد آن

که بر  های آناندن ادامه داد. چهرهاو از فکر اینکه به چنگشان بیفتد دچار هراس شدیدی شد. نفس بلندی کشید و دوباره به دوی

 خندیدند در نظرش مجسم شد.های او میالتماس

دانست که ساختمان از وجود نیروهای لرد خالی است پس هایی را شنید. آیا این صدا از پشت سرش بود؟ او میکه ناگاه صدای قدم

شدند و او هنوز دگی ایستاد و گوش فرا داد. دو نفر نزدیک میتوانست از جانب شورشیان باشد. او با درمانها تنها میاین صدای قدم

 ها آمدند، حال چه باید بکنم؟تا درب خروجی ساختمان راه زیادی در پیش داشت. او با وحشت زمزمه کرد: آن

ت اما حسی دانست مرگش نزدیک اسها مخفی شد. باآنکه میدرنگ درون یکی از اتاقدید برای راه دیر شده است بیدختر که می

 کرد. او به دیوار چسبید و در تاریکی و سکوت فرورفت.بودن او را وادار به تقال میعجیب برای زنده

 شده بود و سرانجام مقابل در ایستادند.ها به سراغ اتاقی آمدند که او در آنجا پنهانیک اتاقبههای لرزان پس از بررسی یکسایه
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ازآن جورج و ویلی به ی تماس گرفت، اما پاسخی داده نشد. ناگاه دستگیره درحرکت کرد و پسدختر چندین مرتبه با مرکز فرمانده

 داخل آمدند و چراغ اتاق را روشن کردند.

 ها چاقویی در دست داشتند.دختر با وحشت بر جای خود میخکوب شد. هردوی آن

 جورج با دیدن او نیشخندی زد و گفت: باالخره پیدایت کردیم.

 توانی فریاد بزن.بست و سپس گفت: حال هر چه می ویلی در را

کنم دختر که قلبش به تپش افتاده بود به گریه افتاد و با صدای لرزانی گفت: من ترسیده بودم و برای همین فرار کردم. خواهش می

 به من رحم کنید.

 کرد. چرا همه شما از ما متنفرید؟جورج باخشم گفت: فرار کمکی به تو نمی

 کنید؟سختی گرفت و ادامه داد: چرا به ما کمک نمیدختر را بهاو یقه 

 ویلی جورج را آرام کرد و گفت: نباید وقت را تلف کنیم.

 دختر با ترس به او نگاه کرد. ویلی مقابلش ایستاد و گفت: تو سزاوار مرگی.

چشمانش بر چهره او خیره مانده بود مقابل که و با حرکتی سریع چاقو را در شکم دختر فروبرد. دختر ناله بلندی کرد و درحالی

 که خونش بر دستان و چاقوی ویلی ریخته بود.پاهایش بر زمین افتاد. درحالی

 جورج با وحشت گفت: تو او را کشتی.

 مرد.او باید می -

 جورج جسد دختر را برگرداند. او مرده بود!

کردی. کرد با تأسف گفت: تو نباید فرار میریشمی دختر را نوازش میازآن ویلی با خونسردی اتاق را ترک کرد و جورج که موهای ابپس

 شدیم. خیلی زود.ما همه باهم آزاد می

 آلود خارج شد.و آنگاه برخاست و از اتاق خون

هنوز که چشمان دختر سرعت در دل تاریکی و سکوت اتاق بلعیده شد. درحالیهایش میان دیوارها پیچید و بهبد نبال آن صدای گام

 خزید خیره مانده بود.به اندک نوری که از شکاف در به درون می

 قسمت دوم

 فراسوی باد

اش را در شود هستیبیند. آنکه برای تیرباران برده میاش را در حصار حلقه طناب میشود هستیسوی چوبه دار برده میآنکه به))

 ((یک بهتر است؟تر از همه، به باریکی لبه گیوتین دارد. کدامای تنگهستیشود های تفنگ و آنکه برای گردن زنی برده میحصار لوله
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سوی ای بعد او را در راهروی طوالنی بهچال گذاردند و لحظهزودی دو نفر برای بردن هاور قدم بر سیاهزمان اعدام نزدیک شده بود. به

 مرگ همراهی کردند.

شد. صدای خراشی دیده میهای دلقدم صحنهبهکرد. قدمای خونین را نگاه میهدر آن لحظات تلخ هاور دیوارهای سنگی و زندان

کرد. در تر میآمیخته و روزنه امید، امید به رهایی را برای محکومین تنگرحمانه دژخیمان درهمهای بیفریادهای اسیران با خنده

 گاه ترسناک، دختران و پسران زیادی اسیر بودند.آن شکنجه

شد. هاور دریافت که این مکان خونین برای جالدان چون کرد شنیده میهای اسرا را خرد میها که استخواندای تازیانهکمی جلوتر ص

 درید.ای از بدنشان را میگوشههایی اسیر بودند که هر یکهای ناتوان در دستان گرگتفریحگاهی است. این انسان

ی بریده در کنار هم چیده شده بودند. این جالدان برای بریدن سرهای محکومان با ای دیگر نگاه کرد. سرهاهاور به گوشهو آنگاه 

 بخش بود.دادند. آنانی که رنگ خون برایشان زیبا و لذتیکدیگر مسابقه می

 بردند و سپس او را در اتاق بریدن سر انداختند!کشان میشد دختری را کشانسوی محل اعدام برده میاز کنار هاور که به

راستی شود. او ناباورانه از خود پرسید آیا بهور حس کرد که بدنش سست و لرزان است و تنها با نیروی مأموران به جلو برده میها

 آنکه بداند که چه جرمی مرتکب شده است؟شود؟ بیبرای اعدام برده می

پاشیدند. در حصار دیوارهایی بلند سه تن دیگر می هایی از چهارسو بر زمین اعدام نورای بعد به فضای بازی قدم گذاشتند. چراغلحظه

 نیز به همراه او برای اعدام ایستاده بودند.

انگیزد. ها خیره شد. اولین نفر محکم و استوار ایستاده بود، بدون ترس و وحشت. این صفات خشم دژخیمان را برمیهاور به چهره آن

شدت فشرد. بدنش بهلرزان گشته بود. او انگشتان ظریفش را در هم میها ضعیف و دومین محکوم دختری بود که به سبب شکنجه

چکید برای هاور ها میسائید. آثار کوبش میخ در دستانش و خون شدیدی که از آنهایش را بر هم میلرزید و از وحشت دندانمی

 غمناک و دردآلود بود.

کنار آنان قرار گرفت. او حس کرد که بدنش سرد و منجمد است.  قبل از آنکه هاور سومین محکوم را ببیند به جلو برده شد و در

دانست که برای نگریست. نمیبه مرگ به این مناظر میای تازه داشت. او اکنون به چشم یک محکومها برایش جلوهاینک تمام صحنه

 اما درهرحال مرگ بهتر از شکنجه شدن بود. چه باید بمیرد؛

 شد؟ها اعدام مییک از آنین و جوخه آتش نگاه انداخت. او با کدامهاور به چوبه دار، گیوتین خون

توان تصور کرد که در آن لحظات محکومان تا چه اندازه زجر بست. نمیسپس به خود آمد، مأموری دستان او را با طناب محکمی می

 شود.های تیز مرگ بسته میکه دستانشان در مقابل پنجهکشند. هنگامیمی

گونه که ها درخشش ستارگان در افق آسمان را ببیند. هماناور به باالی سرش نگاه کرد و توانست از فراسوی سیاهیدر آن حال ه

 اما صد افسوس که دستانش بسته بود! توانست صورتش را لمس کند ستارگان نیز در دسترسش بودند؛می

اندیشید که این باد به کجا دارد. او هممیان را به تفکر وااش حس کرد. حاالت زودگذر انسای کوتاه وزش باد را بر گونهاو لحظه

 رود؟می
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ها قادرند و سپس بر فراسوی باد نظر دوخت، به آنجا که در وراء آن دیوارهای بلند بود. محکومان در لحظات آخر از فراسوی سیاهی

 ها از نیروی مردگان برخوردارند.به اعماق آن بنگرند، چراکه آن

ها های تفنگ مقابلش بود. قبل از آنکه فرصتی داده شود گلولهاول نگاهی انداخت، او را به ستونی بسته بودند و لولهاو به محکوم 

 اند.ساز و حیاتیها سرنوشتای بعد جسد خونین جوان به جلو متمایل شد. برای چنین افرادی حتی ثانیهشلیک شد و لحظه

سوی اجبار بهآلودش بسته بود و بها آرام از کنار محکومان دیگر گذراندند. دستان خونسپس نوبت به محکوم دوم رسید. دختر زیبا ر

 رفت.نیستی می

ها به سویش نشانه رفتند. دختر لرزید. او را نیز در مقابل جوخه آتش بردند. سالحفشرد و لبانش میبغض شدیدی گلویش را می

 کرد.های حریص جوخه مهیا میش را برای گلولهچشمان زیبایش را بست و نفس عمیقی کشید. باید پیکر

ای بعد از کنار آلود شد. جسد او را نیز لحظهها در فضا طنین انداخت و پیکر دختر خونصدای گلوله ازآن فرمان داده شد. بازهمو پس

 اندک جسدش دور شد.اندکای بود که نظر هاور را جلب کرد و های دستان ظریفش آخرین صحنهمحکومان گذراندند. زخم

 نوبت به نفر سوم رسید ...

هایی منظم آنجا را ترک کرد. هاور و بقیه ای به فرمانده جوخه داد و به دنبال آن بافرمان او جوخه با گاماما به ناگاه مأموری نامه

 ها را فقط برای تماشای اعدام آورده بودند!سوی داالن برده شدند. گویا آنمحکومین به

 شدند؟به کجا برده می حال

 قسمت سوم

 مدد شانس

چید. عملی که هم میهای طال را بر رویخورد که بر صندلی لمیده بود. او سکهدر قصر زیبا کنار صفحه شطرنج، شبحی به چسم می

 کرد.ها قبل مرتباً تکرار میاز سال

شک! زیرا آن شبح که در تاریکی نیز تا این حد تیره بود؟ بیاین شبح مانند ارواح ترسناک و خوف انگیز بود. آیا روح پلید واتسون 

 شده بود واتسون بود!اتاق طالیی غرق

هایی را که قلبش را از ضربه خنجر های قصر روشن بودند و فقط اتاق ارباب در خاموشی فرورفته بود. او سکهمانند همیشه همه اتاق

انتقام از روباه مکاری را داشت. کسی که منافعش سخت درخطر بود و این  نجات بخشیده بود در میان دستانش لمس کرد. اندیشه

 بار نوبت او بود که تصمیم به نابودی بکنری بگیرد.

ای بلند بر او سایه کرد که دیگر پایان کار است اما دقایقی بعد در نور ماهتاب سایهای که کاردها بر او اصابت کرد گمان میلحظه

دانست که چه مدتی در نزد آن مرد ناشناس شد. نمیکه دید رقص شنل مردی بود که به سویش خم میافکند و آخرین تصویری 

که چشمانش را گشود در قصرش بود. بدون آنکه جراحتی را حس کند. آیا این مدد شانسش بود؟ مددی که زیرا هنگامی بوده است؛

 جویی نیز وجود داشت.قامتر را به رویش گشود. در این افق تیره اینک حس انتافقی تازه
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خواهم به قصر بکنری محافظ مسلح انداخت و گفت: می 15های طال را در مقابل طرف دررفت و وارد سالن شد. سکهاو برخاست و به

 بروید. سر او و اطرافیانش و هر که اسیر اوست برای من بیاورید.

باعجله بیرون دویدند. نبودن بکنری در قصرش نفوذپذیری آن را های درخشان کامالً راضی شده بودند آن مردان جالد که با سکه

 کرد.آسان می

 ام و حال او مرده است.واتسون لبخندی زد و با خود گفت: من زنده

ای کوچک بکنری را به درک واصل کشید که با اشارهای را میباید انتظار لحظهاو به محافظان خود اطمینان کامل داشت. حال می

 کند.

 زدند. برای آنان کشتن کاری ساده بود.فرمان او به هر عملی دست میواتسون برخالف قبل انباشته از نوکرانی بود که بهقصر 

که سخن از انتقام است همگان در معرض شدند. هنگامیهایشان به قصر بکنری نزدیک میدر همین لحظات مأموران با اتومبیل

 خطرند.

4 

 اول گام

رفت. او چنان کنجکاو شده شد. رفتار جالدان مالیم شده بود و او با اختیار خود به جلو میعجیب به جلو برده میهاور در راهرویی 

 کرد.تر میلحظه سریعبههایش را لحظهبود که گام

ر آن شهر شد. عمارت رؤیایی که وجودش دای از آن قصری بزرگ و زیبا دیده میمدتی بعد به فضایی بازرسید، جایی که در گوشه

 سوی درب طالیی برده شد.رسید. آن قصر لرد بود. او بهتاریک و مرده غیرممکن به نظر می

 اند؟های کثیف و چهره زخمی چگونه اجازه ورود خواهد داشت؟ یعنی قادران تا این حد بخشندههاور اندیشید که با آن لباس

 فروشد!فروشید. سازه دست بشر همواره بر او فخر میمی قصر عظیم و زراندود با سینه ستبر بر آن مورچگان کوچک فخر

اهمیت ازآن بیکرد و پسها را تماشا میهای زیبا و شنلی بلند ایستاده بود و نزدیک شدن آندر باالی برج عظیم قصر مردی بالباس

 اند.ها از کجا آمدهدانست که آنبه قدم زدن ادامه داد. گویی او هم می

آرامی بر ها مقابل درب ورود ایستادند. نگهبان بهای بعد آنر آن را چون دژی بزرگ و نفوذناپذیر کرده بود. لحظهدیوارهای بلند قص

او یکی از محافظان قصر بود. نگهبان نامه را تسلیم او کرد. مرد نگاهی به نامه و هاور  در کوبید و سپس دریچه کوچکی گشوده شد.

 ش گشوده شد!ای بعد در با فرمانانداخت و لحظه

سوی شکوه و ای که او را از مکان اعدام به قصر باشکوه لرد کشانده بود! از مرگ بههاور با شگفتی در اندیشه محتوای نامه بود. نامه

 جالل!

 او پس از نگهبان داخل شد و سپس همه در مقابل هاور تعظیم کردند!
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 کرد و گفت: جناب لرد منتظر شما هستند. همراه من بیایید.های زربافتی را به او تقدیم جوانی به سویش آمد و لباس

 های پاره را درآورد و در کمال ناباوری جامه تازه، خرقه زیبای شاهزادگان را بر تن کرد.هاور با کمک چندین خدمه لباس

جا طال تر بود، همهرونش باشکوههایی نامنظم و پرتردید به همراه مشاور لرد به نزد شاه حرکت کرد. داخل قصر بزرگ از بیاو با قدم

 اند.نظیر بود. گویی این عمارت بهشتی را فرشتگان بناکردههای هنرمندانه و بیاندود و انباشته از حکاکی

ای چهرهشد که مرد خوشپس از طی راهرویی طوالنی و عظیم آنان وارد سالنی زیبا شدند. در انتهای سالن تختی باشکوه دیده می

بود و تاجی از طالی درخشان بر سر داشت. او چون خدایی باعظمت بود. سپس آن دو مقابلش ایستادند و با اشاره مرد  بر آن نشسته

 هاور تعظیم کرد.

 شانس هستی.راستی خوشگویم. تو بهآمد میگفت: ورودت را به قصرم خوشلرد با لحن آرامی 

 بشناسم. خواهم تو را بیشترتر بیا، میو سپس ادامه داد: نزدیک

شد. آیا در رؤیا بود؟ اما هیچ رؤیایی بدین تر میاش نزدیکها را به جلو گذاشت. او اکنون با هر قدم به سرنوشت تازههاور اولین گام

 حد شیرین نیست!

داشتند وارد هایی بر دست به اعدام با سربازانی که سرنیزهمحکوم 6ای کرد و در پست سر هاور گشوده شد و لرد به محافظان اشاره

 ای مقابلشان بود!ها جوانانی بودند که تا لحظاتی پیش در چند قدمی مرگ بودند و اکنون شاهزادهشدند. آن

 ها هدایایی از طرف من برای تو هستند.لرد خطاب به هاور گفت: این

 هاور بودند! ها اکنون بندگانبخت نظری انداخت. آنهای نگونزده به آن انسانهاور حیرت

 ها خواهی بود.ازآن تو صاحب آنها برو. اینان باید در برابر تو زانو زنند و دستت را ببوسند. پسسوی آنلرد لبخندی زد و گفت: به

شک پلیدی فرمانروای مطلق خواهد بود و فراموش خواهی کرد هاور اندیشید که باید شانس خود را بیازماید. در چنین لحظاتی بی

 خواستی!که چه بودی و چه می

ها رفت و دستش را مقابل اولین محکوم برد. او تاکنون تنها ظلم دیده بود و اکنون حس ستمگری را در نهادش پرورش سوی آناو به

 زنند.ای که این جوانان بر دستش میبخش است، بوسهزودی دریافت که تا چه حد لذتداد. بهمی

 تاریکی به ورود

 شودمی ردهگذا سیاهی قلمرو در که گامی با

شرمی او صورتش را برگرداند! آیا مخالفت باخدایان بی اما بوسید؛بایست دست هاور را میاین بار نوبت به دختری بود که او هم می

 نیست؟

ی اش نهاد و گفت: او را وادار کن تا تو را بپرستد. همیشه چنین بندگان سرکشسوی هاور آمد. دست بر شانه شاهزادهشاه برخاست و به

 شوند.یافت می
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اما دختر بازهم سرپیچی کرد. لرد دستش را  دو سرباز موهای دختر را گرفته و او را وادار کردند تا بر دست شاهزاده جوان بوسه بزند؛

 بر شانه هاور فشرد و در گوشش زمزمه کرد: وادارش کن!

 ترسد. مجبورش کن.د آهویی از تو میلرد با دستش سر دختر را باال گرفت و ادامه داد: به او نگاه کن، او مانن

 شاهزاده به خشم آمد و خطاب به دختر فریاد زد: ببوس.

اش بود از جلد درآورد و آن ازآن دستش را بر گلوی دختر فشرد. خشم وجودش را مسخ کرده بود. چاقویی را که در کنار خرقهپس

 را بر گلوی دختر نهاد و فریاد زد: اطاعت کن.

ازآن دختر مقابل پای شاهزاده بر زمین افتاد. او مرده بود! هاور چاقوی ای کوتاه گذشت و پسکوت کرده بود. لحظهو دختر همچنان س

 گناه را کشته بود.خونین در دستش را بر زمین انداخت. او یک انسان بی

 ای!ادهراستی یک شاهزو در آن در کمال ناباوری صدای لرد را شنید: این درسی برای بقیه است. تو به

 هاور با وحشت گفت: من او را کشتم!

شده بود. دختری از میان آنان آلود دختر دوختهها با وحشت به پیکر خوناو به بیچارگانی که زانوزده بودند نگاه انداخت. چشمان آن

 با دستش صورتش را گرفت و از اعماق قلبش گریست.

 شود.گذارد کامالً دگرگون میانسانی که قدم بر کاخ خدایان میاین شاهزاده جوان اکنون به جالدی مبدل شده بود. 

کشد. حال او نیز کند و او را به مرز تاریکی میدر آن لحظات هاور دریافت که خشم روح پلیدی است که در کالبد انسان رسوخ می

 کرد؟ید میبار واردشده بود. این راهی است که بازگشتی ندارد. اکنون هاور چه بادر این دایره خون

ای که گلویش را بریده بود نگاهی انداخت و بر خود لرزید. این دستان او نبود که چنین کرده بودند. او او با ناباوری به دختر بیچاره

 چنین قدرتی نداشت. دریافت که روح پلیدی که در ضمیرش رسوخ کرده بود چنین کرده است!

هاور پاشیده بود و روح پاکش را ها و دستان بیرون بردند. خون سرخ دختر بر لباس چند نگهبان پیکر خونین دختر را برداشته و به

 کرد.ستایش می

 آیا بهتر نبود که هاور را برای همیشه شاهزاده جنایتکار دورانت مور بنامند؟

ای متناسب او را بردند تا چهرهسوی اتاقش راهنمایی کرد و بندگان ازآن وزیر اعظم شاهزاده را که هنوز از مرگ دختر شوکه بود بهپس

 با سرور جوانشان پیدا کنند.

ای ژرف فرورفته اش نشسته و در اندیشهساعاتی گذشت و شاهزاده جوان، هاور همانی که افکارش واژگون شده بود بر تخت طالیی

 دانست که به چه علت یک شاهزاده شده است.بود. او هنوز نمی

ها جوان متعلق به شاهزاده را به حضورش آورد. آن 5به صدا درآمد. در گشوده شد و وزیر اعظم  که در همین لحظات در طالیی اتاق

ها وسایلی را بر روی میز زیرا بردگان درباری باید چون پادشاهان زیبا باشند. آن هایی فاخر بر تن داشتند؛ای زیبا و لباساکنون چهره
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اند به ی را جلو برد و گفت: سرور من، این نامه پرنسس ژوران است. از شما خواستهاچیدند و سپس دختری مقابل شاهزاده آمد، نامه

 نزدشان بروید.

وجه متوجه نامه نبود. چهره زیبای دختر، سیمایی که تاکنون در عمرش ندیده بود او را محو خود کرد. دقایقی هیچاما شاهزاده به

شد که برده او چنین فرشته ده نامه را با دستان لرزانی برداشت. باورش نمیکشید. سرانجام شاهزاگذشت و دختر همچنان انتظار می

 دلربایی باشد.

 خواهم او را مشاور من کنید.شاهزاده برخاست و سر دختر را باال گرفت و سپس به وزیر اعظم گفت: می

 ازآن باراهنمایی سربازان به نزد پرنسس رفت.پس

 که در زد صدای لرد را شنید: داخل شوید.نگار قصر به مقابل اتاقی بردند. هنگامیواو را از میان راهروی زیبا و پرنقش

آنگاه وارد اتاق طالیی شد. مقابلش دختر مو سیاه، مغرور ولی زیبایی را دید که دست بر گردن لرد انداخته بود. او با خود اندیشید 

 د؟رحم را دوست داشته باشتواند این بیچگونه چنین دختر جوانی می

انگیز ایستاده بود. لرد با نگاه هراسناک شاهزاده موضوع پیکر و هراساما هاور متوجه موضوع دیگری شد. در کنار آن دو مردی غول

 را دریافت و آرام گفت: او بکنری است، دوست خوب من.

کنم جوان الیقی هستید. گمان میبکنری مقابل شاهزاده جوان تعظیم کرد و گفت: از آشنایی با شما خوشوقتم جناب شاهزاده. شما 

 ای شجاع و وفادار نیاز داشتیم.که انتخاب جناب لرد کامالً درست بوده است. ما به شاهزاده

و سپس با صدایی رسا ادامه داد: آنچه سبب شده است شمارا برای مشورت دعوت کنیم این بوده است که در ساختمان مأموران 

توانند تمام تأسیسات را به دست کنند که میاند و ادعا میهایی را گرفتهاز شورشیان گروگانای آمده است. عدهنجات مشکلی پیش

ها رودررو شوید؟ البته اجباری در این کار نیست ولی این عنوان شاهزاده برگزیده این قصر حاضر هستید که با آنبگیرند. آیا شما به

 های شما باشد.تواند سنجشی برای توانمندیمی

شان ستیز هایی که برای آزادیگرفت. همانبایست رودرروی کارگران قرار میاده از این دستور نابهنگام یکه خورد. او میشاهز

آنکه کسی به این موضوع پی برد. ها را فراری دهد بیتوانست مخفیانه آناما شاید این بار بخت به هاور رو کرده بود. می کردند؛می

برده شانه عرق ریخته و رنجبهها سخن به میان آمده بود شانهزیرا او با شورشیانی که از آن داد؛ز دست میبله نباید این فرصت را ا

 دانست که راه فرار در همین نزدیکی است.بود. او می

 کار شود.بهها دستو حال زمان آن بود تا برای نجات آن

 لرد پرسید: آیا موافقی؟

 بله سرور من. -

 فرشتگان شکنجه
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توز قرارگرفته بود ای پیچیده و مشوش به اتاق خود بازگشت. او با پذیرفتن این مسئولیت در برابر دو جبهه کینهشاهزاده در اندیشه

 دانست که آیا قادر خواهد بود راه درست را انتخاب کند؟و نمی

ر جوانی که مانند فرشتگان جذاب بود. موهای کس در آن اتاق زیبا نبود جز مشاورش، دختاو با این افکار درب اتاقش را گشود. هیچ

رنگ و زیبا چون درید، چشمان عسلیرنگش که چون ابریشم نرم و درخشان بود، ابروان کشیده که چون خنجری دل را میایقهوه

رده بود. در مقابل ای رو به بهار و نهایتاً در آن سیمای سحرانگیز لبان سرخ دختر، این غنچه شکرین شاهزاده را به هیجان آوپنجره

 آمدند.زانو درمیای مردان درنده نیز بهچنین فرشته

آرامی درب را بست. اکنون با آن فرشته زیبا در آن اتاق شده است. او بههای پلید آکندهو سپس هاور حس کرد که وجودش از وسوسه

 بلورین تنها بود، دختر چون غزالی در چنگالش بود.

سوی در برگشت اما ناگاه در مقابل خود شاهزاده را دید. او با دستش مانع خروج آنکه متوجه او باشد بهختر بیآرام جلو رفت. داو آرام

 دختر شد و گفت: بنشین.

که سعی داشت خود را به دختر نزدیک دختر عقب رفت و با ترس بر صندلی نشست. شاهزاده نیز بر صندلی کنار او نشست. درحالی

 ید: نظرت درباره من چیست؟ آیا من قدرتمندم؟پرسکند با لحن نرمی 

زد به شاهزاده نگاه و در آن حال آرام دست ظریف دختر را در دست گرفت. دختر با چشمانی که وحشت و حس ضعف از آن موج می

دختر  سوی خود کشید. با این خشونت از زخم عمیق دستکرد. سعی کرد دستش را آزاد کند اما سرورش دست او را حریصانه به

 اما شاهزاده اهمیتی نداد. الی انگشتان شاهزاده بیرون ریخت؛خون شدیدی جاری شد و از البه

 کنم، قربان.دختر با لحنی ملتمسانه گفت: رهایم کنید، خواهش می

 شاهزاده پرسید: آیا مرا دوست داری؟

 نتخاب ندارم.که حق اتر کرد. دختر پاسخ داد: چه بگویم درحالیسپس دختر را به خود نزدیک

 ولی تو ... -

 کرد؟توانست اختیاری داشته باشد؟ پس چرا مقاومت میراستی او حق انتخاب داشت؟ آیا یک برده میآیا به

اش را بر او تحمیل کند؟ اما از این اندیشه پلید بر خود لرزید. چه بر سر او آمده بود؟ قتل یک تواند خواستههاور اندیشید که آیا نمی

 اه و اکنون وادار کردن دختری دیگر به عملی غیرانسانی.گندختر بی

راستی با شاهزاده دورانت مور گناه را به سبب اسارتش آزار دهد و شکنجه کند. او بهو سپس با خود اندیشید که نباید آن دختر بی

انسان بود. ابلیسی که در بدنش رسوخ  ها خون دختران را با لذت بنوشد. او هنوز یکآشامفاصله زیادی داشت. او قادر نبود چون خون

دارد اندوه بیشتری قلبش را توانست بر وجدان او چیره شود. او حس کرد هر بار که گامی دیگر در سیاهی برمیکرده بود نمی

سوی بهکرد چراکه غیرازاین راهی رحمی است. او هم باید ترحم را در خود سرکوب میاما از خصوصیات شاهزادگان بی گیرد؛فرامی

 جاه و مقام نداشت.
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تر بود و در این نبرد اما نیروی سیاهی بسیار قوی کشیدند؛که دونیروی عظیم او را به دو سو میدرنگ از جا برخاست درحالیپس بی

پناه یسوی دختر بآشامی بهنیروی پاکی در برابرش ناتوان بود. شیطان درونش اکنون فرصت رشد و بالندگی یافته بود. او چون خون

های سوی او دراز کرد ... که به ناگاه شالقسوی در دوید تا فرار کند اما در کامالً بسته بود. شاهزاده دستانش را بهحمله برد. دختر به

های کوشید تا اندیشهکه میدردناک وجدانش او را از این حس شیطانی ژرف بیرون کشید. هاور دست بر صورتش گذاشت و درحالی

 سرکوب کند چندین نفس عمیق کشید و گفت: من هنوز یک انسانم و تو در امانی.پلیدش را 

او توانسته بود در مقابل شیطان مقاومت کند. لذت سرپیچی از شیاطین اندک اما جاودان است و در عوض لذت شکنجه فرشتگان 

 فراوان اما ناپایدار است.

رود. شیطان از این نافرمانی او سخت خشمگین دانست به کجا میل نمیو سپس شاهزاده با افکاری پریشان اتاقش را ترک کرد. حا

 بود.

5 

 اول قسمت

 سیاه ابرهای

 .مناسبی بودند مأمور واتسون ساعاتی بود که در حوالی قصر بکنری میان درختان انبوه کمین کرده و در انتظار زمان 15

هایشان را بر دیوارهای بلند قصر انداختند بود و به دنبال آن مأموران قالبها عالمت داد، او سرگروه آن قاتالن پس از مدتی یکی از آن

 هایی که بر دیوارها آویخته بود باال رفتند.و آنگاه از طناب قالب

نواخت و شب را مینیمه 2که ساعت قصر ظرف چند دقیقه همگی در سکوت و احتیاط کامل وارد باغ بزرگ قصر شدند. درحالی

 سوی ساختمان حمله برند.رسید. اینک زمان آن بود که بهن جا به گوش میصدای آن تا بدا

کس انتظار آن را نداشت که در این جا را پرکرده بود. هیچها از میان درختان بر ساختمان عظیم نگاهی انداختند. خاموشی همهآن

 شب مورد هجوم قاتالن قرار گیرد.ساعت از نیمه

ای به دیوارها شده و هر یک در گوشهسوی بنای زیبا رهبری کرد و سپس همگی پخشای آنان را بهو بازهم سرگروهشان با اشاره

 تکیه دادند.

ور شدند. دام مرگباری پیش پایشان ها حملههای تنومندی از همه سو به سویشان دویدند و به آنکه ناگاه از میان تاریکی سگ

های آتشین ها را به رگبار گلولهها نشانه رفته و آنسوی سگی عجیبشان را بههاگسترده شده بود. مأموران با دستپاچگی سالح

 های تیزشان هالک شدند.ها شدند و بالفاصله در زیر دنداناما در این میان سه مأمور گرفتار سگ گرفتند؛

ن مأمور قصر با سالح بیرون دویدند. تر به داخل ساختمان نفوذ کنند. براثر سروصداهای زیاد چندیسرگروه دستور داد تا هر چه سریع

 تن بودند کشتند. 4ها مأموران واتسون تیراندازی کرده و آنان را که ولی قبل از آن

www.takbook.com



 کمینگاه 61
 

  

ها های وحشی سرعت به داخل قصر هجوم بردند و در را کامالً بستند. سگاینک در بزرگ و طالیی قصر بازشده بود و آنان به

 زدند.کشان بر دربسته چنگ مینعره

 رفت.وتابی هنرمندانه تا طبقه باال میمأموران در تاریکی عمارت با ترس شروع به باال رفتن از پلکان بزرگ کردند. پلکانی که با پیچ

اما سرانجام مأموران واتسون موفق شدند به طبقه  ها درگیری شدیدی بین مأموران واتسون و نگهبانان قصر درگرفت؛در میان پله

 ند.باالی ساختمان برس

های خود خارج شدند تن از آنان باقی بود. نجیب زادگان و گروهی از دوستان بکنری از این سروصدای شدید از اتاق 8که تنها درحالی

 های برنده مهاجمان قلبشان را شکافت.العملی نشان دهند سرنیزهاما قبل از آنکه عکس

دادند. این شبیخون سریع آنان سبب چنان به کشتار خود ادامه می هم های قصر از خون رنگین شده بود و قاتالنتمام سنگفرش

 شده بود همگی بدون مقاومت کشته شوند.

سوی در نشانه رفته و شلیک کردند. در متالشی شد و سالنی بزرگ هایشان را بهازآن مأموران به در بزرگی رسیدند و سالحپس

دفاع حمله بردند و با های بیمأمور بالفاصله به آن انسان 8شد. اسیر دیده می مقابلشان قرار گرفت. در آن سالن بزرگ تعداد زیادی

هایشان هیچ اثری بر شد و التماسقطعه میهای آن قاتالن قطعههای آنان زیر سرنیزهها کردند. بدنعام آنها شروع به قتلسرنیزه

 های سیاه مأموران نداشت.قلب

ادها خاموش شد. اکنون تنها پیکرهایی خونین با سرهای بریده بر زمین قرار داشتند. در میان اجساد ها و فریای بعد صدای نالهو لحظه

 شد!لرد ویکتور نیز دیده می

که جالدان کشان به خارج از ساختمان رساند درحالیجان فرار کرد. او خود را کشانهای مأموران دختری نیمهاما در خالل شکنجه

 د.واتسون در تعقیبش بودن

او به بیرون از ساختمان گریخت ولی قبل از آنکه روی پاهای لرزان و خونینش بایستد توسط سگی موردحمله قرار گرفت و بدن 

آلودش را به دندان قسمتی از بدن خونهای دیگری نیز بر سرش ریختند و هر یکباره سگیکای پرتاب شد و بهضعیفش به گوشه

رسید. ها در گوشت بدنش فرورفته و به استخوانش میهای سگدید. دندانبا چشمان خود می گرفت. دختر اکنون صحنه مرگش را

 تر کرد.ها را برای دریدن بدنش حریصها جاری شد، آنچه سگآرامی در گلوی سگخون گرم دختر به

سوی افتادند. مردی تنومند بهای بر زمین ها متفرق شدند و هر یک زوزه کشان در گوشهناگاه صدای مهیبی در فضا پیچید و سگ

 های عمیق بدن دختر جویی از خون جاری بود.که از زخماش انداخت. درحالیپاره شده دختر را روی شانهدختر دوید و بدن پاره

خارج تر از قصر که اکنون در چنگال مأموران واتسون بود درنگ به میان درختان باغ دوید تا هر چه سریعپتراندو مرد قدرتمند بی

جا شود و به دنبال آن مأموران به خارج از ساختمان آمدند و از هر سو به میان درختان باغ شلیک کردند. آتش، دود و سیاهی همه

 ای به کتفش اصابت کرد.کرد، اما به ناگاه گلولهرا پرکرده بود و این به فرار پتراندو کمک می

که شتابند. او دو سگ را کشت ولی هنگامیها به سویش میکه دید بازهم سگسوی دروازه قصر بدود او کوشید تا بدون وقفه به

اش به پایان رسیده است. پس دختر را به کناری نهاد و چاقویش را کشید. سگ آخرین سگ به او نزدیک شد دریافت که تیر اسلحه
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کنان اقدرت چاقو را بر پهلوی سگ فروبرد و سگ نالههایش سینه او را مجروح کرد اما پتراندو نیز ببا یک جهش روی او پرید و با پنجه

 بر زمین افتاد.

جان که جسد بیهای وحشی مانع از آن شد تا مأموران واتسون قادر به تعقیب پتراندو باشند. او درحالیسو نیز حضور سگدر آن

سوی دیوارهای قصر ای بعد در آنال رفت و لحظهقدرتمندش گذارده بود از نردبان طنابی آویخته بر روی دیوار بادختر را روی بازوان 

 بود.

 کس در آن حوالی نبود.اما هیچ تر از درون قصر بود و پتراندو تا دقایقی مستأصل و سردرگم به اطراف نگریست؛آن بیرون تاریک

آمدند وادارش سو میوردست به آنهایی که از دناچار شروع به دویدن در جاده طوالنی روبرویش کرد ... که ناگاه صدای اتومبیلاو به

ها ها متعلق به مأموران واتسون بود. آنکرد تا به میان درختان پناه برد. درختانی که از دو سو جاده را در برگرفته بودند. آن اتومبیل

 اند.کردند که فراریان با اتومبیل گریختهزیرا تصور می سرعت دور شدند؛به

 شد.جا مسلط شد و تنها صدای جغدها و پرندگان کوچک از میان درختان جنگل شنیده میبر همه ای دوباره سکوتو پس از لحظه

ها به ها که بوی مرگ از آنخورد. صدای زوزه سگشده بود در سیاهی غوطه میقصر بکنری که اکنون به گورستان خونینی تبدیل

آمیخت. انتخاب این قصر بزرگ در وسط جنگل و در در هم می رسید در میان درختان پیچیده و با صدای لرزان پرندگانمشام می

 شمارش هراس فراوان دارد.ای متروک نشان آن بود که بکنری از دشمنان از دشمنان بیکنار جاده

یا جویی بودند. آهای گرسنه قرارگرفته بود تنها بازماندگان این انتقامو حال پتراندو زخمی و دختری که بدنش در زیر دندان سگ

 هراسید؟انتقام از اسیران بکنری در مقابل عملش عاقالنه بود؟ آیا واتسون نباید از حماقت خود می

در همین لحظات ابرهای سیاهی بر نور ضعیف ماه مسلط شدند و در عرض چند دقیقه سرتاسر آسمان را احاطه کردند، طوفان 

 بودند. آوران مرگ و نیستیشدیدی در پیش بود. آن ابرهای تیره پیام

 دوم قسمت

 طبیعت هایکرانه

 بارید.ساعاتی از شبیخون قاتالن گذشت بود و باران وقفه و شدید می

بودن خود و دختر های انبوه خزیده بود. او به زندهاش بود به داخل بوتهجان دختر روی شانهکه هم چنان بدن بیپتراندو درحالی

شدت اش را شکافته بود. بدن دختر نیز بههای سگ وحشی سینهسوخت. پنجهمیشدت اش بهگناه امیدی نداشت. قفسه سینهبی

 مجروح بود.

 شد.تر میتپید. تمام خون بدنش رفته بود و هرلحظه ضعیف و ضعیفحال میاو سرش را بر قفسه سینه دختر نهاد. قلبش ضعیف و بی

های لباس خود مشغول ریزش باران بر روی دختر شود با تکهها مانع از که سعی داشت با در هم پیچیدن شاخهپتراندو درحالی

چنین به اسارت مرگ های او شد و سپس به چهره دختر نظری انداخت. باعث تأسف بود که موجود زیبایی چون او اینباندپیچی زخم

 ماند.درآید. او باید زنده می
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ید شنید و این صدا او را متوجه جاده کرد. دختر را دوباره روی باره پتراندو صدای سم اسبانی چاالک را از میان گردباد شدیکبه

ها گذشت و بر وسط جاده پرید. چراغ زیبای کالسکه بر چهره پریشان و خونین پتراندو اش انداخت و با خوشحالی از میان علفشانه

 پرتو افکند.

ای بعد او و دختر را بر کالسکه سیاه پیاده شد و لحظهسرعت ایستاد. پتراندو به سویش دوید. از کالسکه مردی با شنلی کالسکه به

پوش از خشم ها با یاری مرد ناشناس سیاهسو روان شد. آنسوی ده مورگات چرخید و با سرعت بدان زیبا سوار کرد و سپس به

 تاختند.سوی امید میطبیعت رهیده بودند و به

 اما آن مرد که چون مأموری برای نجاتشان آمده که بود؟

اند و اکنون دیگر راه گریزی ای گرفتارشدهای بعد دگرگون شد! پتراندو دریافت که در قفس سیاه و شیطانی... و این اندیشه واه لحظه

 نبود!

 این شگرد واتسون بود که حتی تنها بازماندگان را نیز درهم کوبد.

6 

 خدایان سرشت

 گذشت این گردش شبانه برایش شیرین و رؤیایی بود؛که پاسی از شب مینطوالنی در باغ قصر قدم زده بود و اکنو شاهزاده ساعاتی

لحظه تمام دنیا ترکش کرده بودند. سکوت اطرافش از کرد. چراکه در یکهای سیاه او احساس تنهایی میاما در میان این رقص سایه

یافته است. آن گرایش به ودش پرورشگفت. او در آن لحظات تلخ دریافت که حس دیگری در وجدشمنی دنیایی با او سخن می

آنکه هراسی به دل راه دهد و این گریخت این بار در قلب سیاهی فرورفته بود. بیسیاهی بود. برخالف همیشه که او از تاریکی می

و قدرتمند  رحمی، خشم و اینک میل به سیاهی را در خود آزموده بود و به سرشت خدایان، مردان بزرگخواری، بیعجیب بود. او خون

 شد.نزدیک می

را از مرگ  که اوهای دور را به خاطر آورد. به یاد مأمور نجاتش افتاد. هماناش تکیه زد و کوشید تا گذشتهشاهزاده بر عصای طالیی

 رهایی بخشیده بود.

ان نجات بروم و دوباره او را او با خود گفت: باید مرا در لباس شاهزادگان ببیند. اینک من سرور او هستم. باید به ساختمان مأمور

 مالقات کنم.

شاهزاده بر اندیشه خود مصمم شد. ناگاه تفکری دیگر بر ذهنش دوید. آیا کارگرانی که ساختمان مأموران نجات را تصرف کرده بودند 

ر دستگاه دشمن تا این حد توانست دحاضر به معامله با یک شاهزاده بودند؟ باوجودآنکه او از میان کارگران بود اما تنها یک خائن می

 پذیرفت که سرنوشت او را یک شاهزاده نموده است؟باال رود. چه کسی می

و از این اندیشه بر تصمیم خویش سست شد. الزم بود که در این مورد بیشتر بیندیشد. او ناچار بود جاسوس حقیقی را بیابد و با خود 

که به موضوع پی بردم بالفاصله مرا دستگیر تی که رهبر شورش بود. هنگامیشناسم. مرد یکدسکنم او را میزمزمه کرد: گمان می

 چال انداختند. بله باید بروم.کردند و به سیاه
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 اول بخش

 سرد زندان در خفته اختران

شدند. آماده شده سوی ساختمان تصرفدم صبح گذشته بود و شاهزاده با صد تن از مأموران سرکوبگر برای حرکت بهمدتی از سپیده

اما اندیشه شاهزاده بر موضوعی  شد؛بایست هرچه زودتر سرکوب میزیرا این شورش می لرد از این تصمیم ناگهانی وی خشنود بود؛

 دیگر معطوف بود.

های بزرگی از الماس که در جلوی آن ای بعد شاهزاده بر اتومبیل بزرگ و مهیبی سوار شد، خودرویی جنگی و مجهز با تیغهو لحظه

شکافت و به دنبال آن سه نفربر شروع به حرکت کردند. لرد که دور شدن ای موانع را میهایی پوالدین که چون ارهشده بود، تیغهنصب

 شود.زودی اجساد آن چند شورشی نیز به دخمه مردگان افزوده میکرد با خود گفت: بهها را تعقیب میآن

ها دانست که آنجو روبرو شود. نمیکرد. اینک ناچار بود با مردانی مصمم و انتقامشاهزاده در اتومبیل احساس اضطراب شدیدی می

 داد. ولی این عمل تنها با سرکوبی شورشیان امکان داشت!تا چه حد قدرتمندند. درهرحال باید دختری را از اسارت نجات می

برجهانی دیگر گذارده است.  شود. گویی قدمالً جدا میکند از پیرامونش کامریخته مغز انسان را پر میکه تفکرات بر همهنگامی

 ای که در گوشه جاده برای گرفتن غذای اندکی در انتظار بودند.چارههای بیخبر بود. انسانشاهزاده نیز از گرسنگان اطرافش بی

شکیده نان. این تضاد او را در رؤیایی های خها بر خود لرزید. او در قصر غذاهای گوارا دیده بود و اکنون تکهو شاهزاده از این صحنه

سانی پس از تصاحب هایی در زمین کامالً عادی بود. هر اندیگر برد. چنانکه تصور کرد به زمین بازگشته است. دیدن چنین شوخی

دارند. اصلهها فزند. برای قادران شیرین است که دریابند تا چه حد ژرفی باهنر پیشگان درامقدرت بر این نمایش مضحک لبخند می

ترسید ... از شده بود. دریافت که هنوز غمگین نشده است. او میاما لبانش دوخته او نیز کوشید تا بر این شاهکار تأثرانگیز لبخند زند؛

 های گرسنه چون ببران به دریدن شاهزادگان بپردازند.اینکه روزی این انسان

اندک از میان تاریکی های طالیی در هر سو اندکای بعد ساختمانو لحظه های دردناک را پشت سر نهادندزودی آن صحنهآنان به

 ها برج ساختمان بزرگ نجات بود که آشکار شد.سر برافراشتند ... و در انتهای همه آن

بر شاهزاده دستور داد تا در همان مکان توقف کنند و سپس در اتومبیل گشوده شد. او مردد و نامطمئن پیاده شد و در آن حال 

سوی کنیم و بهما تیربارها را پیاده می ساختمان عظیم نگاهی انداخت. مأمور ویژه که کنارش ایستاده بود گفت: جناب شاهزاده،

 کنیم.باران میها را گلولهگیریم و در صورت مقاومت آنساختمان می

 ها صحبت کنم.خواهم شخصاً با آنچند تن مأمور مسلح به من بدهید. می -

 کشند.ا شمارا میهاما آن -

 کنند.نه اگر خشونتی نشان ندهیم چنین نمی -

 اجازه دهید بقیه مأموران را در حوالی ساختمان مستقر کنیم. -

 کنم.خواهش می -

 شود.بله سرورم. فرمان شما اطاعت می -

 توانید به ساختمان حمله کنید.امیدوارم ناچار به حمله نشویم. اگر ساعاتی گذشت و من بازنگشتم می -
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 اعت، سرور من.اط -

 سوی ساختمان حرکت کرد.و سپس شاهزاده به همراه مأموران مسلح به

خبری خفته بود، ها به مقابل بنای زیبا رسیدند و در میان درختان اطرافش مخفی شدند. ساختمان در سکوت و بیدقایقی بعد آن

 ای رخ نداده است.گویی هیچ حادثه

اما ناگاه تیرباری از برج ساختمان بر  از پشت درختان بیرون آمدند نا راه ورود را بگشایند؛ صبرانهمدتی گذشت ... چندین سرباز بی

 سرباز در دم کشته شدند و دو تن دیگر زخمی بر زمین افتادند. 5وقفه آتش گشود. آنان مسلط شد و به سویشان بی

 شاهزاده دریافت که با دشمنان خطرناکی روبروست.

واردی که سرکارگر بر او تازیانه زد. کنم مرا بشناسید. همان تازهخواهم با شما صحبت کنم. گمان میمن می او فریاد زد: صبر کنید.

 کنم.به من فرصت دهید، خواهش می

 کدام از شما زنده نخواهید ماند.در آن حال صدایی از ساختمان فریاد زد: باید تنها و بدون اسلحه داخل شوی. در غیر این صورت هیچ

نقشه مرگباری برای این مهمانان ناخوانده ترتیب داده بودند و اکنون شاهزاده و سربازان در دامشان بودند. با تیرباری از باالی  آنان

 شان مسلط بود!برج که بر همه

 ان آید.شرط بعدی شورشیان آن بود که تمام نیروهای مسلح از اطراف ساختمان دور شوند و تنها شاهزاده جوان به مقابل در ساختم

ها نکنید. ما شمارا ها نباید برای ما شرط بگذارند. شما هم اعتنایی به تهدیدهای آنیکی از سربازان به شاهزاده گفت: سرور من آن

 کنیم.یاری می

 حاصل کنم.ای را فدای این ستیز بیدوست ندارم عده هرگز، -

 پذیرم.میو سپس با صدای بلند خطاب به شورشیان گفت: بسیار خوب، شروط را 

 سوی در طالیی ساختمان رفت ...آنگاه شاهزاده جوان بدون اسلحه آرام به

گذارد و اندیشید که چرا به چنین و در بزرگ با رخوت گشوده شد و هاور با تردید داخل شد. او حس کرد که بر زندانی سرد قدم می

 زده است؟حماقتی دست

 را بست و گفت: دنبال من بیایید.محض ورود مردی را مقابلش دید. او در او به

شد. لحظاتی بعد آن مرد پست خود را به دیگری داد. شاهزاده در جلوی مرد قدرتمند به راه افتاد. او چون بردگان به جلو برده می

 این راهروی زراندود و زیبا اکنون بسیار طوالنی و ترسناک بود.برای شاهزاده 

 ابلش دید. او چشمان شاهزاده را بست و سپس آن دو او را به سویی نامعلوم بردند.که پیچیدند جوانی را در مقو هنگامی

 شود یا برای اعدام؟شاهزاده نگران بود و در این اندیشه که آیا حقیقتاً برای مذاکره صلح برده می
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عنوان یک خائن دند و او را نیز بهکرشک آنان با آزادی اسرا مخالفت میرفتار شورشیان به حدی سرد بود که او کامالً مأیوس شد. بی

 نگریستند.آلود به او میگرفتند. این دوستان مهربان اکنون با چشمان خشمبه اسارت می

 ها معامله با یک خائن بسیار دشوار بود.برای آن

تانش را محکم بستند. هایی طوالنی او را متوقف کردند و آنگاه چشمانش را بازنمودند و دسلحظاتی بعد ... پس از گذشتن از پله

 ها راهنمایی کردند.سوی یکی از اتاقشاهزاده خود را در راهرویی زیبا یافت و بعدازآن او را به

 شدت مراقب رفتار او بودند.این لحظات برای او چون ساعاتی طوالنی بود. آن دو مرد به

 و سپس شاهزاده داخل شد. 

اش ای دیگر مردی که اسلحههای بسته کنار هم نشانده شده بودند و در گوشهو دهان ها مأموران نجات با دستاندر اتاق روی صندلی

شد. او با دیدن شاهزاده برخاست و به سویش آمد. مدتی به او خیره شد و با لحنی جدی گفت: جناب برای شلیک آماده بود دیده می

 بینم که با مقام شاهزادگان بازگشتی!رست هاور، می

ها را ها بود. سپس آرام پرسید: چرا آنا بر ترسش غلبه کند و نظری بر اسرا انداخت. مأمور نجاتش در میان آنشاهزاده کوشید ت

 اید؟گونه بستهاین

 هایشان در من اثر گذارد و مرا در ادامه راه خویش سست کند.خواهم التماسنمی -

 پس برای همین دستان مرا نیز بستید؟ -

 اعتماد نداریم. کسالبته. چون ما دیگر به هیچ -

 توانم بنشینم؟می -

تواند فورد را ای نشست. در آن حال اندیشید که چگونه میوالک فورد سرش را به عالمت اجازه تکان داد. شاهزاده بر صندلی طالیی

 بر تصمیم خود راضی نماید؟

 خواهید؟ها چه میپس نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: در ازای آزادی آن

خواهیم از این شهر جهنمی خارج شویم. اگر با خواسته ما موافقت نکنند همه این اسرا را خواهم. ما میرا می آزادی افرادم -

 کشم ...می

 خورم.ام تا کمک کنم نجات یابید. قسم میای نزنید. من آمدهها صدمهگفت: به آنشاهزاده سخنش را قطع کرد و با لحن نرمی 

 ن را بپذیرم؟توانم قسم یک خائاما چگونه می -

 من خائن نیستم. -

 فورد خشمگین فریاد زد: چگونه نیستی؟

که نه ثروت داشتی و نه قدرت. تو سبب شدی که شورش او گلوی هاور را گرفت و ادامه داد: چگونه یک شاهزاده شدی؟ درحالی

 ها هستی.کارگران متالشی شود. تو مسئول مرگ آن
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کسی هستی که مک فارن احمق اسرار را برای تو فاش کرد.  شاهزاده آمد و گفت: تو همانسوی اشتریس که تاکنون ساکت بود به

 کردم.تکه میهایم تکهتوانستم همین حاال تو و آن اسرا را با پنجهاگر می

 شاهزاده گفت: آیا از هیلس خبری دارید؟

 شد. شک او نیز در جمع شورشیان گرفتار خیانت تومیلی پاسخ داد: بیفورد با بی

 زیرا اوست که به شما خیانت کرده است. او زنده است، شما باید به دنبال او باشید؛ -

 تان چیست؟و سپس برخاست و ادامه داد: شما فرصت زیادی ندارید. پاسخ نهایی

 فورد مصرانه گفت: در ازای هر اسیر باید جان یک نفر از افراد من نجات یابد.

 یرند.پذها این شرایط شمارا نمیولی آن -

 بسیار خوب. -

هایشان را به سویش گرفتند. فورد نیشخندی زد و ادامه داد: تو سوی شاهزاده آمدند و سالحبا اشاره والک فورد جورج و اشتریس به

 اندازه کافی فکر کنی. من هنگام فرار تو را خواهم کشت.توانی در این مدت بهدر اینجا خواهی ماند. می

 ما من برای کمک آمده بودم نه برای جنگ.شاهزاده با نومیدی گفت: ا

 قبل از آنکه او را ببرند بار دیگر با تأسف نظری بر آن اسرا انداخت. از اینکه نتوانسته بود فورد را راضی کند متأسف بود.

درخشانی پوشانده های و سپس از اتاق بیرون برده شد و در پیچ بعدی وارد سالنی گردید. اتاقی بزرگ و زیبا که دیوارهایش را آینه

 بود.

ها بست. گویی در میان آسمانشد نقشکه به همراه جورج و اشتریس به جلو برده می ها تصویر پریشان شاهزاده جواندر هر یک از آن

 سوی اتاقی دیگر برده شد.بودند و آنگاه از آن مکان رؤیایی به

 فرما بود.ه بودند و اینک سیاهی مخوفی بر آن حکمکه اخترانش مردای دیگر از آسمان به اتاقی تاریک، به گوشه

 خبر بود.ابدی بی شاهزاده از درون آن جهنم

هراسد و این عجیب بود. دریافت که تاکنون گذاشت. او حس کرد که از آن تاریکی میای بود که در آن قدم میسومین تاریکی و این

 این بعد از تاریکی را نیازموده است.

 انجامید.دیگر برای او بود که شاید این بار به مرگش میای و این تجربه

 لحظاتی بعد او را در آن فضای ترسناک رها کردند و در به رویش بسته شد ...

 اندک تاریکی در عمق وجودش رسوخ کرد تا آن حد که قدرت تفکرش ربوده شد.اندک

 کردند.ی که هر دم چهره مرگ را در برابرش ترسیم میهایهای سیاه بود. سایهاو اکنون در آن زندان سرد در چنگال سایه
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 دوم بخش

 خیانت برابر در خیانت

ای مردی پریشان های قصر ایستاد و آرام آن را گشود. درون اتاق سکوت کامل بود و در گوشهشاهزاده لوریس مقابل در یکی از اتاق

 آزرد.اینک افکارش او را میفشرد. مرد خائنی که ای را میان دستانش میحال که نامهو آشفته

 درنگ پرسید: آیا این دستور لرد است؟اش افزوده شد و بیبا ورود لوریس بر نگرانی

 بله حضور شما در ساختمان نجات کمک بزرگی خواهد کرد. -

 کشند.ها مرا میاما آن -

دهم که خطری پذیرفت. اطمینان میها بخواهید تا تسلیم شوند خواهند خبرند. اگر شما از آنها از خیانت شما بیآن -

 تهدیدتان نخواهد کرد.

 ترسید؟ها میهیلس مدتی بر چهره شاهزاده خیره شد و سپس گفت: چرا از آن

 ترسید؟ها نمیآیا شما از آن -

 هرگز، من با شما خواهم آمد و آنان را وادار خواهم کرد تا تسلیم شوند. -

ها از میان صفوف سربازان گذشتند و هیلس به نزدیک لرد که بر د. لحظاتی بعد آنو سپس برخاست و به دنبال لوریس به راه افتا

 اتومبیلش سوار بود رفت، تعظیم کرد و گفت: سرور من، امیدوارم بتوانم دشمنان را به آرامش فراخوانم.

یت تو را وزیر شاهزاده ای، اکنون نیز مرا خشنود کن. در صورت پیروزی در این مأمورتو تاکنون لیاقت خود را نشان داده -

 برگزیده خواهم کرد. او باید زنده بماند.

هیلس شادمان از این پاداش بزرگ به لرد تعظیم کرد و آنگاه اتومبیل او دور شد. هیلس به مأموران نظری انداخت و با اشاره دو تن 

 ها را انتخاب کرد و گفت: با من بیایید.از آن

 مایی کرد و او بر آن سوار شد.سوی اتومبیلش راهنلوریس او را به

هایی مضطرب دور شدنشان را تا انتهای جاده دنبال کردند. آیا این مذاکره درنگ حرکت کردند و در این میان مأموران با نگاهها بیآن

 به نتیجه می سید؟

با همراهی دو محافظ از اتومبیل  های دیگر توقف کرد. هیلساندکی بعد اتومبیل به نزدیکی ساختمان نجات رسید و در کنار اتومبیل

ای دیگر وآمد بودند و در گوشههایشان مرتباً در حال رفتپیاده شد. آشفتگی اوضاع کامالً مشهود بود. نیروهای مسلح که با اتومبیل

 درخشید!هایی که به رویشان نشانه رفته بود و میای از سربازان در دام شورشیان و سالحعده

مانده بود. او از میان جمعیت داد تنها یک ساعت باقیهی انداخت. تا زمان موعود که درگیری خونینی رخ میهیلس بر ساعتش نگا

العملی از آنان گذشت و نزدیک درب ورودی ساختمان رفت. کمی ایستاد و منتظر شد تا شاید از دوستانش خبری شود و چون عکس

 ورد صحبت کنم. من هیلس هستم.خواهم با فندید صدایش را صاف کرد و فریاد زد: می
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 جیرت سراپای آنان را فراگرفت. آیا او شبح نبود؟

 ای؟ امیدوارم خبر خوشی داشته باشی؟پس از مدتی فورد بر باالی برج آمد و با صدایی رسا گفت: دوست من، تو چگونه زنده مانده

 فورد، دوست من تو چه منظوری از این کارهایت داری؟ -

 .پرسیسؤال عجیبی می -

 خواهی مرا بکشند؟ها هستم. آیا میمن اکنون در اسارت آن -

 سوی هیلس نشانه رفتند تا نمایشی دیگر از فریبکاری را ترتیب دهند.هایشان را بهو در آن هنگام محافظان سالح

 ؛که من هرگز مایل به مرگ دوستانم نبودم دانیمیهیلس، تو دید چگونه دوستش در معرض خبر است با تردید گفت: فورد که می

 اما برای آزادی نفراتم از هیچ کاری واهمه ندارم.

 کند.اما تو قادر نیستی با آن اهریمن مبارزه کنی. او تو را خرد می -

 خواهی؟ آزادی خودت را یا اسارت افرادم را؟برایم اهمیتی ندارد. حال بگو از من چه می -

 فهمی فورد؟ا تسلیم شوید. در غیر این صورت مرا خواهند کشت. میخواهند تا شمها فقط میآن -

 .کامالً -

 راه فراری نیست. بهتر است شاهزاده را آزاد کنی. بیش از این کارها را پیچیده نکن. -

 .کنممیی؟ باور نخواندفرامیخود تو هستی؟ تویی که همواره ما را به فداکاری برای دیگران  راستیبههیلس، این  -

 رایط تغییر کرده است. باور کن.هیلس ش -

 اما تعریف ما از آزادی هرگز تغییری نخواهد کرد. -

 ها تا دقایقی بعد این ساختمان را به آتش خواهند کشید.هیلس باخشم فریاد زد: آن

 شان خداحافظی کنند.در آن صورت باید با شاهزاده -

 د: و من همه را خواهم کشت. بدون ترحم.ها نشانه گرفت و با تحکم ادامه داسوی آناش را بهسپس اسلحه

ها تأثیری بر والک فورد ندارد برای آنکه بیش از این درخطر نباشد چند قدمی عقب رفت و سپس هیلس که دید نمایش احمقانه آن

رش ما را گونه که شوها همه را خواهند کشت همانتر را انتخاب کردی. آنبا لحنی تمسخرآمیز پاسخ داد: دوست من تو راه سخت

 نابود کردند.

 هیلس، سؤال من از تو این است. تو در تمام مدت شورش کجا بودی؟ -

 در اسارت. -

 دانست که ما قصد شورش داریم.کس نمیاما هیچ -

تر رفت. به ناگاه اتومبیلی در کنارش ایستاد و او بدون آنکه دانست مذاکره با آنان حاصلی ندارد دوباره عقبهیلس که اکنون می

 ری باشد فوراً سوار آن شد و از محوطه دور گردید.اجبا

 هاور حقیقتی محض است.والک فورد دریافت که سخنان 
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ای بعد صدای بلندگوها در فضا طنین انداخت: والک فورد، عاقل باش و شاهزاده و اسرا را آزاد کن. اینک تمام تیربارهای آتشین لحظه

 اند.سوی ساختمان نشانه رفتهبه

 ای!کردم که از خائنین باشی، حال یقین دارم که تو مردهبه هیلس فریاد زد: باور نمی فورد خطاب

ها را کشت. زمین با اجساد خونین پر شد. نیروها اش بارانی از گلوله را بر سر سربازان ریخت و تعداد زیادی از آنو سپس با اسلحه

ی ساختمان چرخید و شروع به تیراندازی کرد. دود و آتشی مهیب آنجا سوعقب نشستند و موضع گرفتند. از دور یکی از تیربارها به

 ها تیرباران شد.را فراگرفت و قسمت باالی برج با گلوله

 آلود از محل گریخته بود.پاره شده یکی از شورشیان و فورد که با بدنی خونو در برج کسی نبود تنها جسد پاره

 های ساختمان داده شد و بازهم تعدادی از مأموران کشته شدند.پنجرهای بعد پاسخ تیربار از اما لحظه

چیز هیلس در اتومبیل میان درختان بر این مناظر چشم دوخته بود. او نتوانسته بود کاری انجام دهد. او اندیشید که جانش بر همه

 مقدم است. پس چه اهمیتی داشت که چه اتفاقی بیفتد؟

زده شد. بکنری با شد و هیکل مخوفی به درون خزید. او بکنری بود. هیلس از حضور او در آنجا شگفت در این لحظات در اتومبیل باز

 دانی تو باید به خدمت چه کسی درآیی؟پوزخندی گفت: می

توست، چال انداختی. او اکنون سرور زده هیلس خیره شد و ادامه داد: همان جوانی که او را در سیاهاو مکثی کرد و در دیدگان حیرت

 البته اگر زنده بماند.

 این ممکن نیست! چگونه؟ -

فرمان لرد، الزم بود از میان کارگران یکی را انتخاب کنیم و برای سرکوبی دشمنان تعلیم دهیم. او اولین شورشی در به -

 میان شما بود.

 بردار او باشم؟و من چرا باید فرمان -

 کند و من هم مأموریتی دارم.زیرا لرد به تو امر می -

 چه مأموریتی؟ -

 وظیفه کوتاهی کنند.ها که در انجامکشتن آن -

اش آنکه کسی دریابد شروع به فشردن حنجرهقبل از آنکه هیلس بتواند حرکتی کند دستان پوالدین بکنری بر گلویش حلقه زد و بی

که با چشمان تر شد و سپس درحالیتنگتر و های بکنری بر گلویش تنگکرد ... هیلس بیهوده تقال کرد تا خود را نجات دهد اما پنجه

 رحم خیره مانده بود نفس برید.زده به این هیوالی بیبهت

از انجام مأموریتش با آرامشی خاص از اتومبیل پیاده شد و از میان تاریکی، جایی که در دورترین نقطه مبارزه قرار داشت  بکنری پس

 سوی درختان رفت و میانشان ناپدید شد!به

 سوم بخش
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 شیاطین حصار در

را سست نموده بود. هیچ صدایی شنیده  شاهزاده جوان در اتاق تاریک دربند اسارت بود. سردی شدیدی در بدنش رسوخ کرده و او

ای سیاه معلق مانده و دردهان حریص قدری عمیق بود که درک آن برای هاور امکان نداشت. گویی میان درهشد. تاریکی بهنمی

 شد.میتاریکی بلعیده 

ناچار سرش را میان بازوانش فروبرد و اندکی از هراسش کاسته کنند و بهرا نظاره می باره حس کرد که چشمانی آتشین اویکو به

 ماند؟بود و یا آنکه تا ابد در آن زندان مخوف باقی میداد. آیا اکنون باید به انتظار کسی میاما افکار پلید او را آزار می شد؛

تر از آن بود که اما تاریکی عمیق ضعیفی به گوشش رسید. به اطرافش خیره شد و کوشید تا شاید بتواند چیزی ببیند؛ ناگاه صدای

 قادر به درک چیزی باشد.

زودی دریافت و سپس صدا بلندتر شد. گویی چیزی در آن جهنم ژرف به جنبش درآمده بود! ترس از مرگ وجودش را پر کرد، اما به

 هایی است که در اطرافش به دنبال غذا هستند ... و شاید به دنبال او!ز جانب موشکه این صداها ا

کرد که به جانوری پلید مبدل شده است. آیا اکنون نیز یک حیوان درنده شده بود؟ او که رفت حس میهرگاه که در تاریکی فرومی

 دستان شیطان!خود بازیچه درندگان در این سیاهی گشته بود و اینک چون عروسکی متحرک 

ذره وجودش ها بر خود لرزید. گویی ذرهکرد. شاهزاده از این اندیشهها قبل در این مزاح غمبار داخل گشته و ایفای نقش میاو از سال

 شد.گسسته میازهم

های خیال رنگ ایهگشاید و سبرد که از آن هراس دارد. این هراس راه تخیل او را میافکار و خیاالت همواره انسان را به سویی می

این  دارند.ها باهم فاصلهزیرا سیاهی و سپیدی تنها در مرز سایه کند؛گیرند. در این هنگام انسان خوبی و بدی را گم میحقیقت می

های خویش ناتوان است. قاتل بر مقتول گریسازد. با این تفاوت که انسان از درک وحشیدوگانگی بشریت را به حیوانی مبدل می

زیرابه مدد شیطان قاتالن در تاری که خود  کند؛که ساعاتی بعد ترسی عمیق از انتقام مقتول روح قاتل را تسخیر میندد درحالیخمی

شویم. این ما هستیم که هیچ نیازی به طعمه در آن اسیر میگسترد و مائیم که بیشوند. ابلیس تنها دام را میاند گرفتار میتنیده

 هایش تقسیم کنیم!کنیم. تا در زندان باشیم و غذای خود را با موششیاطین با یکدیگر ستیز میبرای اسارت در حصار 

 شد دیدشان.اکنون شاهزاده نیز یکی از آن اسرا بود. اسیرانی که در سراسر عالم می

دوید و سریر لغزان ابلیس را واژگون ای درون اتاق در این اثنا صدای باز شدن در فضا را پر کرد و به دنبال آن نور و روشنایی رؤیایی

 کرد.

 بر آستانه در میان نور والک فورد ایستاده بود و با سخنی کوتاه شاهزاده را به بیرون فراخواند.

 این سخنی است که میان تاریکی و روشنایی مشترک است: با من بیا!

 چهارم بخش
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 مرگ سویبه هم دست در دست

 درپیچ قبل را پشت سر گذاردند.ای پیچهشاهزاده به همراه فورد همان راه

و سپس فورد او را به اتاقی ساکت راهنمایی کرد. هر دو داخل شدند و هاور با ترس بر او خیره شد. در چنین فضای خلوتی با دستان 

 بسته گمان ترسناکی بر ذهن هاور آمد. آیا فورد مأموریت داشت تا او را بکشد؟

 ات دارم.و گفت: نگران نباش، تو را بدین جا آوردم تا درخواست کمک کنم. نیاز به یاریهاور را باز کرد اما او دستان 

 کنی که من یک خائنم؟چه اتفاقی افتاده است؟ آیا هنوز گمان می -

 حال اطمینان دارم که چنین نیست. یاریم کن. -

قصد فریب ما را داشت. من او را هرگز نخواهم او از شدت درد نفس عمیقی کشید و ادامه داد: من هیلس را دیدم. حق با تو بود، 

 بخشید.

آلود فورد نهاد و با تأسف گفت: اش را بر زخم خوناش را فشرد و با زحمت نفس کشید. هاور با نگرانی دستان بستهفورد زخم سینه

 ای فورد و نیاز به مداوا داری.شدهتو زخمی 

تر بود، آنچه با گویش الفاظ های کوچک آسانره شد. طلب بخشش از ورای آن افقهاور خی آنکه چیزی بگوید به دیدگاناما فورد بی

 ممکن نبود.

راستی هدفی جز نجات او و افرادش نداشت شاهزاده با لحنی دلسوزانه کوشید تا آرامش و اطمینان را بر چشمان فورد القاء کند. او به

توانست ها بود. همانی که میو حس کرد. شاهزاده اکنون دوست آنآسانی در پرتوی نوربخش دیدگانش دید شد بهو ابن را می

 کمکشان کند.

 کنم. به من اعتماد کنید.او به فورد گفت: من به شما کمک می

 که ناگاه ساعت بزرگ ساختمان به صدا درآمد. ظهر شده بود! هاور با نگرانی گفت: ظهر است.

 فورد با شفتی پرسید: چه شده است؟

 کنند و تیربارها ساختمان را به گلوله خواهند بست.سربازان به داخل ساختمان حمله می اکنون تمامهم -

های آتش به اما قبل از آنکه بتواند چیزی ببیند ساختمان به لرزه درآمد و زبانه سوی پنجره رفت و آن را گشود؛سرعت بهشاهزاده به

د از جا برخاست و گفت: باید فوراً همه را از راه مخفی بیرون برد. عجله داخل اتاق یورش برد. او به عقب پرتاب شد ولی با کمک فور

 کن فورد.

ای یافتند. ها باعجله به نزد افراد و اسرا بازگشتند. افراد که مضطرب و پریشان در انتظار بازگشت فورد بودند با دیدن او نیروی تازهآن

 کرد.نیرویی که آنان را به ادامه مبارزه ترغیب می

 دانم بسیار پرخطر است.زنان گفت: با ما بیایید. باید هر چه زودتر فرار کنیم. از راه تونل مخفی، باآنکه میفورد نفس
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 اشتریس ناباورانه گفت: تونل مخفی؟ این دیوانگی است.

 کردیم.یای نیست. این تنها راه فرار است. آن بیرون همه مترصد کشتن ما هستند. بسیار بیشتر ازآنچه فکر مچاره -

 اما ما در آنجا مدفون خواهیم شد. -

 ؟برویم هاگلولهمیان تیربارها و به ؟ کنیمیفورد خشمگین گفت: تو راه دیگری پیشنهاد 

 گیرم.ام خود تصمیم میکنم و درباره زندگیاشتریس سخنش را قطع کرد و گفت: من از تو اطاعت نمی

 رویم.بسیار خوب پس ما می -

سوی ها و انفجار با فریادهای آن دو در هم آمیخت. بار دیگر ساختمان به لرزه درآمد. اشتریس بهبارهای تفنگو در آن حال صدای رگ

 کنم.ها معامله میسوی خود کشید و گفت: با آنها را بهاسرا دوید. یکی از آن

 کشند.ها تو و اسیرت را میفورد فریاد زد: آن

 با اسیر از اتاق بیرون رفته بود.اما قبل از آنکه سخنش به گوش او برسد 

سوی او بگیرد. اش را بهشد فورد را وادار کرد تا بیرون دویده و اسلحهزور توسط اشتریس برده میصدای کمک خواستن دختر که به

 کنم.اش میتکهاهمیت گفت: او اسیر من است. اگر جلو بیایی تکهاشتریس با دیدن اسلحه بی

 اقل باش.کنم عاشتریس، خواهش می -

 نزدیک نشو. -

 خواهم آزادباشم. رهایم کن.زد فریاد زد: من میو سپس با لحنی که غم و اندوه در آن موج می

ها در معدن زنده ماندیم و حاال از داالنی کوچک رویم. تو هم با ما بیا. در همه این سالگفت: ما همه داریم میفورد با لحن نرمی 

 ترسیم؟می

 جای او مرا گروگان بگیر.گناه است. بهده از راه رسید و گفت: این دختر بیدر این هنگام شاهزا

 خواهد همه ما را بکشد.اشتریس با دیدن هاور خشمگین به فورد گفت: حتماً نقشه اوست. او می

 خواهم همه را نجات دهم. به من اعتماد کن.شاهزاده کوشید تا با لحنی آرام او را متقاعد کند: من می

پناه که میان ناچار عقب رفتند و اشتریس با دختر بیتریس تهدید کرد که اگر مانعش شوند او را خواهد کشت. هاور و فورد بهاما اش

 کرد دور شدند.دستان ستبرش تقال می

 سرعت داخل اتاق شد ...هاور کوشید تا مابقی افراد را نجات دهد و به

آرامی به دختر نزدیک شد و سپس دیدگان مایی شیرین، او مأمور نجاتش بود. او بهای آشنا افتاد. سیباره چشمش بر چهرهیکو به

 آن دو پرمهر و گرم بر هم دوخته شد.
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دختر متحیر بر خلعت او نظر انداخت. برایش باورکردنی نبود. اکنون هاور یک شاهزاده مقام اول رودررویش بود. پاهای برهنه دختر 

 آمد.شده بود و با هر حرکتی به صدا درمیتهبا زنجیرهایی به سایر اسیران بس

دیدم. نه اینجا میان این دیوارها و زنجیرها. که نگاهش انباشته از تأسف بود گفت: دوست داشتم تو را جای دیگری میهاور درحالی

 نه اینجا میان این زندان.

کاش اینجا نبودیم. میان این دوست داشتم. ایآلود گفت: من هم زده بود با صدایی بغضدختر که اشک در چشمان زیبایش حلقه

 رسد.توان در هوایش نفس کشید. اینجا بویی جز مرگ به مشام نمیسختی میدیوارهای تنگ. جایی که به

راستی این چه راه تلخی بود که در آن آزموده هایش را پنهان کند با تکان دادن سر تأیید کرد. بهکوشید تا اشکو هاور که می

 اش فرورفته بودند؟راستی این چه کابوسی بود که در خواب ادبیشدند؟ بهمی

ها همراه باشند و یا به خدمت لرد توانستند با آنها در انتخاب راه خودمختار بودند. میسپس فورد دستور داد تا اسرا را آزاد کنند. آن

 بازگردند.

پیچید خطاب به آنان گفت: که هنوز از درد به خود میزاد شدند. فورد درحالیها زنجیرها پاره شد و مأموران نجات آبا شلیک گلوله

 ای به روی زمین خواهیم گریخت. اگر مایلید با ما بیایید. آنجا خورشید و ماه واقعی در انتظار ماست.ما از راه مخفی

اش آنکه از زیباییشود بیه میان همه تقسیم میها ناباورانه این پیشنهاد سخاوتمندانه را پذیرفتند. آزادی تنها چیزی است کو آن

سوی هوایی تازه و مملو از عشق. برای بوئیدن و زنده خواند. بهسوی دنیا فرایشان میبدیل به آنکاسته شود. اکنون این صدای بی

 ماندن.

کرد که سربازان لرد به شخص میآنگاه همه همراه هم بر راهرو بلند ساختمان قدم گذاشتند. هیاهوی برپاشده در طبقات پایین م

 ها فرصت زیادی برای فرار نداشتند.اند. آنداخل ساختمان نفوذ کرده

ای که به اسارت آلود اشتریس کنارش دختر بیچارهسو کنار دیواری خونشد. آنکمی آنطرفتر اجساد سربازان و شورشیان دیده می

 کرد.ها خردشده و از شدت درد ناله میاز اصابت گلولهبرده بود ایستاده و به او خیره مانده بود. پاهایش 

مرد. او با دیدن فورد با شک میقدری شدید بود که بیاش بهاما خونریزی همه باالی سر دختر آمدند و سعی کردند تا کمکش کنند؛

 کنم.توانم این درد را تحملصدای ضعیفی گفت: راحتم کن، نمی

بریم. تو باید بار دیگر سائید لبخند مهربانی به دختر زد و گفت: ما تو را با خود میش را بر هم میهایفورد که از فرط اندوه دندان

 خورشید را ببینی.

 و سپس به همراهانش گفت: باید او را ببریم.

 کشد.اشتریس گفت: اما او درد می

 توانیم بکنیم.هاور گفت: این کمترین کاری است که می

 برم.فت: من او را میها گکه جورج از میان آن
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 هایش بگذارد.آلود را روی شانهازآن مأمور نجات شاهزاده نیز به کمک او آمد تا دختر خونپس

آنکه به دوید بیها میسوی پلهها بهکه اشتریس جلوتر از آنسوی طبقه پایین ساختمان به راه افتادند. درحالیو آنگاه همگی به

 هشدارهای فورد توجهی کند.

که های راهرو را پشت سر گذاردند و هنگامیوخمهای طوالنی را طی کردند و به طبقه پایین رسیدند و بااحتیاط پیچها پلهنجام آنسرا

اش کرد. بدن گرمش به انتهای راهرو پیچیدند چند جسد را مقابلشان دیدند. میان این اجساد اشتریس هم بود. فورد خم شد و بررسی

ها با نومیدی از خود پرسیدند که آیا در ادامه راه سرباز را از پای درآورد. آن 5ازگی مرده است. او توانسته بود تداد که بهنشان می

 اجساد دوستانشان را خواهند دید؟

به میل نفر از اسرا نیز  4شدگان را به خاطر آورد. ویلی و اکنون اشتریس. اند؟ او کشتهو فورد از خود پرسید آیا رومن و تامسون زنده

دانست که او می گناه را با خود در این راه پرخطر همراه کند؟ها جداشده بودند. او با خود اندیشید که آیا باید آن دختران بیاز آن

 برای لرد و سربازانش این مأموران هیچ اهمیتی ندارند. پس بهتر بود که آنان را در این آزادی سهیم کند.

تر شد. فورد سوی دیوار خیره شدند. سایه نزدیک و نزدیکبست. همه با وحشت به آنها نقشآنای مقابل در این لحظات سایه

 که سایه پیچید او آماده شلیک بود.اش را آماده کرد و هنگامیاسلحه

او را در آغوش  ترین جراحتی برداشته باشد. فورد شادمانهآنکه کوچکجا خوردند. او رومن بود، زنده و سالم. بیباره همهیکاما به

 بخش بود.کشید. دیدار یک دوست وفادار در آن لحظات تلخ بسیار لذت

 او از رومن پرسید: تامسون زنده است؟

 آید.او گفت که به نزد شما می -

 فورد مضطرب گفت: نه خدای من. حال چگونه او را نجات دهیم؟

 در میان دیوارها پنهان شدند. سربازها به سویی دیگر متوجه شده ها فوراًهای چندین سرباز در راهرو پیچید. آنکه ناگاه صدای گام

 و دور گشتند.

 توانیم جان بقیه را به خطر بیندازیم. باید برویم. امیدوارم او در پایان راه به ما ملحق شود.میلی گفت: نمیفورد که مردد بود با بی

 و بازخواهم گشت.روم. شما بروید. من با ااما رومن گفت: من به جستجوی او می

و این همان دلیلی بود که هاور را به میان این  راستی حاضر بودند برای هم فدا شوند؛ها بهو فورد دوباره او را در آغوش کشید. آن

 ستیز کشاند. او آمده بود تا در کنار این مردان فداکار باشد حتی اگر به مرگش منجر شود.

ای که در آخرین پیچ راهرو سوی اتاق مخفیسرعت بهسوی راهرو بازگشت و مابقی بهمانده بههای خیره و آنگاه رومن در میان نگاه

 شد.بود به راه افتادند. حال زمان آن بود تا آخرین شانس خود را برای رهایی بیازمایند. راهی که به آزادی و یا مرگ منتهی می

ها را متوقف کرد و با تأسف گفت: خونریزی او شدید است و بعید رج آنای جوسوی فرار برداشته شود لحظهقبل از آنکه گام دوم به

هایش. او هایش و در زمزمهتوانم عمق درد را در وجودش حس کنم. در نفسرسد تا پایان راه طوالنی ما دوام آورد. میبه نظر می

 خواهد بکشمش.مرتب از من می
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چنین بسیار دشوار است. یا مرگ و دیدار صرف یک حماقت شود. انتخابی این تر از آن است کهفورد با خود اندیشید زندگی باارزش

 دوباره آزادی و یا زندگی و دیدار جاودان اسارت.

 ها خواهند آمد. بروید.پریده شده بود آرام بر زمین خواباند. دختر با صدای لرزانی گفت: آنجورج دختر را که از فرط خونریزی رنگ

ای نداریم جز آنکه تو را اینجا بگذاریم ات شدید است و تو در راه خواهی مرد. چارهناراحتی گفت: خونریزیفورد کنارش نشست و با 

 ها نجاتت دهند. مرا ببخش که ناچارم رهایت کنم.تا آن

 دختر به تلخی لبخندی زد و گفت: سالم مرا به خورشید برسان.

آلود آنان را دیوار رها کردند و به راه خود ادامه دادند. دختر با چشمان اشکها در اوج تأسف دختر زخمی را کنار ای بعد آنو لحظه

 رود. خوابی آرام و جاودان!تا آنجا که قادر بود تعقیب کرد و سپس دیدگانش را بر هم گذاشت. چون کودکی که به خوابی شیرین می

شده وارد شدند. آنجا با نوری کمرنگ روشن بود راموشآنکه سنگینی محیط را درک کنند به فضایی گرفته و ففراریان کمی بعد بی

ها به مقابل درب رفتند ای قرار داشت. اتاقی که درست آخرین اتاق آن ساختمان بزرگ بود. آنو در انتهای آخرین پیچش اتاق مخفی

نکبوتان فرورفته بود. تارهایی که و شاهزاده درب را گشود. درون اتاق با نوری کدر روشن بود و گوشه و کنار دیوارهایش در تارهای ع

ها سوی فراموشیخراش که در آنسوی آزادی بود؟ راهی دلآیا این همان راه به درخشیدند.رمق به نرمی میدر آن نور زرد و کم

یچه تونل سوی میز وسط اتاق رفت و با کمک جورج و یکی از مردان پرستار آن را کنار زد. در آن زیر، درشده بود. فورد بهپنهان

 سوی راهرو دوخته شد.های همه به آناما قبل از ورود به دریچه نگاه شد؛ای دیده میمخفی

 گشتند؟آیا رومن و تامسون بازمی

 پنجم بخش 

 پایانبی انتظار

به پایان رسد. صبرانه در انتظار بود تا دستگیره طالیی درحرکت کرده و انتظار جانکاه ای نشسته و بیهر یک از فراریان در گوشه

 حس ناامنی شدید وجودشان را مسخ کرده بود.

ای از دیوار که نیمی از آن روشن و نیمی دیگرش تاریک بود. چنین ای از دیوار خیره شده بود. گوشهدر این میان شاهزاده به گوشه

 آور است. او اندیشید که آیا قادر است مرز مشخصی برای آن دو بیابد؟تضادی بسیار حیرت

که تمیز دادن تاریکی و روشنایی غیرممکن راستیپایان را تشکیل داده بودند. بهآمیخته و مرزی مبهم و بیکن نبود. آن دو درهممم

 یابد.درخشد بیانگر زیبایی تاریکی است. چنانکه روشنایی در تاریکی تولد میبود. کمربند زرینی که در شب می

زیرا  اند؛کنند تاریکی و روشنایی در ستیزند سخت در اشتباهکنند. آنان که گمان میهی میآمیزند و یکدیگر را همراآن دو باهم می

 اند. چگونه ممکن است که دو همزاد باهم ستیز کنند؟این دو باهم و برای هم

د، الماسی که شوگونه تضادها بسیار دیده مینزدیکی این دو چنان است که درک آن حتی برای فیلسوفان نیز غیرممکن است. ازاین

 خورد.درد و انسانی که همنوع خود را میبرد، گرگی که گرگی را میآینه را می
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 آیا این چیزی جز قانون طبیعت است؟

توان با آن اما قانونی نامأنوس و متضاد با اجتماع. قانونی که می کند؛توان گفت که جنایت و آدمکشی نیز از قانون پیروی میپس می

 پادشاهانی اگر از مقام خود خلع شوند بازهم چنین خواهند کرد. چراکه برای آنان این خوشبختی است. حکومت کرد. چنین

داد؟ اندیشید. آیا راه خوشبختی برای آنان باز بود؟ آیا طبیعت بدسرشت به آنان اجازه حیات میو شاهزاده به معنای واژه خوشبختی  

 کنون مردد و پریشان میان مرگ و زندگی معلق بودند.ها که همگی از چنگال مرگ رهیده بودند و اآن

 حال تا کی باید منتظر بمانیم؟ کنم.... در این هنگام فورد گفت: از اینکه آن دو را رها کردم احساس گناه می

 اند.راستی عاشق آزادیها بهگردند. آنشک بازمیجورج پاسخ داد: بی

 ها هرلحظه ما را پیدا خواهند کرد.م مدت زیادی منتظر بمانیم. آنتوانیو شاهزاده با لحنی نگران گفت: ما نمی

 و فورد دوباره با نگرانی به در نگریست.

 و هاور ادامه داد: اگر بکنری از نقشه ما باخبر شود همه را خواهد کشت.

 او کیست؟ -

 دهد.دژخیمی که دستانش بوی خون می -

 چه کسانی بودند؟ها در این لحظات صدای پاهایی در راهرو پیچید. آن

شد. سربازان در هایی شنیده میصدای گام زنان داخل شدند. بازهمدر گشوده شد و دو سایه به درون خزیدند. رومن و تامسون نفس

 تعقیبشان بودند.

 آیند.ها دارند میفورد با وحشت فریاد زد: داخل دریچه شوید. آن

اما این سیاهی بهتر از  سنگین بود گشودند. درونش تنها سیاهی محض بود و بس؛سوی دریچه دویدند و آن را که به بسیار همه به

 های آتشین دشمنان بود.گلوله

 سرعت داخل دریچه رفتند تا از راه داالن مخفی به روی زمین بگریزند.آنان به

ا در جای خود انداخت. فورد از آن آنکه چیزی بگوید فورد را آخر از همه روانه آن راه مخفی کرد و سپس دریچه راما شاهزاده بی

 کنی؟پایین فریاد زد: هاور، چه می

 ای اسیرم.متأسفم. همراه شدن من با این گروه همه را به خطر خواهد انداخت. من باید بازگردم چراکه در زنجیرهای نامرئی -

 ها باخبر خواهند شد که ما را در فرار یاری کردی.اما آن -

 ام.آماده اهمیتی ندارد. من برای مرگ -

فورد کوشید تا دریچه را برای او باز کند اما هاور با تمام قدرت میز بزرگ را روی دریچه کشید و پنهانش کرد و سپس با لحنی 

مان بر خورشید، بر رود های کودکیسوی دریچه خطاب به آنان گفت: رنگ آزادی زیباست. همان رنگی که در نقاشیامیدبخش از آن

 من بودید.زدیم. شما بهترین دوستان ها میو بر ماهی
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کنم. تو واالترین مردی بودی که سو ناگاه صدای مهربانی برخاست، این صدای دختر پرستارش بود: هرگز فراموشت نمیاز آن

 شناختمش.

دم. بدرود که کرکاش تو را جای دیگری در دنیایی دیگر مالقات میو شاهزاده با بغض دریچه سنگین را لمس کرد و پاسخ داد: ای

 سوی شکنجه ابدی بروم. بروید که برای دیدار آزادی باید شتافت. بروید!من باید به

اما این اهمیتی نداشت مهم آن  آنکه توانسته باشد مأموریتش را انجام دهد؛گشت. بیهاور برخاست. او اکنون باید به نزد لرد بازمی

شد از فراسویش بوی خوش رهایی گام برداشت و تا مرز آزادی رسید. جایی که می هایی بزرگ و فداکار نفس به نفسبود که با انسان

 را استشمام کرد.

 خواب آلود را ترک کرد و بااحتیاط راه بازگشت را در پیش گرفت.ای بعد آن اتاقشاهزاده لحظه

 هایش و در تودرتوی غبارهایش؛حظهانگیزش فرورفت. در میان تارهای عنکبوتانش، میان فراموشی لو اتاق دوباره در سکوت وهم

 مانند قبل، توگویی آن فراریان را بلعیده و اکنون در خوابی سنگین فرورفته است.

7 

 ظلمت قدمی چند در آزادی

 انتقام اندیشه

 اول بخش

سپس شیهه جان بود پس از چندین ساعت ایستاد. گویا به قصر شیاطین رسیده بودند. کالسکه مرگ که حامل پتراندو و دختر بی

هایی هایی سرد از مقابل دیدگان پتراندو گذشت. سایهها وارد تونلی شده بودند. در آن تاریکی مخوف سایهاسب در فضا پیچید. آن

 که هر یک سختی با او داشتند.

 خورد.ان کالسکه تلوتلو میآلود بودند در هوا آویزان مانده بود و با هر تکسر دختر روی زانوان او افتاده بود و دستانش که زخمی و خون

ها نوک اسلحه را درخشید. یکی از آنهایشان میکه سالحای بعد کالسکه ایستاد و در آن باز شد. دو مرد داخل شدند درحالیلحظه

یی که جان را در دودستش بلند کرد و بیرون رفت. پتراندو به بیرون نگاه کرد. جاروی پیشانی پتراندو گذاشت و آن دیگری دختر بی

پیچید که از جراحتش به خود میها درحالیدار به او اشاره کرد و او هم همراه آنهایی مرموز و ناشناخته بود. مرد نقابروشنبا سایه

داد. سپس مرد ران پیاده شد. شنل سیاهش او را هم چون شبحی نشان میسو میان تاریکی رفت و آخر از همه کالسکه به همان

 داند. نزد من بیاورش.چیز را میسیاهی بیرون آمد و به سویش رفت و گفت: او همهدیگری از درون

ران از های مخوف نیز ترس نهفته است. هم چنانکه کالسکهاما در زیر آن چهره های ترسناکی پنهان بود؛چهره آن دو در زیر ماسک

 هراسید.رئیس خود می
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او به درون تاریکی رفت و در داالنی طوالنی به راهش ادامه  هایی بلند داشت.خندستانی سفید و نا های خود را درآورد.او دستکش

هایی زیبا و اش صندلیشد که در هر گوشهرنگ رسید و آن را گشود. در به سالنی بزرگ ختم میداد. اندکی بعد به دری طالیی

هایی بلند رافشان مأموران مسلحی ایستاده بودند. زن با گامکه اطزراندود قرار داشت. دو اسیر به انتهای سالن برده شده بودند درحالی

های سوی انتهای سالن رفت و آنگاه مقابل آن دو ایستاد. سر آویخته دختر را باال گرفت. او از شدت خونریزی علیرغم تمام تالشبه

 پتراندو مرده بود!

 پتراندو به او خیره شد و پرسید: تو که هستی؟

سوی خندد. او دوباره پرسید و چون پاسخی نشنید باخشم از جا پرید و بهز زیر ماسک سیاهش بر او میو سپس حس کرد که زن ا

قدرتمند او به گلوی باریک زن برسد مأموران مداخله کردند و با اسلحه او حمله برد. زن چند قدمی عقب رفت و قبل از آنکه دستان 

 به عقب پرتاب شد و از هوش رفت.ها بر صورتش کوبیدند. پتراندو از شدت ضربات آن

هایش را تیز کرد و توانست ای بسته بودند. او گوشکه به هوش آمد کسی در اطرافش نبود. او را در اتاقی کوچک بر صندلیهنگامی

در  صداهای مبهم و ضعیفی را از فضای بیرون بشنود. حس کرد که به مکانی غریب و رؤیایی آورده شده و اینک گیج و مبهوت بود

 اند.ها را قطع کردهشده بودند که تصور کرد آنچنان محکم بستهچیز، حتی خودش ...و دیگر قدرت تفکر نداشت. دستانش آنبرابر همه

 ناگاه در باز شد و مردی با ماسک سیاهش وارد شد. ماسک خود را برداشت. مرد نبود!

 ای به هم خیره ماند. او پرنسس ژوران بود.چهره آن دو لحظه

 ای؟پتراندو باخشم گفت: آیا تو مرا به اینجا آورده

 بله من جان تو را نجات دادم. -

 گناه شدی.نیازی به کمک نداشتم. تو باعث مرگ آن دختر بی -

 مرد. به من دستور دادند که چنین کنم.پرنسس جلو آمد و مقابل پتراندو ایستاد و گفت: او درهرحال می

 شک خواهی مرد.اطاعت نکنی بیو سپس ادامه داد: تو نیز اگر 

 به من بگو که هستی؟ -

 پرنسس ژوران. -

 رئیس تو کیست؟ -

 دانم.نمی -

 اینجا کجاست؟ -

 اند.پایگاه مرگ، مکانی که در آن دشمنان لرد دنیس گردآمده -

 شناسم پیروی کنم؟آیا من باید از کسانی که نمی -

 خداوند ماست!بله جان تو و همه ما در دستان اوست. باید او را پرستید. او  -

های یک را باید برگزید؟ آنکه دندانراستی کداماما به که میان دو دیو ترسناک گرفتار باشی ناچاری یکی را انتخاب کنی؛هنگامی

رحم. در این حال جز اطاعت چه باید کرد؟ که آنان هرلحظه اراده اند و بیهای تیزتر؟ هر دو تشنه به خونتیزتری دارد یا آنکه چنگال
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و اگر قصد گریز  بردارشان هستند؛زیرا همه فرمان توانند همه را میان انگشتانشان خردکنند. از بند آنان راه فراری نیست؛نند میک

 اند.راستی ابلیسبندند. پس باید در برابرشان اظهار ناتوانی کرد که بهکنی فوراً راه تو را می

 لرزید ادامه داد: انتخاب کن که در هر دو حال مرگ در انتظار توست.پرنسس به پتراندو خیره شد و با صدایی از ترس می

وجود پتراندو از وحشتی ژرف آکنده شد. آیا این انسان پلید تا بدین حد قدرتمند بود؟ اینک در مقابل پتراندو دو جبهه سیاه قرار 

آدمی در زنجیرهای اسارت میان دو تاریکی گرفتار  داشت که هر دو برایش کامالً ناشناخته بودند. انتخابی دشوارتر از این نیست که

آلود و خشمگین بازیچه امواج رحم! توگویی در دریایی کفاند و بیکه هر دو سیاهباشد و بخواهد به یکی از آن دو ملحق شود. درحالی

تر شود و امواج تر و تنگت تنگآیند و در این میان دستانی تو را به درون آب بکشند. نفسخروشانی باشی که ازهرجهت به سویت می

 تغییر نیست.گسیخته غرق شوی و این قابلهای عناندرنده صدای فریادهایت را ببلعد. چراکه سرنوشت چنین است تا در میان موج

 خورد.زودی در این لجنزار غوطه میپتراندو احساس خفگی کرد. او هم به

 برچید و در آن گرفتار نشد؟ ای را از دامتوان طعمهاو اندیشید که چگونه می

در این لحظات مأموری به داخل آمد و شروع به باز کردن دستانش کرد. او به نزد رئیس بزرگ احضار شده بود. قبل از آنکه برخیزد 

ر تر. پس دهایش قویتر خواهد شد و پنجهآرامی در گوشش نجوا کرد: هر چه در برابر او بیشتر التماس کنی دلش سختپرنسس به

 برابرش محکم و استوار بایست که عجز و زاری در او هیچ اثری ندارد.

انگیز پرنسس نظر اختیار به راه افتاد. او برای آخرین بار به چهره دلکه از آینده خویش در هراس بود بیپتراندو برخاست و درحالی

 اش از ترس و نومیدی آکنده بود.انداخت. چهره

شد زد. آیا این خیاالتش بود؟ این صدا مرتب تکرار میپیچید و بر او نهیب مینجوایی که در مغزش میشنید. او اینک صدایی را می

سوی خود فراخواند، سرعت وجودش را تسخیر کرد! او را بهانداخت. این آوای ترسناک اگرچه مبهم بود اما بهو بر اندامش لرزه می

 سوی آتش کشیده شود.قدرتمندی به چون زنجیری که بر گردنش آویخته باشد و با دستان

 ترسد!ترسیدند، گویی تمام دنیا میها هم میپتراندو به مأموران اطرافش نگریست. آن

 آنکه مستحقش باشد.ای کوتاه اندوه و غم جایگزین ترس شد، اما او از چه غمگین بود؟ از مجازات بیلحظه

گریزند و در آن هنگام زنجیرها بر حلقومشان گره ها از خود میشود. آنده میای است که در برابرشان گذارجزای ستمکاران با آینه

 کنند.ها چنین میکشد بلکه خود آنها را نمیکس آنسازد. هیچخورد و هالکشان میمی

ها و ادیدنیبخشد که با آن ورای نکند که تا چه حد در تاریکی فرورفته است و به او دیدگانی میلحظه مرگ بر انسان آشکار می

زند و از اینکه توانسته است قربانی دیگری را نابود کند به بیند که دنیای پلید بر او ریشخند میبیند. او همچنین میها را میتاریکی

 بالد!خود می

لوح ای سادههاش کرده بودند. این انسانهای هراسانی بود که احاطهها بود. این تمسخر با چهرهپتراندو هم مورد تمسخر سیاهی

های سیاه و بلندی پنهان کرده بودند. مضحک بود و او بر این حماقت خندید. اندیشید که هنوز زنده است و این ترسشان را در لباس

 شانس بزرگی بود. دیگر چه اهمیتی داشت که آزاد باشد یا نباشد؟

www.takbook.com



 کمینگاه 81
 

  

 او را به جلو هل دادند و او با غرور شروع به حرکت کرد.

اما چرا او قادر نبود صدای نفس خویش را بشنود؟ آیا  شد؛خوبی شنیده میهای بزرگ بهمأموران در زیر آن ماسکهای صدای نفس

 ایستد!ای بعد از تقال میچنان آرام که گویی ثانیهتپید. آنآرام میقلبش آرام اش گذاشت.دست بر سینهکشید؟ پسنفس نمی

تنهای تنها بود. سرش را برگرداند. در کامالً بسته بود. او با کنجکاوی به اطرافش نگریست. ک تاریکه به خود آمد در اتاقی نیمههنگامی

سوی در دوید و های هراسناک به لرزه درآمد و بهباره بدنش از این صحنهیکرسید. بهدیوارها خونین بود و بوی خون به مشامش می

 کند.بد که ناگاه صدایی از پشت سرش در آن فضا پیچید: کسی به تو کمک نمیشده نجات یابر در کوبید تا شاید از این مکان نفرین

 گفت؟پتراندو برگشت. چه کسی با او سخن می

در میان تاریکی شبحی بود که سرش بزرگ و دو زائده عجیب در باالی آن بود و در برابرش روی تخت سپیدی جسدی قرار داشت. 

 شبح گفت: جلوتر بیا.

 ت تا از او سرپیچی کند. مقابلش بایستد و فریاد بزند.پتراندو تصمیم گرف

اختیار اما این بار صدا با طنینی جادویی در او نفوذ کرد ... و بی فرمان تکرار شد و پتراندو بازهم کوشید تا محکم و استوار نافرمانی کند؛

همان دختری بود که در دستان او مرده بود. انسانی به جلو رفت. او اینک در مقابل بت قادری بود. او در آن حال به جسد نگریست. او 

دست هم نهاده بوده و جانش را از او گرفته بودند. دختر زیبایی که اکنون تنها  بودن نداشت. همه ابلیسان عالم دست درکه حق زنده

 نش ایجاد کرده بودند.های شدیدی در لباس و بدها پارگیهای تیز سگگران و دندانپیکر خونینش باقی بود. چاقوی شکنجه

 اش نبود؛شنید و قادر به توقف خونریزیای را به خاطر آورد که صدای لرزانش را میپتراندو افسرده و غمگین بر او خیره شد. لحظه

ود خیال در آرامشی ابدی خفته بود. پتراندو روبروی تخت رفت و دستان ظریف دختر را میان دستان ستبر خای بیاما اکنون با چهره

چنان سرد که بر قلب پتراندو خنجری زد. او حتی فوران خون را از قلبش حس کرد. چهره دختر هنوز زده بود. آنگرفت. سرد و یخ

 ها رهیده بود!درخشید. او که حال با مرگ از چنگال سیاهیبا لبخندی آرام در زیر نور کمرنگ اتاق می

 .اش نیستاین لبخند از آرامشی است که انسان در تمام طول عمرش قادر به تجربهشود. همواره لبخندی دیده می در چهره مردگان

ها دربند اسارت بود. آیا این شکنجه ابدی نبود؟ پتراندو احساس ناتوانی کرد. گناه مرد و اکنون پتراندو در میان سیاهیآن دختر بی

کشند و سپس با یک اشاره او را به عمق دره پرتاب تگاه میدریافت که باخدایان خطرناکی روبروست. خفاشانی که او را تا لب پر

 یابد.کس درنمیکه هیچچنانکنند. آنمی

ای، برای تو چه اهمیتی دارد که او مرده است؟ و اگر تو هم اطاعت نکنی پوش از جایش برخاست و گفت: اکنون تو زندهابلیس سیاه

 زنده نخواهی ماند.

قدمی پتراندو رسید. صدای نفسش کامالً واضح بود. پتراندو ک ماسک ترسناکش مشخص بود. او به یکشبح از تاریکی بیرون آمد. این

 اما وجودش از تردید و ترس آکنده بود. او تالش کرد تا دستانش را باال بیاورد؛ تواند دستانش را بر گردن او حلقه زند؛اندیشید که می

دنیایی را از او بگیرد؟ او دوباره اندیشید که دیگر چه فرصتی از این بهتر برایش فراهم توانست انتقام حاصل بود. او چگونه میاما بی

 خواهد شد؟
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شد. تا بدان حد که سردی مخوفی بر شد حس ضعف و وحشت در پتراندو افزوده میتر میو شبح بازهم جلوتر آمد. هر چه نزدیک

دوده شده بود. حس عجیبی است که در دوراهی میان ظلمت، آن هنگام که وجود او راه یافت. اندیشه انتقام اینک از مغزش کامالً ز

رباید. اندیشه سازد. کدام نیروست که اراده را از او میگردد و او را برده خویش میشود بر انسان چیره میسوی آزادی ختم میراهی به

تمندند که کمتر نیرویی توان مقابله با آن را ندارد. قدرچنان های ظلمت آنمخالفت با این خدایان افسونگر ناممکن است. جاذبه

پاشیده و اینک او چیز نابودشده بود، گذشته ازهمپتراندو فاقد این نیروها بود و اینک در مقابل مظهر تاریکی توان نبرد نداشت. همه

 .رحمبرای خدایان بی گویی به دنیایی دیگر آمده بود. به جهانی انباشته از ظلمت، تاریکی و سرانجام قربانی شدن

چیز همهاند و این پایان هایی متحرکها تنها الشهکوبد که گویی انسانچنان در هم میهای گسترده بشر را آناین دنیای پلید، اندیشه

 تر است.تر و خوفناکترین بعد آن دانست. بعدی که از مرگ نیز تاریکتوان این بعد از زندگی را تاریکاست. می

زانو درآمد. کنند و لحظاتی بعد سرانجام در مقابل آن شبح مرگبار بهزانو زدن میو حس کرد که دستان نیرومندی او را وادار بهپتراند

 شده بود. شبح دستور داد: گوشت تن آن دختر را بخور!او فرمان خدای سیاهی را اطاعت کرده و چون بزدالن تسلیم

 توانست چنین کند؟میوحشت پتراندو به اوج خود رسید. چگونه 

ای وحشتناک سوی جسد کشید و فرمان را تکرار کرد. صدای او اینک به نعرهشبح دستانش را بر گردن پتراندو انداخته و او را به

که ناما قبل از آ ناچار دست جسد را باال آورد و دهانش را باز کرد. تاکنون گوشت یک انسان را نچشیده بود؛مبدل شده بود. پتراندو به

ای در مغزش راه یافت و طنین صدای پرنسس در مغزش پیچید: در هایش چون وحشیان گوشت تن دختر را بدرد اندیشهبا دندان

 برابرش محکم و استوار بایست.

داده بود. پتراندو برخاست و رودرروی شبح سیاه ایستاد و ترس از وجودش ای رخو به ناگاه جادوی شبح خنثی شد. گویی معجزه

 ترسم!ریخت. این جادوی سخنان پرنسس بود. سپس گفت: من از تو نمیگ

سرعت در میان تاریکی فرورفت و سربازانش را باخشم شبح در حیرت فرورفت. او هرگز انتظار چنین پاسخی را نداشت. پس به

ها رهایی توانسته بود از دام سیاهی فراخواند. در گشوده شد و سه سرباز مسلح داخل شدند و پتراندو را با خشونت با خود بردند. او

 که پستی و رذالت را لمس کرد و دریافت که به حماقتی دهشتناک تن داده است.یابد. در آخرین لحظات درست هنگامی

 آید.اش در برابر ابلیس بود و دیگر برایش اهمیتی نداشت که چه بر سرش میو این اولین پیروزی

 کردند؟ان راه او را یاری میاما آیا نیروهای قدرتمند تا پای

 شود؟سپس با خود گفت اکنون به کجا برده می

سو تنها دیوارهایی سیاه و بلند بود، دیگر هیچ و جز این نیز هایی کلفت و آهنین قرار داشتند و در آنلحظاتی بعد در برابرش میله

 انتظاری نداشت.

شد. گاهی تکلم برای جالدان سو آورده مینبود. پرنسس نیز با خشونت به آن هایی او را متوقف کرد. او تنهادر این هنگام صدای گام

 تر از سکوت است. او نیز اکنون قربانی سخنانش بود. سخنانی که پتراندو را علیه شیطان شورانده بود.دردناک

 پتراندو را به جلو هل دادند.
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 یرهای بلندی بر دستانش آویخته بود در مقابل سلول ایستاد.که زنجها بردند. او درحالیسوی نردهسو پرنسس را بهو در آن

و در آخر ابلیس به جمع آنان افزوده شد و سپس این شیطان ترسناک ماسک خود را برداشت. این شراره پلیدی، این مظهر تاریکی، 

 نامیدند همان شبح سیاه یا واتسون بود!رحم میاویی که قادر بی

پایگاه مرگ همان قصرش بود که اکنون بمانند دژی برای سرکوبی  لرد انگلیسی به یادداشت و این پتراندو خاطراتی مبهم از این

 شده بود.ثروتمندان تدارک دیده

تواند تحسین است که تا این حد میانتها فروریخت. این دیو پلید نیز یک انسان بود. روح بشر قابلباره آن شکوه و عظمت بییکبه

 ها درآمیزد.هیشده و با سیادگرگون

راستی او همان شبح غیرملموس بود؟ واتسون لبخندی شیطان ها به یکدیگر دوخته شد. پتراندو در حیرت بود. بهلحظاتی بعد چشم

آموزم که چگونه از من چاره، به تو میترسی؟ ای بیراستی از من نمیاما به کنم؛گونه زد و گفت: اکنون شجاعت تو را تحسین می

 !اطاعت کنی

 مسلماً چنین نیست. اهمیت است؟ها هل داد و گفت: آیا زندگی او برای تو بیسوی نردهو سپس پرنسس را به

کن تا از کشتن شما انگیزی ادامه داد: سخنی بگو، فریاد بزن، طلب بخششواتسون صورتش را به پتراندو نزدیک کرد و با لحن هراس

 نظر کنم.دو نفر صرف

 کردم قدرتمندتر از این باشی.ترسی. گمان میمیها تو از انسان -

 خبری.ها بییابی که نیروهایی هست که تو از آنکه خون او را در حلقومت بریزم درمیواتسون خشمگینانه فریاد زد: هنگامی

 چه دلیلی برای کشتن او داری؟ -

آور است. واتسون لوحان تا چه حد شگفتبا ساده خواهد؟ رودرروییواتسون با صدای بلند قهقهه زد. آیا قتل و آدمکشی دلیل می

چاقوی خود را درآورد. با دستور او دست راست پرنسس را به سویش آوردند و در مقابل چشمان پتراندو واتسون با چاقو چندین زخم 

ع به مکیدن خون شدت بیرون پاشید و واتسون چون درندگان دستش را گرفت و با ولع شروعمیق بر دست او ایجاد کرد. خون به

اما پتراندو فریاد  آنکه قادر به مقاومت باشد تنها از درد شوکه شده بود؛قدری وحشیانه بود که پرنسس بیپرنسس کرد. این عمل به

 زد: ای وحشی، رهایش کن.

میرد. مان تو میهوش شد. واتسون دستور داد تا او را در سلول مقابل بیندازند و سپس گفت: او در مقابل چشپرنسس از ترس بی

 ها به پایم بیفتی. انتخاب با توست.جا! مگر آنکه چون سگهمین

 خواهی؟از من چه می -

 بردارم هستی.بگو که فرمان -

 اما چرا؟ -

 برای ستیز با جهان. با تمام دنیا. -

 چگونه؟ -
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 با دندان، چون درندگان! -

 ای.تو یک دیوانه -

 کنی؟چنین گمان می -

 شک!بی -

 خواهیم دید. -

 بندم.به روی شکست بر تو می دیدگانم را -

جا را احاطه بارید به پتراندو خیره شد و آنگاه با سرباز خود ازآنجا دور شد. سکوت همهواتسون با نگاهی که از آن خشم و درندگی می

 شد.های نگهبان شنیده میگاهی صدای گامکرد و تنها گاه

اما دستیابی  ها دراز کرد؛سوی میلهدید. دستانش را به آنمقابل چشمانش میگناه را در پتراندو اکنون مرگ تدریجی یک انسان بی

لرزید. پتراندو بازهم فریاد شدت میحرکت بر کف سلول افتاده بود و بدنش بههای سلول مقابل غیرممکن بود. پرنسس بیبه میله

 اش نبود.شنید و قادر به یاریکمک خواهی انسانی را می

 دوم بخش

 سوی آزادی بود.وخم را پشت سر گذاردند. داالنی که تنها راه بهس از چندین ساعت داالن پرپیچفراریان پ

روی و هر چه بیشتر تقال کنی بیشتر در تاریکی و ظلمت در آن لحظات طوالنی زجرآور و هراسناک است. گویی در ژرفنایش فرو می

 آن غرق خواهی شد.

تاخت در الی دهانه داالن به قلب تاریکی میدم که از البهاولین پرتوهای خورشید سپیدهسرانجام آنان به انتهای راه رسیدند و 

ها به روی زمین، به مقر خورشید و ماه رسیده بودند؟ آنچه پس ها در سینه حبس گردید. آیا آنبرابرشان آشکار شد ... و آنگاه نفس

 نیافتنی و غیرممکن بود.ها حال دستاز مدت

که دریچه را گشودند در باالی سرشان آسمان سو دویدند. این نور شدید از یک خورشید واقعی بود و هنگامیآن و سپس همگی به

 یافته بودند!راستی نجاتها بههایشان را نوازش کرد. آنآبی را دیدند و نسیم لطیفی گونه

الک فورد هنوز از انصراف هاور در شگفت بود. رهایی از جهنم شانس بزرگی است. آیا کسی هست که این خوشبختی را رد کند؟ و و

گشت. چراکه ها و به استقبال سیاهی رفتن عجیب نیست. شاهزاده جوان باید به درون تاریکی و سیاهی جهنم بازمیترک زیبایی

 ون کابوسی بود.کرد دیدار دوباره خورشید و آسمان زیبا چهنوز کارهای بسیاری برای انجام داشت و برای اویی که احساس گناه می

هاور پی خواهند برد. جهنمی که شاهزاده جوان در آن گرفتارشده بود با همه والک فورد اطمینان داشت که دشمنان به خیانت 

آنکه ها بنگری حالشد. اندیشه واهی است که در این میان به زیباییهای تاریک و مرگ تشکیل میاش تنها از خیانت، دخمهگستردگی

 ها به دو چشم کوچکت محدودند.همه زیبایی

دانست که باید به استقبال مرگ برود تا او می سو در راهروی طوالنی ساختمان نجات، هاور همچنان با تردید ایستاده بود.... و در آن

ها تن و این ای میلیونتن برای باشد که خدایان نیاز داشتند. یکبایست همان قربانیبتواند همه دنیا را از هالکت برهاند. شاید او می

 تصمیم دشواری بود.

www.takbook.com



 کمینگاه 85
 

  

جا را در گستره خود کس آنجا نبود و به استقبالش نیامد. سکوت کامل همهاندکی بعد او به انتهای راهرو زراندود و رؤیایی رسید. هیچ

هایی آرام گویی که هرگز قدم داشت. هاور بر تردید و ترسش غلبه کرد و سرانجام در بزرگ را گشود و قدم به بیرون ساختمان نهاد. با

 بر این بستر مرگ و تولد گام ننهاده است.

زده هایشان در کمین بودند و با دیدن او حیرتالی اتومبیلاو به اطرافش نگریست. هنوز سربازان مسلح در میان درختان و البه

 بود؟ شان هنوز زنده بود! اما این چگونه ممکنهایشان را آماده کردند. شاهزادهسالح

ها بردند. اینکه او هنوز زنده بود و با پای خود گریخته بود برای سوی اتومبیلسوی شاهزاده آمدند و او را بهمأموران بااحتیاط به

 سردسته گروه عجیب بود.

رد برده شود ... که که به نزد لهای بزرگی از راه رسیدند. هاور هنوز در میان سربازان بود و در انتظار آنو سپس از دوردست اتومبیل

اتومبیلی در کنارش توقف کرد و او بدون آنکه سخنی بگوید بر اتومبیل سوار شد. گاهی سخن گفتن در اوج تنهایی و میان دشمنان 

راستی چگونه باید با دشمنی که تو را درکت شود و زبانت قادر به حرکت نیست و بهبرای انسان ناممکن است. گویی لبانت دوخته می

 کند سخن بگویی؟نمی

نفس تا مرگ. او تا دقایقی پیش کنار فرشتگانی بود که بوی آزادی هاور در آن حال اندیشید که شادی تا چه حد ناپایدار است، از یک

گونه که دنیس اول کوشید تا این تجربه تلخ را به داموکلس دادند و اکنون میان ابلیسان پلیدی که به رنگ اسارت بودند. همانمی

موزد. او برای آنکه نااستواری شادی و خوشبختی را نشان دهد شبی داموکلس را به بزم باشکوهی دعوت کرد و بر باالی جایگاهش بیا

رفت که شمشیر همواره بیم آن می کوبی رقاصاناسبی بسته بود آویخت. در تمام مدت بزم و پایشمشیر سنگینی را که به موی دم

 وکلس فرود آید!شده و بر فرق داماز مو کنده

 ای کوتاه به پشت سرش نگریست. او برای همیشه با آن ساختمان باشکوه، جایی که مآمن آرامشش بود وداع کرد!هاور لحظه

 سوم بخش

 دوستان میان از دشمن انتخاب

 اول قسمت

 باخدا بشر ستیز

 یکدیگر خیره شده بودند.هاور در سالن بزرگ ایستاده بود و لرد نیز در برابرش بود. هر دو به شاهزاده 

اما چرا؟ آیا از قدرت گریختی یا  تا آنکه لرد برخاست و نزدیکش آمد و گفت: تو برنده شدی. قبل از آنکه فریبت دهم تو فریبم دادی؛

 از آزادی؟ چرا بازگشتی؟

 دانم.نمی -

 ست بود!گیری. انتخاب من کامالً درکشم؟ نه تو باید در صف قادران جایکنی تو را میگمان می -

www.takbook.com



 محمد علی قجه 86
  

 چرا من؟ -

الزم بود از تو را از میان دوستانت بیرون کشم و به دشمنی سرسخت بدل کنم. این تصمیم تو را از مرگ نجات داد. آن  -

هنگام که دستانت در برابر مرگ بسته بود به یاد داری؟ و آن نامه عجیب که تو را از مرگ به قصر زیبا کشاند؟ همه و همه 

 قدر تو بودی!ای الزم بود و آن مهره گرانبرای نابودی دشمنان مهرهوپرداخته من بود. ساخته

شاهزاده از این سخنان بر خود لرزید و بغض شدیدی گلویش را فشرد. او تنها یک عروسک بود در میان هزاران عروسک دیگر. چون 

 سو خم شود.سو و گاه به آنآدمکی که گاه به این

ها در جنگی ابلهانه با همه قدرت برای تسخیر تمام دنیا کافی است. اکنون همه انساننیرو، اینهمه لرد به او پشت کرد و گفت: این

هم ها به جان های جنگ جهانی آنکنم. در خالل سالروند و من تنها این مرگ را تسریع میسوی نابودی میچشمانی بسته به

وقفه در انتظار بودم و هر چه بیشتر بر قدرت خویش افزودم. در بی افتادند و چون وحشیان یکدیگر را کشتند. در تمام این مدت من

ها از عصر خویش پیشی بگیرم و یابم که قرنچنان نیرویی دستاین گوشه از دنیا که کامالً ازنظرها مخفی است من توانستم به آن

گویند هم باخدای قادری که از او سخن میخواخواهم دنیا را در دستان خود بگیرم. میامان را ببینم. حال میتدارک نبردی بی

 ام!بستیزم. من آماده

پروراند. او ناگاه سخنش را قطع کرد و سپس گفت: اما دشمن خطرناکی در برابر من است. او نیز اندیشه حکومت برجهان را در سر می

 تواند به آرزویش دست یابد.ولی هرگز نمی

 شاهزاده با خود گفت: و تو نیز!

 ها را خواهم گرفت.یک آنها فرزندم را از من گرفتند و من جان یکاو کرد و فریاد زد: انسانلرد رو به 

 ها بجنگم.و سپس دستانش را باال برد و ادامه داد: ای شیاطین سیاه به یاریم بشتابید تا باخدای سپیدی

 او رو به هاور کرد و گفت: تو نیز با من خواهی بود.

اندک از جبهه زخمی مهلک خواهد بود. شاهزاده نیز برای پیروزی خویش نیازمند یاری بود. او اندک اشیاری دشمن برای نابودی

که قادران راستیها جاهالنه در پناهش گرفته بود. او به لرد ریشخندی زد. بهچنان زیرکانه که حتی شاه بدیشد. آنها جدا میسیاهی

 اند!لوحتا چه حد ساده

 بزرگ و طالیی باز شد و بکنری مخوف وارد شد.در این هنگام درب 

 دوم قسمت

 سربریدگان

اند ولی اینک هر دو دشمن در کنار هم کرد دشمنش را نابود کردهزده شد. او گمان میبکنری از دیدن شاهزاده در مقابلش حیرت

 رودررویش بودند. هم هاور و هم لرد!

 مناسبی برای نابودی دشمنان نبود.لط شد، اکنون زمان آرامی دست بر اسلحه برد اما بر خشم خود مساو به
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 بینم شادمانم.آرامی تعظیم کرد و گفت: از اینکه شاهزاده جوان را دوباره میبکنری به

 راستی شادمانی؟و سپس لبخندی زد. لرد از او پرسید: آیا به

 خندد.گاهی شدت خشم چنان است که انسان بر آن می

 ای از جهنم سیاه را به تو نشان دهم.خواهم گوشهو گفت: با من بیا، میلرد رو به شاهزاده کرد 

هایی طوالنی از میان صفوف سربازان مسلح به باالی برج بلندش ای بعد پس از طی پلهها وارد راهرو بزرگ قصر شدند و لحظهآن

 شد.خوبی دیده میچیز بهرسیدند. از آن برج عظیم همه

سوی دیوارهایی بلند و کدر مکان اعدام قرار داشت. جایی که بایی که در اطراف قصر روئیده بودند در آنهای سرسبز و زیمیان علف

های اسیران به گوش انگیز که از آن صدای فریاد و نالهریخت. مکانی هراسشد و خونشان بر زمین میهای محکومان بریده مینفس

های عجیبی که در تصور هیچ های ببر و با شکنجهنند زندان کن سن با قفسرسید. همارسید و بوی تعفن و خون به مشام میمی

 همه جنایت برای چه بود؟راستی آنگنجد. بهانسانی نمی

 کرد؟ها را شکنجه و اعدام میباید آنها میرحم در خود احساس کرد. آیا در ازای نجات جان انساناز این لرد بی شاهزاده تنفری شدید

 ها را شکنجه کنند؟اید تا آنکرد و گفت: چرا دستور دادهاو رو به لرد 

 کشند.ها را شکنجه کرده و میبینم که جالدان آناما می من تنها دستور دادم که آنان را به زندان اندازند؛ -

 اید؟برند؟ آیا سرهای بریده محکومان را دیدهاید که چگونه از زجر کشیدن اسیران لذات میآیا دیده -

 نه! -

های تفنگ بردند لرزش بدن آن بیچارگان را در برابر گیوتین برنده و لولهام. آن هنگام که مرا برای مرگ میمن دیدهاما  -

چیز را ببلعد؟ آن روز همه ها هم چون سیلی همهترسید از اینکه روزی این خونام. آیا نمیچیز را دیدهام. من همهدیده

 ه پاینده نبوده است.گاریزد. ظلم و ستم هیچها فرومیشوکت

 ای؟ای که تو نیز با دستان خود خون انسانی را به زمین ریختهلرد لبخندی زد و گفت: آیا فراموش کرده

 رفت.رسید او نیز به گرداب مرگ فرومیشاهزاده به وحشت افتاد. حق با او بود. اگر آن سیل عظیم از راه می

ای خواهی مرد. جوان ابله بهتر نبود میرم و تو نیز که یک نفر را کشتهجزای آن می به املرد ادامه داد: من که هزاران نفر را کشته

 بودی؟مانند من یک قاتل واقعی می

 اما من و تو برابر نیستیم. -

 من قبل از مرگ جهان را تسخیر خواهم کرد. تو چه خواهی کرد؟ -

 به زمین، به روی خاک بازخواهم گشت. آزادی در چند قدمی من است. -

 دارم.اما من با آزادی هزاران فرسنگ فاصله -

چیز فاقد معنی است. بشردوستی و ترحم در وجودشان نیست. به همین راستی قادران به آزادی چه نیازی دارند؟ برای آنان همهبه

 دلیل تمنای بخشش از چنین توانگرانی حماقت و رودررویی با آنان جسارت است.
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اش حکومت بر تمام عالم را در نظر داشت های دوردست چشم دوخته بود. در ژرفای اندیشهبه افق شاهزاده به چهره لرد نگریست. او

ای بزرگ الزم است تا انسان قدم در راهی طوالنی و جو کشته خواهد شد. ارادهدانست سرانجام با هزاران دست انتقامکه میبا آن

 دی و دیدار دوباره زندگی وداع گفته بود.اما لرد این راه را انتخاب کرده و با آزا مرگبار نهد؛

اش پایان دهد. تنها در آن لحظه بود که او گردنش را در برابر تیغ برنده انتقام قرارداده و در انتظار آن بود تا تیغ فروآید و به هستی

 توانست معنای زندگی را دریابد. چیزی که از آن تنفر داشت.لرد می

 های بشری مرگ تنها روزنه امید است((.: ))برای رهای از مذلتگویندمعتقدین مکتب پارناس می

راستی اما باید پرسید که به دانستند؛لرد نیز اکنون در جرگه آن دیوانگان بود که زندگی را رنجی مسلم و مرگ را رهایی از آن می

 این اندیشه ظلمی بزرگ به پروردگار جهانیان نیست؟

هایی د پایین رفت. در همان لحظات کوتاه شاهزاده جوان دریافت که قادران برخالف تصور انسانشاهزاده به دنبال لرد از برج بلن

چیز را رسد و همهزودی مرگ از راه میاما به اند؛کنند که تا ابد پایندهها ظاهری باعظمت دارند و گمان میاند. آنتهی و ناتوانمیان

 رحم جزایی جز هالکت ندارد.بستگی به دنیای بیسازد. چراکه دلواژگون می

ای که پیرامونش را احاطه کرده بود به یاد رفت از آن تاریکی هولناک، از سیاهیهای طوالنی پایین میکه شاهزاده از پلههنگامی

 ای خونین که در انتظار سقوطش بودند.هایی با دندانههای لغزنده و طوالنی و سگرؤیای عجیبش افتاد. همان پله

ین خیاالت بدنش لرزید. از لرد خبری نبود! شاهزاده در میان ظلمت به دام افتاده بود. چشمانش تار شد. کوشید تا گام دیگری او از ا

 جای سقوط در خأل به دیواری برخورد کرد.باره تعادلش را از دست داد اما بهیکبردارد ... اما زیر پایش خالی بود! و به

سوی تاالر زیبا راهنمایی کردند. تاالری که در آن جشن بزرگی وخم رسیدند و آنگاه او را بههای پرپیچهای بعد به پایین پلها لحظهآن

 شد.هایش تا بدان جا شنیده میبرپا بود. جشنی که صدای همهمه

رباریان گذشت و سپس با ورود لرد همگان هورا کشیدند و دومین پیروزی نبرد بزرگ با شورشیان را به او تبریک گفتند. لرد از میان د

 اش تکیه زد.باشکوه بسیار بر تخت بلند و طالیی

اما در پس این اصوات صدای  پیچید؛تخت هاور شاهزاده برگزیده در آن جشن کنار او بود! صدای آوازها در آن تاالر رؤیایی در هم می

ها تنها دیواری ویش مرگ و نیستی بود. میان آنسکوبی و در آنسوی دیوارهای طالیی رقص و پایرسید. در اینفریاد به گوش می

 آلود و دستان زنجیرشده.فاصله بود! اما نه در گوشه تاالر سه قربانی ایستاده بودند. بااندام خون

برج شاهزاده دریافت که تنها قدمی میان او و آن قربانیان فاصله است. قلبش از اندوه و رنج به درد آمد. آن هنگام که با لرد مکار در 

کرد که یارای مقابله با چنین پادشاهی را بلند تنها بود او با نمایشی زیرکانه فریبش داد و حال با دعوتش به این جشن به او ثابت می

 دید.ندارد. اگرچه لرد فرمان قتل او را صادر نکرده بود ولی مرگی تدریجی را برایش تدارک می

سادگی گرفتارشده انگیزی! شاهزاده جوان بهبه او خیره شد و لبخندی زد. چه نمایش غمدر آن حال شاهزاده به لرد نگریست. لرد نیز 

 بود.
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راحتی اسیرش آشام بهزده بود. لرد خونهاور حلقه اما اشک غم در چشمان مرگ بودند؛خندیدند تا آن حد که روبههمه درباریان می

او را در سر داشت او با سخنانی نافذ افسونش کرد و حال قصد داشت  ساخته بود. آن لحظه که شاهزاده میان آسمان اندیشه کشتن

 ای دردناک زجرش دهد.انگیز با شکنجهدر جشنی نفرت

سوی ای بود. او بهها فروکش کرد. دژخیم سیاه آمده بود! در دستش تازیانهدر این هنگام بکنری وارد تاالر شد. با دیدن او همهمه

 سوی خود کشاند.جیرها آنان را بهقربانیان رفت و با کشیدن زن

تن از اسرا دختری جوان و زیبا بااندامی مجروح و نحیف و دو تن دیگر نگریست. یکخراش را میشاهزاده با وحشت این صحنه دل

 مردانی الغراندام بودند.

فرود آورد. تازیانه زوزه کشان بر پست رحمی بر پیکر دختر سوی خود کشاند، تازیانه را باال برد و سپس در اوج بیبکنری دختر را به

 او فرود آمد و لباسش را درید. بکنری فریاد زد: آواز بخوان.

ها در آن بودم. خواهد به زمین بروم، جایی که سالنشین شروع به خواندن کرد: ))دلم میدختر زانو زد و با صدایی لرزان اما زیبا و دل

رفتند و دارش که میچشمانم دوستاره درخشان در اعماقش بودند، ابروانم اختران دنبالههای زیبا به آسمانش نگریستم وقتی در شب

که چشمانم  ساخت ... اما دیگر از آن ستارگان و ماه درخشان خبری نیست. ستارگانرفتند و لبانم ماه هاللی زردرنگش را میمی

ای گریختند و فرار کردند ... و من باید لبانم بود، هر یک به گوشه اش که ابروانم بودند و ماه هاللی الغرش کهبودند، اختران کشیده

 بمیرم((.

ریخت و با صدای بلند چاره اشک میکردند. دختر بیانگیز دختر را تشویق میهای نفرتهمه درباریان با فریادهای مستانه و قهقهه

 مانند بود.راستی حماقتی بیگاه دردناک بهبه این شکنجه نهاد. بازگشت اوآلودش را بر همخواند. شاهزاده دیدگان اشکآواز می

کوشید تا این شکست بزرگ را پنهان کند اما حس کرد که وجودش در حال تالشی خندید و شاهزاده میلرد از اعماق وجودش می

 است!

آیم زودی به نزد تو میمن، عشق من، بهدختر آوازش را به پایان رساند. دستانش را باال برد و با صدایی بلند و زیبا گفت: ))آه عشق 

 هایت بندبند وجودم را از هم پاره کن. آرزو دارم که با دستان تو بمیرم((.سپارم. مرا بپذیر یا با چنگالو خود را به تو می

بازهم به شاهزاده درپی فرستادند. تاالر بزرگ از هیاهوی حضار پر شد. لرد های پیهمه از شدت هیجان فریاد زدند و برای او بوسه

های دیگر توان مقابله نداشت. لرد سرش را تکان داد. بکنری تازیانه را آماده کرد و چندین مرتبه دختر را زد. صدای ناله نگریست. او

 دختر در آن فضای بزرگ پیچید و خونش بر زمین پاشید.

 کنم!او ملتمسانه فریاد زد: من سزاوار مرگم ... مرا بکشید، تمنا می

 های گرسنه، آن غزال زخمی را بدرید.نری زنجیرهای مردان را باز کرد و فریاد زد: ای سگبک

کرد که تقال میها حلقه زد و او درحالیرحمی دستش را بر گلوی یکی از آنبکنری با بی آن دو با وحشت و تردید ایستاده بودند.

 های قدرتمند بکنری خفه شد.میان پنجه

 ناگزیر به دختر حمله برد!و دیگری از ترس جانش 
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کننده آور که برای درباریان تماشایی و سرگرمگریخت و او هم چنان در تعقیبش بود. نمایشی تهوعدختر با وحشت از چنگال او می

 زد.بود و در آن حال بکنری بر این گریز و تعقیب قهقهه می

 سو تنها لبخندی بر لب داشت.و لرد در آن

ای دختر پیچید و بر زمین افتاد. مرد در برابرش ایستاد و سپس چاقوی بزرگی در برابرش انداخته شد. او آن را ناگاه زنجیرها به پاه

 برداشت و باال برد. بکنری فرمان داد: قلبش را بشکاف.

لرزید. زد چشمان زیبایش را بست و آرام گرفت. دستان مرد مینفس میکه نفسدختر که دیگر رمقی برای فرار نداشت درحالی

باره حس کرد که یکنگریست ... و بهزده بر این سالخی هراسناک میجان شده بود با چشمانی بهتشاهزاده که وجودش مسخ و بی

همه مزدور با دستانی خالی غیرممکن بود. همه اما کشتن او میان آن رحم تیز گشته است؛هایش برای دریدن گلوی لرد بیچنگال

تن با گروه زیادی از کردند. چگونه ممکن است که یکانباشت حمایت میشان را میهای فربهه غارتگر که شکمدرباریان از این پادشا

 های سخت نیست.ای جز تحمل شکنجهخواران درافتد و پیروز شود؟ او دریافت که چارهمی

 ی برنده برای دریدن بدنش آماده بود.تاالر زیبا اکنون به مسلخی مبدل شده بود. خون دختر بر زمین ریخته و حال نیز چاقوی

جا را پر کرد. لرزید. او در آن حال صدای فریادی به گوشش رسید و سپس سکوت همهشاهزاده دست بر صورتش گذاشت، بدنش می

 مرگ بر آن بزم باشکوه سایه افکنده بود.

 بر زمین افتاده بودند! که هاور دستانش را از چهره برداشت دو جسد خونین را دید که در کنار همهنگامی

 های آن تاالر باشکوه را رنگین کرده بود.که رد خونشان سنگفرشای بعد دو جسد توسط مأموران بیرون برده شد. درحالیلحظه

 انگیزی! گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است.و آنگاه جشن و شادی از سر گرفته شد چه جشن نفرت

شک نوشیدند نگریست و با خود گفت: ای درندگان، ای بردگان سیاهی، بیی شراب را میهاکه جامشاهزاده بر آن خوک صفتان 

 ها دیری نخواهد پائید.فشارم. این عیش و نوشروزی با دستان خویش گلویتان را می

که سست و لیاختیار از جا برخاست و درحاوجود شاهزاده از خشم و نفرت آکنده بود، از جامی که مقابلش بود اندکی نوشید و بی

 کس مانعش نشد.رمق بود مجلس را ترک کرد. هیچبی

رسید. تنها انگیز به گوش نمیهای نفرتاو آشفته و پریشان به سویی نامعلوم شروع به حرکت کرد و تا آنجا رفت که دیگر خنده

رزند یک پادشاه نبوده است. پس چرا خودش بود و خودش. جامه شاهزادگان را از تن به درآورد و کنار انداخت. اندیشید که هرگز ف

 پوشید؟انگیز را میباید آن جامه رقتمی

رفت بر زمین که سرش گیج میتر شد. ناگاه تعادلش را از دست داد و درحالیاندک این حس قویکرد و اندکاحساس سنگینی می

جان بود و در خالیی دهشتناک شناور. سست و بینهاد و تصور کرد که در حال مرگ است و افتاد. چشمانش را که تار بودند بر هم

کم در خالیی عمیق فرورفت و خوابش برد. خوابی که گویی تا ابد ادامه داشت و در آن کابوس حس کرد که سرش را از تن جدا کم

ستش با تیغی گردد و پوقطعه میشود، گوشت بدنش با تبری قطعههای گرسنه خرد میهایش در زیر دندان سگکنند، استخوانمی

www.takbook.com



 کمینگاه 91
 

  

دید که با آنکه قادر باشد مقاومتی کند و تنها میباره در وجودش لمس کرد. بییکشود. او همه این دردها را بهبرنده از تن کنده می

 کنند.او چه می

کرد. داروی آرامی خم شد و نبضش را بررسی لحظاتی بعد ... در این ژرفنای سیاهی هیکلی مخوف بر پیکرش سایه انداخت. بکنری به

شد. هر آنچه بر داده بود از ذهنش خارج میای از شراب بر او اثر کرده بود. حال آنچه رویفراموشی با دوز باال تنها با خوردن جرعه

 شد تا تهدیدی برای لرد تلقی نگردد! حتی اندیشه فرار، حتی اندیشه آزادی!ضد پادشاه بود، هر آنچه باید از مغزش پاک می

 ای که آمده بود در میان تاریکی محو شد.بلند دوباره به همان آهستگی و سپس سایه

 8 

 شیرین رؤیای

 سلول سرد و تاریک بود.

 هوش بود و شاید مرده بود. او اندیشید که حال چه باید بکند؟ها تکیه داد. در سلول مقابل پرنسس کامالً بیپتراندو به میله

کرد. او با آرامی به هوش آمد. خون زیادی از بدنش رفته بود و اکنون احساس ضعف میبهناگاه بدن سست پرنسس حرکتی کرد. او 

 صدای لرزانی گفت: سرد است، خیلی سرد.

 پرنسس، من چه باید بکنم؟ -

 شوم.میرم و آزاد میزودی میمن به -

 نه تو باید مقاومت کنی. -

های سبز و زیبا بروم. آیا تو سوی دشتتوانم بهکه با مرگ میلییابم؟ درحاپرنسس لبخند تلخی زد و پاسخ داد: که به چه چیز دست

رقصند. برای رسیدن به آنجا باید سوی مرغزار با وزش نسیم میهای سرخ و خوش بویی که در آنبینی؟ گلها را میهم این زیبایی

 اما ... پاهایم قدر به حرت نیست. کمکم کن تا برخیزم، کمکم کن. بدوم؛

 توانم.نمی -

 اید برخیزم.ب -

قطره آرامی برخیزد. خون شدیدی از دست مجروحش جاری بود. این خون قطرهها گرفت و کوشید تا بهپرنسس دستانش را بر میله

 ریخت. او سعی کرد تا کامالً بایستد. در برابر الهه مرگ باید باشهامت ایستاد، بدون ترس و لرزش.بره زمین می

نیافتنی اندوه عمیقی را حس کرد. لحظات شیرینی که او روزی آرزویش را داشت حاال تنها رؤیایی دستپتراندو در چهره زیبای پرنسس 

 بود.

 اش غلتید.آرامی بر گونهاش حلقه زد و بهاو از این غم جانکاه آهی کشید و قطرات اشک در چشمان مشکی

شد. او به قطرات خونی که از جراحات دستش کمتر میگذشت قوایش کمتر و کرد و هر ثانیه که میپرنسس احساس ضعف فراوان می

 چکید خیره شد و گفت: خون من چه میلی به آزادی دارد!بر زمین مرطوب زندان می
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 گونه عذاب کشد؟صدای پرنسس بود و با خود اندیشید که چرا باید این زن زیبا اینپتراندو با تأسف شاهد مرگ آرام و بی

بخش و خونشان اند. شکنجه آنان برای خدایان لذتهمواره در رنج و عذابون نانوشته است. زیبارویان یک قاندانست که ایناو نمی

تر است. هر چه بیشتر اند. هر چه زیباتر باشند شدت عذابشان افزونهاست. گویی جز برای مجازات آفریده نشدهگواراترین شراب

قطعه رویان قطعهبه رویشان بسته است و باید به جرم زیبایی با دستان زشت هاسازند. همه راهتر میها را سختالتماس کنند دل

 شوند.

های تیز جالدان اش مستحق مرگ بود. هیچ زیبایی از چنگال دژخیمان جان سالم به درنبرده است. پنجهپرنسس نیز به سبب زیبایی

دارد. چون زیبایند حق زندگی ندارند. باید اسیرشان ساخت و کند. ترحم بر فرشتگان زیبا معنایی نرشته میها را رشتهبدن لطیف آن

 آزارشان داد تا آن حد که فریاد زنند: ما را بکشید!

شوند باید با اره سر از حتی مرگ نیز برای آنان لطف بزرگی است. اعدام زیبارویان باید زجرآور باشد. اگر مردان با گیوتین سرزده می

کشد. هر چه اسیر زیباتر باشد بی رحیم نسبت به او بیشتر عنکبوتی زیبایی را دربند خود می تن آنان جدا کرد! قساوت هم چون

 کند.بخشاید اما زیبارو را به مرگ یا حبس ابد محکوم میرو و زیبارو آنکه زشت است را میاست. قاضی دادگاه از میان زشت

رویان است. زیبایی و دل ربایی تاوان بس سنگینی و عدالت برای زشت راستی قانون وحشتناکی است. ظلم تنها برای زیبارویانو این به

 دارد. باید چنین موجودی را در بدو تولد فوراً خفه کرد!

وخیال باشد. در خوابی عمیق تا لحظاتی بعدازآن برخیزد و به این کابوس دهشتناک حالی آرزو کرد که در خوابپتراندو با پریشان

کرد. اجبار این نمایش دردناک را نظاره میآید. پتراندو هم بهکه شاهد مرگ انسانی هستید قلبتان به درد میپایان دهد. در آن هنگام 

 آنکه توجهی به آنان داشته باشد.زد بیها قدم میسوی سلولزندانبان در آن

 مرگ است. رحم داشته باشید.پتراندو خطاب به زندانبان گفت: پرنسس روبه

 خندید.آسانی بر این صحنه دردناک میانگیز پتراندو را منقلب کرد! او بهبلند خندید. این خنده نفرتزندانبان با صدای 

ای شوم بر آن دخمه ترسناک گسترده شد. واتسون، شبح سیاهی به اش قطع شد و به حالت احترام ایستاد. سایهناگاه صدای خنده

 یستاد و نیشخندی زد.مالقات زندانیان آمده بود. او در برابر دو اسیرش ا

گردد. هر چه کند. رنگ خون اشتیاق آور و جذاب میرحمی مفرط آکنده بود. گاهی حس برتری بدین شکل جلوه میوجودش از بی

 بلعد.یابد. همچون آتش که هرلحظه هیزم بیشتری میتر باشد این اشتیاق شیطانی به خون فزونی میزخم عمیق

رای وحشیان است، عشق نیز درندگی به دنبال دارد و شاید واتسون از عشقی شدید به این که درندگی مسبب عشق بهمچنان 

 خویی دچار شده بود و چه ابلهانه است که انسان عشق و درندگی را هم آمیزد.درنده

 نموده بود. واتسون انسانی بود که بارها میان مرگ و زندگی مردد مانده بود و هر بار زندگی را انتخاب کرده بود و تصاحبش

های دور را به یاد آورد. زمانی که خبر تهاجم شورشیان در انگلستان دربار عظیم او را به لرزه انداخت. آن هنگام او در آن حال سال

کرد ... و روز بعد مردم خشمگین قصرش را تصرف کردند. همه شنید و بوی خونش را حس میهای خویش را میکه او صدای نفس
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های قصر افراشتند. آن زمان بود که دیوارهای طالیی قصرش از خون شان را بر فراز برجموران را کشتند و سرهای بریدهدرباریان و مأ

 اما در این میان واتسون که تنها قدمی با مرگ فاصله داشت توانست بگریزد. پوشیده شد؛

 دیگر او را در آغوش گرفت.همه مخفی ماند و سرانجام زندگانی بار ای از دیدگان او همچون روح تیره

رحم، او از ضربات خنجر جان سالم به ها قبل در نظرش مجسم شد. باوجود دسیسه بکنری جالد بیذهنش گردش سریعی کرد و ماه

ای بر او گسترده شد. اش را شکافته بود صدای سم اسبانی در گوشش پیچید و سپس سایهدربرد. حتی آن لحظه که خنجرها سینه

 اش آمده بود.تش به یاریفرشته نجا

 واتسون بار دیگر از خود پرسید: او که بود؟

اند. او حتی دشمنش نیز نامرئی و اش کردهآزرد. حس کرد که تمام مجهوالت عالم احاطهشدت میاین مجهوالت فراوان روحش را به

 ناشناس بود و شاید دشمنش همان بود که نجاتش داده بود!

 دهم که ...کنم. به من همراه شو، به تو قول مید و گفت: وجود دشمن خطرناکی را حس میواتسون رو به پتراندو کر

 مرگ است.پرنسس روبه -

 من است و باید چهره ناشناس سرورش را به من بشناساند. ترحم را کنار بگذار. این زن یکی از دشمنان -

د تا هم چنان در برابر دشمنش بایستد. واتسون از او پرسید: زها چنگ میواتسون به پرنسس خیره شد. او با بدنی ناتوان بر میله

 سرورت کیست؟

 چیز را بگو و خویشتن را از مرگ نجات بده.پتراندو مصرانه گفت: پرنسس همه

 پرنسس لبخند سردی زد و سرش به عالمت منفی تکان داد. واتسون خشمگین شد و فریاد زد: چرا تا بدین حد به او وفاداری؟

 دهم.تو ترجیح میاو را به  -

 ای بر من دارد؟او چه برتری -

 ای و او زنده است ...تو ترسویی و او باشهامت، تو مرده -

 داد؟پتراندو در این گیرودار گیج و مبهوت شده بود. چرا پرنسس زیبا آن هویت ناشناس را به آنکه جانش در دستان او بود ترجیح می

 خوار بودند.باآنکه هر دو درنده و خون

 زده کرد: و من هنوز دوستش دارم!کالم پرنسس او را حیرت که

ها برد و بر گلوی باریک پرنسس حلقه زد و با تمام باره آتش نفرت در وجود واتسون زبانه کشید. دستانش را به داخل میلهیکبه

 قدرت آن را فشرد.

 ات تالش کن.برای زندگی تر شد. واتسون فریاد زد: اکنونپریدهاش رنگپرنسس چشمانش را بست. چهره

اندک نفس برید و آلودش را نیز باال نیاورد. او گلویش را شدیدتر فشرد و پرنسس اندکاما پرنسس تقالیی نکرد. حتی دستان خون

 های پر از خشم واتسون آویخته شد.جانش بر پنجهای بعد پیکر بیلحظه
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ای زد؟ هر دو آمیختهکرد یا از مرگ پرنسس فریاد میواتسون حمایت می باید ازعرق سردی بر صورت پتراندو نشست. آیا اکنون می

ای بعد جسد پرنسس از میان دستان واتسون بر زمین افتاد، او از قسمت تاریکی بودند. یکی خود آن و آن دیگری عاشق آن. ثانیه

 ا علیه او بشوراند.ها رانگیز بر زبان آورد و یا انسانمرده بود و حال دیگر قادر نبود سخنان نفرت

 واتسون نفس راحتی کشید و گفت: او مستحق مرگ بود.

ها را در وجودش لمس کرد. افکار طلبی. او همه آنشد. غم، نفرت، عشق و جاه ورهای گوناگون بر پتراندو حملهباره احساسیکبه

تسون را بکشد و خود تمام قدرت و جاللش را ای نزدیک واتوانست در آیندهشیطانی چون سیلی عظیم ذهنش را مسخ نمود. او می

 به چنگ آورد. پیوستن به پلیدی برای نابودی آن ریسک بزرگی است!
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 نامرئی نیروهای از مددجویی

اش دیدگان آرامی چشمانش را گشود. او در اتاقش بود. به اطراف نظر انداخت، در کنارش همان دختر زیبا، موجودی که چهرههاور به

 یره کرد قرار داشت.هاور را خ

 آرامی به سرورش لبخند زد.او به

شود و باره خاطرات مأمور نجات برای هاور تکرار شد. زمان تکراری از خاطرات ماست. خاطراتی که در دفتر ذهنمان نگاشته مییکبه

 گردد.شود. گویی بر سنگی حک میدرگذر تند زمان هرگز فراموشمان نمی

 اتفاقی افتاده است؟هاور از او پرسید: چه 

 هوش بودید. ظاهراً جشن بزرگان برای شما خوشایند نبود.شما ساعاتی طوالنی بی -

 سختی از تختش برخاست، نفس عمیقی کشید و پرسید: جشن به پایان رسیده است؟او به

 بله شاهزاده. -

آنچه روحش را  .کردمینابودش  شکبیچیزی که . فروخوردکوشید تا نفرتش را  شد اما برافروختهچهره هاور  انگیزنفرتاز این نام 

 ساخت.کشاند و وجودش را به موجودی درنده مبدل میبه تیرگی می

 گفت: دیگر هرگز مرا شاهزاده خطاب نکن.آرامی هاور به

 هر طور میل شماست، سرورم. -

 سوی من آمدی؟بههاور بر چشمان رؤیایی دختر خیره شد و با شگفتی پرسید: همه از من گریختند، تو چرا 

 ام.رحم ندیدههای بییک از این انسانبینم. آنچه در هیچها را میدر وجود شما سپیدی -
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ای در من وجود ندارد. من خویشتن را با دستان آلود پاسخ داد: دیگر نیکیهاور حلقه زد و با لحنی غم در آن حال اشک در چشمان

کاش نامه شومی را که سرنوشت مرا سوی سپیدی گام بردارم؟ ایتوانم بهطور میخود نابود کردم. من یک انسان را کشتم پس چ

اما اکنون دیگر راه گریزی نیست. من در ستیز با لرد شکست خوردم و مستحق مرگم. آیا نباید  کردم؛سوی تاریکی کشاند پاره میبه

 به مرگی چون من بهراسی؟از محکوم

 ماندم.نمیاگر از شما هراس داشتم نزدتان  -

ها تو را تا حد مرگ شکنجه خواهند داد و هرگز اجازه نخواهند داد تا وحشیان جایی ندارد. آن زیبایی چون تو در میان -

 آزادی را لمس کنی.

 کنم. تنها برای آنکه به آینده امید دارم.ها را تحمل میهاست که شکنجهمن مدت -

 اما امیدی نیست. هیچ امیدی! -

 سرورم. به من اعتماد کنید -

آرامی و هاور حلقه زد و به اش را میان دستانلحظاتی کوتاه چشمان آن دو به یکدیگر دوخته شد. دختر زیبا انگشتان ابریشمی

 بودن به ماندن در کنارت نیاز دارم.باشرمی زنانه گفت: برای زنده

 تی این موجود او را دوست داشت؟راسگاه تا این حد احساس حقارت نکرده بود. آیا بههاور کامالً گیج شد، هیچ

 توانم باور کنم.هاور جوان با صدایی لرزان گفت: نمی

انگیز. دیدگانش در این درستی راه رود و بدود. او ترسو بود و نفرتلنگید و بدون عصایش قادر نبود بهاو ضعیف و ناتوان بود، او می

 را دوست داشت. نون دختر زیبایی اوها گشوده شده بود ... اما اکجهنم سیاه تنها بر روی بدی

رحم پیروز خواهیم شد. او اکنون تنهاست، تنهای تنها دختر با لحن امیدبخشی گفت: من اطمینان دارم که با یاری یکدیگر بر لرد بی

 و ما دو تن هستیم. پس بر او پیروزیم.

شنید. امیدی تازه بر قلب اکنون آن را از زبان دختر زیبا میای ژرف فرورفت. او تاکنون به اتحاد فکر نکرده بود و هاور در اندیشه

خورده بود اما اکنون رمقش را جانی دوباره بخشید. اگرچه در اولین رودررویی با مظهر سیاهی شکستافسرده او دوید و روح سرد و بی

 شکستند.این بت قادر را در هم می ها دست در دستای تازه در برابر او بیندیشد، شاید روزی آنتوانست به تدارک نقشهمی

اش باشد. او برخاست و گفت: باید در انتظار فرصت باشیم تا بتوان نیروهای آزادی را توانست سرآغاز پیروزیبرای او این شکست می

 تدارک دید.

 مان دست خواهیم یافت.ای نزدیک به آزادیدانم که در آیندهبله سرورم. من می -

 ر بزرگ قصر ...در همین لحظات در تاال

 زد. مأموران و محافظانش از رفتار او در شگفت بودند. او از چه چیز تا این حد نگران بود؟لرد پریشان و آشفته در تاالر قدم می

 گونه مضطربید؟پرسید: جناب لرد، چرا این آرامیبکنری به

 باره ناپدیدشده است؟یکآیا برای تو عجیب نیست که پرنسس به -
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 نه سرورم. -

 این چگونه ممکن است؟ -

 کنم او به شما خیانت کرده است.گرند. گمان میسرورم، زنان فریبکار و حیله -

 نه هرگز. -

 گردد.سکوت بر تاالر گسترده شد. لرد ادامه داد: او به نزد من بازمی

 آرامی لبخند تمسخرآمیزی زد.بکنری به

 بکنری، به جستجویش برو، شاید در خارج از قصر درخطر باشد. -

 شد.گاه از قصر خارج نمیاما او هیچ -

 لرد خشمگین تکرار کرد: پیدایش کن!

 راستی چه دلیلی برای ناپدید شدن اسرارآمیز او وجود داشت؟به

 قصد یافتن پرنسس گمشده ترک کرد.بکنری با دلخوری تعظیم کرد و سپس تاالر را به

10 

 شیطان حکومت آغاز

شد. پشت سرش درهای آهنین قصر بسته شدند و او اینک در میان دشمنانش بود. به  بکنری برای یافتن پرنسس از قصر خارج

 شدند.های مرگبار دیده میاطرافش نگاهی انداخت، در هر قدم سربازان شاه با سالح

ها معنایی وجوشسو بودند. برای بکنری این جنبسو و آنها در حال حرکت به اینها و کالسکهو سپس به دوردست نگریست. اتومبیل

سوی داالن خروجی و آنگاه به کرد. او در آن حال از ته دل ریشخند زد؛که این دیوانگان را به ادامه زندگی سرگرم مینداشت جز آن

 سوی زمین، راهی که در قلب ساختمان نجات قرار داشت.شهر حرکت کرد. همان راه مخفی به

سرعت به ی کامالً مراقب بود تا شورشیان از این راه مخفی مطلع نشوند. او بهتمام مدتی که ساختمان در تصاحب دشمنان بود بکنر

ساختمان رسید، وارد راهرو طوالنی و رازآلود آن شد و تا انتهای راه را طی کرد و به داخل آخرین اتاق در کنج یک پیچ وارد شد. 

 ت.نخورده بود. اطمینان یافت که این راه هنوز مخفی مانده اسچیز دستهمه

سرعت در گوشه دیوار مخفی شد و از آن کنج راهرو را زیر نظر گرفت. هایی در راهرو پیچید. بکنری بهدر همین لحظات صدای گام

سوی میز بزرگ های سپید از راهرو عبور کرده و از ساختمان خارج شدند. بکنری نفس راحتی کشید و بهچند مأمور نجات بالباس

زد و روی دریچه خم شد ... اما به موضوع مهمی پی برد. تارهای عنکبوتان در گوشه و کنار اتاق پاره شده و آرامی کنار رفت. آن را به

شد. وحشتی شدید وجود بکنری را فراگرفت! چه کسانی به این راز مهم پی برده بر روی دریچه غبارآلود اثر دستان انسان دیده می

 بودند؟
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که چندین قدم و سپس با کنجکاوی بسیار در داالن تاریک شروع به حرکت کرد. هنگامی او بااحتیاط دریچه را گشود و داخل شد

وزید. بکنری آور بود! زیرا هرگز چنین نسیمی در این داالن نمیوزد. شگفتاش میجلوتر رفت احساس کرد که نسیمی مالیم بر گونه

وزیدند. پس این سامبر بود و بادهای پائیزی به جهت مخالف میبه فکر فرورفت. آیا این نسیم از جانب زمین بود؟ اما اکنون ماه د

 وزید. آیا رازی عجیب در میان بود؟نسیم مالیم از سوی زمین نمی

بکنری اطمینان حاصل کرد که به راز مهمی پی برده است. او جهت وزش نسیم را دنبال کرد ... تا جایی که نسیم به باد گرمی بدل 

 شه داالن تاریک هدایت کرد و متوجه بوی تند باروت شد. آیا وزش باد و بوی باروت باهم ارتباطی داشت؟شد. این باد او را به گو

و سرانجام بکنری با تعقیب باد به سنگ بزرگی رسید. باد قطع شد ولی آخرین وزش آن از پشت سنگ، بکنری را متوجه آن کرد که 

 شده بود اما بوی باروت هم چنان ادامه داشت.ه بوی وزش باد قطعپیکر شکافی وجود دارد. باآنکسوی این سنگ غولدر آن

سو شد و در اینراهی بود که به راه اصلی داالن متصل میای بعد بکنری از جستجویش غرق در حیرت شد. این شکاف بزرگلحظه

خفی مانده بود و او اینک به آن پی برده ها ازنظر بکنری مبه زمین راه داشت و به دلیل آنکه سنگ بزرگی آن را استتار کرده بود مدت

 اطالع بودند.بود. راهی که در آن تاریکی شدید کامالً پنهان بود و حتی فراریانی که از این راه گریخته بودند از آن بی

االنی که با سو بر حیرتش افزوده شد. داالنی طوالنی در برابرش بود که انتهایی نداشت. دسختی داخل شکاف رفت و در آنبکنری به

هایی را در زیر پایش شده بود. بکنری در داخل آن شروع به حرکت کرد. در هر قدم او صدای خرد شدن سنگدقت کامل حفاری

هایی ای ایستاد و با خود گفت: این داالن مانند داالندید. سپس بوی دود شدیدتر شد. بکنری لحظهها را میشنید و درخشش آنمی

ای های چوبیهای باالی داالن کشید و سپس ستونشود. او دستانش را بر دیوارهاج سنگ طال در معدن کنده میاست که برای استخر

رود سوی معدن طال میشده بود پیدا کرد. او اکنون اطمینان داشت که این داالن بهرا که برای استواری بیشتر داالن بر سقف آن زده

 شده است.رگران تا راه اصلی ادامه یافته و با رسیدن به سنگ بزرگ متوقفو این راهی است که با کندن غیرمجاز کا

بکنری اندیشید که تا چه حد احمق است که تاکنون به این راز بزرگ پی نبرده است. او به راهش ادامه داد و سرانجام پس از مدت 

وجوش کارگران ها حرکت و جنبالی آناما از البه ؛شده بودای به انتهای راه رسید. دهانه داالن با چندین سنگ بزرگ بستهطوالنی

شد! بوی باروت و وزش باد نیز به سبب انفجار در داخل وضوح دیده میهای معدن بهشد و صداهای فریاد و حرکت واگندیده می

ها ها را در داخل واگنگخاست و کارگران با دستور سرکارگر آن سنشده معدن برمیهای متالشیمعدن بود. بقایای دود از میان سنگ

 ریختند.می

های ملعون همین داالن بود. او از اینکه به نقشه دشمنان پی برده است شادمان شد بکنری پوزخندی زد. تنها روزنه امید این انسان

 آرامی راه بازگشت را در پیش گرفت تا این تنها امید دشمنان را نیز با یاس و نومیدی مبدل سازد.و سپس به

درنگ تمام اش را آماده کرد و آن را به داخل شکاف نشانه گرفت و بیی بعد به انتهای داالن رسید و از شکاف خارج شد. اسلحهمدت

ازآن صدای چند غرش های چوبی سقف داالن در هم شکستند و معبر به لرزه افتاد. پسدیوارهای داالن را به رگبار گلوله بست. ستون

پیکری از سقف سست داالن بر کف آن فروریختند. این ریزش تا مدتی ادامه داشت تا های بزرگ و غولشدید در فضا پیچید و سنگ

 اینکه سرانجام غبارها فرونشست و ویرانی دیوارها متوقف شد.

ممکن بود دقت بررسی کرد. حال غیرجا را بههای بزرگ و مهیبی راه را کامالً سد کرده بود. او همهآرامی داخل شد، سنگبکنری به

 که کسی بتواند از این سد بزرگ عبور کند.
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سوی زمین حرکت کند. بدین ترتیب بکنری تنها راه فرار دشمنان ازآنکه اطمینان حاصل کرد به راه مخفی خود بازگشت تا بهاو پس

 را نیز سد کرد.

 او به راهش ادامه داد و مدتی بعد به میان جنگل سرد قدم گذاشت.

پاشید. فامش را بر دل آسمان میهای نور سرخسوی درختان، آخرین شعاعهای مرده آنبود و خورشید از میان کوههنگام غروب آفتاب 

یک در کالبد سیاه بکنری اثری آور هیچهای دلهرهاما این صحنه بارد؛ای بعدازآن خون میچنان سرخ بود که گویی لحظه آسمان

 نداشت.

خبر بود. او به ویکتور، جوانی که اسیرش بود اندیشید. اینک زمان قربانی بود که از قصر خود بی هاسوی قصرش حرکت کرد. ماهاو به

کرد که او مرده است. پس چرا باید بکنری در ها قبل تصور میاطالع بود و از سالبودن فرزندش بیکردنش فرارسیده بود. لرد از زنده

 کرد؟کشتن این جوان درنگ می

اش را میان دستانش فشرد و گفت: شد. او حریصانه اسلحهو حتی حکومت جاودان پادشاهی شهر طال از آن او می چیزبا مرگ او همه

 فرستم.او را به ابدیت می

چنان عمیق و گسترده بود که بکنری دچار هراس شد! سکوت ساعاتی بعد بکنری به قصر رسید. شب فرارسیده بود و تاریکی آن

صدایی نبود شد. او به مقابل دروازه بزرگ قصرش رفت. بازهم ای نیز از میان درختان شنیده نمیله پرندهعجیبی بود و حتی صدای نا

 کس به استقبالش نیامد.و حتی هیچ

اما بازهم سکوت بود و بس. تا جایی که حس کرد وحشت مرموزی بر وجودش چیره گشته است، پس  او با تعجب منتظر ماند؛

اما  را باال برد و باقدرت بر در آهنین قصرش کوبید. صدایی شدید ایجاد شد و درب آهنین به لرزه درآمد؛ اشدرنگ قنداق اسلحهبی

 کس نیامد.سکوت درنده صدا را هم بلعید و هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ

اید در را بگشاید اما در شد. او کوشش کرد تا شبکنری کامالً گیج شد. در آهنین بسته بود و روی آن آثاری از اصابت گلوله دیده می

سوی دیوارهای بلند قصرش رفت و با قالبی که به همراه داشت چنان سرد و سنگین بود که حتی اندک تکانی هم نخورد. بکنری بهآن

 از دیوار باال رفت.

 ای بعد روی دیوار قطور قصرش ایستاد و آنچه دید چون کابوسی دهشتناک بود.لحظه

شد. آیا این قصر خودش بود؟ ای سوسوی نوردیده نمین قصر را در گستره خود داشت. از هیچ پنجرهسیاهی کامل سراسر ساختما

چنان گونه تاریک و متروک بود؟ او به میان درختان قصر که دور ساختمان بزرگ را احاطه کرده بودند نگریست. آنپس چرا این

 شد.چیز دیده نمیتاریک بود که هیچ

یین رفت و بر قصرش قدم گذاشت. قصری که چون گور مردگان سیاه و خلوت بود. بکنری که اینک غرق در سوی دیوار پااو از آن

ای آرامی و بااحتیاط جلوتر رفت. لحظههای خشک درختان پرشده بود. او بهاش را آماده کرد. سطح زمین با برگوحشت بود اسلحه

سوی شد. این باد بههای خشک درختان صدای زوزه مبهمی شنیده میهباد سرد پاییزی بر صورتش وزید. از پیچش باد میان شاخ

های خشک بازگشت ... و بکنری با وزش این باد بوی تعفن های از برگسو پریشان و سردرگم با دستدیوارهای بلند قصر وزید و از آن

 سو رفت.ه آناندک بشد! بکنری اندکای دیده میها الشهبرگشدیدی را حس کرد. کمی جلوتر میان
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هایش آشکار بود و جلوتر بازهم چندین الشه شده و استخوانهای نگهبانش بود. جسد حیوان متالشیالشه متعلق به یکی از سگ

 های نگهبانش مرده بودند!شد. همه سگدیگر دیده می

قطعه خراشی قطعهبود. او هم به طرز دلاش در کنارش افتاده ها بکنری به ناگاه جسد انسانی را دید که اسلحهو در میان این الشه

 تشخیص بود.شده بود. بکنری کوشش کرد تا او را شناسایی کند ولی صورتش غیر قابل

 سوی ساختمان قصر خود دوید. در باز بود و او داخل شد ...بکنری آشفته و مضطرب به

عام شده بودند. سر اکثر این اجساد از تن همه قتلآنرحمانه که در شبیخون بیهایی از یک و آنچه دید باورکردنی نبود! صحنه

 جداشده بود.

 عیار طلبیده است؟ای تمامگونه او را به مبارزهاو باخشم از خود پرسید چه کسی شهامت رودررویی با او را پیداکرده و این

های قصر باال رفت. نکرده بود. او از پله کس بدین گونه به او تهاجمهای آتش وجود بکنری را فراگرفت. تاکنون هیچنفرت چون شعله

 چیز نابودشده بود!شد. همهشده بود چیزی جز تل اجساد دیده نمیدر تاالر بزرگ که اکنون با نور کمرنگ مهتاب روشن

کثیف،  پیچید با تمام قدرت فریاد زد: ای موشاسرا، دوستانش و حتی ویکتور دنیس نیز مرده بودند. بکنری که از غضب بر خود می

 ات خواهم نمود.تکههر که باشی تو را تکه

اش پیچید و طنین آن با زوزه باد در هم آمیخت. او مانند هیوالی ترسناکی از شدت خشم جسدی را با دستانش نعره او در قصر مرده

 های خود فشرد.باال برد و آن را میان پنجه

 شده بر زمین افتاد. بکنری بار دیگر فریاد زد: ترسو!سد متالشیهای جسد در تاالر پیچید و سپس جصدای خرد شدن استخوان

11 

 طردشدگان

1 

نفر بود تا پاسی از شب در میان جنگل انبوه راه پیمودند. باد سرد پاییزی بر  8که تعدادشان  پس از گریز از شهر جهنمی فراریان

تر کرد در هر قدم نفسش تنگفورد که جلوتر از همه حرکت میداد. والک زد و زمین ناهموار آزارشان میهایشان تازیانه میچهره

ای که به دنبالش بودند بیش از این مأیوس و نومید چارههای بیگفت تا انساناما سخنی نمی تر؛اش دردناکشد و زخم سینهمی

 گشود.کس لب به سخن نمینشوند ... و در این میان هیچ

نفر باقی بود. دختر زیبایی که مأمور نجات رست هاور بود نیز  4همه اسیر تنها ند. اکنون از آنرومن، تامسون و جورج مراقب اسرا بود

یک از رفت ولی هیچآلود شده بود. در هر قدم خارهای وحشی برپاهایشان فرومیدر میان آنان بود. پاهای برهنه اسرا مجروح و خون

 تحمل بود.نی خود شانس بزرگی بود و حال هر درد و رنجی برایشان قابلکرد چراکه نجاتشان از آن شهر نفریها شکایتی نمیآن

 نماید.آزادی چنان شیرین است که هر زجری برای دستیابی به آن آسان می
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 کس آنانشده بودند و هیچها بود که فراموشدادند. بدون آنکه به آینده امیدی داشته باشند. سالآرامی راهشان را ادامه میفراریان به

ها در مکزیک بودند یا در یک سرزمین سوی شمال؟ آیا آنسوی شرق یا بهروند، بهدانستند که به کدام سو میانگاشت. نمیرا زنده نمی

توانستند از او طلب یاری شدند و میرفتند. شاید با انسانی روبرو میناشناخته؟ اما درهرحال آزاد بودند و به اختیار خویش به جلو می

 گذاشت؟راستی چه کسی بر این سرزمین متروک قدم میما بها کنند؛

وقفه به جلو هاست که بیای درنگ کنید، ساعتدر همین لحظات یکی از اسرا لب به سخن گشود، او یکی از دختران بود: لحظه

 رویم اما گویی هیچ انسانی در این سرزمین وجود ندارد. من دیگر طاقت ندارم!می

 توانیم توقف کنیم.د برویم، نمیفورد پاسخ داد: بای

 ولی چرا؟ -

 سوی او گرفت و ادامه داد: ساکت شو!اش را بهفورد خشمگین اسلحه

ها به گوش رسید! گرسنگی شدید ها صدای زوزه گرگاما در میان این سکوت از دوردست فرما شد؛و بازهم سکوت میانشان حکم

 کند.ها را صدچندان میدرندگی گرگ

 ازآن دیگر شکایتی نکرد.جلو برده شد و پسزور دختر به

اندک این مهمانان ناخوانده ها را به سویشان فراخواند و اندکهای تازه گرگکم باد شدت گرفت و بوی این طعمهاندکی گذشت ... و کم

 از راه رسیدند.

خواران به ای از این گوشتم حلقهآراتعداد زیادی گرگ گرسنه در اطرافشان شروع به چرخیدن و سنجش موقعیت کردند و آرام

 دورشان زده شد و در آن حال چشمان درنده شان از میان درختان شروع به درخشیدن کرد.

 خواهند؟ها از ما چه میها چنین درندگانی را ندیده بودند با وحشت فراوان پرسیدند: آنجهت که سالپناه ازآنفراریان بی

 های لذیذی برایشان هستیم.اند و ما طعمهدههای درنها گرگفورد پاسخ داد: آن

 شویم.تکه میکردیم، حال همگی تکهیکی از دختران با نومیدی فریاد زد: نباید فرار می

 تامسون گفت: حال چه باید بکنیم؟

ها را فنگ تعداد گرگقصد حمله جلو پرید ولی والک فورد با یک گلوله او را از پا درآورد و این صدای تها بهکه ناگهان یکی از گرگ

 بیشتر کرد.

ها قبل روی زمین اسیر چنین اند. او سالعرق سردی بر پیشانی فورد نشست. او دریافت که در محاصره حیوانات خطرناکی گرفتارشده

یعت ناممکن که رهایی از چنگال طبراستیاند. بهدید که همگی گرسنه و وحشیها را میدامی شده بود اما اکنون گله بزرگی از گرگ

گذارد از این یغمای وحشیانه در امان نخواهد بود. یا باید تسلیم شد و یا تا آخرین لحظه است. هر انسانی که قدم بر جنگل بکر می

 مقاومت کرد.
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د. هر ها نشانه گرفتنسوی گرگهایشان را بهجورج، تامسون، رومن و فورد دور اسرا حلقه زدند تا از آنان حمایت کنند و سپس سالح

 آمد.شد یا از پا درمیای زخمی میپرید با گلولهگرگی که به جلو می

 های من رو به اتمام است. آیا راه فراری نیست؟در آن حال جورج با نگرانی گفت: گلوله

 سو فرار کنیم.ای است، باید همگی به آنسو دریاچهفورد فریاد زد: در آن

ها غافل شد و ناگاه گرگی به سویش هجوم برد و با او درگیر شد. رومن به کمکش جم گرگسو خیره شده بود از تهاجورج که به آن

 اما دیر شده بود و گرگ گلوی جورج را دریده بود و او در دم جان سپرد. سرعت حیوان را کشت؛شتافت و به

ان کند و گفت: آرام باشید، ما نباید با مرگ جورج وحشت بر آنان مستولی شد و انسجامشان از بین رفت. فورد تالش کرد تا آرامش

 بترسیم!

 سوی دریاچه برویم.ها رو به پایان است. باید بهای ندارد فورد، گلولهاما تامسون گفت: فایده

های از که پشت سرشان دستسوی دریاچه دویدند. درحالیها را پراکنده کرد و سپس همگی با سرعت بهاو با چند گلوله گرگ

سوی مرداب فرار کردند اما در این میان یکی های دیگر به دنبالشان آمدند. همگی بهجورج هجوم برده بودند و دستها بر جسد گرگ

های کس متوجه او نشد و سپس در چشم بر هم زدنی چندین گرگ بر سرش ریختند و صدای نالهاز دختران بر زمین افتاد و هیچ

خراش ای دلقطعه شد. صحنههای تشنه به خون قطعهند ثانیه در زیر دندان گرگها را متوجه پشت سر کرد. او در چدردناکش آن

 آنکه کسی بتواند نجاتش دهد!که در چند ثانیه به پایان رسید. بی

خبر از توانستند به میان آب رفتند. بیبقیه در این فرصت به مرداب رسیدند و با تمام قدرت در آب پریدند و شناکنان تا آنجا که می

گونه که ها آمدند. همانسوی آنها در خواب بودند و با این سروصدا چندین تمساح بیدار شدند و بههای مرداب تمساحنکه در کنارهآ

 ها پا به فرار گذاشتند.ها از ترس تجاوز به قلمرو تمساحرفت گرگانتظارش می

ها به نا کردند و باراهنمایی فورد توانستند قبل از آنکه تمساحسرعت شرحم رودررو بودند. پس بهاما اکنون آنان با چندین تمساح بی

 ها بود!که این رهایی در ازای مرگ دو تن از آنسوی مرداب برسند و فوراً ازآنجا دور شوند. درحالیآنان دست پیدا کنند به آن

 2 

 مرداب دور شده و از چنگال مرگ رهایی یابند.سرانجام پس از فراری طوالنی فورد، رومن، تامسون و سه دختر اسیر توانستند از 

ای ایستادند تا نفسی تازه کنند. برتا دختری که از همان ابتدا لب به شکایت گشوده بود حال از وحشت ها مدتی بعد در گوشهآن

رمق چنان بیدختر سوم آنکه خود نیز غرق در ترس بود و رز لرزید و ژانی مأمور نجات هاور او را در آغوش گرفته بود، درحالیمی

 مرگ است.بود که گویی روبه

 فراریانی تا بدین حد پریشان چگونه قادر بودند به راه خود ادامه دهند؟

وزید و آنان تا زمان آغاز باد فرصت زیرا باد نمی ها یا حیوانات درنده خبری نبود؛اطرافشان بازهم درختان انبوه بود ولی دیگر از گرگ

 مانده بود.گلوله باقی 9های خود را بررسی کردند، تنها فورد و یارانش سالحفرار داشتند. 
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توانم نفس بکشم. شما بروید من ام شدت یافته است، نمیآرامی خطاب به رومن و تامسون گفت: زخم سینهدر این هنگام فورد به

 اینجا خواهم ماند.

 کنیم.رومن گفت: نه ما چنین کاری نمی

 تأیید کرد. و تامسون سخنش را

 خواهم تنها باشم. شما بروید.فورد خشمگین گفت: می

ام را در کنارتان سپری من. از اینکه ساعات شیرین زندگی آن دو با حیرت به او خیره شدند و او بار دیگر تکرار کرد: بروید، دوستان

 بالم. بروید که وقت تنگ است.کردم به خود می

که نالید میان راه باقی گذاردند ... درحالیکه از درد میو رز با ناباوری سرگروه خود را درحالی و سپس رومن، تامسون، برتا، ژانی

شد! یک آنان دمیده میآمیخت و از فراسوی آن کاوش رمزآلود، نور امید و آزادی در قلب یکهایشان با دیدگان والک فورد درمینگاه

 یافت.کس رفتار شگفت فورد را درنو در این میان هیچ

سوی اش باقی بود. او دوباره با دقت گوش فرا داد، از آنای بعد فورد تنهای تنها به درختی تکیه داد. هنوز سه گلوله در اسلحهلحظه

 رسید. موجود مرموزی تا بدین جا آنان را تعقیب کرده بود!ها به گوش میخش برگصدای خش تاریکی

سوی تاریکی نشانه اش را بهوپنجه نرم کند. او اسلحهتنهایی با این شبح سیاه دستد بهفورد دوستانش را از مهلکه دور کرد تا خو

 رفت ... و شلیک کرد.

آرامی در پشت خش قطع شد، فورد با دقت به تاریکی خیره شده بود تا هر جنبشی را از ژرفنای آن دریابد و سپس بهصدای خش

صدایی به گوشش رسید. فورد شد ... ولی بازهم چیز دیده نمیسترده بود و هیچدرخت پنهان شد. سکوت کامل در آن حوالی سایه گ

 اش را آماده کرد تا گلوله دوم را شلیک کند.اسلحه

صدا های آتشین بر سرش باریدن گرفت و قبل از آنکه حرکتی کند نیمی از پیکرش غرق به خون شد و بیاما ناگهان رگباری از گلوله

 تاد.جان بر زمین افو بی

 رحمی آخرین گلوله را در مغز جسد شلیک کرد!ای بلند بر او گسترده شد. شبح ناشناس با بیو سپس از میان تاریکی سایه

ها به تعقیب این گروه فراری آمده بود ای باد وزیدن گرفت و موهای مرد مخوف را کنار زد، این موجود مرموز که میان سایهلحظه

زیرکی ردشان را دنبال کرده و بدین جا رسیده بود. او با خود زمزمه کرد: اگرچه قصر مرا در هم شکستند کسی جز بکنری نبود! او با 

 شکنم.هایشان را در هم میاما من استخوان

ندد، انداختند تا شاید فورد به آنان بپیودادند و در هر قدم به پشت سرشان نگاه میآرامی راهشان را ادامه میکمی آنطرفتر فراریان به

 ها را شنیدند دریافتند که خطر بزرگی در پیش است.که صدای رگبار گلولهاما هنگامی

 رومن با نگرانی گفت: شما بروید، من باید به کمک فورد بروم.

 سرعت فرار کردند ولی رومن بازگشت تا به یاری فورد برود.تامسون و سه دختر به
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ها جسدی را دید. رومن به احتیاط به بری نبود. ولی در کنار یک درخت میان سایهکه به محل توقفشان رسید، از فورد خو هنگامی

آن نزدیک شد و پس از دیدن پیکر خونین و پر از گلوله فورد از وحشت یکه خورد و با ناراحتی از خود پرسید: چه کسی او را با این 

 کشته است؟رحمی بی

کرد و از سویی دیگر دشمنی ناشناس که صدها بار از درندگان نان را تهدید میسو حیوانات درنده آرومن کامالً گیج شد، از یک

 تر بود.وحشی

ازآن همه تقال اما او آرزو داشت که زندگی کند، مرگ برایش تلخ و دردناک بود و حال پس به مرگ بودند؛و اکنون همگی محکوم

 توانست آن را بپذیرد؟چگونه می

قدری شدید بود که او قادر به تشخیص اطراف نبود. آیا در این سیاهی هنوز اما تاریکی به بازگشت؛سوی دوستانش سرعت بهرومن به

 دشمن در کمین بود؟

ها بعد از مدتی ایستادند. اطرافشان را تاریکی و سکوت ... در سویی دیگر تامسون و سه دختر هم چنان در حال دویدن بودند. آن

 رومن نبود.احاطه کرده بود و هیچ نشانی از 

 سیاهی نگریست و با نگرانی پرسید: تو هستی رومن؟که ناگاه صدایی از پشت سرشان برخاست. تامسون به درون

 توانست باشد که در تعقیبشان بود؟اما جوابی نیامد. اگر این رومن نبود پس چه کسی می

 تامسون این بار فریاد زد: جواب بده.

 آرامی خطاب به همراهانش گفت: شاید او از دژخیمان لرد است و مأمور کشتن ما!. ژانی بهسو نشانه رفتو سپس اسلحه را به آن

 به مرگ هستیم؟رز با وحشت گفت: خدای من، پس ما محکوم

 اید!به نابودیکه ناگهان از میان تاریکی صدای ترسناکی فریاد زد: بله همه محکوم

های آتش درختان را غرق در دود و غبار ها به سویشان باریدن گرفت و پارهولهقبل از آنکه تامسون قادر به حرکتی باشد رگبار گل

 کرد.

سوی اجساد اش را پایین آورد و بااحتیاط بهای بعد دودها فروکش کرد و پیکر هر چهار تن نقش بر زمین شد. بکنری اسلحهو لحظه

محض آنکه بکنری باالی سرش ایستاد سراغ تامسون رفت اما بهای در مغزش شلیک کرد. به حال گلولهحرکت کرد. رز مرده بود بااین

کشان عقب پرید. گلوله تامسون به سوی او چرخاند و شلیک کرد. دود بلندی برخاست و بکنری نعرهاش را بهمرد زخمی اسلحه

 بازویش اصابت کرده بود!

 را درید و او هم کشته شد.ور شد و با چاقوی خود گلویش سرعت به تامسون حملهاما بکنری خشمگین به

خواهم بمیرم. ای شکمش را مجروح کرده بود. برتا با صدای لرزانی به این دیو پلید گفت: رحم کنید، من نمیبه سراغ برتا آمد ... گلوله

 کنم.التماس می

 سوی برتا نشانه گرفت.اش را بهکند لذت برد. پس اسلحهدید به او التماس میو بکنری از اینکه می
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 شوم. دست نگهدار!سختی بر روی پاهای خونینش ایستاد و فریاد زد: او را نکش، در عضو من تسلیم تو میکه در همین هنگام ژانی به

 ای!بکنری با صدای بلند خندید و گفت: چه نمایش شجاعانه

 رحم، مرا بکش.برتا دستان ظریفش را برپاهای ستبر بکنری حلقه زد و فریاد زد: دژخیم بی

 ما بکنری با ریشخندی زجرآور نوک اسلحه را بر گلوی برتا گذاشت ... و شلیک کرد!ا

 جانش بر زمین افتاد.خون برتا به آسمان پاشید و سپس پیکر بی

سوی دختر رفت و در برابرش ایستاد. اینک ژانی چون کبوتری زخمی و در آخر زمان مرگ ژانی فرارسید. بکنری با تأملی آزاردهنده به

 های او گرفتارشده بود.یان چنگالدر م

که همه دوستانش و مردان جنگجو در برابر دیدگان او مرده بودند. دیدگانی که بودن چه اهمیتی داشت درحالیحال برای ژانی زنده

زد وج میوجود او کوشید تا چهره قاتلش را از میان دریای اشکی که در چشمان جذابش ماز فرط اندوه پر از اشک شده بود. بااین

لرزید چراکه پاهای بودن دختری زخمی در این جنگل وحشی هراس داشت. ژانی میخوبی ببیند. مرد مخوفی که حتی از زندهبه

 داد را تاب آورد.آلودش قادر نبود غم سنگینی که آزارش میخون

ا ژانی هم چنان در برابرش ایستاده بود و در ام و سپس بکنری با لذت منتظر ماند تا دختر در برابرش زانو بزند و تمنای ترحم کند؛

 مقابل او زانو نزد!

 دهی؟ات اهمیتی نمیبکنری اسلحه را به سویش گرفت و گفت: آیا به زندگی

 نه. -

 زانو بزن و تمنا کن. -

 چرا باید چنین کنم؟ -

 برم!چون من از التماس کردن تو لذت می -

 زنم!چراکه در برابرت زانو نمیژانی بر ترس خود غلبه کرد و پاسخ داد: مرا بکش. 

 بکنری این بار باخشم فریاد زد: زانو بزن!

 اما ژانی اطاعت نکرد. بکنری اسلحه را بر زانوی زخمی او گذارد و با توحش شلیک کرد!

 زانو درآمد.اختیار بهدختر ناله بلندی کرد و بی

 بکنری دوباره تکرار کرد: التماس کن!

 هرگز.ژانی با صدای لرزانی گفت: 

 ها زیبایی معنایی ندارد.سوی صورت زیبای ژانی گرفت و گفت: برای گلولهبکنری این بار اسلحه را به

 ای شکست و دوباره خفقان مسلط شد ...سکوت جنگل انبوه را صدای شلیک گلوله
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 کردند.آلود شبانگاهان را تکرار میهای انبوه درختان، آواز حزنحال دیگر صدایی نبود مگر آوای پرندگان پریشانی که از میان شاخه

زودی در میان سیاهی سوی شهر طال حرکت کرد و بهآرامی بهگناهی را کشته بود بههای بیرحمی که با توحش انسانبکنری قاتل بی

 محو شد.

 مانده بود تنها جسدهای خونین فراریان بود.و آنچه باقی

و  اما آنچه دیده بود گریخت؛سوی یک شهر امن میه دربرده بود. او زنده و سالم بهرحمانه رومن جان سالم باما در این کشتار بی

ای گرفتارشده گناهی که در چنگال دژخیم درندههای بیهای انسانها و خواهششنیده بود برایش زجرآور و دردناک بود. صدای ناله

 توان کرد؟ی در برابر چنین قاتلی چه میراستی با دستان خالکه او قادر به نجاتشان نبود. بهبودند و این

کس ها جورج و آن دختر بیچاره را در چند ثانیه کوتاه دریدند و هیچگونه که گرگچیز در چند دقیق به پایان رسید. همانهمه

 نتوانست به کمکشان برود.

تمام اسرار شهر زیرزمینی است. شهری که  کرد با خود اندیشید که تنها راه انتقام از دشمنان فاش کردنکه فرار میرومن درحالی

 شده بود.شدند. مقر مخوفی که برای رشد و نمو دست یاران شیطان تدارک دیدههای بسیاری در آن شکنجه و اعدام میانسان

 ها بود!تر از قبل به راهش ادامه داد. او اکنون قاصد خبری حیاتی برای همه انساناو در این اندیشه مصمم

 کارناوال 

1 

 خواریگوشت جشن

دانست که پرنسس زیبا، معشوقه لرد است و ای شوم در سر داشت. او میبکنری مدتی بود که به شهر طال بازگشته بود و اینک نقشه

 اما چگونه؟ کرد؛بایست آن دو را از هم جدا میکند. پس میمرگ او زخمی دردناک بر قلب شاه وارد می

 کرد.آشکار میای که خیانت پرنسس را با نقشه

کرد و در انتظار آن بود که کالسکه در ها بود که مخفیانه کالسکه طالیی حامل دختر زیبایی را تعقیب میاو در این اندیشه ساعت

 برابر قصریکی از شاهزادگان توقف کند. سرانجام کالسکه ایستاد و انتظار بکنری به پایان رسید.

پیاده شد و سپس وارد قصر شاهزاده رابر فرزند لرد دیوید شد. فرصتی از این بهتر وجود نداشت. دختر جوان با شنل طالیی از کالسکه 

 سپس کالسکه راه بازگشت را در پیش گرفت.

 های شب به قصر شاهزاده جوانی دیده بود.هم در نیمهآرامی به قصر رابر جوان نزدیک شد. او ورود دختری ناشناس را آنبکنری به

آرامی داخل قصر شد. تنها یک نگهبان در سوی در بزرگ قصر رفت. در کوچکی در آن میان باز بود و بکنری بهبه سرعتبکنری به

 ای وارد ساختمان شد.آرامی از پشت سرش عبور کرد و چون سایهشد که بکنری بهآنجا دیده می
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شرقی ساختمان بودند و این قسمت از نگهبانان وقت از شب در قسمت در داخل ساختمان هیچ نگهبانی نبود، همه محافظین در آن

 هایی محتاط به دنبالش بود.رفت و بکنری با گامهایی طوالنی باال میآرامی از پلهخالی بود. دختر جوان به

 آرامی در زد.مدتی بعد دختر در برابر یکی از درها ایستاد و به

 رابر در اتاقش بود و گفت: داخل شوید.

 بینم شادمانم.ر با دیدن او بسیار شادمان شد و گفت: از اینکه تو را میدختر داخل شد. راب

 من نیز شادمانم. -

 ها را زیر نظر داشت.و سپس هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند. بکنری مخفیانه آن

 ساعاتی بعد دختر از اتاق رابر خارج شد ...

پهلویش را درید و سپس جسد خونین او را به داخل اتاق هل داد و  که حرکتی کند بکنری دهانش را گرفت و با چاقوولی قبل از آن

رابر که از این صحنه شوکه شده بود از وحشت فریاد زد و شروع به بررسی علت مرگ دختر کرد،  جسد مقابل پاهای رابر افتاد.

 کنم. زیبای من جواب بده.اور نمیکنان گفت: چرا، بکه هنوز گیج و مبهوت بود. او دختر زیبا را در آغوش گرفت و نالهدرحالی

که از شدت ناباوری پریشان و آشفته بود از اتاق خارج شد و اندک به خود آمد و درحالیاما دختر جان سپرده بود. شاهزاده رابر اندک

 ها رفت اما تعادلش را از دست داد و از آن به پایین پرتاب شد.تلوتلوخوران به سمت پله

سرعت شده بود آرام به سویش آمد و چاقوی خونین را در کنارش قرارداد و بهای پنهانرفت. بکنری که گوشه و در همان حال از هوش

 محل را ترک کرد.

سوی قصر بودند با وحشت داخل شدند و به یاری سرور خود شتافتند. ولی با دیدن که در آن از صدای فریادهای شاهزاده محافظان

 رحمی کشته بود.ق در حیرت شدند. او بانوی زیبای خود را با بیآلود در دستانش غرچاقوی خون

 اش به نزد لرد بازگشت.بکنری پس از اجرای نقشه

وپرداخته ذهن فاسدش بود برای لرد بازگو کرد: جناب لرد، طبق دستور ما جستجوی پرنسس را آغاز کردم. از و آنچه را که ساخته

شب گذشته پرنسس را جا را زیر نظر گرفتم. مدت زیادی راه رفتم تا اینکه در نیمههمه همان هنگام که از قصر خارج شدم مخفیانه

های کالسکه سیمای زیبایش را آشکار کرده بود. من به تعقیب کالسکه پرداختم. پس از مدتی کالسکه ای دیدم. چراغسوار بر کالسکه

 در مقابل قصر شاهزاده رابر ایستاد ...

 باخشم به بکنری خیره شد.لرد با شنیدن این نام 

و بکنری با لحنی مصمم ادامه داد: و پرنسس زیبا از آن پیاده شد. ورودش به قصر مخفیانه بود و کالسکه از همان راهی که آمده بود 

خواست کسی از حضورش در آنجا مطلع شود. سپس پرنسس وارد قصر شد. آن شب گذشت و من مدت مراقب بازگشت. گویا نمی

روز میان دیوارها و درختان اطراف مراقب ترددها بودم. تا م. پرنسس از قصر خارج نشد و این برای من عجیب بود. من تماماوضاع بود

در  ای دیگر از خواب پریدم و بااحتیاط کالسکه و سوارش را زیر نظر گرفتم. بازهم کالسکهشب دوم با صدای کالسکهاینکه در نیمه

ای بر تن داشت از آن پیاده شد. ورود او به قصر رابر شگفتی مرا و دختر زیبای دیگری که شنل طالییبرابر قصر رابر جوان ایستاد 
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که افزون کرد. دو بانو در یک قصر با یک شاهزاده قرار مالقات گذاشته بودند. من با خود اندیشیدم که چگونه ممکن است درحالی

شب های مرموز نیمهدعوت شود؟ کنجکاوی مرا وادار کرد تا از این مالقاتپرنسس ژوران در قصر است زیبای دیگری به همان مکان 

آور بود. در طبقه زحمت وارد قصر شدم. در داخل ساختمان قصر از نگهبانان خبری نبود و این هم غیرعادی و شگفتپرده بردارم. به

چیز را زیر نظر گرفتم. دختر جوان و رابر پست در همه باالی ساختمان دختر را دیدم که وارد اتاقی شد. من نیز به دنبالش رفتم و از

گفتند. مدتی گذشت و من توانستم از گوه در شاهد وقایع باشم. اندکی بعد ای میدر بستر در آغوش هم بودند و سخنان عاشقانه

پرد. من در آن لحظه آنچه را که گناه فروبرد و او در دم جان سناگهان رابر فریاد زد و باحالتی عجیب چاقویی را در پهلوی دختر بی

زد در ای پنهان شدم. سپس در اتاق باز شد و رابر که چون دیوانگان فریاد میسرعت گریختم و در گوشهدیدم باور نکردم. من به

. من های قصر به پایین پرت شد. من قبل از آنکه محافظان برسند قصر را ترک کردم و گریختمحالت مستی با چاقوی خونین از پله

که قصر از حضور کند و هنگامیشب به قصر خود دعوت میفریبد و آنان را نیمهگری دختران زیبا را میدریافتم که رابر با حیله

یابد و از ای بعد بهبود میکشد ولی لحظهگناه را میهای بینگهبانان خالی است او در بستر به سبب مستی و یا جنونی آنی طعمه

افتد. بدون شک او قاتل پرنسس ژوران است. چراکه من دیگر بعدازآن شب پرنسس را ندیدم. سرورم باید او میعمل خود به وحشت 

 را نابود کرد.

 کنم.لرد با حیرت گفت: باور نمی

 ها بودم. چگونه باور ندارید؟جناب لرد، من خود شاهد تمام این صحنه -

 داشته باشند؟توانند ای میاین غیرممکن است. او و پرنسس چه رابطه -

 آیا شما به وفاداری من تردید دارید؟ -

 هرگز. -

 گشاید.سادگی لب به سخن میفشار قرار دهید بهاگر او را تحت نباید به یک قاتل رحم کنید. -

 لرد خشمگین فریاد زد: فوراً او را به نزد من بیاور.

 خواری فرستاد.به جشن گوشت بکنری پوزخندی زد و سپس یکی از مأموران را برای احضار شاهزادگان دربار

شده خواری دعوتآور بود. آنان به جشن گوشتای را دریافت کرد که مضمون آن برایش شگفتلحظاتی بعد هر یک از شاهزادگان نامه

 شد اما پادشاه به چه جهت ازخواری یا کارناوال جشنی بود که تنها در هنگام خشم و غضب پادشاه برگزار میبودند. جشن گوشت

 شاهزادگان به خشم آمده بود؟

ای در میان است. آیا باید این دعوت را در این میان شاهزاده برگزیده نیز به این جشن عجیب دعوت شد. او دریافت که بازهم نقشه

 پذیرفت؟می

اکنون میان آن مزدوران ای برای ایجاد بدبینی نسبت به او خواهد شد. اویی که او اندیشید که سرپیچی از دستورات پادشاه زمینه

داشت. آیا های اطرافیانش را از میان برمیکرد و سوءظنسوی خود جلب میتنها بود و این به نفع هاور نبود. او باید نظر پادشاه را به

 راهی جز این برای نابودی این سلطنت مستحکم وجود داشت؟

 ت به این جشن را بپذیرد.اش دعوهاور با مشورت دختر زیبا پذیرفت تا برخالف میل باطنی
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آزرد و سو حادثه دردناک شب گذشته روحش را میمحض دریافت نامه مدتی طوالنی در اندیشه فرورفت. از یکاما شاهزاده رابر به

بیانگر ای دریافت کرده بود که دانستند و از سویی دیگر به دنبال آن حادثه تلخ، نامهاکنون همه نگهبانانش او را یک قاتل دیوانه می

 خشم و قهر پادشاه بود.

ای دانست که پدر و عمویش باهم دشمنی دیرینهها پیش عموی مهربانش بود ولی اکنون از او نفرت داشت. رابر میپادشاهی که سال

دو از که آن ورزید و هنگامیسو به پدر و از سویی دیگر به عمویش عشق میکرد؟ از یکاما او در این میان چه باید می داشتند؛

آزرد. بکنری شدت مییکدیگر جدا شدند و رودرروی هم قرار گرفتند او حس کرد که بدنش به دوپاره شده است و این احساس او را به

 کوشید تا همه شاهزادگان را در دیدگان پادشاه خائن و رذل نشان دهد.ها باخبر بود و میبین از تمام دشمنیرحم دراینبی

های خویش کند و اکنون نوبت به شاهزاده رابر بود و تنها دو شاهزاده دیگر بودند که ست هاور را اسیر نقشهاو موفق شده بود که ر

توانست وارث این شهر باارزش باشد. ازآن تنها بکنری بود که میگرفتند و پسهای دیگر مورد بدگمانی لرد قرار میها هم با نقشهآن

 چه حیله شومی!

 آور دعوت شدند.رست هاور، رابر مک دنیس، لوریس زاکو و فرانسیس اورتگا به جشنی شگفتبدین ترتیب شاهزادگان 

تر از تخت طالیی پادشاه تکیه زده هایی پایین... بعدازظهر بود و همه درباریان در تاالر بزرگ قصر حضور داشتند. شاهزادگان بر تخت

چنان در شده بودند. تاالر آنهمه هیاهو گمای در بین آنن با رقص ویژهو با اضطراب فراوان حرکات لرد را زیر نظر داشتند. رقاصا

شده بود که درک خشم یا خشنودی پادشاه در داران و مأموران تشریفاتی غرقهای چاپلوسان درباری، وزیران، جامهقهقهه و عیاشی

 راستی دشوار بود.همه هیاهو بهمیان آن

اما این بار تخت  داد؛های درخشان طال پاسخ میهای شاعران را به سکهداد و تعظیموش میهای اطرافیان گاو بیشتر به چاپلوسی

 بین به این موضوع پی نبرده بود.کس دراینپرنسس ژوران خالی بود. هیچ

 خواری وجود داشت؟و شاهزاده رابر در شگفت بود. آیا ارتباطی بین قتل شب گذشته و جشن گوشت

فرمان پادشاه در جام با جام بزرگ و زرینی از شراب وارد تاالر شد. این شراب ویژه شاهزادگان بود. او بهای در همین هنگام برده

 نوشد.اندک از آن میاما هاور از پر شدن جامش ممانعت کرد و چنین وانمود کرد که اندک تک آنان شراب گوارایی ریخت؛تک

 اند.ها اطمینان داشتند که عملی برخالف میل پادشاه بزرگ مرتکب نشدهنوشیدند، آناما دیگر شاهزادگان اورتگا و زاکو جام را تا آخر 

 آلودش را به او دوخته بود!ای کوتاه به پادشاه نگریست. شاه چشمان خشملیکن رابر غرق در وحشت بود. او لحظه

 عمویش حس ناامنی وجودش را تسخیر کرد.رابر دریافت که این بار اوست که مورد قهر پادشاه قرارگرفته است و با نگاه آتشین 

اما  لرزید و قادر نبود که جام را در میان انگشتان سست خود نگاه دارد و تالش کرد که وحشت خود را پنهان سازد؛دستانش می

 بود.آلود لرد نیز پی برده دانست. او حتی به نگاه خشمخوبی این را میپریده و مضطرب بود و رست هاور بهاش رنگچهره

 ترین حرکتش از دیدگاناما حس کرد که کوچک سختی شراب را نوشید. دیگر شهامت آن را که به لرد چشم بدوزد نداشت؛رابر به

چیز توانست به هیچراحتی نفس بکشد. دیگر نمیاش نشست. او دیگر قادر نبود که بهمنفور لرد پوشیده نیست. عرق سردی بر پیشانی

 انه پادشاه بیندیشید.رحمجز نگاه سرد و بی
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ها شد نگریست. در آنای که در دستانشان حمل میهای طالییلحظاتی بعد بردگان داخل تاالر شدند. هاور از میان جمعیت به سینی

 گوشت بریان به همراه مقدار زیادی شراب قرار داشت.

 زودی برای همه از آن غذاهای لذیذ آورده شد.و به

های غذا انداختند و باهم شروع به نزاع بر سر غذاهای گوارا کردند اما اندکی بعد ن مست خود را بر روی سینیمأموران، وزرا و درباریا

 های آنان رو به خاموشی رفت و تاالر بزرگ در سکوت غرق شد.ها و جدالصدای عربده

کردند. سپس سینی مخصوص یگر فکر نمیچیز دشان بودند و در آن لحظه به هیچهای فربهها در شکمهمه مشغول انباشتن خوراکی

 برای پادشاه آورده شد و چهار سینی دیگر برای شاهزادگان.

لرزید و احساس سرما اما رابر میلی به این غذاهای گوارا نداشت. اکنون سراسر بدنش می غذاها در برابر شاهزادگان گذاشته شد؛

 کرد.می

ای از گوشت را به دندان گرفت. هر سه شاهزاده با آرامش مشغول خوردن غذاها بودند. تکهناچار و بازهم لرد به او خیره شد و او به

 سختی تکه گوشت را جوید و بازهم لرد مراقب رفتارش بود.های لرد را زیر نظر داشت. رابر بههاور در این هنگام رفتار رابر و نگاه

اما چرا؟ مگر او چه کرده بود؟ آیا مرگ یک دختر گمنام تا این حد مهم آزرد سختی میرا به کرد. پادشاه اورابر احساس حقارت می

 رحمانه نداشت.بود؟ بااینکه رابر هیچ دخالتی در این قتل بی

شده او جسد خونین دختر را شب نفرینگناه بود. در آن نیمهاما او بی دانستند؛گناهی میقلبش به درد آمد. همه عالم او را انسان بی

یک از مأموران سخنان او هوش پیدایش کرده بودند. هیچکه چاقویی در دستانش بود بیفته بود و لحظاتی بعد درحالیدر آغوش گر

را باور نکرده بودند و صبح روز بعد پدر دختر نیز به خونخواهی از فرزندش به اتاقی که او را در آن حبس شده بود حمله کرده و قصد 

 گناه بود!راستی بیهاما رابر ب جان او را کرده بود؛

رسید. رابر اندیشید که چه کسی این داده بود و اثبات اینکه او قاتل دختر نیست کار دشواری به نظر میلحظه رویهمه وقایع در یک

چیز هتوجه به همها بییک شاهزادگان دقیق شد. آناش چیده است؟ آیا شاهزادگان دیگر؟ بنابراین به چهره یکدسیسه را برای نابودی

 مشغول صرف غذا بودند.

نگریست. آور به رابر میاو بار دیگر جسارتی کرد و به پادشاه خیره شد. او غذای خود را به پایان رسانده بود و اینک با نگاهی شگفت

 آیا این نگاه از خشم بود یا از بخشش؟

کشید گاه انداخت. بازهم آتش نفرتی که از چشمان لرد زبانه میآرامی کنار زد و جام شراب را برداشت و دوباره به پادشاه نرابر غذا را به

درخشید و را به کام ترس فروکشید. اعتماد و اطمینان از وجودش گریخت. چاقوی طالیی پادشاه اینک در میان دستانش می قلب او

های برای رهایی از ضربت دردناک نگاه کهطوریاین نشانه مجازات سختی بود که برای فرد خائن در نظر داشت. رابر بیشتر ترسید. به

 فروغ خود گرفت. چشمانش تار شد و نفسش به شماره افتاد.شاه جام شراب را در برابر دیدگان بی

 ای خزیدند.در همین هنگام غذاها به پایان رسید و همگی به گوشه
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شده بود فرارسیده بود. خواری دعوتگوشتها همه را به وحشت فروبرد. زمان مجازات خائنی که به جشن ازآن صدای طبلو پس

خواست با ردوبدل کردن نگاه نگریست چنانکه گویی میخائنی که هویتش نامعلوم بود و در آن حال هر یک از درباریان به دیگری می

 سوءظن را از خود دور کند.

اب را در برابر دیدگان خود گرفته بود اما با شنیدن اما رابر هم چنان جام شر شاهزادگان نیز با چشمان دردآلود به پادشاه نظر دوختند؛

چرخید و در سوی لرد میاما بازهم ناخودآگاه چشمانش به ای نهاد و چشمانش را به سویی دیگر دوخت؛صدای طبل جام را به گوشه

 شد.صورتش قفل می

کرد و در این میان تنها رابر بود کتی نمیکس حربار دیگر طبل بزرگ نواخته شد و سپس سکوت عمیقی در تاالر سایه گسترد. هیچ

 لرزید.که تمام وجودش می

سپس پادشاه برخاست و با صدایی بلند سکوت تاالر بزرگ را در هم شکست: در این جشن باشکوه تخت پرنسس زیبا خالی است. آیا 

 بینید؟نمی

 همگان به تخت طالیی خیره شدند و تازه به علت اصلی این جشن پی بردند.

 کنند.گناه را با ضربت چاقویی قربانی میادامه داد: دیوانگان در بستر دختران بی لرد

 و سپس فریاد زد: آیا برای چنین قاتلی فریفتن و سپس کشتن پرنسس بزرگ قصر کار دشواری است؟

 لرزید فریاد زد: نه من دیوانه نیستم. من قاتل نیستم.که پاهایش میرابر برخاست و درحالی

 سوی پادشاه دوید. همه به تصور اینکه قصد جان او را کرده است به وحشت افتادند.و سپس به

سوی رابر پرتاب کرد. چاقو پشت رابر را شکافت سرعت برخاست و چاقویی را بهشده بود بهبکنری که تاکنون ر میان جمعیت مخفی

 های خون بر زمین پاشید.و رگه

را سست کرد اما سرانجام خود را به پادشاه رساند، در برابرش زانو زد  ده بود. درد فراوان اورابر در همان حال به نزدیک پادشاه رسی

 گناهم، باور کنید!کشید با صدای لرزانی گفت: عمو جان، من بیسختی نفس میکه بهو درحالی

آنکه سخنی ان موهای بلند او فروبرد، بیآرامی او را نوازش کرد و انگشتانش را میپادشاه که در حالتی میان عشق و نفرت با دستش به

 بگوید.

 جان در مقابل پادشاه بر زمین افتاد. او مرده بود!زده همگان رابر ناله بلندی کرد و بیو آنگاه در برابر دیدگان حیرت

هایی شوم اسیر نقشهبازهم هاور در ناباوری شاهد مرگ انسان دیگری بود. او دید که چگونه رابر در برابر عمویش به خون غلتید و 

 اما چه کسی در این میان از شاهزادگان تنفر داشت؟ شد؛

 شد.او ناگهان به یاد بکنری افتاد. او بود که بیش از همه از مرگ شاهزادگان، وارثان شهر طال شادمان می

برد و در این اندیشه بود لذت میها هاور با چشمان خود پوزخند بکنری را هنگام خشم پادشاه دیده بود. او از مرگ و نیستی انسان

 بردارد. عطش او به قدرت از چشمانش آشکار بود.که همگان را از میان 
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لحظاتی پر از شگفتی گذشت. لرد باخشم فراوان نگاه خود را به بکنری دوخت، او از فرمانش سرپیچی کرده بود. پادشاه از میان 

 تو فرمان دادم که دخالت نکنی. جمعیت گذشت و مقابل بکنری ایستاد و فریاد زد: به

 اما او قصد جان شمارا داشت. -

 ساکت شو، او را ببرید و به زندان بیندازید. -

 پیچید با خود بردند.سرعت دور بکنری حلقه زدند و او را که از فرط خشم به خود میچندین مأمور به

 شوید.سوی جمعیت برگشت و فریاد زد: بروید. از برابر چشمانم دور پادشاه به

سختی سرعت خارج سدند و لحظاتی بعد تاالر خالی شد. پادشاه افسرده و غمگین بر جسد خونین رابر خیره شده بود و بههمگی به

 کشید.نفس می

ازآن جشن آور شراب تنها چیزی بود که پسهای شراب، آب دهان و خون در آن تاالر بزرگ زمین را آلوده کرده بود و بوی تهوعلکه

 مانده بود.باقی پرشکوه

انداخت زیر لب که به جسد نظر میسوی تخت خود رفت. چاقوی طالیی را برداشت و درحالیکرد بهلرد که احساس غم فراوانی می

 کند، ای دیوارها، ای زمین دهان بازکنید و مرا ببلعید. بیش از این تحمل ندارم!زمزمه کرد: تمام دنیا به من خیانت می

 زد.که از خشم فریاد میمیان دستان سستش لغزید و بر زمین افتاد درحالیو سپس چاقو از  

 کشید با خود بردند.سرعت داخل تاالر دویدند و شاه را که پیاپی نعره میچندین تن از مأموران او به

اندک به هوش آمد. او دکهای شدید مأموران ویژه و دکتران، وضع روحی پادشاه رو به بهبود رفت و انساعاتی بعد به سبب پرستاری

 دستور داد تا شاهزادگان لوریس را به نزدش بیاورند.

2 

 اندازانکلوخ

شاهزاده لوریس به همراه دو محافظش وارد باغ قصر پادشاه شدند. دو محافظ تا نیمی از راه را با او همراهی کردند و سپس شاهزاده 

 وارد قصر شد و به نزد پادشاه رفت.

آرامی داخل شد و با احترام تعظیم زیبای خود بر تخت راحتی تکیه زده و چشمانش را بر هم گذارده بود. لوریس بهپادشاه در اتاق 

 کرد و گفت: جناب لرد، چه امری داشتید؟

 لرد چشمانش را گشود و با لحنی آرام پاسخ داد: لوریس، بکنری تا مدتی در زندان خواهد بود.

 بله سرورم. -

 او خواهی بود. تو در این مدت جانشین -

 زده شد. ولی کوشید تا شگفتی خود را پنهان کند و سپس پاسخ داد: بله سرور من.لوریس شگفت
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 اکنون دو برابر خواهد شد و در قصر من اقامت خواهی کرد.تعداد محافظان و مأموران تو از هم -

 کنم، سرورم.: اطاعت میشاهزاده با شادمانی گفت

 داد و گفت: آیا شورش کارگران را به خاطر داری؟پادشاه لحن صدایش را تغییر 

 بله کامالً. -

ها را به یخچال تر آنشوند. هر چه سریعمانده است که اکنون در گور بزرگ نگهداری میاجساد زیادی از آن یاغیان باقی -

 تن از مأموران با تو همراهی خواهند کرد. 20منتقل کن.  مردگان

 بله سرورم. -

 تن از مأموران قصر برای انتقال اجساد به یخچال حرکت کردند. این اولین مأموریت لوریس بود. 20لوریس به همراه 

ها قبر بزرگ را به بالن دریایی عظیم که در کنار دهانه خروجی شهر قرار داشت منتقل کردند و سپس شاهزاده، محافظان مدتی بعد آن

 همگی سوار بر آن شدند. و مأموران

 مت به زیرآب فرورفت و از شکاف دهانه گذشت و آنگاه به میان امواج آزاد خلیج سانفرانسیسکو راه یافت ...بالن با آرامی و عظ

ای در فضای نیلگون زدند و از هر ضربت شالق، صدای نعرههای عظیم شالق میآلود، خروشان و خشمناک بر سنگهای کفموج

 پیچید.آسمان می

ستیزند و سپس ای میهای سنگی و امواج لغزان دیدنی و باشکوه است. آن دو لحظهیان میان تپهپاکه مشاهده این ستیز بیراستیبه

گردد. این گریزد و به آغوش دریا بازمیزده میها وحشتگیرند و در آن حال بقایای آب از میان شکاف سنگدر آغوش هم جای می

آرامی های کوچک، آب دریا بهجهد. ولی در این میان در تنگهون میچنان است که گویی قلب سنگ تیره شکافته و از آن خفوران آن

 شود.ها ایجاد میهای کوچکی نیز از قلیان آب در میان تکه سنگکند. گردابجزر و مد می

و سپس آرامی بر روی آب آمد ای بالن بهدر این لحظات سینه آب شکافته شد و صدای غرشی فریاد امواج را بلعید. پیکر گرد و شیشه

ای خلوت های باریک درحرکت بود و سپس در گوشهسوی یکی از تنگهبا تغییر صدای موتورهایش به سمت جلو حرکت کرد. بالن به

 و آرام پهلو گرفت.

سوی آرامی بهشاهزاده لوریس و محافظانش از بالن خارج شدند و به دنبال آنان قبر بزرگ پوشیده از طالیی درخشان توسط مأموران به

 شد.جنگل انبوهی که در دوردست قرار داشت حمل می

 سرعت اجساد را به یخچال منتقل کنیم.لحظاتی بعد آنان به یخچال مردگان رسیدند. لوریس گفت: عجله کنید، ما باید به

اجساد بیساری  ای کهتک وارد دخمه تاریک شدند. همان دخمهسرعت اجساد را بر دوش گرفته و تکمأموران در قبر را گشودند و به

یک بهها در را با کلید مخصوص گشود و سپس یکدر آن قرار داشت. مدتی بعد مأموران به در بزرگ یخچال رسیدند و یکی از آن

داشت. او یکی از مأموران نجات بود. محض ورود جسدی را که لباس سپیدی بر تن داشت آنان را به شگفتی وااما به داخل شدند؛

 هم انباشتند.اما مأموران توجهی نکردند و تنها اجساد را روی آور بود؛قدری شگفتوجود چنین جسدی 
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ساعاتی گذشت و مأموریت به پایان رسید. اجساد همگی در یخچال گردآمده بودند و اکنون دیگر خطری از جانب این مردگان وجود 

 نداشت.

سوار بر بالن  را نیز بستند. لوریس فرمان بازگشت داد و همگیدر یخچال کامالً قفل شد و مأموران از دخمه خارج شدند و دریچه 

ازآن جام فرمان لرد به نزدش بازگشت. او اکنون دارای تمام اختیارات بکنری دریایی شدند و به شهر طال مراجعت کردند. لوریس پس

 بود.

ت کشیده و به مرگ و نیستی فراخوانده بود های طوالنی محکومین را دربند اساررحمی که سالاما در ابن میان بکنری، دژخیم بی

های دیوار هایی که از سوراخهای سرد زندان و موشدر یوغ ستم خود گرفتارشده بود و اکنون خود در غل و زنجیر بود، در میان میله

 دویدند.سو میسو و آنبه این

طم از خشم و غضب برپا بود. او از اینکه تاکنون به رسید در وجود بکنری طوفانی متالکه ساکت و مرده به نظر می برخالف زندان

نظیری را از کف داده های بیکرد. او فرصتشان را در هم نکوبیده بود احساس تأسف میدشمنانش ترحم کرده و قصر زیبای هستی

اما چرا از کشتنشان  دو آنان بود؛ آسانی قادر به نابودی هرهاور در برابر هم ایستاده بودند او بهبود. لحظاتی که پادشاه و شاهزاده 

زده بود. فرصتی بیشتر برای به چنگ آوردن قدرتی اش به یک حماقت دستگریدرگذشته بود؟ از روی حماقت؟ بله! او با همه حیله

 اش!ازای وفاداریهم مجازاتی در بیشتر و از همین اندیشه واه اکنون گرفتار زندان شده بود تا چون غالمان در انتظار مجازات باشد. آن

توانست ای فرورفت. اگر او میهای آینده بود. بکنری در اندیشه تازهحال مکانی مناسب برای طرح نقشهولی این زندان خلوت، درعین

 گشت.داشت و خود پادشاه شهر طال میاز زندان بگریزد، پادشاه و شاهزادگان را از میان برمی

 کرد.ریخت و قدرت و ثروت را تصاحب میمنان را میاما این بار باید بدون درنگ خون دش

گشوده شد و نگهبان ظرف غذای زندانی را به نزدش آورد و سپس بیرون رفت. در با صدای ناهنجاری  آرامیدر این هنگام در سلول به

درخشید. او وضوح میاما از میان این سیاهی چشمان درنده بکنری به بسته شد و دوباره سکوت و سیاهی به درون سلول خزید؛

 تصمیم داشت که از زندان بگریزد!

12 

 پلیدان اغوای

1 

کرد. باآنکه فصل پائیز بود اما آفتاب شهر سان ایگناسیو واقع در شمال شرقی جنگل مورگات بعدازظهر گرم و داغ خود را سپری می

 فرسا و آتشین بود.طاقت

داد و در این میان شهر در سکوت و هرلحظه با وزش بادهای موسمی تغییر چهره میهای داغ سرابی لرزان پدید آمده بود که بر شن

 آرامش خفته بود.

www.takbook.com



 محمد علی قجه 114
  

چیز را در کام خود داشت. این دهان حریص فاقد آرواره و شد. پرتوهای سوزان خورشید همهای در آن حوالی دیده نمیهیچ جنبنده

رسید هرگز آن را رها نخواهد کرد. هر قطره عرق یا خون که د که به نظر میرحمانه شهر را در میان گرفته بوبزاق بود اما چنان بی

 گردید.شد و محو میسرعت بخار میچکید بهها میبر شن

 ای آب نیاز داشت.هایش سنگین و لغزان بود و لبانش خشکیده. او تنها به قطرهداشت. گامسختی قدم برمیرومن به

تر به هایش را تندتر کرد تا هر چه سریعها، ساختمان پلیس را تشخیص داد. پس قدمتمانسختی از میان شبح تیره ساخاو به

 ساختمان برسد.

 انگیزی فرورفته بود.حتی اداره پلیس نیز در سکوت شگفت

 رومن خسته و ناتوان در برابر در آهنین ساختمان ایستاد و سپس با آخرین قوایش بر در کوبید. در آرام گشوده شد.

 هوش بر زمین افتاد.جان بود که داخل شد و بیای مجروح و بیپلیسان دیدند سایهآنچه 

 زده به این غریبه مرموز خیره شدند. او از کجا آمده بود؟همه گرد این مرد حلقه زدند و شگفت

پیموده بود بر الوارهای چوبی های خلیج سانفرانسیسکو راهی طوالنی را تا شهر کوچک جان و افسرده پائیزی که از کرانه... باد نیمه

های جمجمه بوفالوهای وحشی زد و استخوانهای روان را به کناری میهای از شنوزید و با هر وزش دستهای شنی میها و تپهخانه

 کند.گردی را انباشته از نومیدی ژرف میساخت. آنچه دیدگان هر بیابانهای شن آشکار میرا از میان توده

 کشد که پایانی ندارد.آمیزد و نمادی دیگر از شکوه ابدی را به تصویر میومرج و عظمت در هم میست که هرجچنین او این

برد. بلعد و انسان را به انجماد مرگ فرومیچیز را میگر همان بوران وحشتناک زمستان است که چون دیو پلیدی همهو این باد حیله

زیرا  کس را یارای آن نیست که در برابرش بایستد؛راند و هیچآتش بر سرزمین پهناور حکم میهای در سرما با برف و در گرما با پاره

گذرد و های افراشته میمکد. این باد مرموز از میان درختان انبوه و کوهکند و آفتاب داغ آن را میکه برف خون گرم را منجمد می

 گذارد.سوی خلیج مکزیک قدم میرود و به آنپیش میپس از طی سفری طوالنی بازهم به نیرویی شگرف به

شود نیرویی ها برای چنین بادی عظیم مسافت اندکی نیست؟ آنچه کوچک و ناچیز شمرده میراستی پشت سرنهادن فرسنگو به

در میان وسیع در خود نهفته دارد و به همین سبب است که باید از آن هراسید. این همان بادی است که بسیاری از گمشدگان را 

پناهی را با آرامش خوفناکی در بستر نرم برف به خواب ابدی فروبرده است. آیا از چنین های بیهای داغ مدفون کرده و انسانشن

 ای نباید گریخت؟هیوالی نامرئی

پیوندد، احساس حقارت میرود و به سراب ناپایدار ها میتان بخار شده و با باد به دوردستذره هستیسوزان ذرهکه در بیابان هنگامی

گیرد حس گناه در های سپید برف پیکر سست شمارا در برمیگیرد، یا آن هنگام که دانهدر برابر این نظم باشکوه وجودتان را فرامی

 کند.های نرم و لطیف افکارتان را فلج میمیان تمام سپیدی

کند از سیاهی انگر پلیدی روح بشرند. بشری که کوشش میدر آن لحظه است که باید مرگ را پذیرفت. احساس حقارت و گناه بی

ها را پذیرفت و درون خود بگریزد اما در یک بیابان خشک و یا در صحرای برفی راه گریزی از خویشتن وجود ندارد. باید سیاهی دل

 اما چرا؟ ای بران مرگ هالک شد؛سکوت اختیار کرد و یا که از آن گریخت و در میان دندانه
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 زنند. پس وای بر همگان!ماقت تلخی است که همگان به آن دست میاین ح

2 

 سوی جنگل مورگات درحرکت بودند.واتسون و پتراندو به همراه یکدیگر برای جستجوی طوالنی و یافتن دخمه خونین به

 ی رقصان را پدید آورده بودند.هاپیچیده و سایههای خشک و ریزان درهمتابید. درختان بلند و افراشته با برگآرامی میآفتاب به

پریدند. چندین غزال وحشی از کردند و لحظاتی بعد پس از اوج گرفتن به پایین میپرندگان بر باالی درختان و اوج آسمان پرواز می

 های انبوه ناپدید شدند. یک گربه وحشی نیز بر باالی یک شاخه درخت لمیده بود.برابر آنان گریختند و در میان بوته

شکستند تا ای بلند را میناچار شاخهشد. گاهی بهها دشوارتر میتر و عبور از میان آنهای وحشی انبوهرفتند بوتهر چه جلوتر میه

 راه عبوری بیابند.

های باالی سرشان کرد های درختان آنان را متوجه شاخهخش برگای بعد صدای خشگذشت و لحظهلحظاتی در سکوت کامل می

 خزید.سوی دیگر میآرامی بهآسا بر آن پیچیده بود و بهولکه ماری غ

 دادند.کردند آزارشان میهای سبز در اطرافشان بسیار بود. حشرات ریزی که گردشان پرواز میهای کوچک آب پوشیده از جلبکبرکه

 گریختند.سرعت میبهکردند با دیدن آن دو ها بازی میرنگ که در میان شاخهایهای قهوهها و میمونسنجاب

یافته بود و در فواصل میان این ها سرانجام به حاشیه جنگل رسیدند. در آنجا تعداد درختان کاهشپس از گذشت چندین ساعت آن

 های سرخ پائیزی روئیده بود.های وحشی و گلهای بلند خزهکاج

داشت. هیچ انسانی تاکنون بدین مکان بکر قدم میه لرزش واها را بهای ظریف گلوزید و ساقهباد در این قسمت از جنگل بیشتر می

 های خشک بودند.ها انباشته از برگنخورده و شاخهها دستنگذارده بود. علف

های حریص سرما نیز های سوزنی آنان حتی در برابر پنجهاما درختان بلند و ستبر کاج از این یغمای پائیزی در امان بودند. برگ

آور است. تنه راستی شگفتنند. چه در سرما و چه در گرما سبزی و طراوت این درختان تنومند پابرجاست و این بهکایستادگی می

 محکم آنان پناهگاه مناسبی برای حیوانات از گزند دشمنان است.

نهاده و نقاب خیانت بر  اند که با فرارسیدن تاریکی شب زیبایی را به کناریهای حکومت شبانهاین درختان اسرارآمیز، همان مترسک

 زنند.چهره می

های ها اطمینان داشتند که یخچال خونین را خواهند یافت. آن دو با دقت برگواتسون و پتراندو جستجوی خود را آغاز کردند. آن

رحمانه پی های بیای فرسوده بیابند و به راز این کشتارکردند تا اثری از دریچهجا را بررسی میزدند و همهخشک را به کناری می

 داد. شهری پر از طال که بکنری یکی از دژخیمان آن بود.ببرند. جنایاتی که در شهر اسرارآمیز رخ می

اما هنوز تا تاریکی کامل شب مدت زیادی  سوی افق پناه برد؛کم آفتاب پهنه آسمان را پشت سر گذاشت و به آنساعاتی گذشت. کم

 باقی بود.
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دقت جستجو کردند اما اثری از دریچه دخمه یا حتی دهانه یک تونل مخفی که تمام منطقه را بهاند. با آننتیجه مکاوش آن دو بی

 شده در کدام سو قرار داشت؟شده باشد نبود. پس این دخمه نفرینکه در زیر تل خاک پنهان

 پراکند.سو میسو و آنهای خشک را به اینبا نزدیک شدن شب باد شدت گرفته بود و گردباد برگ

 ناچار در زیر درختی پناه گرفتند.واتسون و پتراندو به

ها قبل از یک ای که مدتخورده است. آیا دخمه، جنایات وحشتناک و نامهرسید که واتسون فریبنشانی از دخمه نبود. به نظر می

 زده یافته بود همه و همه دروغ محض بود؟مرد یخ

برد نظر دوخت. بدون شک او یک ابله بود. اسارت پرنسس که تصورات واه او را به آسمان میواتسون ناامید و افسرده به گردبادی 

 کس آن را ندیده بود!پذیرفت؟ شهری که هیچرازی را برایش آشکار نساخت. پس چرا باید وجود شهر طال را می

 ها پوشیده شده است.ه با توده جلبکبینم کسو دریچه کوچکی میناگاه فریاد پتراندو او را متحیر کرد: نگاه کن، در آن

 سو برویم.زده فریاد زد: بیا، باید به آنواتسون هیجان

ای انباشته از ها را از روی دریچه کنار زده بود و آنچه تا لحظاتی پیش برکهسو دویدند. گردباد برگهر دو با حیرت فراوان به آن

 د که در وسط آن دریچه کوچکی قرار داشت.های بزرگی بورسید اکنون تختهجلبک و آب به نظر می

 ها سست و فرسوده شده بود. واتسون دریچه را بااحتیاط گشود ...های مداوم چوببه سبب باران

 شود.و با شادمانی فریاد زد: بدون شک این دخمه به یخچال خونین منتهی می

 پذیرفت.حال این اندیشه واه صورت حقیقت میدرنگ به داخل دخمه رفتند تا به یخچال مردگان دست یابند. هر دو بی

 لحظاتی بعد خورشید در میان ابرهای افق به شبحی مبدل شد و آخرین پرتوهایش را در آغوش خود گرفت ... و شب فرارسید.

 زده را فراگرفت و وزش باد متوقف شد.زودی مهتاب جنگل خزانبه

اما در آهنین آن کامالً قفل بود. تالش بسیاری کردند  ورود به یخچال بودند؛پتراندو و واتسون در دل دخمه در جستجوی راهی برای 

شده شکاف گونه که تنها ارتباطشان با آن مکان نفرینو تنها چیزی که به آن پی بردند وجود اجساد خونین در یخچال بود، همان

آن بود که به داخل راه یابند و مردگان را شناسایی  ای کدر در برابرشان قرار داشت و مانع ازشد. آنچه چون پردهکلید محسوب می

 کنند.

ها در داخل دخمه به سر ناچار راه بازگشت را در پیش گرفتند. مدتی بعد دریچه در روشنایی کمرنگ ماه گشوده شد. آن دو ساعتبه

 گذرند!سرعت میهای هراسناک چه بهبرده بودند. ثانیه

سو خیره شدند. سه مرد پلیس به همراه رومن پس از کاوشی طوالنی تا این ن درختان به آنبا گشوده شدن دریچه، چشمانی از میا

 زده و هراسان شده بودند.آمدند حیرتای عجیب بیرون میمکان از جنگل رسیده بودند و اکنون با مشاهده دو شبح سیاه که از دریچه

 اند؟ن گفت: این دو کیستسو نشانه گرفتند. یکی از پلیساهایشان را به آنهر سه سالح
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 ها را دستگیر کنید.اند، باید آنشک از دژخیمان یخچالرومن پاسخ داد: بی

 بینیم رؤیا نیست؟دیگری با لحنی آمیخته با وحشت گفت: آیا آنچه می

 رومن پاسخ داد: نه آن دو از جالدان هستند.

 درنگ فریاد زد: بایستید، شما دو نفر!بیاش را آماده کرد و و سومین پلیس ترس خود را فروخورد، اسلحه

زده شدند و بدون آنکه دریچه را ببندند به میان درختان دویدند و در میان چنان بلند بود که دو شبح ناشناس وحشتصدای فریاد آن

 تاریکی محو شدند.

د. چهار تن در برابر دو شبح سیاه و ترسناک سرعت به تعقیبشان پرداختند. رومن نیز با آنان بومأموران پلیس نیز به خود آمدند و به

 ماندند.رهیدند تا ابد از مجازات تلخ عدالت در امان میکه اکنون به قلب تاریکی گریخته بودند. اگر آن دو از چنگ پلیس می

 های درختان نور اندک ماه را در میان گرفته بودند و در عوض تاریکی به میانشان حلول کرده بود.شاخه

 دوید به واتسون گفت: چه باید کرد؟که با تمام قدرت میو و واتسون غرق در وحشت بودند. پتراندو درحالیپتراند

 جای دژخیمان یخچال اعدام خواهند کرد.باید گریخت، اگر به چنگشان گرفتار شویم ما را به -

 گناهیم.شویم، ما بی های خشک آنان را به دنبال ما خواهد کشاند. باید تسلیمراه فراری نیست. صدای برگ -

 پذیرد؟چه کسی سخنان احمقانه تو را می -

 دانم.نمی -

 پس ساکت باش و همراهم بیا. -

 یک به آن دو اصابت نکرد.در آن حال مأموران چند تیر پراکنده شلیک کردند اما هیچ

 مکید.آلود میش را به داخل آب گلاای بعد ناگاه پتراندو در مرداب کوچکی افتاد. مردابی خطرناک که مانند باتالقی طعمهلحظه

والی غوطه خورد و صدای فریادش که از واتسون طلب پتراندو تا نیمی از بدنش در آب فرورفت و در ظرف چند ثانیه تا گلو در گل

 زودی خاموش شد. مرداب چون جانوری خوان خوار او را بلعید.کرد بهکمک می

اش نرفت. حال تنهای تنها در برابر مأموران مسلح قرار داشت. پتراندو رعت گریخت و به یاریستوجه به فریادهای پتراندو بهواتسون بی

در برابر چشمان او به کام مرداب کشیده شد اما دشمنان در تعقیبش بودند. پس ناچار بود که از نجات او برای رهایی خویش 

 پوشی کند!چشم

 کانه به دنبالش بودند.باکه مأموران بیدوید درحالیوقفه میواتسون بی

 گریخت ولی عاقبت چه؟ها بود که میساعت

سوی خلیج سانفرانسیسکو کشاند. به مکانی انباشته از فریاد امواج و تازیانه بادهای سرانجام پس از ساعاتی طوالنی واتسون آنان را به

 ها رفت.که دریافت راه فراری نیست بر باالی یکی از صخرهشدید ... و هنگامی

 کرد؟سو به دشمنان و از سویی دیگر به پرتگاهی وحشتناک مشرف بود. حال کدام بک را باید انتخاب میدر آنجا از یک
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زودی پلیسان مسلح از راه رسیدند و در برابرش ایستادند. سایه این شبح سیاه بر باالی صخره تا مقابل پاهایشان کشیده شده بود. به

 و فریاد زد: ای مرگ بزدل، مرا در آغوشت بگیر. واتسون دستانش را به آسمان برد

 یکی از پلیسان فریاد زد: راه فراری نیست. تسلیم شو.

ای بیش نیست. گریزد. مرگ برای من بازیچهواتسون قهقهه بلندی زد و گفت: اگر قادرید مرا بکشید. بدانید که حتی مرگ از من می

 شلیک کنید ترسوها!

شلیک کرد. دو گلوله پیاپی سینه واتسون را شکافت. شبح سیاهی که بر نوک صخره ایستاده بود بر  یکی از پلیسان از روی حماقت

 خود لرزید و فریادش بریده شد.

چیز سو دویدند. هیچجسدش به پرتگاه تاریک سقوط کرد و به کام امواج خروشان خلیج فرورفت. همه ناامید به آن ای بعدو لحظه

 شد. اکنون تنها قاتل نیز با مرگ از چنگال آنان رهایی یافته بود.میهای خروشان دیده نجز موج

 ازآن پلیسان و رومن ناامید بازگشتند.پس

13 

 یخ پهنه

 کشد.ها چه حوادثی انتظار ما را میسوی کوههای اسکیمویی آمده است: فقط ارواح خبردارند که در آندریکی از ترانه))

فرماست، در چنین وضعیتی هر قدم که به سمت جلو برداری دو قدم به عقب کوالک برف حکم پهنه داخلی گروئنلند همیشهدر یخ

 رانده خواهی شد.

 (( 1888های نانسن یادداشت 

ای از قدرت مهیب شده بود. لرد قصد داشت تا گوشهساعاتی بود که هاور به همراه دو مأمور برای دیدار از تجهیزات شهر از قصر خارج 

 اهزاده جوان نشان دهد.خود را به ش

ها در پیش گرفت. هاور به این مکان آشنا نبود. ها و شنلحظاتی بعد اتومبیل از جاده اصلی خارج شد و راه ناهمواری را از میان سنگ

توقف کرد. شده بود. اتومبیل در برابر در بزرگ نیروگاه نیروگاه در نزدیکی دژ مهیبی قرار داشت و اطرافش با دیوارهای قطوری احاطه

هایش گمارده شده بودند. دژ عظیم هم انباشته از مأموران مسلح بود. ای برای حفاظت از تأسیسات مرکزی و ساختمانمأموران ویژه

 هاور دریافت که این مکان رگ حیات شهر است.

 راننده اتومبیل نامه لرد را تسلیم مأمور کرد و سپس در آهنین گشوده شد.

های کوچک و بزرگ های عظیم و توربینهای بزرگ، بادکشآور، مخزنهای شگفتر حیرت فرورفت. ساختمانهاور در همان ابتدا د

 خوردند.در داخل نیروگاه به چشم می
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ها در برابر ساختمان بزرگی شبیه به یک انبار عظیم توقف کردند و سپس هاور و اتومبیل داخل شد و در آهنین دوباره بسته شد. آن

هایی را به آنان داد و گفت: صدای موتورها ها قبل از ورود به سالن توربین اصلی، گوشیرد ساختمان شدند. راهنمای آندو مأمورش وا

 ها استفاده کنید.ناهنجار و آزاردهنده است. از این گوشی

دری رسیدند. در از شدت سوی داالن تاریکی حرکت کردند و پس از مدتی به ها مرد راهنما بهسپس هاور، دو مأمور و در جلوی آن

 لرزید.ها میغرش توربین

ای پس از گشوده شدن در ها را بر گوش خود قراردادند و آنگاه راهنما در را با کلید مخصوصی گشود. لحظههر چهار نفر گوشی

پیکر و ربینی غولشدند که در وسط این سالن پهناور تو ها وارد سالن عظیمیحیرت، وحشت و حقارت وجود هاور را فراگرفت. آن

وضوح ها را بر گوش نهاده بودند اما غرش و هیاهوی توربین عظیم بهتر ازآنچه تصورش رود قرار داشت. باآنکه گوشیمهیب بزرگ

شده بود. دو استوانه آهنین بزرگ در دو آور از سه بخش تشکیلشد. هاور به توربین بزرگ خیره ماند. این دستگاه شگفتشنیده می

شد و در وسط این دو در داخل استوانه پوالدین دیگری چرخ توربین های سخت و محکمی حفاظت میتوربین که با پوشش طرف پره

چرخید که تمام بدنه دستگاه بزرگ به لرزه درآمده بود. قدرتی میمتر داشت با چنان  20قرار داشت. این چرخ که قطری در حدود 

 شد.وضوح دیده میها بهچرخش پره

های اطراف را تأمین کند. تنهایی برق موردنیاز تمام ایالتاز این عظمت به وحشت افتاد. چنین توربین قدرتمندی قادر بود به هاور

های مختلفی چه عظمتی! و هاور بازهم احساس حقارت کرد. او به بدنه پوالدین دستگاه نظر انداخت. در قسمت پایین روی بدنه دکمه

های حفاظتی کامل محصورشده بود. چندین مأمور نیز در اطراف دستگاه وظیفه حفاظت از ها با پوششدکمهشده بود، اما این تعبیه

 آن را به عهده داشتند.

خواهند همراهشان بیاید. هاور هم به همراه مأموران و راهنما آنجا را ترک که هاور به خود آمد دو مأمورش را دید که از او میهنگامی

 گفت.

و در ازای آن  مکدمی: این توربین عظیم مانند مکنده سرمای شهر زیرزمینی را راهنما درباره توربین توضیحاتی داد در برگشت مرد

 ؟ایدکرده. آیا تاکنون در شهر احساس سرما کندمیگرمای مطبوعی را ایجاد 

 یافته است؟داد: نه اما آفتاب چگونه به این شهر راه هاور پاسخ

ای با گرما و خورشید ایجاد کنند. ن توربین به همراه چند توربین دیگر آن است که منبع انرژییکی دیگر از کارهای ای -

روز و شب تفاوتی ایجاد گردد، اگر توربین از حرکت شده و میانتا آن حد که گرمای شهر تأمین البته نه به آن شدت

های توربین در جهت عکس بچرخند فاجعه گر پرهچنین ازنیم و همبازایستد همگی در این شهر زیرزمینی از سرما یخ می

 انگیزی رخ خواهد داد.هراس

 پرسید: حادثه؟هاور کنجکاوانه 

شود و آن هنگام است که دیگر این شهر تفاوتی بله قربان. گرما از شهر مکیده شده و سرمای وحشتناکی جایگزین آن می -

واهد پوشاند و پهنه عظیمی از یخ پدید خواهد آمد و با یک یخچال قطبی نخواهد داشت. سراسر شهر را یخ قطوری خ

 همگی در زیر آن مدفون خواهیم شد!
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تواند همه را به کام مرگ نیز فروبرد. اگر این توربین بخش این شهر مرده است اما میهاور اندیشید باآنکه چنین غول آهنینی هستی

پایان کارگران، مأموران، شاهزادگان رسید و آرزوهای بیپایان میچیز در عرض چند ساعت به چرخید همهبا غفلتی در جهت عکس می

 جویی راهی بهتر از این وجود نداشت!برد ... و برای انتقامسالمت نمیکس در این میان جان بهرفت و هیچو حتی لرد بر باد می

 14 

 ستارگان

آزرد. چرا او به این بخش از هستی قدم گذارده بود؟ چرا را میهاور فرما بود. افکار پریشان روح انگیزی حکمدر اتاق زیبا سکوت غم

 فراخوان آزادی را نپذیرفته بود؟

 حاصل است.کند، تقالیی که بیهای بشر گرفتارشده و برای رهایی تالش میگریای کوتاه حس کرد که در میان حیلهلحظه

ذیر. در برابرش خداوندان مهیبی قرار داشتند که او قادر به درک ناپاش تحققاو انسانی ضعیف و ناتوان بود و رؤیای شیرین آزادی

 قدرتشان نبود.

صدای های تاریک که در شبکه کاپیتان کشتی کوچک خود بود، هنگامیهای دور افتاد. هنگامیای زودگذر به یاد گذشتهو لحظه

شد و عمق کرد، بر آسمان ماهتابی خیره میمس میبخشید و در خود پهنای دریاها را لحرکت کشتی در آب آرامش ژرفی به او می

درخشیدند قدر فضا با فخرفروشی میکاوید. او هنوز درخشش جذاب ستارگان شامگاهی را به یادداشت. این جواهرات گرانآن را می

های فریبنده گاه این جلوههیچ زدند. در آن جهان پیرامونش انباشته از سکوت، پهنا و زیبایی بود و اوگران زمینی لبخند میو بر نظاره

که در زندانی تیره گرفتارشده بود ستارگان، ماه و آفتاب درخشان به دیدارش نیامده بودند. او هر شب به یاد را درنیافت و اکنون

 اما بازهم تنهایی بود و بس. خاست؛گذاشت و با رؤیای دختر خورشید از خواب برمیماهتاب زیبا دیده بر هم می

توانست ستارگان را حس کند؟ لحظات اعدام که مرگ بر او سایه گسترده بود در میان تیرگی ژرفی که ناگاه از جا پرید. آیا می ... او

وضوح ببیند. او آن خراش فریادها، او توانسته بود با دیدگان جادویی ستارگان را بهروحش را تسخیر کرده بود، در آن هنگامه دل

سوی دار پهنه آسمان را طی کرد و در آنر میان ستارگان، شهاب درخشانی را مشاهده کرد. آن شهاب دنبالهلحظه را به یادداشت که د

 رفت.به مرگی را شنید که رو به خاموشی میافق محو شد و در همان حال او صدای فریاد محکوم

استواری از او گریخته و سستی و ضعف الی افکارش رخنه کرده، سرعت در ذهنش جستجو کرد. اندوه و وحشت در البههاور به

 جایگزین آن شده بود.

 شود.های حماقت میخواه چه آسان اسیر چنگالروح آزادی

جویند. او به کدام دسته از هاور آرامش و آزادی را به کنار نهاده و شکنجه ابدی را پذیرفته بود. حتی ابلهان نیز زجر خویشتن را نمی

 ها تعلق داشت؟انسان

 توانست استوار باشد.ترسید پس نمیقادران؟ هرگز، او میبه 

 به ابلهان؟ هرگز، آنان روح پاک دارند.
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 به قاتالن؟ شاید، او انسانی را با دستان خود کشته بود.

 شک، او اسیر خویشتن بود.به غالمان؟ بی

انگیز را از خویشتن بیرون وانست این توده نفرتتکرد. آیا میای از وجود خود حس میها را در گوشهها و سیاهیهاور همه تاریکی

 کشد؟

پایان های بیکرده بود و حال در میان این گمراهیوگنگ درگاه خروج را گماو با سادگی در قلمروی تودرتو واردشده و اکنون گیج

 شتافت؟اش میچه کسی به یاری

شد. او به آن ها چیز دیگری دیده نمیای از سنگته تیرهسوی پنجره رفت. شب بود و در آسمان شهر جز پوسهاور برخاست و به

ای را در آن میان مشاهده ای عمیق وجود نداشت. کوشش کرد تا شاید سوسوی ضعیف ستارهچیز جز سیاهیتیرگی خیره شد. هیچ

ای دیده اما هیچ ستارههاور از شدت کنکاش به درد آمد  اما اثری از آنان نبود. مدتی گذشت و شاید چندین ساعت. چشمان کند؛

 شد. او مأیوس و ناتوان بر صندلی نشست و دوباره به فکر فرورفت.نمی

دقت گوش فرا داد. چه خبر که ناگهان ... صدای زنگ خطر تمام شهر را به لرزه انداخت. هاور پریشان از افکار خود بیرون آمد و به

 ازآن لرزش خفیفی را بر زیر پاهای خود حس کرد.ید و پسشده بود؟ او در میان صدای آژیر، صدای غرش مهیبی را شن

محض گشودن در مشاورش را در برابرش ظاهر شد. او با وحشت فریاد زد: سرورم، از سوی در دوید. بههاور نگران از جا برخاست و به

 اتاق خارج نشوید، خطر بزرگی در پیش است.

 چه اتفاقی افتاده است؟ -

شکسته های آن فوران کرده، پوسته محافظ شهر را درهمرود که گدازهت. هرلحظه احتمال میشده اسفشان کانت فعالآتش -

 و وارد شهر شود. در آن صورت همگی خواهیم مرد.

 ایم که لحظاتی بعد بمیریم؟هاور به دختر خیره شد و گفت: آیا تاکنون زنده

 دانم.نمی -

 از همه نیروهای بشری را به تو نشان دهم.پس برای چه باید هراسید؟ با من بیا تا نیرویی فراتر  -

گریختند. و سپس هر دو به دنبال هم راه خروجی قصر پادشاه را در پیش گرفتند. سربازان و مأموران پریشان هر یک به سویی می

 چنین در آشفتگی فرورفته بود.لحظه کوتاه با همه عظمت خود اینشهر در یک

زرگ قصر دویدند. مأموران در مانعشان شدند و در این میان محافظین هاور نیز به سویش سوی در بهاور و دختر جوان هر دو به

 تر به اتاق خود بازگردید.کنید؟ هر چه سریعدویدند و گفتند: جناب شاهزاده، اینجا چه می

شدند سیاهی محض دیده میهای درخشان آتش در میان اما هاور با حیرت به باالی سرخود خیره شد. آنچه دید باورکردنی نبود. لکه

 درخشیدند.های سوزان چون ستارگان میو هر یک از این پاره

 را ببینید. باالی سرتان! سوآن: در آن حال هاور خطاب به همه فریاد زد
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هیجان اند و سپس از سو خیره شدند و در حیرت فرورفتند. همه آنان حس کردند که به آسمان پرستاره نظر دوختهو همگی به آن

 فریاد زدند.

 تر است.های بشری زیباتر و مهیبراستی از تمام ساختهدختر جوان به هاور گفت: این نیرو به

15 

 مجازات

1 

 شده سرنشینانش را به قعر دوزخ برد.ترین کشتی بود، اما این کشتی نفرینکشتی شارن هورست در جنگ جهانی دوم قوی))

هنگام طوفان شدید کشتی از کنترل خارج شد و به سویی نامعلوم شروع به حرکت کرد ... و در آن آلود اسرارآمیز به شب مهدر یک

 رود؟حال سرنشینان از یکدیگر پرسیدند: این کشتی به کجا می

 نفرین شارن هورست (( 

ه بود. اخگران زردرنگی که جا در آرامش فرورفتفشان به پایان رسیده و همهانگیز ساعاتی گذشته بود. غرش آتشاز آن لحظات هراس

های تیره و سختی باقدرت فراوان پوسته محافظ را شکافته و چون قطرات آب بر شهر باریده بودند اینک کامالً سرد شده و به توده

د. لرزه شدید هیچ خسارتی به شهر وارد نشده بود. تنها پوسته محافظ در چند نقطه ترک برداشته بومبدل شده بودند. از این زمین

ها و چیز تغییر نکرده بود، اتومبیلکردند. هیچدیده را ترمیم میهای آسیبشده و محلچندین جرثقیل عظیم در شهر پراکنده

 کردند!وآمد و مأموران هر یک به کاری مشغول بودند. عملی که هر یک هزاران بار تکرار میها در حال رفتکالسکه

اما این  عبور شده بود؛ها غیرقابلها به سبب ریزش گدازهها باز بود و تنها یکی از راهه راهکس شکایتی نداشت. همبین هیچو دراین

گذشت. این معبر کامالً متروک بود و انتهایش به دیواری گاه اتومبیلی و یا حتی عابری از آن نمیزیرا هیچ راه نیازی به ترمیم نداشت؛

 سوی دیوار مکان اعدام قرار داشت.بلعید. بله... در آنپیچیده و فریادها را میمها را درهشد. دیواری که هویتعظیم مسدود می

سو خون و انگیزی! در یکخورد. چه تضاد غمتر، ساختمان باشکوه و زراندود پادشاه به چشم میطرفو در دوردست، صدها متر آن

 در سویی دیگر طال.

جان بردند. بر تخت روان جسدی نیمهبین چندین تن تخت بیماری را با خود مییندر داخل قصر مانند همیشه هیاهویی برپا بود و درا

شد. مأموران مطابق فرمان پادشاه مرد مجروح را سوی اتاق ویژه پادشاه برده میقرار داشت که توسط چندین مأمور و دو پزشک به

 ا یکی از پزشکان در اتاق باقی ماند.به داخل اتاق بردند. پادشاه دستور داد که همگی اتاق را ترک کنند و تنه

 آرامی به نزدیک تخت آمد و از پزشک پرسید: چه موقع او را نجات دادید؟مدتی در سکوت عجیبی گذشت. لرد به

 فشان.ساعاتی پیش، قبل از وقوع آتش -

 او کیست؟ -

 جناب لرد.رسد که از ثروتمندان است، اما وجود این سکه طال در لباسش غیرعادی است، به نظر می -
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ای که ویژه شهر طال بود ولی اکنون به چنگ یک انسان درروی زمین افتاده بود حیرت و سپس سکه را به لرد داد. لرد با دیدن سکه

 کرد.

 پزشک ادامه داد: او از راز بزرگی باخبر است!

 پرسید: تو کیستی؟آرامی دوخت. لرد به سختی چشمانش را گشود و به شاه پرجالل نظرلرد به چهره مرد مرموز خیره شد. مرد نیز به

کس سختی اما هیچ مرد پاسخی نداد و در عوض به گردن بند درخشان پادشاه خیره شد. لرد صبورانه منتظر پاسخ بود. مدتی گذشت؛

 نگفت. صبر لرد به پایان رسید اما خشم خود را فروخورد و دوباره پرسید: که هستی؟

 که هستی؟رمق گفت: تو مرد با صدایی بی

 لرد دنیس! -

اش بود. ولی اکنون جانش را نجات وضوح ببیند. این لرد همان دشمن نامرئیتر کرد تا چهره شاه را بهمرد با حیرت دیدگانش را فراخ

اش را شکافت حس هایی را که سینههمه رخدادهای ناممکن ذهن خسته مرد را فلج کرد. هنوز درد گلولهبخشیده بود. درک آن

 ازآن به کام امواج خورشان فرورفت و سپس هیچ!. به یادداشت که پسکردمی

اما این افکار شیرین را حضور دشمن پلیدی در  جای آنکه در دوزخ باشد در اتاقی زیبا و شاهانه و در تختی نرم بود؛ولی اکنون به

 ریخت.برابرش بر هم

اما قبل از مرگ ... سخنان بسیاری  اش نبود؛میدی به ادامه زندگیاین دشمن بازهم جانش را نجات داده بود ولی خیلی دیر زیرا ا

 ها بپردازد؟ها چون سیلی بر مغزش هجوم برد. آیا قادر بود به همه آنبرای گفتن داشت. همه این گفته

 لرد پرسید: تو کیستی؟

 که جانش را نجات دادی.من دشمن تو هستم، واتسون. همان -

 زش تو برایم اهمیتی ندارد.ارلرد خشمگینانه گفت: جان بی

 من کجا هستم؟ -

 در شهر اسرارآمیز طال. -

 واتسون بازهم بیشتر متعجب شد، دشمن نامرئی و اکنون شهر نامرئی! آیا این رؤیا و خیالی در خأل مرگ نبود؟

گرفتارشده است. واتسون در اوج هایش را فشرد دریافت که زنده است و این بار به دام وحشتناکی که لرد خشمگینانه شانهاما هنگامی

 گوی خوبی نبود.وحشت و ناامیدی لبخند تلخی زد و زمزمه کرد: پرنسس ژوران دروغ

انگیز که پادشاه با شنیدن نام پرنسس زیبایش از زبان مردی ناشناس به وحشت افتاد و در جای خود میخکوب شد. این مرد نفرت

 بود؟

 شناسی؟را از کجا میلرد هراسناک از واتسون پرسید: پرنسس 
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از آن هنگام که بکنری خائن قصد جان مرا کرد، من حریصانه به جستجوی نشانی از شهر مخفی، این معدن بزرگ و  -

هوش درخشان طال بودم. تا آنکه ... یک روز در میان طوفان شدید مابین درختان انبوه جنگل مورگات انسانی را دیدم که بی

شمار به چنگم آمده است. این که به سویش رفتم دریافتم که غنیمت باارزشی از رازهای بییبر زمین افتاده بود و هنگام

 اما او رازی را برایم فاش نکرد. غنیمت همان پرنسس زیبا بود؛

 لرد آشفته پرسید: او اکنون کجاست؟

 گونه که جانی تازه به او بخشیدم قادر بودم که آن را از او بگیرم.همان -

 چرا؟لرد فریاد زد: 

 های واتسون فشرد.و سپس دستانش را از فرط خشم بر گونه

های پلیدی را بردار بود، بکنری! و دریافت که چه نقشهبازهم لرد نام دیگری را از زبان او شنید. نام همان دژخیم که وفادار و فرمان

 راستی امکان داشت؟چیده است. حیله نابودی پرنسس، فرزندش و رابر. آیا به

 شدت تکان دادوفریاد زد: چرا؟های واتسون را بهلرزید شانهاز شدت غم و خشم فراوان بر خود می لرد که

سرعت بر روی تخت خم شد و نبض بیمارش را گرفت. بدنش چون یخ سرد شده بود. دکتر خطاب به لرد گفت: او مرده پزشک به

 است، جناب لرد!

خواهم خراشش در تمام دیوارهای قصر رخنه کرد: فوراً بکنری را بیاورید. میفریاد دل اما صدای لرد با نفرت فراوان اتاق را ترک کرد؛

 اش کنم!قطعههای خود قطعهبا پنجه

 سرعت برای اجرای فرمان روان شدند.سربازان به

 سیار با او داشتم.و پزشک مخصوص نگران لرد را به اتاق استراحت برد. لرد در آن حال با افسردگی گفت: او مرد ولی من سخنان ب

در داخل اتاق ویژه پزشک برای آخرین بار جسد را بررسی کرد و ناگاه متوجه زخم عمیقی د ر پهلوی جسد درست باالی قلبش شد. 

ازآن متوجه شد که جادویی در کار بوده است که جانی دوباره به این مرد ناشناس بخشیده ها قبل ایجادشده بود و پسزخمی که مدت

 است.

 اما چگونه ممکن بود؟ پس به فکر فرورفت. چنین جراحتی تنها باوجود عصاره شفابخش شهر طال امکان بهبود داشت؛و س

 اندک به وحشت افتاد. این مرد تا چه حد ژرفی به این شهر وابسته بود!پزشک اندک

آرامی حریر سپید را تا صورت ... و به ازآن متوجه انگشتری زیبای واتسون شد، آن را از انگشتش درآورد و بر انگشت خود کردپس

 جسد باال کشید.

 و آنگاه اتاق ساکت و تاریک را ترک کرد.

2 
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 در درون زندان، سیاهی و سکوت رخنه کرده بود.

 های طوالنی شروع به پایین آمدن کردند.ناگاه در آهنین زندان با صدایی ناهنجار گشوده شد و به دنبال آن سه مأمور مسلح از پله

 سوی سلول زندانیان روان شدند.زودی بهبهو 

خبری خفته بود. صدای فریاد یکی از اش لمیده و در غفلت و بیسوی راهروی زندان بر صندلیاز زندانبان خبری نبود. او در آن

 مأموران او را از جا پراند و به خود آمد.

 مأمور ارشد پرسید: بکنری در کدام سلول زندانی است؟

 اند.سوی راهرو، او را از سایر زندانیان جدا کردهآن، 28در سلول  -

 او را بیرون بیاور. پادشاه احضارش نموده است. فوراً -

 بله قربان. -

سختی حرکتش داد. مأموران به دنبال چنان بزرگ و قطور بود که بهزندانبان به انتهای راهرو رفت و با کلید خود در را گشود. در آن

ای بعد صدای شلیک چند ای مهیب در سلول پیچید و لحظهداخل سلول هجوم بردند که ناگاه ... صدای نعره های آماده بهآن با سالح

مشت قوی او را گلوله فضا را به لرزه درآورد و سپس در میان حیرت و وحشت زندانبان هیکلی مخوف از سلول خارج شد و با یک

 نقش زمین کرد.

نیز به چنگ آورده بود با شتاب فراوان زندان را ترک کرد و گریخت. جسدهای خونین که اکنون سالحی رحم درحالیبکنری بی

 ای از قفس گریخته است.جان زندانبان نشانگر آن بود که گرگ درندهمأموران در داخل سلول و پیکر بی

زد و اکنون الزم بود ست میها پیش بدان دبایست سالسوی قصر حرکت کرد. عملی که میدرنگ برای نابودی دشمنان بهبکنری بی

ها آرزویش را داشت و آنچه تنها تر برای هالکت دشمنان اقدام کند و قدرت و مکنت را به چنگ آورد. آنچه مدتتا هر چه سریع

 گامی کوتاه با او فاصله داشت.

تا  د همیشه به فکر فرورفته بوددر همین لحظات در داخل قصر باشکوه، در اتاق زیبای زراندود هاور بر تخت خود تکیه زده و مانن

 اندیشید؟آرامی داخل شد. او به چهره سرورش نگریست و با لحن غمگینی پرسید: سرورم به چه میاینکه دختر زیبا به

 دانم.هاور با حیرت پاسخ داد: نمی

 آیا مزاحم شما نیستم؟ -

 وجه.هیچنه به -

 دهد؟سرده کرده است. چه چیز شمارا آزار میآرامی کنار هاور نشست و گفت: اندوه شما مرا افدختر به

های بسیاری خواهند مرد و من بدون آنکه قادر به شک انسانکند. بیزودی لرد با نیرویی قدرتمند به زمین حمله میبه -

 انجام کاری باشم شاهد رسیدن آن لحظه تلخ و مرگبار هستم.

کنم که روزهای مردیم. فراموش نمیصف شدیم همگی میی اعدام بهکاش همان لحظاتی که برادختر آه دردناکی کشید و گفت: ای

 پیش از اعدام چه بر من گذشت.

www.takbook.com



 محمد علی قجه 126
  

 چیز را.برایم بگو، همه -

های دردناک بود و گرسنگی و زجر کشنده. در آن لحظات بود که بارها آرزو کردم مرا بکشند اما روزهای تنها شکنجه -

انگیز جالدان بود. خدای من! آن لحظاتی که های نفرتداد، خندهآزارم میچیز طوالنی شکنجه شدم و آنچه بیش از همه

خندد و آنگاه گر بر من میدیدم که چگونه شکنجهبستند میسختی میخواباندند و دستانم را بهمرا بر تخت شکنجه می

ست و سپس از شدت زجر و ذره وجودم از درد در حال تالشی اکردم که ذرهبستم و حس میناچار چشمان خود را میبه

ها بیشتر کردم و آنزدم و التماس میکردند، من فریاد میرحم با لذت شکنجه میشدم. آن مردان بیهوش میشکنجه بی

 دادند.آزارم می

ته توانست درک کند که چه بر او گذشراستی نمیهاور به او خیره شد. بهبدن دختر از وحشت یادآوری آن لحظات بر خود لرزید. 

 است.

شده بود با صدای لرزانی ادامه داد: در دستانم میخ کوبیدند، شالقم زدند و که اشک از چشمان زیبایش جاریچاره درحالیدختر بی

شک مرده بودم. آنچه آرزویش را داشتم اما پزشکان شتافتند بیشکمم را با درندگی دریدند. اگر در آن لحظه پزشکان به یاری من نمی

 تکه کنند.شان تکههای برندهبخشیدند تا آن مردان وحشی به تفریح خود ادامه دهند و مرا در زیر تیغدوباره می به من جانی

 کردند؟ مگر چه کرده بودی؟ات میهاور دستان زیبای دختر را میان دستان خود گرفت و با ترحم گفت: به چه دلیل شکنجه

گرفت. صدها انسان دیگر نیز چون من به این دلیل در پناه خود نمی کس مرا درمن دختری بودنم تنها و ناتوان، هیچ -

 شدیم.پناهی شکنجه میها گرفتار بودند. ما از بیچنگال این کرکس

ای که چون آهوان وحشی با اش نگریست. چهرهور شد. هاور به چهرهغم و وحشت چون سیلی عظیم بر وجود دختر جوان حمله

 پریده و غمگین گشته بود.ن رنگطراوت و لطیف بود اما اکنو

 ای از نفرت مبدل شوم.خواهم به تودهگفت: هر آنچه بر تو گذشت را برایم بازگو کن، می آرامیهاور به

خو نیز به سبب نفرت انگیزش را بر هاور دوخت و با مهربانی گفت: نه نباید اسیر چنگال نفرت شد. آن جالدان زشتدختر دیدگان دل

ها جسمم را شکنجه دادند ولی بر قلب و روح من اثری نداشتند. گران متنفر نیستم. آنکنند. سرورم، من از شکنجهمی از پاکی چنین

 بخشم!من آنان را می

 راستی از آنان متنفر نیستی؟نظیر، به این ماهروی مهربان نظر دوخت و پرسید: بههاور با شگفتی به این موجود بی

 ید تکان داد.دختر سرش را به عالمت تأی

 گذرد.ات میبرایم بگو، هر آنچه در اندیشه اطالعم؟هاور کنجکاوانه پرسید: آیا رازی بزرگ در میان است که من از آن بی

کشان به خراش مرا از سلول بیرون آوردند و کشاندادند تا آنکه در یک روز دلکردند و زجر میدختر ادامه داد: آنان مرا شکنجه می

مانند آهویی که در چنگال کفتارها باشد و زنده در  نگریستم؛پیکر میوم بردند. در آن لحظات به خود و به آن مردان غولسویی نامعل

خراشی را دیدم. های دلشوم. در طول راه صحنهیک از آنان خورده میدانستم که سرانجام به دست کدامنمی انتظار دریده شدن.

های شکنجه و بر باالی سرم زیر پاهای خونینم انگشتان بریده اسرا قرار داشت. پیرامونم انواع اتاق که قلبم به درد آمد. درچنانآن

چکید. بوی خون و صدای فریاد همه آن گاهی قطراتی از خون آن اجساد بر سرم میاجساد خونینی که به دار آویخته شده بودند. گاه
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وخم مرا داخل اتاقی ناآشنا پرت کردند. تا چند لحظه دیدگانم تار بود و سپس چمکان را پرکرده بود. سرانجام پس از طی راهی پرپی

چیز برایم مهم نبود. های شکم و دستانم خون آمده بود اما در آن لحظات هیچکرد، از بریدگیبه خود آمدم. تمام بدنم درد می

خیره شدم. دیوارها، تخت چوبی و کف زمین انباشته از  ام تکیه کردم و بر زانوهایم نشستم. به اطرافمهای شکستهسختی بر دستبه

شد. در آن لحظه بر دیوار تصاویر اجسادی را دیدم، خدای من، چه تصاویر خوبی حس میانگیز مرگ بهخون بود و بوی وحشت

دم. جالدان اکنون دست سختی ببندم و از اعماق دلم گریه کنم قادر به کاری نبووحشتناکی بود. در آن حال جز آنکه دیدگانم را به

ها تنها بودم. به هر سو نگاه تر زده بودند. من در اتاقی انباشته از خون، بوی عفونت اجساد و اعضای بریده انسانای دردناکبه شکنجه

، سوی در دویدم و بر در کوبیدم، فریاد زدمکردم جز دیوارهای عریان و تخت چوبی غرق به خون چیزی وجود نداشت. هراسان به

نمود. حس ناامنی قدرت تفکر را از وجودم ربوده بود. سست و جا را فراگرفته بود که درک آن برایم ناممکن میچنان سکوتی همهآن

اما ناگاه در گشوده شد و به دنبال آن مردی قدرتمند  حال در برابر در زانو زدم. مدتی گذشت و به فریادهای من پاسخی داده نشد؛بی

ام شت و در دوباره بسته شد. در دستان او چاقویی برنده قرار داشت. با دیدن این صحنه اطمینان یافتم که زندگیو ترسناک داخل گ

ام خیره شد. چشمان کند. مرد به سویم آمد و با دقت به چهرهسختی باور میای مبهم که انسان آن را بهبه پایان رسیده است. لحظه

اختیار خود را به سویش کشیدم و در برابرش زانو زدم. او لبخند افسون خود کرد. بیمرگبارش چون گوی آتشینی بود و مرا 

ای بعد با خشونت موهایم را گرفت و سرم به عقب کشید. من ناامیدانه برای آخرین بار انگیزی بر لبان تیره خود داشت. لحظهنفرت

را پایین انداختم. حس کردم که دیگر قدرتی برای مخالفت  بر چهره جالد خود نگریستم. سپس چشمانم را بر هم گذاشتم و دستانم

های خون را از گلوی خود حس ندارم و باید تسلیم مرگ شوم. آنگاه او لبه برنده چاقویش را بر گلویم نهاد و سپس جاری شدن رگه

اقو از گلویم برداشته شد. با حیرت و اما ناگاه آن درد فراوان کاهش یافت و تیغه چ هایم را به هم فشردم؛کردم و از شدت درد دندان

که دچار تردید شده بود چاقو را پایین گرفت ناباوری چشمانم را گشودم و به مرد خیره شدم. او از بریدن گلویم دست کشید و درحالی

جهت دیدم و بدیناما من به چشم خود بخشش او را  آرام از اتاق خارج شد. ترحمی که برای این جالدان قاتل غیرممکن بود؛و آرام

ام سبب شد تا مرد دگرگون شود و از کشتن من چشم بپوشد، پناهیاست که از آنان متنفر نیستم. شاید تسلیم شدن من و شاید بی

 ای که جانم را حفظ کرد و مرا به ادامه زندگیچراکه او با اندک فشاری بر چاقوی برنده قادر بود گلوی عریان مرا پاره کند. معجزه

ای دوباره به من هدیه شد و از اعدام نیز زیرا که برای دومین بار زندگی بردار؛وار ... و اکنون در برابر شما هستم، مطیع و فرمانامید

 سالمت بردم.جان به

 ام، سرورم. کمکم کنید!های دردناک و چنگال مرگ به شما پناه آوردهو سپس با لحنی خسته ادامه داد: و حال از شکنجه

گاه در طول عمرش بدان هاور نهاد و با آرامش چشمانش را بر هم گذاشت. این آرامشی بود که او هیچیبا سرش را بر زانوان دختر ز

 دست نیافته بود.

را آزار داد احساس شرم و  هاور با قلبی آکنده از اندوه بر این فرشته زیبا نظر دوخت و از آنکه روزی به سبب خواسته پلیدش او

آرامی موهای نرم و پناه انسانی شیرین و لطیف بود، اما دلی مجروح و روحی خونین داشت. هاور بهکرد. این دختر زیبا و بیپشیمانی 

ریخت. از اینکه این ابریشمی دختر را نوازش کرد و سپس تلخی خفیفی را بر لبان خود حس کرد. هاور از اعماق وجودش اشک می

 های ناتوان خویش واژگون کند.آلود ظلم را به پنجهتوانست تا سریر خونز اینکه نمیدنیا تا چه پلید و منفور بود و ا

 دانم!که هنوز نامت را نیز نمیتوانم پناه تو باشم درحالیآرامی زمزمه کرد: من چگونه میها بهاو در این اندیشه

 انگیزش پاسخ داد: نامم ساراست.و دختر با همان نوای دل

www.takbook.com



 محمد علی قجه 128
  

3 

ای مرموز اما در این میان سایه خبری خفته بود؛جا را در آغوش خود داشت. شهر در غفلت و بیسکوت و تاریکی همهشب بود و نیمه

سو. دشمنی ناشناس به ساختمان سوی قصر در حال قدم زدن بودند ولی در ایناز پنجره به قصر پادشاه راه یافت. نگهبانان در آن

کس در سوی طبقه دوم حرکت کرد. در هر قدم پیرامونش را زیر نظر داشت. هیچیی آهسته بههازراندود واردشده بود. بکنری با گام

 آن حوالی نبود.

اش را آماده کرد. در انتهای راهرو تاالر زیبای پادشاهی قرار داشت و در دو سوی دقایقی بعد سرانجام به راهوری بزرگ رسید. اسلحه

 خواب.برد؟ شاید در اتاقهای خود به سر مییک از اتاقدیشید که اکنون پادشاه در کدامهای بسیار با درهای طالیی. او انآن اتاق

آرامی آن را گشود. اتاق سوی اولین درحرکت کرد و بهحال بهبکنری اندیشید که نبود محافظان در اینجا کامالً غیرعادی است. بااین

ای میز قرار داشت برداشته وخت. اتاق خالی بود. او شمعی را که روی لبه نقرهدقت به اطرافش چشم دزیبا در تاریکی فرورفته بود. او به

نخورده بود و سرعت تا درون دیوارهای طالیی نفوذ کردند. تخت خواب زیبای پادشاه دستو آن را روشن کرد. پرتوهای شمع به

سرعت خارج شد. در را بست و به د قرارداد و بهبکنری اطمینان یافت که پادشاه به بستر خود نیامده است. پس شمع را در خای خو

جای خود برگرداند و گوش فرا داد. هیچ صدایی از درون سراغ اتاق دوم رفت، اما دریافت که در قفل است. بااحتیاط دستگیره را به

 شد و ساکت و تاریک بود.اتاق شنیده نمی

های کتاب گذشت سرعت از میان قفسهتاریکی و سکوت بود. بکنری بهبنابراین به سراغ کتابخانه بزرگ قصر رفت و داخل شد. بازهم 

 رفت در آنجا هم کسی نبود. بکنری خارج شد و در را نیز بست.گونه که انتظارش میو تمام کتابخانه را جستجو کرد. همان

دقت گوش کرد. واب پادشاه پناه برد و بهخها پیچید و بکنری فوراً به اتاقهایی در پلهاما هنوز چند قدم برنداشته بود که صدای گام

های قصر شکسته و ها گفت: کامالً مراقب باشید. یکی از پنجرهها باالآمده و در راهروی بزرگ ایستادند. یکی از آنسه تن از پله

 یافته است. به نزد پادشاه بروید. عجله کنید!شخصی مخفیانه به درون قصر راه

سرعت دور شدند و به جمع محافظان پادشاه و شاهزادگان پیوستند. بکنری صدای ی مرگبار خود بههابرکف با سالحمأموران جان

سادگی به دامی که برایش گسترده شده بود شاهزاده جوان را تشخیص داد. او لوریس بود. بکنری نیشخندی زد. این جوان ابله به

شده امی داخل شد. اسلحه خود را آماده کرد و سپس به شمعی که روشنآرخواب را گشود و بهشد. لوریس بااحتیاط در اتاقنزدیک می

هایی شد. با ترس فراوان و گامچیز دیده نمیسوی پرده حریر هیچاما در آن بود خیره شد و با دقت همه ابعاد اتاق را بررسی کرد؛

بل از آنکه قادر به حرکتی باشد چاقوی بکنری اما حرکت خفیفی در پرده نظرش را جلب کرد ... و ق لرزان در مقابل پرده ایستاد؛

 اش را شکافت!سینه

این حرکت چنان سریع بود که فریاد لوریس در گلویش خفه شد و سپس در برابر بکنری بر زمین افتاد و فوراً جان داد. بکنری خون 

 را از روی دستش پاک کرد و با زیرکی خارج شد.

 که جانشین من شود تنها مرگ است.ای چون تو با خود گفت: مجازات شاهزاده

 بکنری ایستاد و دقایقی کوتاه فکر کرد و سپس برای نابودی تمام نگهبانان و شاه پرجالل حرکت کرد.
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ها تن بجنگم؟ های طوالنی باال رفت اما در میان راه ایستاد و از خود پرسید: آیا این کار حماقت نیست؟ چگونه با دهسرعت از پلهاو به

 سوی مرگ حرکت کرد.های واه را به دور ریخت و بدون واهمه بهچنان مصمم بود که این اندیشهناما او آ

 و لحظاتی بعد در راهرو رودرروی مأموران مسلح ایستاد!

 جا را پر کرد.ها از دو سو باریدن گرفت و دود و آتش همهلحظه کوتاه رگباری از گلولهدر یک

که دودها فروکش کرد از بکنری نشانی . از میان مأموران دو نفر غرق در خون بودند و هنگامیسپس جدال خونین به پایان رسید ..

 نبود!

 آنکه از این عمل سودی برده باشد.زحمت از مهلکه گریخته بود بیخون شدیدی بر زمین ریخته بود و بکنری به

سرعت برای دستگیری او ندنش ممکن نبود. مأموران بهو این بار جانش درخطر بود، سه گلوله بدنش را زخمی کرده بود و زنده ما

 خزید محاصره کردند. از جراحات بدنش خون شدیدی جاری بود.سوی یکی از درها میسوی دیوار بهروان شدند و او را که در آن

بود که در برابر ابلیس مرگ  ای از مرگ و نیستی یافت. این اولین بارها به سویش نشانه رفت و او خود را در حلقهای بعد سالحلحظه

 آمد.زانو درمیبه

 یک سربازان مسلح را نگریست.فروغ خود یککشید با چشمان بیسختی نفس میبکنری که به

های کوتاهی سپری شد و سپس پادشاه از میان این حلقه بر باالی سر بکنری آمد و با نگاهی آکنده از خشم و اندوه به این ببر ثانیه

خندید، از اینکه چون ابلهان در تمام خت. بکنری هم به او خیره شد و آنگاه با صدای بلند قهقهه زد. او به پادشاه میزخمی نظر دو

گونه به من رحم و حریص اینآنکه از خویش بپرسد: چرا این موجود بیاش را باور کرده بود، بیهای زیرکانههای طوالنی دروغسال

 کند؟خدمت می

تر بودی. در تمام های او فشرد و گفت: برای خندیدن قدری دیر نیست؟ تو از من بارها و باره ابلهدستانش را بر شانهپادشاه با نفرت 

یک سادگی نابودم کنی! حال کدامکه قادر بودی بههای فراوان کشیدی، درحالیهای طوالنی در کنار من برای خود نقشهاین سال

 ایم؟دیوانه

 سرخود تأیید کرد و با صدای لرزانی گفت: تنها خطای من همین بود.بکنری با تکان دادن 

 خواهم در این لحظات آخر بهتر تو را بشناسم.هایت را برایم بازگو کن، مینقشه -

 فشاری؟بکنری لبخند زد و گفت: آیا در میان سخنانم گلویم را نمی

 نه هرگز. -

لوح ای مخفیانه او را به دیدار مادرش، یک شبح خیالی فراخواندم. آن جوان سادهام نابودی فرزندت بود. من با نامهاولین حیله -

طور یاور بود بهمضمون نامه را جدی گرفت. در نامه دوم خود را لرد ثروتمندی معرفی کردم که با مادرش که زنی تنها و بی

ز او خواستم تا این موضوع را با کسی در میان نگذارد. در نامه از اشتیاق فراوان مادرش در بستر ام و اکردهمخفیانه ازدواج

هایم شده بود سادگی اسیر نقشهکه بهبیماری برای دیدار تنها فرزندش نوشتم و بدین ترتیب او از شهر گریخت و درحالی

اش در خود حس چنان شوقی برای یافتن گمشدهد. او آنسوی ده جنگلی مورگات روان شآنکه از خود نشانی بگذارد بهبی
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ترین مرحله نقشه با مشکل مواجه شد. من برای سرعت ناپدید شد و نامه سوم به دستش نرسید و مهمکرده بود که به

که شده تشناسایی نباشد. آن جسد تکهای مثله کردم که قابلگونهاصالح اشتباه خود جوانی را قربانی کردم و جسدش را به

ای بود که در هنگام چیدن توطئه در برابرم قرار رفت و من فوراً جانش چارهتعلق به فرزندت نبود. او پسر بیآلود مو خون

اند و این تصور واه برای ها در اندیشه آن بودی که دشمنانت فرزندت را قربانی کردهازآن تو در تمام این سالرا گرفتم. پس

های طوالنی در جستجوی طعمه تو در این شهر در فکر انتقام بودی و من درروی زمین مدت من غنیمت باارزشی بود.

شب مهتابی در دانستم که ویکتور چگونه ناپدیدشده است. سرانجام پس از کاوش فراوان در یکراستی نمیگمشده خود. به

ردند. ناگاه اندیشیدم که شاید این جوان بزور با خود میراه قصر خود به چندین دزد ولگرد برخوردم که جوانی را به

ران او را که سو متوجه شدم و دزدان با وحشت گریختند و به کمک کالسکهسرعت به آنبخت همان ویکتور باشد. بهنگون

خود را پایین کشیدم تا جوان مرا شناسایی نکند. با دیدنش حیرت کردم. سوی کالسکه بردم. کالهلرزید بهاز وحشت می

آنکه پناهگاهی داشته ها در جستجوی من بود و در تمام این مدت بیهمان بود که به دنبالش بودم. گویا او مدتجوان این 

ناچار به دزدی رو آورده بود و اینک گرفتار حسادت و دشمنی دیگر دزدان شده بود. او را به قصر بردم و پناهش باشد به

ام را در تاریکی که همیشه چهرهروزها گذشت و من بااحتیاط کامل و درحالی کردم.دادم. چراکه باید سرانجام نابودش می

صبرانه در انتظار روزی بود که به دیدار مادرش برود. زنی که دادم و او بیهای شیرینی میکردم به او وعدهاتاق پنهان می

ای از قصر خارج شد و تا چند روز به نزدم هانهشب بارانی او به بشب، یکها قبل به دستور تو نابودشده بود. تا آنکه یکسال

زودی به چنگ تو خواهم افتاد اما چند روز بعد او هایم فاش شده است و بهنیامد. من بارها گمان کردم که شاید نقشه

ده ای از شهر زیبای پدرش را به چنگ آوربازگشت و نگران با من از مردی سخن گفت که نامش واتسون بود و اینکه او سکه

است. با خود اندیشیدم که درنگ جایز نیست و باید هر چه زودتر این جوان را از سر راه بردارم و او را در قصرم تحت 

اش را ترتیب دادم. حال مراقبت کامل قراردادم تا دیگر قادر به فرار نباشد و آنگاه به سراغ لرد واتسون رفتم و نقشه سرکوبی

ام و دریافت که در دانست که من فریبش دادهو حال با اطالعات که به دست آورده بود میتنها من مانده بودم و ویکتور. ا

کسی جز دژخیم شهر طال نیست! و او برای دومین  های دشمنان پدرش اسیرشده است و این پدرخوانده مهربانمیان نقشه

من مطابقت داشت و  به دست مأموران من از قصرم گریخت و این با لحظه مرگ واتسون در جاده خلوت به کمک مأموران

ای دوباره به او بخشید. همان که واتسون در حال مرگ بود این جوان به نجاتش رفت و با داروی شهر طال زندگیهنگامی

مردی که تو در بستر مرگ دیدی! و من دوباره به تعقیب ویکتور پرداختم و او را در همان حوالی به چنگ آوردم و این بار 

اما او رازی را برایم فاش نکرد و من به گمان آنکه راه فراری ندارد رهایش کردم و به سراغ  به غل و زنجیر کشیدم؛ او را

ای برای یافتن مدرکی از خیانت تو نقشه بعدی رفتم. این بار نقشه نابودی پرنسس زیبا را در سر داشتم و او را هم با حیله

اما یک موجود مرموز و ناشناس  لرد ناشناسی معرفی کردم و او را به میعادگاه کشاندم؛به نزد خود فراخواندم و بازهم خود را 

 او را از چنگم ربود و من مدتی بعد دریافتم که مرده است و دیگر نشانی از او نیافتم.

 توانم باور کنم. واتسون هم دشمن من بود؟ او پرنسس زیبای مرا دزدید و کشت!نمی -

راستی حضور دشمن دوم را در من و واتسون دشمن یکدیگر و دشمنان نامرئی تو بودیم. آیا بهامه داد: خندید و اد بازهمبکنری 

 کردی؟کنار خود حس نمی

 ارزش است. لعنت خدا بر تو.لرد که سراسر خشم و غضب بود با نفرت گفت: مرگ برای خائنی چون تو ناچیز و بی
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ای برای نابودی و ادامه داد: و نقشه سوم تو نابودی شاهزادگان بود. مرگ رابر و توطئهاش را از جلد بیرون آورد پادشاه چاقوی طالیی

اما دیگر بازی به پایان رسیده است و من با دستان  آمدی تا قدرتم را به چنگ آوری و جانم را بگیری؛هاور و در پایان به سراغ من می

 گیرم.خود انتقام همه را از تو می

 ای متعفن که با طال زراندود شده است.ای، الشههاست که مردهسالبکنری فریاد زد: تو 

 پادشاه از فرط خشم نعره کشید و سپس چاقویش را باقدرت بر قلب سیاه بکنری فرود آورد و آن را درید.

کاش صدها جان بکنری فوراً جان داد. پادشاه چشمانش را گشود و به جسد خونین این موجود پلید خیره شد و با ناراحتی گفت: ای

 در بدن داشتی تا بارها و بارها آن را از تو بگیرم!

16 

 شیطان مهر

ها خیره شد و سپس گفت: شما تنها شاهزادگان شهر من هستید. رست هاور و رحمیپادشاه با نگاه خود به تنها بازماندگان بی

 تر حمله را آغاز کنم.خواهم هر چه سریعکنید. میشانس مرا برای حکومت بر دنیا یاری های خوشفرانسیس اورتگا و حال پرنس

 کنم، قربان.تان میگفت: من یاریآرامی فرانسیس به

 اما هاور پاسخی نداد.

یک از خواهم بدانم که کداماما قبل از آن می های آن دو را فشرد و با لحنی مهربان گفت: برای پاسخگویی عجله نکنید؛پادشاه شانه

 انشین لوریس شود؟شما مایل است تا ج

 هاور فوراً پاسخ داد: جناب لرد من شایستگی چنین مقامی را ندارم.

 تر از آن هستم که مسئولیتی دشوار بر گردن گیرم. متأسفم.پادشاه به فرانسیس نگریست. فرانسیس گفت: پادشاه بزرگوار، من جوان

 یک از شما شهامت این کار را ندارد؟آیا هیچکند؟ پادشاه لبخندی زد و افسرده گفت: پس چه کسی مرا یاری می

 هاور گفت: جناب لرد، من پرنسس نیستم. یک شاهزاده دروغینم. پس چگونه از من طلب کمک دارید؟

 اما تو اکنون فرزندم هستی و وارث همه ثروت من ... و فرانسیس برادر کوچک توست. پس مخالفت نکن. -

ای داشت و لحظهان خود دید. پادشاه با نیکویی سخن گفت و او را به اطاعت واهاور بازهم دامی گسترده را در برابر چشم -

 کنم ... قربان.اختیار پاسخ داد: اطاعت میبعد هاور بی

 دانم.راستی نمیاش کنم؟ بهپذیرفتم؟ آیا باید در قتل و آدمکشی یاریاو در آن حال از خود پرسید چرا باید می

 های من موفق باشید.سپادشاه شادمان شد و گفت: پرن
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ایستادند. پادشاه بر تخت های آماده در کنار در طالیی هر دو شاهزاده تعظیم کردند و از تاالر خارج شدند و مأموران دوباره با سالح

 خود تکیه زد و آنگاه دستور داد تا اسرا را به نزدش بیاورند.

سختی نگاه داشته بود. پادشاه برخاست و که هر یک را دو سرباز بهحالیاسیر وارد تاالر شدند. در 4زودی در بزرگ گشوده شد و به

آلود در لباس کارگران، یکشان خیره شد. یک سرباز بالباس مخصوص، یک مرد با چهره زخمی و خاکرودرروی آنان ایستاد و به یک

 مشاورین.یک جوان در لباس مأموران نجات و آخرین اسیر یک دختر جوان و زیبا در لباس زیبای 

وظیفه، نافرمانی و درگیری با سرکارگر معدن، مرگ بیمار تک آنان را گزارش کرد: کوتاهی در انجاممأمور ارشد با احترام جرم تک 

 خواهانه!تحت مراقبت و سرانجام سخنان آزادی

 معدن. پادشاه در برابر اولین محکوم ایستاد و مجازاتش را با صدای بلند اعالم کرد: زندان و کار در

 و سپس به سراغ دومین نفر رفت و چنین گفت: زندان، شالق و گرسنگی.

 و ادامه داد: حال این دو را از برابر چشمانم دور کنید.

هاور باقی ماندند. پادشاه به این دو جوان نگریست و سربازان آنان را با خشونت بیرون بردند. مأمور نجات و مشاور زیبای شاهزاده 

 تن از خائنین هستید. گفت: و شما دو

 گناهم.مأمور نجات با وحشت گفت: قربان، من بی

 چگونه باور کنم؟ -

 مرگ بیمارم کامالً طبیعی بود. -

 داشتی، تو مسئول جانش بودی.اما تو باید او را زنده نگاه می -

 چگونه؟ -

 کشی. آیا خودت این راه را برنگزیدی؟گونه که نفس میهمان -

 نیست که در کالبدشان بنهم.من  ها در دستانجان انسان -

 آیا این اعتقاد توست؟ -

 بله قربان. -

 پس چگونه است که من اکنون قادرم باجانت بازی کنم؟ -

زیرا که مرگ  اما یک مجروح میان مرگ و زندگی معلق است و نیرویی توان آن را ندارد که او را به زندگی بازگرداند؛ -

ای توانم مردهبه دره ژرف آسان و صعود به اوج کوه دشوار است. من نمیای بلند است. لغزش پرتگاهی عمیق و زندگی قله

 را هستی دوباره بخشم.

 سازم.ات میکنم و بدین ترتیب زندهای چون تو را از حکم اعدام عفو میبله من اکنون مرده -

 اید.توان دوباره زنده کرد. این شما نیستید که به من جان دادهام و زنده را نمیاما من زنده -

 ای؟کنی که زندهچگونه ثابت می -

 کنم و از خود اراده و اختیاردارم.کشم، حرکت میمن نفس می -

 بسیار خوب، پس قادری که چاقویم را از جلد کشیده و بر قلبم فروکنی، چنین کن. -
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شاه خطاب به سربازان گفت: او را جوان از این فکر بر خود لرزید و در برابر سخنان قاطع پادشاه فروماند و ناتوان سر فرود آورد. پاد

 ام.اش کردهشده است که من زندهرها کنید تا برود. اکنون به او ثابت

پرسید:  و سربازان او را نیز بردند. پادشاه به سراغ دختر زیبا آمد و در برابرش ایستاد و به چشمان جذابش خیره شد و با لحن آرامی

 نامت چیست؟

 نامم ساراست. -

 ، از زیبایی و طراوت آزادی!اتخواهیآزادی، سخن بگو. از افکار ساراو حاال  -

ترسید، او تاکنون در برابر یک پادشاه قدرتمند قرار نگرفته بود. پادشاه دستانش را در موهای بلند سارا فروبرد سارا ساکت بود. گویا می

 و ادامه داد: آهوی زیبای من، سخنی بگو.

بود. حس کرد که اندام کوچکش در برابر پادشاه به لرزه درآمده است. پادشاه دستانش را بر گردن حرکت ایستاده اما او همچنان بی

که لبانش را به اما هنگامی کرد؛تر کرد. او اکنون عطر لبان گرمش را حس میسارا حلقه زد و صورتش را به چهره لطیف او نزدیک

 این غنچه سرخ نزدیک کرد سارا صورتش را برگرداند.

 ای؟های زندان سیاه را فراموش کردهاه با لحنی تهدیدآمیز گفت: آیا شکنجهپادش

های دردناک ایستاد بدون شک آن عذابهایش را به یاد آورد و بیشتر ناتوان شد. اگر در برابر پادشاه ظالم میباره درد زخمیکسارا به

 کرد.رد میآورد و خشد و این بار مرگ حریص او را به چنگ میاز سر گرفته می

 راهی برای گریز نبود. سارا قدرت مقاومتش را از دست داد!

های گرم و هایی از لبای بعد به خود آمد، بدن کوچک و ظریفش در آغوش پادشاه قرار داشت و پادشاه حریصانه بوسه... و لحظه

 بخش او گرفت.هستی

سوی خود کشید و با چشمان جادویی خود به سیمای ه دوباره او را بهسارا با وحشت خود را از چنگال حریص پادشاه رها کرد اما پادشا

 بندی؟انگیزت را بر من میشیرینش خیره شد. سارا دیدگانش را بر هم گذاشت. پادشاه گفت: زیبای من، چرا دیدگان هوس

 ه خیلی زود تسلیم من شوی!دهم کو سپس با خشونت موهایش را به عقب کشید و ادامه داد: تو اسیرم هستی. به تو اطمینان می

 سارا فریاد زد: کمکم کنید.

 ات نخواهد آمد. تو تنهای تنها هستی.کس به یاریهیچ -

 سوی آسمان گرفت و گفت: خدای من، کمکم کن.آلودش را به آنلرزید دیدگان اشکشدت میسارا که به

 ای پنهان شد.سرعت در گوشهد و او بهجا را به لرزه درآورد و پادشاه هراسان رهایش کرناگاه غرش مهیبی همه

 داده بود!انفجاری غیرمنتظره در مرکز نیروی شهر رخ

های قدرت مطلع پادشاه دستور داد تا سارا را در اتاقش زندانی کنند و سپس از تاالر خارج شد تا از میزان خسارات وارده به سیستم

 شود.

www.takbook.com



 محمد علی قجه 134
  

17 

 سوم صفحه

1 

 وحشت کالس

آلود قدم گذاشت. او بوی مرگ را در این مکان گاه گذشت و بر زمین خوناز میان درهای آهنین شکنجه هاور به همراه دو محافظ

نگریست و آنگاه با هایش به همه سو میآشام از پس دیوارها و از میان شکافکرد. مرگی که چون خونخوبی حس میشده بهنفرین

 گذاشت.چنان سریع که ردی از خود بر جای نمیرد. آنکرساند و هالکشان مییک جهش خود را به قربانیان می

های مردگان بر سطح خاک تیرگی عمیقی های مرگ پاسخگوی اسرا بود. از آمیختگی خوندر این محوطه بزرگ تنها گلوله و تیغه

 شد.های محکومان شنیده میایجادشده بود. از هر شکاف دیوارهای بلند و قطور هنوز آخرین ضجه

ای کوتاه او نوازش باد سردی را رسید. لحظهشد و فریادی نیز به گوش نمیکس در آن حوالی دیده نمیراف نگریست. هیچهاور به اط

ها و سوی نادیدنیگفت، از ماوراء خلقت، از آنخوبی به یادداشت. بادی که با او سخن میاش حس کرد. او این باد مالیم را بهبر گونه

 چال بود.های سیاهآلود از حنجره میلهخفیف باد فریادی غم پایان! زوزهاز جنایات بی

گاه کس در این شکنجهجز نگهبانان در زندان هیچ جالد و یا دژخیمی به نزدشان نیامد. او کنجکاوانه از مأمورش پرسید: آیا هیچبه

 شود؟انگیز نیست؟ آیا هیچ محکومی در این مکان اعدام نمینفرت

های تر فراهم شود. مسلماً از این الشهاند تا تجهیزات شهر سریعکارگماشته شدههمگی به پادشاه زندانیانقربان، طبق دستور  -

 توان در ساختن و تجهیز بیشتر قدرت حمله بهره گرفت.جان میبی

 ازآن چه بر سرشان خواهد آمد؟و پس -

 آنان قربانی خواهند شد. -

 قربانی؟ -

 ی همه.برای پادشاه، برای شاهزادگان و برا -

 اند.ها نیز انساناما من نیازی به قربانی ندارم. آن -

 دهید که خود با سالح رودرروی دشمن قرار بگیرید؟آیا ترجیح می -

 شود.گناهان برپا میاش بر اجساد بیبرای من این پیروزی ذلت بزرگی است. حکومتی که تخت پادشاهی -

های تاریک و سیاهی وارد شد. بازهم سکوت زندان حرکت کرد و به داالن سوی ساختمانخاطر شده بود بهشدت آزردههاور که به

 بود.

ها و های پر از آب صدای سوسکرسید. در داخل دخمهانگیز جز بوی خون چیزی به مشام نمیدر این راهروی نمناک و وحشت

 آمد.های لرزانی پدید میجچال بر آب دخمه موپیچید و هرلحظه با ریزش قطرات آب از سقف پوسیده سیاهها میموش
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ای همانی بود که در آن با ارواح مالقات کرد و در انجماد نیستی فرورفت. لحظهها خیره شد. این زندان هاور بر یکی از این دخمه

 خراشی!کوتاه سرمای کشنده بر تن هاور رسوخ کرد. چه لحظات دل

گاه قدم گذاشت. ای دار و میزهای شکنجه گذشت و به اولین کالس شکنجههها را پشت سر گذاشت و از کنار طنابآرامی دخمهاو به

شدند گرفتند و سپس در کالس دوم انداخته میشدت مورد ضرب و شتم قرار میعنوان کالس اول در آن بهبه اتاقی که زندانیان به

رحمی گلویشان ی، در این کالس وحشت با بیرفتند و آنگاه در کالس نهایهای تیغ و چاقو از هوش میو در این اتاق در زیر زخم

 شد!بریده می

 شدند.سرعت نابود میها شکنجه و عذاب به مکان اعدام برده شده و بهو یا آنکه پس از مدت

هاور لحظاتی بعدازآن راهروی تنگ به محوطه اعدام رسید و سپس با نگاهی عمیق بر گرداگرد آن فضای بزرگ نگریست. او در این 

 چیز را دگرگون کرد، مانند یک رؤیای شیرین و یا یک کابوس.ای ابلهانه همهمرگ آشنا شد، دست در دستش سپرد اما نامه مکان با

شد و خونی بر پناه خالی بود و دیگر فریادی شنیده نمیهاور احساس شادمانی کرد از اینکه اکنون این زندان سیاه از محکومان بی

 و دیوارهایی استوار که تنها بازماندگان لحظات ظالمانه بودند. ریخت. تنها سکوت بودزمین نمی

های چوبی محکومان. او با اندوه بسیار این ستون محکم را لمس های بلند محوطه نگاه کرد و سپس به ستوناو به چهارسوی ستون

 .آنکه فریاد بزنند و ناله کنندشدند بیکرد، بسیاری از اسرا در آغوش این ستون اعدام می

او اندیشید که تاکنون در برابر مرگ قرار نگرفته است. لحظه بعد دستانش را از پشت بر ستون حلقه زد و چشمانش را بر هم گذاشت، 

 مانند آنکه در برابر جوخه آتش قرار دارد.

اد. او اکنون یک ظالم دها در ژرفنای قلبش اسیرشده بود و آزارش میای دردناک که مدتو سپس ناخودآگاه فریاد بلندی زد. ناله

 کرد که از آن تنفر دارد. هاور فریاد زد: نه چنین نیست.اما چنین وانمود می که در قتل و جنایت دست داشت؛بود، یک شاهزاده نادان 

 داده است، شتاب کنید!در همین لحظه یکی از محافظان هراسان به نزدش شتافت و فریاد زد: یک انفجار مهیب در کوره اتمی رخ

 زده و نگران به دنبالش روان شد.هاور شگفت

ها را با سرعت بسیار به محل حادثه رساند. ازدحام شدیدی در آن حوالی ایجادشده بود، دود غلیظی از داخل نیروگاه برق اتومبیل آن

تومبیل پیاده شد مأموران محض آنکه هاور از اشد. بهوضوح شنیده میکرد. صدای فریاد مأموران ویژه بهشهر به همه سو فوران می

سرعت به نزدیکی از دانشمندان رفت و پرسید: چه اتفاقی افتاده زیادی او را احاطه کرده و همگی به داخل نیروگاه دویدند. هاور به

 است؟

 های اتمی در قسمت نیرو دچار اشکال شده است. اگر مانع حادثه نشویم تمام شهر را تشعشعاتجناب شاهزاده یکی از کوره -

 گیرد، باید عجله کرد. پادشاه در داخل اتاق کنترل در انتظار شماست.مرگبار فرامی

کرد و سربازان و سوی اتاق کنترل حرکت کرد و داخل شد. پادشاه در داخل اتاق دستوراتی را به مأموران مخابره میهاور فوراً به

 رساند.های پیاپی دستورات امنیتی پادشاه را به اطالع کارکنان میزده بودند و یکی از مهندسین با فریادمأموران بسیاری گردش حلقه
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های پوششی خارج شوند دیگ فشار را برای حفاظت به ها و لولهپادشاه فریاد زد: اوه، خدای من، قبل از آنکه سوخت مذاب از قرص

 کار ببرید.

 است. کننده کوره دچار نقص شدهمهندس کالوی با نگرانی گفت: قربان، سیستم خنک

 لعنت بر شما، بتون مسلح را بکار ببرید. -

 بله قربان. -

 که سخت در تکاپو بودند اطالع داد.و سپس کالوی فرمان را به مأموران 

 شده است؟بینیپادشاه با نگرانی از کالوی پرسید: در صورت بروز خطر چه سیستمی پیش

 کند. باید امیدوار بود.فاظتی تمام داخل دیگ فشار را پر میشوند و آب مخزن حهای فرمان مانع از ادامه کار کوره میمیله -

 سوزی قسمت تولید برق در چه وضعی است؟آتش -

 شده است.ها از شدت حرارت متالشیشده است اما یکی از توربینآتش کنترل -

 به آرزویم دست نخواهم یافت. در همین هنگام پادشاه هاور را دید و با لحن نگرانی گفت: اگر اتفاقی رخ دهد همه خواهیم مرد و من

 های تلخ زندگی!ترسید از مرگ و نابودی و از کابوسشدت میسادگی به هراس پادشاه پرجالل پی برد. او بههاور به

 کند و آنگاه ...ترمیم نشود حرارت فراوان کوره را منفجر میدر همین لحظات کالوی گفت: اگر تا دقایقی بعد نقص دستگاه

 و جالل در هم کوبیده خواهد شد. همه قدرتاین -

 ای خالصه کرد.پایان را در کلمههای بیهمه اضطرابهمه به فردی که این سخن را بر زبان آورد خیره شدند. هاور شاهزاده جوان 

 پادشاه خطاب به هاور گفت: چنین است.

فرسا گذشت. بود. لحظاتی انباشته از اضطراب جانپریده یکایک آنان مشهود و سپس به اطرافیان نگریست. ترس از مرگ در چهره رنگ

چیز تحت مراقبت همه در انتظار نتیجه کار بودند ... تا اینکه از دستگاه کنترل صدایی فریاد زد: خطر رفع شده است، قربان. همه

 ماست.

ز این پیروزی هورا کشیدند. کننده بود که حتی هاور نیز شدت شادی را در قلب خود حس کرد و همگان اچنان دلگرماین صدا آن

سرعت در سراسر شهر پخش شدند تا اوضاع آشفته را سروسامانی دهند. مأموران نیز از اتاق کنترل خارج شدند های فراوان بهماشین

 های خود رفتند و اتاق از افراد خالی شد. تنها پادشاه، مهندس و هاور در آنجا باقی ماندند.و به سر پست

 سخرآمیزی زد و گفت: چه ابلهانه در برابر مرگ به لرزه درآمدم.پادشاه لبخند تم

 مهندس نفس راحتی کشید و گفت: قربان، همگی از چنگ نابودی رهایی یافتیم و باید شادمان باشیم.

نیروگاه خارج  اش را بیان کند. او بر اتومبیل خود سوار شد و ازآنکه غم یا شادیهاور به آن دو نگریست و سپس از اتاق خارج شد. بی

 گردید.
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سوی ای پوالدین بهرحم اینک باارادهساز نابودی جهان نیست؟ این لرد بیدر طی راه او با خود اندیشید آیا این پیروزی زمینه

 شد؟بایست سد راهش میکس نمیکشید. آیا هیچداشت و همه را به کام مرگ میهای برتر گام برمیسعادتمندی

 ها یکی نظرش را جلب کرد.سوی قصر حرکت کرد. هاور به گرداگرد جاده نگریست ف در میان راهپیچید و به اتومبیل بر سر دوراهی

این راه تا دوردست ادامه داشت. هاور دستور داد تا اتومبیل توقف کند و سپس از اتومبیل خارج شد. محافظان نیز به همراه او پیاده 

سوی راه قدیمی قدم برداشتند. دو محافظ با د. شاهزاده جوان به همراه دو مأمورش بهآرامی حرکت کرد و دور ششدند. اتومبیل به

 شگفتی به هاور خیره شدند. او چه قصدی از این کار داشت؟

اید؟ آیا هوای مسمومش را های سیاه معدن واردشدهشود. آیا هرگز به تونلهاور لب به سخن گشود: این راه به معدن تاریک ختم می

 اید؟کرده استشمام

اید، نه سنگ اید. شما تنها طالی درخشان را لمس کردهگاه معدن را ندیدهاو به آن دو نگریست، لبخند تلخی زد و گفت: بله هیچ

 سخت و سیاهش را. من هم تنها یک روز در آن جهنم ژرف بودم و همان لحظات کوتاه استواری را از من ربود.

تا لب مرگ پیش رفتم اما ابلهانه از آن به سویی دیگر کشانده شدم و اکنون  فی را پرداختمهای کوتاه بهای گزامن در آن لحظه

 دانم که میان مرگ و زندگی تا چه حد فاصله است.نمی

 یک سخنی نگفتند. آن دو هم پاسخی نداشتند.او به آن دو خیره شد. در انتظار پاسخی بود اما هیچ

کنیم. برای ما زندگی گریزیم و در گرداب زندگی تقال میمانند شما از مرگ می ، ما هم انسانیم؛گفت: قربان آرامیسرانجام ویلیام به

 دانیم که کجا بودیم و به کجا خواهیم رفت.ایم. نمیکردهراستی خویشتن را گمچنان مبهم است که بهآن

 زده گفت: ما کجا هستیم؟بن با لحنی شگفت

گناهان بپردازیم. برای قدرت و مکنت ایم. مدتی بعد باید به کشتار بیکه به دست خویش ساخته هاور پاسخ داد: در دوزخ و در آتشی

 زیرا که فرمان داریم تا نابود کنیم، برای خود و برای پادشاه. و برای هیچ؛

 خواهم.ویلیام هراسان گفت: قربان، من قاتل نیستم. به قدرت و ثروت نیازی ندارم. من تنها آزادیم را می

ارزش و ناچیزند، وجود یک بشر در این عالم پهناور تفاوتی ندارد و نیز ها بیاند که انساناور رو به بن کرد. بن گفت: به من آموختهه

های درخشانی در ژرفنای خود دارد. این اندیشم که چنین نیست. هر انسان چون دریایی پهناور است که افقاما من می هزاران تن؛

 ست خود گام بردارم و راه متروکی را تا انتها طی کنم.بار مایلم به خوا

 ایستیم.ویلیام هم سخنانش را تأیید کرد. هاور شادمانه گفت: ما سه تن در برابر ظلم پادشاه می

 و سپس هر سه شروع به حرکت کردند.

بود، این موجود تنها کسی جز  خبرکرد. هاور از اسارتش بیاما در همین لحظات یک پرنده زیبا در قفس برای رهایی تالش می

مشاورش نبود. در اتاق کامالً قفل بود و دستان کوچک سارا بسته! او باغم و اندوه بر تخت نشسته بود و در انتظار تا شاید مرگ به 

 مالقاتش آید.

www.takbook.com



 محمد علی قجه 138
  

 اما ناگهان در گشوده شد، ابتدا لرد بالباس ابریشمین و زیبایش و سپس یک دژخیم وارد شد.

 برد.داد و لذت میشدت زجر میه از وحشت بر خود لرزید. آن دژخیم ترسناک همان بود که در کالس شکنجه او را بهپناسارای بی

 لرد و دژخیم در برابرش ایستادند. لرد پوزخندی زد و گفت: زیبای من آیا از دیدنم شادمان نیستی؟

 فراموش کرده است. چیز رارسد که همهدژخیم با صدای بلند قهقهه زد و گفت: به نظر می

 سارا کوشش کرد تا ضعف و سستی را از خود براند و سپس گفت: لطفاً دستانم را بازکنید.

 توانم فراموش کنم؟های دستش را باز کرد و او ادامه داد: دژخیمی چون تو را چگونه میدژخیم با چاقو طناب

 هیچ آزاری به تو نخواهد رسید.بردارم باشی، در آن صورت لرد گفت: عزیزم، کافی است که فرمان

 کنی؟سارا لبخند تلخی زد و گفت: پادشاه پرجاللی چون تو نیازمند من نیست. برای چه رهایم نمی

 تو زیباترین هستی. آرزو دارم که همیشه متعلق به من باشی. -

 اما سارا زیر لب زمزمه کرد: اما عشق من متعلق به تو نیست.

ای که در زیر شکنجه با عجز و زاری از من بایست لبان زیبایت را به هم بدوزم. آیا فراموش کردهمی دژخیم با لحنی تهدیدآمیز گفت:

 ای؟ها را فراموش کردهکردی؟ آیا درد و شکنجهتمنای ترحم می

 سارا با صدای لرزانی گفت: نه هرگز فراموش نخواهم کرد و هنوز آرزوی مرگ دارم.

 ای جز تسلیم شدن نداری، خود را آزار نده.فت: چارهگلرد کنارش نشست و با لحن نرمی 

 سارا اندوهگین گفت: مرا بکش و راحتم کن.

 بردار باشی.دژخیم گفت: برای مرگ دیر شده است. باید به تو بیاموزم که مطیع و فرمان

ت، آیا آنچه با من کردی تو را های دردناک برای تو کافی نیسسوی دژخیم گرفت و گفت: آیا این زخمآلودش را بهسارا دستان خون

 راضی نکرده است؟

که توانم مطیع تو باشم درحالیآلودش را به لرد دوخت، آه دردناکی کشید و خطاب به پادشاه گفت: چگونه میو سپس چشمان اشک

ام گویم اما درون سینهای. آیا من حق ندارم از آزادی سخن بگویم؟ بسیار خوب، دیگر نمیات کشیدهام را در حصار خودخواهیهستی

 همواره نامش را فریادخواهم زد.

دژخیم باخشم گفت: تو جانت را مدیون پادشاه هستی. وجود تو از آن اوست. اوست که تو را از مرگ نجات داد و دوباره به هستی 

 فراخواند.

 ها زجر کشیدم و شکنجه شدم. آیا باید سپاسگزار باشم؟در ازای این زندگی، مدت -

 الً.بله کام -

 چرا آزارم دادید؟ مگر گناه من چه بود؟ -
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 تو زیبایی. -

 آیا این گناه من است؟ -

 دارد.زیرا که زیبایی قساوت را از میان برمی دارم؛من دختران زیبایی چون تو را از میان برمی -

اند. آیا این ارتکسانی است که دربند و اسخواهی همهمن فریاد آزادی اما من دشمن شما نیستم، باور کنید. این سخنان -

 شنوید؟فریادها را نمی

 لرد کنجکاوانه پرسید: مایلم سخنانت را بشنوم. برایم از این آزادی سخن بگو!

 ها؟اما با کدامین واژه کرد؛فشرد بیان میسارا با تردید به لرد خیره شد. آیا باید تمامی آنچه را که چون بغضی دردناک گلویش را می

ها برایش بکوشند شود انساننفس عمیقی کشید و چنین آغاز نمود: آزادی کالمی باارزش است. آنچه سبب میاو به خود جرئت داد، 

ای کوتاه که در میان گرید و برای لحظهدهد، او در قفس میاش را سر نمیگاه نغمه واقعیو حتی جان فدا کنند. پرنده در قفس هیچ

یابد. آزادی شیرین جهت است که در سراسر عمر کوتاهش به پرنده عشق شهرت میکند. بدینشماری میافق پروبال بگشاید لحظه

شود هدفی در میان باشد و زندگی معنی و مفهوم یابد. آزادی قدرت نفس کشیدن و سخن گفتن بخش است، آنچه سبب میو لذت

که آن را از دست بدهیم دیگر خشد و هنگامیبدهد و ما بدون آن زنده نخواهیم بود. این آزادی ماست که به ما هویت میبه ما می

 هستی مفهومی ندارد.

 ام؟آیا من آزادی تو را سلب کرده -

 کنم.بله من در زنجیر اسارت هستم و احساس ناتوانی می -

که  گویی؟ برای پاره کردن این بند ناچاریسوی خود کشید و گفت: آیا این زنجیری است که تو از آن سخن میلرد دستان سارا را به

 ات چنین دستان کوچکی پیشکشی ناچیزی است!دستانت را فدا کنی. در برابر آزادی

 های دختر جاری شود.فشرد نگریست. این خشونت او سبب شد تا خون از زخم دستسختی میسارا به لرد که دستانش را به

 لرد ادامه داد: آیا برای آزادی حاضر نیستی که حتی انگشتانت قطع شود؟

 ژخیم به سویش آمد و تیغه چاقو را بر دست خونین او نهاد.و سپس د

کرد از ترس و وحشت بر خود لرزید. آیا باید دستانش برای این خواسته سارا که سردی تیغه چاقو را بر روی پوست دستش حس می

 شد؟بریده می

 لحظاتی در تردید سپری شد.

 بهای این آرزویت چقدر است تا آن را بپردازم؟لرد گفت: حاضر نیستی که حتی انگشتانت قطع شود؟ پس 

ای اش. آزادیرحمان مقاومت کند، حتی در ازای آزادیسارا در برابر لرد احساس ضعف کرد. او زنی تنها بود و قادر نبود در برابر این بی

 تر از این آزادی بود.بودن مهمبودن معنایی نداشت. پس زندهکه بدون زنده

 تواند آن را از من بگیرد.را ابراز کرد: اما آزادی حق من است، کسی نمیاو تنها این جمله 

 ای نیست؟کنم. آیا این معامله منصفانهمن آزادی تو را در ازای تصاحب دستانت به تو هدیه می -
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داد؟ سارا نجات میتر فشرد. درد شدید و حس ناتوانی وجود سارا را فراگرفت. چگونه باید خود را و لرد مصرانه دستان او را محکم

 من چه ارزشی برای شما دارد؟کرد لرزش صدایش را پنهان کند گفت: دستان که سعی میدرحالی

 تا آن حد که آزادی برای تو بها دارد. -

گفت: جناب لرد، تو پیروز شدی. من  آرامیدید بهگسیخته میکه وجودش را ازهمو سرانجام سارا سرش را به زیر انداخت و درحالی

 خوبی ببین و لذت ببر.کنم در انتظار شکست من بودی، حال آن را بهناتوانم و قادر نیستم در برابرت پایداری کنم. گمان می

 انگیزی سر داد.خواه قهقهه بلند و نفرتلرد لبخند زد و دژخیم از این پیروزی سرورش در برابر یک آزادی

گریستن کرد. بافرمان لرد دژخیم از قهقهه دست برداشت و ساکت شد. لرد  شکسته شروع بهای بعد سارا مغموم و درهمو لحظه

پناه در برابر این مظهر سیاهی چه آسان خردشده بود. اویی که هایش را نظاره کرد. دختر بیصورت زیبای سارا را باال گرفت و اشک

 کرد.اکنون درد و رنج روحش را شکنجه می

اش در برابر قدرت او ذره هستییروزی بر دختری تنها نیاز به شادمانی نداشت. موجودی که ذرهای دچار اندوه شد. پلرد برای لحظه

رحمی و افکار مسلحش شکست داده بود. اکنون این موجود زیبا با همه شکوه و پناهی را با بیدر هم کوبیده شده بود. او انسان بی

 د.شده بوای حریص او چون مترسکی لهجذابیتش در میان پنجه

 توانی بروی.گفت: می آرامیلرد به

های اندوهش را از این اساسش قانع نشدم اما قادر نیستم اشکو سپس خطاب به دژخیم گفت: او را رها کن. اگرچه با منطق بی

 شکست تلخ شاهد باشم.

 کرد، دژخیم به سویش خم شد و گفت: تو آزادی، حاال برو!آرامی گریه میسارا هم چنان به

انگیز بنگرد با ناتوانی از آن آنکه بر آن دو دشمن نفرتسختی بر روی پاهای سستش ایستاد و سپس بیلرزید بهشدت میکه بهسارا 

 اتاق، از آن کالس وحشت و از آن لحظات تلخ و دردآلود گریخت و ناپدید شد.

 خته شد.اش ریکه دستان لرد با خون سرخ او رنگین شده بود. خونی که برای آزادیدرحالی

2 

 خویشتن به بازگشت

هاور به همراه محافظان خود، ویلیام و بن راه طوالنی را طی کردند و مدتی بعد به مکانی انباشته از هیاهو و فریاد رسیدند. به معدن 

به کام خود اش بود های فراوانش چون مغاکی تیره و هراسناک به هر سو بازشده بود و هر آنچه در حیطهتاریک و پهناور که دهانه

 شد.هایش سیر نمیگاه از خوردن طعمهکشید. هیوالی بی ترحمی که هیچمی

ای از آنان دست از کار دادند. ناگاه عدهها به جلو هل میهای حمل بار را بر روی ریلها جلوتر رفتند. تعدادی از کارگان واگنآن

ها محافظ در این مکان مقام اول بدون اتومبیل لوکسش و دهکشیدند و با حیرت به آن سه تن خیره شدند، حضور یک شاهزاده 

 آور و غیرعادی بود.انگیز، شگفتنفرت
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باره خاطرات تلخ و شیرین هاور در آن معدن سیاه زنده شد. مأمور نجاتش، ورود او به دنیایی تازه و سرانجام پی بردن به خیانت یک

 کرد.س میهیلس. او هنوز درد شالق سرکارگر را بر پشت خود ح

سوی معدن به نزدش آمدند و گفتند: جناب شاهزاده، اینجا چه قبل از آنکه هاور گامی دیگر به جلو بردارد دو سرکارگر هراسان از آن

 کنید؟ این محدوده بسیار خطرآفرین است. به اینجا نزدیک نشوید.می

 ها سخن بگویم.آلود مرا سخت آزرده کرده است. باید با آنغمهای میلی به آن دو نگریست و گفت: رهایم کنید. این چهرههاور با بی

 اما این غیرممکن است. -

سوی معدن روان آورند کنار رفتند و هاور و دو مأمور کنجکاوانه بهآنکه سخن دیگری بر زبانهاور باخشم به آنان خیره شد. آن دو بی

 معدن قدم گذاشتند. شدند. سرکارگران نیز به دنبالشان حرکت کردند و سپس به داخل

های لحظاتی تاریکی مطلق بود ولی مدتی بعد چشمانشان به سیاهی عادت کرد. هاور با حیرت با تالش و کوشش بس ثمر این انسان

 اسیر خیره شد.

به شده های فراموشهمه انسانهای خردشده و ناهموار کف معدن ایستاده بودند با دیدن آنسختی روی سنگویلیام و بن که به

 وحشت فرورفتند.

های انباشته در گوشه و کنار داالن طوالنی گذشت و همراهانش به دنبال او حرکت کردند. صدای سختی از میان توده سنگهاور به

بار کارگران آن سه تن را در آلود و اندوههای خونها و سرانجام چهرهخراش واگنها بر دیوارهای داالن، صدای گوشضربه کلنگ

 رفی فروبرده بود.پوچی ژ

سختی و در زیر جبر سرکارگران یک کارگران دقیق شد و آنچه دید باورکردنی نبود. در میان مردان و پسران جوانی که بههاور به یک

گاه همان محکومان به مرگ بودند که اکنون از شکنجهکردند چندین زن و دختر جوان نیز وجود داشتند. بسیاری از آنان بیگاری می

 فرسا وادار شده بودند.شده و به کارهای طاقتمعدن منتقل به

 اند، چه وحشتناک!کارگماشته شدهاجبار بهاو با وحشت خطاب به ویلیام و بن گفت: نگاه کنید، این زنان جوان نیز به

متری سرش حس کرد. چنانکه ویلیام و بن با دلسوزی به آنان خیره شدند و در همین حال ... هاور عبور تیغه کلنگ را از چند سانتی

 خواست تا آن را با تمام نیرو بر فرق هاور بکوبد.گویی کارگر خشمگین می

اما هاور  تر از این معدن سیاه دیدن کند؛کنار زدند تا شاهزاده راحتسپس جلوتر رفتند. سرکارگران با خشونت کارگران را از میان راه

 آزارند.ان کنید. آنان کامالً بیها خشمگین شد و گفت: رهایشاز این عمل آن

ای انباشته بود و در داخل واگن ها را در گوشهسو سنگهای فرعی ایستاد. مردی در آناو به همراه دو محافظ در برابر یکی از داالن

ی به شاهزاده سو رفت. مرد تا لحظاتی متوجهش نبود و سپس دست از کار کشید و با نگاه سردآرامی به آنریخت. هاور بهبار می

 کنی؟که در برابرش ایستاده بود خیره شد. هاور با مهربانی پرسید: چرا بیهوده تالش می جوان

 داد برخاست و باخشم پاسخ داد: پس چه باید بکنم؟آلودش او را پیرتر نشان میمرد که چهره خاک

 توانست زنده باشد؟کرد چگونه میراستی اگر کار نمیهاور مبهوت ماند. به
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 و هاور با افسردگی سرش را پایین انداخت.

 ویلیام خطاب به مرد گفت: چه مدت است که در معدن هستی؟

ها طالی بینید؟ من از آنهای تیره را میکنم. این سنگهاست که برای ثروتمندان طال استخراج میدانم، سالدانم، نمینمی -

شده کنید چندین سال است که در این گورستان نفرینحال گمان میشود! من نمیای از آناما حتی ذره گیرم؛درخشان می

 کنم؟زندگی می

 هاور بر خود مسلط شد و پرسید: آیا تو از نسل شورشیان هستی؟

 گویید؟مرد پوزخندی زد و با نگاهی تحقیرآمیز گفت: از کدام شورش سخن می

 م ماند. آیا به خاطر داری؟آخرین شورش به رهبری والک فورد. شورشی که به دلیل خیانت ناکا -

 چه منظوری از این گفتارها دارید؟ ... قربان. -

 قدر هستم.او آخرین کالم را با تنفر ادا کرد. هاور وانمود کرد که متوجه نشده است و گفت: من از آن نسل گران

 کشیده و به آنان خیره شدند.مرد با ناباوری به او نگریست و سپس با صدای بلند قهقهه زد. چنانکه دیگران دست از کار 

 سرکارگر ارشد باخشم در برابر مرد ایستاد و گفت: احمق نادان، تو در برابر یک شاهزاده ویژه هستی. دهانت را ببند.

دهم که دخالت مرد ساکت شد و با کینه بسیار به سرکارگر ارشد چشم دوخت. هاور سرکارگر ارشد را کنار کشید و گفت: دستور می

 نکنی.

 خوبی به یاد داری.د به آنان پشت کرد و به کار خود مشغول شد. هاور به مرد گفت: پس آن شورش را بهمر

 دانم. عالوه بر آن لیاقت مصاحبت با شمارا ندارم.چیز نمیتفاوت گفت: من هیچمرد بی

 چنین نیست. با من سخن بگو. -

 آنکه بازگردد گفت: رهایم کنید.اما مرد بی

صبری در انتظار سرانجام کار بودند. شاهزاده جوان ها ادامه داد. ویلیام و بن با بینتیجه به راهش در میان سنگبی ای بعد هاورلحظه

 چه رازی برای گفتن داشت؟

ها پناه برد. سرعت به داخل یکی از داالنها بهمحض دیدن آناما مرد به او با دیدن یکی دیگر از کارگران پیر به سویش حرکت کرد؛

حال های پریشاندوید تا با یکی از آن انسانکم از شاهزاده و دو همراهش با تنفر فاصله گرفتند. هاور ناامیدانه به هر سو میه کمهم

 یک حاضر به رویارویی با او نبودند.سخن بگوید اما هیچ

محافظان گیج و درمانده در میان آنان  که هاور وباره از هم گسیخت. درحالییکلحظاتی بعد آن جمع منسجم و یکپارچه کارگران به

 کس؟خواهد با من سخن گوید؟ هیچکس نمیایستاده بودند. سرانجام هاور فریاد زد: آیا هیچ
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کدام از آن بیچارگان حاضر به همکاری نبود. هاور ادامه داد: به سخنم گوش اما پاسخی داده نشد. هاور به گرداگرد خود نگریست. هیچ

 ر ...دهید. من راه فرا

اما به ناگاه سخنش را فروخورد و به سرکارگران نگریست. با خود اندیشید آیا این حماقت نیست که در برابر جاسوسان لرد از راه گریز 

 به زمین سخن گوید؟

گیز به انثمر راه خروج از معدن را در پیش گرفتند و مدتی بعد در سکوت غمآنکه سخن دیگری گفته شود بیهاور، ویلیام و بن بی

 انتهای داالن رسیدند و از آن خارج شدند. هاور آخرین نگاهش را بر آن غار تاریک دوخت و آه بلندی کشید.

 ثمر بود، قربان!گفت: بیآرامی بن به

 شده بود متوجه او نشد.بار خود غرقهاور که در افکار اندوه

ارزش ، ایستاد و از شاهزاده جوان پرسید: قربان، این موجودات بیها آمدسوی آندر همین لحظات سرکارگر ارشد معدن خارج شد و به

 چه اهمیتی برای شما دارند؟

 ها انسان نیستند؟آیا آن -

 خیر. -

 ارزشی.ها بیپس تو نیز مانند آن -

میان سرکارگر با هاور فوراً چرخید و به همراه ویلیام و بن آن معدن و تمام رخدادهایش را به کنار نهاد. آنان دور شدند ولی در این 

 اندیشید. او با خود گفت: هدفش چه بود؟هایش میحیرت فراوان ایستاده بود و به آن جوان و گفته

3 

 بت

نگریست تا پناهگاهی هدف و ناامید به هر سو میهاور خسته و ناتوان به همراه محافظینش وارد قصر پادشاه شد. در آن لحظات تلخ بی

 اما راه گریزی نبود. بیابد؛برای افکار آزاردهنده خویش 

ها ایستاد و تن به شکست نداد؟ شاهزاده جوان ناتوان از این پایداری بود و اینک هیچ مفری برای رهایی چگونه باید در برابر ناخواسته

 وجود نداشت.

صف ان در پشت در بهمدتی بعد هاور از تاالر آن ساختمان زیبا گذشت و به اتاق خود رسید و سپس داخل شد و پس از او محافظ

 ایستادند.

زده به این دخترک پریشان خیره شد. آلود خوابیده بود. هاور حیرتای اشکدر درون اتاق زراندود بر روی تخت سپید سارا با چهره

 این بار طراوت و نشاط همیشگی در وجودش نبود. هاور جلوتر رفت و بازهم به دخترک خیره شد.

 سوخت.نانچه گویی در تب میکشید. چسختی نفس میاو به
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اش را چندین بار بر هم زد، آه بلندی کشید و سپس چون کودکان نشسته و زانوانش های خستهای بعد ناگهان از جا پرید. پلکلحظه

 را در آغوش گرفت.

 هاور با لحن تردیدآمیز پرسید: چه شده است؟

 رهایم کن.حال گفت: دخترک با نگاهی آمیخته باخشم به او نگریست و بی

هایش خون زیادی آمده بود. هاور در میان غم و حیرت به دخترک نگریست تر شد و دستان سارا را نوازش کرد. از زخمهاور نزدیک

زد. دخترک لبانش را حرکت داد و کلماتی را با خود انگیز حس تنفر موج میاش دقیق شد. اینک در این چهره زیبا و دلو در چهره

 اه چون دیوانگان سرش را به عقب انداخت و از ته دل فریاد بلندی زد.زمزمه کرد. آنگ

ازآن سرش را های دخترک چنگ زد و او را تکان داد تا از این پریشانی رهایش کند. سارا پسشدت برآشفته بود بر شانههاور که به

 ؟اختیار شروع به گریه کرد. هاور فریاد زد: چه شده استبر شانه هاور گذاشت و بی

های هاور مشت چنان بلند بود که او فریاد خود را نشنید. لحظاتی بعد سارا با دستان ناتوانش بر شانهاما صدای گریه دخترک آن

 زد.می

 شده بود و اینک ارزشی برای خویش قائل بود.سادگی تسلیمبرد. او بهچاره از ضعف خود در برابر دشمن رنج میدختر بی

اش را باال گرفت و با نگاهی ژرف اما مأیوس به هاور چشم هایش را پاک کرد. چهرهخود مسلط شد و اشک مدتی گذشت ... سارا بر

 آرامی آغاز کرد: من به همه ... خیانت کردم!دوخت و به

 او کوشش کرد تا لرزش صدایش را کاهش دهد و ادامه داد: من از لرد شکست خوردم، او مرا نابود کرد.

 چگونه؟ -

 دانم.یدانم. نمنمی -

گفتم، لعنت بر من. بایست برای او از آزادی سخن میهاور بر کنجکاوی خود مسلط شد و صبورانه به سخنان دخترک گوش داد: نمی

 حال چه باید بکنم؟

 رسید. او چشمانش را چندین بار بر هم زد تا شاید ازتر از قبل به نظر میتر و شکنندهدخترک برخاست. اندام کوچکش اینک ضعیف

 این کابوس تلخ نجات یابد.

 دهی؟گونه آزار میهاور گفت: چرا خود را این

 سوی هاور دراز کرد.دخترک چرخید و ناگاه دستانش را چون اسیران به

 ای گفت: دستانم را بگیر.رحمانههاور به او خیره شد. سارا با لحن بی

 را بکش.ها هاور دستان لرزانش را از مچ گرفت. او ادامه داد: حال آن

 هاور حرکتی نکرد. دخترک فریاد زد: دستانم را خردکن.
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 چرا باید چنین کنم؟ -

 ها را خردکنی.خواهم که آنمن از تو می -

اختیار سیلی محکمی بر صورت دخترک هاور برخاست. این موجود زیبا اکنون به یک دیوانه مبدل شده بود. لحظاتی بعد هاور بی

 نواخت.

 اش را با دستانش پوشاند. دیدگانش را به پایین انداخت و گفت: متأسفم، قربان!یره شد و گونهسارا با حیرت به هاور خ

 آرامی نشست.و بار دیگر اشک از دیدگان سارا جاری شد. به

 توانم شکست تو را ببینم.هاور که خشمگین بود گفت: نمی

 سارا دوباره تکرار کرد: متأسفم.

 آرامی کنارش نشست.ش را میان دامن سپیدش پنهان کرد. هاور دلسوزانه به سارا خیره شد و بهآلودزدگی دستان خونو سپس با شرم

سارا با نگاهی مهربان به او نگریست. لبانش را برای سخن گشود اما تنها آه دردناکی کشید. هاور دستان لطیف سارا را از میان دامنش 

 لرزید.کرد و از خشم شدید نمیکم آرام شد. دیگر گریه نمیرا کمهایش را پاک کرد. ساآرامی خون زخمبیرون آورد و به

 ای؟هاور گفت: آیا در انتخاب راه آزادی دچار تردید نشده

 ای جز ادامه این راه ندارم.شوم. پس چارهروم به دست وحشیان اسیر مینه هرگز. به هر سو می -

کرد. نفس راحتی کشید و ادامه داد: بارها آرزو داشتم که بتوانم مش میها را آغاز کرد. سارا اکنون احساس آراهاور باندپیچی زخم

راحتی مرا شکست که در برابرش قرار گرفتم خود را کوچک و ناتوان دیدم. تا آن حد که بهاما هنگامی خوار را بفشارم؛گلوی لرد خون

 کاش مرد قدرتمندی بودم.داد و من به ضعف خود در برابرش اعتراف کردم. ای

 توان پایداری کرد، من هم در برابرش ناتوانم.سختی میدر برابر این دیو پلید به -

 توانند یاریم کنند.گاه نمیهاور دستان سارا را با باند سپیدی بست. دختر به دستان مجروحش نگریست و با اندوه گفت: دستانم هیچ

 سادگی راه نجات را تا انتها طی کنم.انم بهتوسپس لبخند شیرینی زد و ادامه داد: اما پاهایم سالم است و می

پیوندند هاور شادمانه گفت: خوشحالم، اکنون تو هم جزئی از نیروهای سپیدی هستی. این سپاه اندک است اما مدتی بعد همه به ما می

ای ای شیرین است. آزادیشود آزادیکند. آنچه از این پیروزی نصیب ما میآید که دشمنان را نابود میو نیرویی عظیم به وجود می

 فشارد.های خود گرفته و میرحمی در چنگالکه لرد با بی

 سارا شادمانه پرسید: آیا مرا آزاد خواهی کرد؟

 اکنون نیز آزادی!تو هم -

را دوست دید که تا چه حد هاور سارا دستانش را بر بازوان خود حلقه زد و با نگاهی معصومانه از سرورش سپاسگزاری کرد. اکنون می

 دارد.
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 ای.راستی یک شاهزاده بلندمرتبهاو گفت: تو به

 های هاور نهاد و او ساکت شد.قبل از آنکه هاور سخنی بر زبان آورد سارا با مهربانی انگشتانش را بر لب

ژرفنای دیدگان آن  آن دو به یکدیگر خیره شدند. یک نگاه مهربان و معصومانه و نگاهی دیگر محکم و پیروزمندانه بود. لحظاتی بعد

که این افق چه روشن و جذاب بود. آنچه در فراسویش هر تالطمی به خاموشی وادار راستیدو در هم آمیخت، مهربانی و قدرت. به

 گرائید.زدود و به سپیدی میای سیاهی را از تن میشد و هر اندیشهمی

خود را به آغوش او سپرد. هاور روح لطیف سارا را ستایش کرد. لرد در های دختر حلقه زد و سارا با مهربانی هاور دستانش را بر شانه

آنکه به سادگی بر روح و جسم دخترک مسلط بود بیاما هاور به رحمانه این دختر بود و نتوانست او را از آن خود کند؛پی تصاحب بی

ها در چنگ دشمنان بود و آزار دید وچکش مدتپلیدی و سیاهی متوسل شود و این رازی بود که سارا به آن پی برد. اگرچه جسم ک

 دید که هاور با قلبی سپید روحش را نیز تصاحب کرده است.هیچ آسیبی حفظ شد و اکنون میاما روحش بی

 و سارا شادمان بود از اینکه از چنگ سیاهی رهیده و به آغوش سپیدی بازگشته است.

4 

 وست کویین با مالقات

سرعت از در بزرگ قصر خارج اولین گروه داوطلبان ارتش شورشی شتابان بر اتومبیل سوار شدند و اتومبیل بههاور، بن، ویلیام و سارا 

 شد و در پشت جود گردوغبار فراوانی را بر پا کرد.

سرعت سوی سراشیبی محو شد. سربازان بههای غبار پهنه جاده را طی کرد و در آنو لحظاتی بعد شبح لرزان اتومبیل در میان توده

 درهای قصر را بستند و در جای همیشگی خود مستقر شدند.

نشینی داشت. من مأمور دادند: برای من نیز باورکردنی نبود، پیرمرد کالم دلدر داخل اتومبیل همگی به سخنان بن گوش فرا می

ود. او از آزادی سخن گفت، از اتحاد و از ها به روی من گشای از وراء زیباییقتل او بودم اما در عوض او روح ناپاکم را کشت و دریچه

شکست. او گفت که چگونه بر خشم و افکار ناپاک خویش غلبه کنم و آن هنگام که من ها را در هم مینیروی شگرفی که همه بت

ر بار رازی عجیب رفتم و او هپس بود که مخفیانه به نزدش میسوی قلبش نشانه گرفتم با نگاه خود مرا افسون کرد و ازآناسلحه را به

ام. او برایم گفت که چگونه به این شهر به یک روح سرگردان مبدل شده کردمکه گمان میچنانگذاشت. آنرا با من در میان می

که گفت درحالیدهد. او انسانی با دو روح بود، یک روحش با من سخن مییافته است و چگونه خود را از آن نجات میجهنمی راه

خواند و سادگی افکار مرا میآور را شاهد بودم. او بهسوی دنیا قدم گذاشته بود و من به چشم خود این دوگانگی حیرتدیگری به آن

ماند. او برایم از رموز پیروزی سخنان بسیاری گفت. اینکه دشمنان تواناتر از تو هستند و برای هر آنچه در مغزم بود از او مخفی نمی

نتیجه بماند. او گفت که با مرگ به ستیز مرگ مرو، هایشان ناکام و شبیخونشان بیمسلح است تا دسیسه نابودی آنان نیاز به روحی

اند و بپیوندند ناگسستنی از سیاهی برای نابودی دشمنت یاری نطلب. تو خود نیروهای فراوانی داری که اگر چون زنجیری به هم

هایت دشمنان را خفه کنی. پس بر خود تکیه کن و بر پروردگاری که قادری با پنجهنچناتوان با آن ابلیس سیاه را به دار آویخت. آنمی

 که تو را سرشته است.

 ویلیام پرسید: چرا او تاکنون از این دوزخ نگریخته است؟

www.takbook.com



 کمینگاه 147
 

  

خواهد مرگ پلیدی را با چشمان خود شاهد باشد. پادشاه این برای او چیزی جز نابودی پادشاه ظالم مهم نیست. او می -

 هراسد.رحمی که حتی مرگ نیز از او میهر بیمظ

 سارا مؤدبانه پرسید: چگونه ممکن است؟

ها پیروزی است و این جاه و جالل فراوان کند که کشتار انسانآورد. گمان میهاور گفت: این سخنی است که خود لرد بر زبان می

 اما ابلهانه است که چنین گمان شود. کند؛مرگ را از او گریزان می

 لوح است.راستی سادهبن گفت: کامالً، او به

 هراسد؟ویلیام پرسید: آیا آن پیرمرد از مرگ نمی

کند. پس چگونه ممکن است که تابی میداند که در انتظار فرزندش بیکنم. او مرگ را چون مادری میبن فوراً پاسخ داد: گمان نمی

 از آن بهراسد؟

 م. مرگ برای او چه معنای شیرینی دارد.توانم باور کنهاور با شگفتی گفت: نمی

 و سارا سخنش را کامل کرد: و چه آسان.

 کرد.سوی مکانی رؤیایی باز میمدتی بعد اتومبیل چون اسبی چموش از میان جاده ناهموار و گردوغبار فراوان راه خود را به

پیچیده ای قد برافراشت. این درختان درهمفرسودههمه درختان تنومند اما ازآن غبار ملتهب فرونشست و در برابر دیدگان و پس

شده و به خواب نیستی یاور از گزند بادهای سوزنده به آغوش هم پناه برده بودند و اکنون در همان حال خشکسالیان سال تنها و بی

آسا چنگ به این پیکرهای غول های سبز بهاریها و پیچکای چون یاسهای کوچک و پراکندهها نهالفرورفته بودند. ولی در میان آن

 ای بخشیده بود.های مرده درختان جلوه تازهها به بدنهای سبز این نهالزده و رشد کرده بودند. برگ

های پراکنده جاده راه پیشروی را رفت. راه ناهموار و آزاردهنده بود. ولی راننده بامهارت از میان سنگآرامی پیش میاتومبیل به

 گشود.می

شد. همگی هایی تیره بر آنان سایه افکند. در برابرشان مغاکی ظلمانی شبیه به غار دیده میآن درختان به پایان رسید و صخرهازپس

 انگیز خیره شدند. بن تردیدشان را از میان برد: باید داخل شویم!با تردید به آن دهانه وهم

تر از آن بود که کاشانه انسانی باشد، هسپار شدند. این مکان ترسناکسوی آن غار عجیب رو سپس از اتومبیل پیاده شدند و همگی به

 کسی چون ادوارد کویین وست!

5 

 آهنین هایبال

 اش روشن و فریبنده بود.های فسفریای زیبا که پرتو دلنواز سنگای، خانهدر انتهای غار نه ظلمتی بود و نه پرنده

 سوخت.آرامی میخسته بر بالین سپید خود آرمیده بود و کنارش چند شمع کوچک بهای از این غار زیبا مردی پیر و و در گوشه
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آرامی دیدگان خود را گشود، بن پسر عزیزش به دیدارش آمده بود و این بار میهمانانی با خود آورده بود. این جوانان با پیرمرد به

جود نحیف همان ادوارد وست مشهور است؟ مردی که با کنجکاوی به پیرمرد خیره شد و با شگفتی از خود پرسیدند: آیا این مو

 انگیزد؟ آیا او توان حرکت و یا حتی برخاستن از بستر را دارد؟سخنانش حیرت همگان را برمی

ریخت. او نشست و به آن فرزندان با طراوت خیره شد و صدایی مهربان ای اندیشه واه را بر هملحظهاما حرکت ناگهانی پیرمرد در یک

 من. آمدید، فرزندانرانه در آن غار بزرگ طنین انداخت: خوشو پد

راستی باورکردنی نبود. این مأمور پادشاه اکنون چون ازآن به چند قدم به جلو برداشت و پیرمرد را شادمانه در آغوش گرفت. بهو پس

 فرزندی مطیع در برابر پیرمرد زانوزده بود.

یادماندنی بود. راستی بهیک آنان موج زد. این لحظات بهی کرد و برق شادی در دیدگان یکآرامی دوستانش را به پیرمرد معرفاو به

 کردند.آرامی طی میآنان اولین پلکان پیروزی را به

ام. جنگ جهانی خونین و مرگبار هم چنان ادامه هاست که در تنهایی با خود خلوت کردهنشین گفت: بن، مدتپیرمرد با لبخندی دل

 شحالم که به دیدن من آمدی.دارد. خو

سوی سپیدی رهنمون شود. به باید به ما درس بزرگی بدهی. آنچه ما را تا پایان عمر از لغزش و سستی بازدارد و همواره به -

توان پیروز بود. اگرچه جنگ جهانی در جریان است اما باید از وقوع شبیخون مرگبار دیگری ما بیاموز که چگونه می

 جلوگیری کرد.

پایان افالک بیایید. به اوج ای از کرانه بیای جدی به آنان نگریست و با همان لحن پدرانه آغاز کرد: با من به گوشهرمرد با چهرهپی

زند و بر آن آسمان نیلگون حکومت ای از غرور و قدرت چرخ میآسمان میان ابرهای پنبه گون. جایی که عقاب تیزچنگال بر دایره

سو سو و آنراستی شایسته این منزلت است. آن هنگام که درروی زمین پست موجودات به اینرخشان. او بهکند، با چشمانی دمی

رود و از هوای گریزد. او به آسمان تعلق دارد. او باال و باالتر میثمر میپرد و از این خاک تیره و بیدوند اوست که بر آسمان میمی

میرد و آن هنگام که الشه زودی در آغوش آسمان میکند و بهلندپروازی عمرش را کوتاه میزند اما غافل از آنکه این ببکر دم می

 ارزش هم چنان در جریان است.سو روی زمین زندگی پست و بیجانش در چنگ الشخوران است در آنبی

گریزند و بلند دم ها میاند از پستیتپیرمرد با نگاهی عمیق به ژرفنای وجود حاضرین نفوذ کرده بود. او ادامه داد: آنان که بلندهم

چرخند در امان ای که در افق آسمان چون گردابی میاما هم چون عقاب از سم بادهای سوزنده اند؛زنند. آنان پیروز و پرجاللمی

اند. آنان عمری زنند. خوک صفتانی که پست و فرومایهنیستند و عمری کوتاه دارند. در برابر آنان بسیاری هستند که کوتاه دم می

شود و اما باید از آن بادهای کس که واالهمت است مجالی اندک و آنکه فرو همت است به حال خود رها میدراز دارند. بله! هر آن

های ای که مصون از ویرانی و ایمن از فرسودگی باشد. کوشش کنید که چون عقاب با بالسوزنده به پناهگاهی امن گریخت. کاشانه

ها به سپر اعتقاد مسلح شوید و آنگاه بر باالی سر فرومایگان پرواز کنید و بر نه آسمان را بدرید و برای رهایی از گزند بدیآهنین په

 توانید شاهد شکار خود به دست الشخوران باشید؟ارزش نیستید ... و اکنون عقابان تیزچنگ آیا میخود ببالید که چون آنان بی

 همگی فریاد زدند: هرگز.

 درنگ شکار خود کنید.به هم بپیوندید و الشخوران را بی پس -
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 غروب

آرامی وار اما بهرسید که دیوانهلغزید، چنین به نظر میهای دوردست بر آسمان میخورشید طالیی به آهستگی بر باالی ستیغ کوه

که نیمی از آسمان به رنگ چنانریزد. آنافالک میساید و از خراش آن خونی سرخ بر پهنه ها میپیکر زیبایش را بر نوک برنده قله

رود. این هیوالی ها فرو میاش به نرمی به کام قلهها آخرین بقایای پیکر فریبندهسو میان شکاف گردنهسرخ درآمده و تنها در آن

ها رمقی بر این زیبای زرین هکه از شدت شکنجدم درحالیکند و سپیدهرحم هر بار هنگام غروب پری زیبای کائنات را اسیر میبی

ماند تاریکی ازآن باقی میکند تا اندکی خودنمایی کند و آنچه پسموی نمانده است با غل و زنجیرهایی بر گردنش رهایش می

 به نیستی است.گیرد و هر که در آن گام گذارد محکومانگیزی است که تنها شیاطین را در پناه میهراس

سال بسیار زودتر در سیاهی کهن سرعت بر زمین دوید و جنگل انباشته از درختانرسید، تاریکی نیز بههم چنانکه غروب از راه 

 ور شد.غوطه

هایی پوش با ماسکهای از اشباح سیاهاش را نداشت دستای که حتی ماه نیز یارای نابودیلحظاتی بعد در تاریکی مطلق، تاریکی

های کردند. باآنکه تاریکی محض بود اما سالحسمت اولین ده در حاشیه جنگل حرکت میتر به هایی عجیبسیاه و عجیب و سالح

نگریست تا از حضور کرد و در هر قدم به پشت سرش میها جلوتر از بقیه حرکت میدرخشید. یکی از آنوضوح میمرگبارشان به

های اشباح و زوزه خفیف باد که ها در زیر چکمهجز لکدگوب شدن برگرسید بههمراهانش مطمئن شود. هیچ صدایی به گوش نمی

 یافت.های این ابلیسان راه میبا جسارت بر میان ماسک

رسید، فریادی های دردآلودی به گوش میگاهی صدای نالهخورد، گاهدر این باتالق سیاهی که هر موجودی در ژرفنای آن غوطه می

دمند و رقص مرگ انگیز بر فلوت مرگ میای هراسی است. جغدان گرسنه با نالهگرائید. این قانون زندگزودی به خاموشی میکه به

اند تر از آنکشند، خدایان دروغینی که متزلزلای را برای خدایان خود میدارند و هر شب قربانیرا هر شب تا پاسی از آن بر پا می

 که بتوان آنان را پرستید اما درهرحال قدرتمندند.

که های سرد و تودرتوی سیاهی اسیرند و هنگامیها در میان میلهی وحشی در این سیاهی مخوف خبری نیست. آنهای زیبااز غزال

لغزد او را صدا برند بره کوچکش که هنوز بر روی پاهای سستش میها را برای قربانی کردن میکفتارهای پلید یکی از این ماده غزال

اندازد، زیرا که امشب باید برای غروب و برای دیو سیاهی اش مین نگاه دلربایش را بر برهزند. غزال جوان با چشمان زیبایش آخریمی

لرزد پناه از سرما و ترس بر خود میبی های زندان بره غزال تنها وای بعد در پشت میلهقربانی شود تا او را از خون سیراب کند. لحظه

خوانند و های ترسناکی شیر بزرگ را به بزم خود فرامیستونی بسته و با زوزه ها مادرش را برها و شغالبیند که چگونه گرگو می

زودی اش نیز بهکشد و صدای نالههای سوزان آتش او را در کام خود میشود و زبانهازآن دورتادور ماده غزال با آتش احاطه میپس

دم از دیگری بیشتر تنها یک سپیدهخوش دارند که هر یک دل شود. این زندانیان مفلوک تنها به اینها جویده میدردهان پلید شعله

های قربانیان. آنان که به سبب برند، چهرههای آتش تصاویر لرزانی را به آسمان میمانند. در تمام این مدت هرلحظه بارقهزنده می

ها زیبا و هیچ شانسی ندارند. آن های تیز و حریص درندگاناند و در برابر دندانشدهدفاع آفریدهطبیعت خود لطیف و بی

 توانند زشت و ناپاک باشند.بردار باشند، زیرا نمیاند اما به سبب آن در چنگ زشتان گرفتارند و باید که مطیع و فرمانداشتنیدوست
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هایی سرد و در چنگ زیرا که خود از قربانیان آنیم، مایی که در زندان رحمانه نیستیم؛یک از ما قادر به دیدن این مجازات بیهیچ

شنویم خیال و رؤیا نیست، حتی سکوت هم با ما سخن هایی که میایم. صدای ضجههای خودخواهی و نفرت گرفتارشدهتندیس

کند. چراکه این خود اوست که ترس و مرگ را در آغوش خود پرورده است و حال گوید و او هم در غل و زنجیر بیهوده تالش میمی

 ها را بر خود بپذیرد و ما نیز ناچاریم که آن را بپذیریم.باید که سلطه آن

ای ایستاد و سیگارش را روشن کرد. گفتگوی کوتاهی میان رفت. رهبر گروه لحظههایی شمرده و آرام به جلو میگروه ناشناس با قدم

 دو تن از افراد ردوبدل شد.

 دانیم.داند که به کجا برود، مائیم که نمیاو می -

 .حق با توست -

کرد جز آنکه تاکنون انسانی چیز از این گروه مرموز جلب نظر نمیپیش روی ادامه دادند. هیچو دوباره رهبر گروه به همراه افرادش به

ای گذشتند. انسان گاهی دچار غرور ابلهانههای انبوه قدم نگذاشته بود. ولی اکنون این دیوانگان از این جنگل بکر میبدین جنگل

 شود.می

خورده بود کنار بزند و در این حال گردن بند درخشانش بیرون ای کوتاه یکی از افراد خم شد تا شاخه بلندی را که به پایش گرهلحظه

شک از مزدوران شاه بودند که چنین درخشان تنها معلق به شهر نفرینی بود و این گروه بیاین اما طالیی آمده و به زیبایی درخشید؛

کند. تسلط بر دنیا، آرزویی که محال و ای واه که گهگاه به مغز قاتالن خطور میدر سر می پروارند. اندیشهقصد تصاحب عالم را 

 ناممکن است ... چراکه دنیا را انتهایی برای تسخیر نیست!

گاهی نیز  ها وشده بود و تنها صدای جیرجیرکهایش زدهگفت، گویی زنجیرهایی نامرئی بر لبکس سخنی نمیدر میان گروه هیچ

های های انبوه، هر از گاهی آسمان ماهتابی با ستارهرسید و از میان درختان تنومند با شاخهای تنها از ژرفای جنگل به گوش میفاخته

اما  زدند، گویی قصد فریب این گروه مسلح را دارند؛شد. ستارگانی که با عشوه و ناز بر ناشناسان چشمک میدرخشانش دیده می

که چه احمقانه است که راستی چشمان این ابلهان را کور کرده بود و حال قادر به درک زیبایی این ستارگان نبودند. بهدرخشش طال

 ایم.های درخشان یک درنده برویم به گمان آنکه نور را یافتهسوی دنداندر سیاهی به نظاره جهان بپردازیم و کورکورانه به

ای تمام دنیا در سکوتی رسید لحظهجا را در احاطه خود داشت، چنانکه به نظر میاگیر همهشب بود و سکوتی فرساعاتی از نیمه

 محض فرورفته است.

یابند به این مادر مهربان که مهلت رشد و بالندگی میسکوت سالح شب است، آنچه سیاهی و مرگ در پناهش هستند و هنگامی

 درند.خیانت کرده و حتی او را نیز چون دشمنان می

های نور به زیبایی بر سیمای ها دیده شد. این لکههای انبوه پیچکو مدتی بعد سوسوی ضعیف نور از انتهای جنگل و از میان شاخه

ای توقف های ده جنگلی گروه ناشناس لحظهبخشید. با ظاهر شدن اولین نشانهسیاه جنگل پاشیده شده و به آن حالتی رؤیایی می

چنین گفت: تا اولین میدان جنگ راه زیادی نمانده است. اگر نکشیم کشته خواهیم شد. پس به خاطر کرد. رهبر گروه برگشته و 

 همه را بکشید! خودتان

هایشان چون شتافتند. برق سالحاما این بار حریصانه تر از قبل برای کشتار انسانیت به جلو می و سپس گروه به حرکتش ادامه داد؛

 رفت.پیش میوت را شکافته و بهشمشیری برنده قلب سیاهی و سک
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هایی بیش نیستند و کردند که گویی سایهصدا حرکت میچنان آرام و بی ها به اولین خانه ده مورگات رسیدند. قاتالنزودی آن... به

 سپس خانه را محاصره کردند.

 ور شدند.و به داخلش حمله

دهد. حتی قربانی کردن تفاوت هر آنچه تصورش رود رخ مین فضای بیدر این شب شوم که بادهای پائیزی وزیدن گرفته است، در ای

 سالح که نامش انسان است.موجودی بی

 توان انتظاری جز این داشت.شود نمیدر این گوشه خلوت که صدای فریادها در گلو خفه می

 فریبد!کند. دنیای فریبکاری که همگان را میدنیا نیز این قاتالن را یاری می

ای سو به گوشهرمق که بوی مرگ را از آنازآن تنها سکوت بود و بادی بیکوتاه جنبشی خفیف از درون خانه برخاست و پس ایلحظه

ایستد چه آسان ها تا چه حد ساده است! انسانی که با هزاران آرزوی زیبا در برابر این جهان تیره میکه مردن انسانراستیدیگر برد. به

 شود تا او را به قعر نیستی فروبرد!اش چه آسان خرد میشکند و پلکان زندگیدر هم می های مرگدر میان پنجه

های خشک درختان نرم نرمک از اوج درختان به پایین ریختند خوار که سیاه و هراسناک بودند خانه را ترک کردند. برگاشباح آدم

آرامی لمس کردند. آنان چه سرد بودند! و پیکر مرد و زن مرده را بهها از میان درهای باز خانه به درون خزیدند و های از آنو دست

رحمانه ازآن به سنگینی با وزش دوباره باد بر خود لرزید. حتی او نیز از این جنایت بیها غلتید و پسسپس برگی تنها به میان خون آن

حرکت و سرد در کنار هم خفته بودند. مادرش بیبر جایش میخکوب شد. کودکی لرزان و گریان بر باالی سر مردگان آمد، پدر و 

خزید پاسخی نیامد. کودک گیج و مبهوت کودک ناباورانه آنان را صدا زد اما جز صدای وزش باد که از هر روزنه وحشیانه به درون می

 آرامی صدایش زد: مادر. مادر ...دستان مادرش را میان دودست کوچکش گرفت و به

لرزید در کنار جسد والدینش خوابید و در رؤیایی کودکانه به خواب رفت. دیگر از سرما و تاریکی شدت میهکه بازآن درحالیو پس

 چیز برایش اهمیتی نداشت!ترسید، دیگر هیچنمی

به  ها که تنهااما برای آن رسید؛های کودکان به گوش میآرام به دومین خانه نزدیک شدند. از درون خانه صدای خندهقاتالن آرام

شان در برابرشان یک تفاوتی نداشت که کودکان را بکشند یا زنی و مردی که برای دفاع از حریم خانهاندیشیدند هیچکشتن می

 ایستاد.می

ها و فریادها های خود کشتند. صدای شلیک گلولهو بازهم به درون خانه هجوم بردند و قبل از آنکه کسی مقاومتی کند همه را با سالح

سوی این گروه سنگدل با میلی بیشتر بهعام دومین خانه ها فرورفت. پس از قتلهای انبوه درختان و کاجدر میان شاخه سرعتبه

 های دیگر رفتند.خانه

 شده بود تنها اندکی با دیگری فاصله داشت.هر خانه که در میان درختان و مزارعش احاطه

ای زیبا ساکت و آرام در تاریکی شب و باوقار در میان درختان قد برافراشته بود، خانهای که قاتالن به سراغ سومین خانه رفتند. خانه

های قیمتی تزئین شده بود غنائم باارزشی به چنگ که نظر اشباح را به خود جلب کرد. مسلماً از این خانه اشرافی که با سنگ

 آوردند.می
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ا شکسته و چون عنکبوتانی به درون خانه رخنه کردند. خانه که بیشتر به قصری ها رور شدند، پنجرهبنابراین فوراً به درون خانه حمله

 های گچی و طالیی تزئین شده بود.زیبا شباهت داشت با مجسمه

ها را بررسی یک اتاقبرخالف آنچه انتظار داشتند هیچ مرد مسلحی به سراغشان نیامد. آرام و بااحتیاط در خانه پخش شدند و یک

های بزرگ و زیبای خانه باال رفتند و در اولین اتاق را گشودند. در درون اتاق زن ها خالی بود و تاریک. سپس از پلهکردند. همه آن

 جوانی با فرزندش تنها بود.

 زن جوان با دیدن آنان از جا پرید و با وحشت پرسید: شما که هستید؟

 رهبر گروه با لحنی خشن گفت: در این خانه تنها هستی؟

 شود. باور کنید!قیمتی پیدا نمیا چیز گرانبله اینج -

 کنم.باور نمی -

حال و آشفته بود که در عین زیبایی بسیار پریشانکودکی که کنار زن بود با ترس خودش را به آغوش مادر چسباند. زن جوان 

 کودکش را میان بازوانش فشرد و گفت: نترس عزیزم. این سربازان با ما کاری ندارند.

با شک و تردید به این گروه مرموز که هیچ شباهتی به سربازان متفقین یا حتی متحدین نداشتند نگریست و دوباره گویی چاره زن بی

 روند.ها میخواست به خود دلداری دهد تکرار کرد: نترس پسرم. آنکه می

 خواهم.ای. همه را میهای فراوانی را پنهان کردهمرد با لحنی تهدیدآمیز گفت: مسلماً در این قصر باشکوه گنج

سوی مرد گرفت و گفت: تنها همین را دارم. اگر مایلید تمام خانه را بگردید و هر چه زن جوان دستبند طالیش را باز کرد و به

 خواستید ببرید.

ش را که مرد حریصانه طال را از دست زن گرفت و سپس به افرادش دستور داد تا تمام قصر را جستجو کنند. زن جوان موهای بلند

دانم شما کند. نمیشده است. این جنگ لعنتی همه را نابود میتازگی کشتهبه نرمی بر صورتش ریخته بود کنار زد و گفت: همسرم به

 یاورم و حال هر چه دوست دارید بکنید.از دوستان ما هستید یا دشمنان ما. درهرحال فرقی ندارد چراکه من تنها و بی

 ای، عزیزم!آرامی کودکش را نوازش کرد و زیر لب زمزمه کرد: تنها تو برایم ماندهکشید و بهزن غمگین و افسرده آهی 

صدا اشک ای کوتاه از سخنان زن جوان بر خود لرزید. زن آرام و بیها را ندیده بود لحظههای طوالنی مصیبت انسانمرد که سال

 فشرد که گویی جهانی را در آغوش دارد.چنان محکم در آغوش مینکرد. او فرزندش را آریخت و هرلحظه کودکش را نوازش میمی

 تواند این مادر و فرزندش را بکشد؟اش ناگاه اندیشید که چگونه میرحمیمرد با همه بی

 های جواهرات روی دیوار را نیز کنده بودند به نزدش آمدند و گفتند: دیگر چیزی نمانده است.در همین حال افرادش که حتی تکه

 رویم.بسیار خوب، حال می -

 ها را به من بسپارید.اش را آماده کرد و گفت: قربان، آنیکی از افرادش اسلحه

 کار را تمام کن. -
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سوی زن گرفت. زن کودکش را در پشت رهبر گروه اتاق را ترک کرد تا مرگ این بانوی جوان و کودکش را نبیند. مأمور اسلحه را به

ازآن زن و کودکش در آغوش هم به خون غلتیدند. مأمور بر باالی سر آن دو ه هر دو را کفایت کرد و پسخود پناه داد. تنها یک گلول

 آمد. گردن بند کودک را از گردنش پاره کرد و آن را میان لباس خود گذاشت و به دنبال گروه روان شد.

19 

 سرخ هایگل

ای باریک سوی جادهچیز مانند همیشه بود. او اتومبیل را بهکرد، همهمیلحظاتی بود که هاور سوار بر اتومبیلش از جاده اصلی عبور 

 هدایت کرد. این جاده تا دوردست ادامه داشت و دقایقی بعد ساختمان نجات قد برافراشت.

در آن شد. او خاطرات تلخ و شیرینش را به یاد آورد. مرگ دوستانش و زندگی خودش ها در آن آغاز میساختمان بزرگی که زندگی

هایش گشود، بر سرنوشتش که مبهم و نامعلوم بود و بر دختری ساختمان، اتاق زراندودی که برای اولین بار چشمانش را بر زیبایی

 کرد.اش میزیبا که پرستاری

بنابراین  ؛او در هنگام شورش کارگران با هزاران خطر به ساختمان راه یافت و ژانی مأمور نجاتش، همان دختر مهربان را نجات داد

 مدیونش نبود.

 داد؟تنگی آزارش میگونه غم و دلپس برای چه این

های سرخ، انگیزی را با وزش باد حس کرد، بوی گلهاور از اتومبیل پیاده شد و بر آن ساختمان باشکوه نگریست. او بوی عطر دل

 بوی زندگی و بوی عشق!

 ه نزدش نیامد. گویی او دیگر وجود نداشت.کس باما هیچ سوی ساختمان حرکت کرد؛آرامی بهاو به

کشید. هاور بر عصایش تکیه کرد و بازهم شک در آغوشش میساختمان بر این مهمان ناخوانده خیره شده بود. اگر بازوانی داشت بی

 بر آن مکان رازآلود نظر دوخت و زمان شورش را به یاد آورد که این مکان چه پرهیاهو بود

 انگیز بود.ید که در آن لحظات هنوز شیرین و دلای اندیشو به آزادی

 کنند؟ها چه میاو دوستانش و دختر زیبا را نجات داد اما با خود اندیشید که اکنون آن

گشود. درون راهروی ورودی هیچ چراغی روشن آرامی سوی ساختمان برداشت و به جلوی در رسید و آن را بههای دیگری بههاور گام

 جا را فراگرفته بود.حض همهنبود و سکوتی م

ها روشن شدند. دیوارها و سقف طالیی باآنکه غبارآلود بودند درخشیدند. این همان راهرویی بود که ها را زد و چراغهاور کلید چراغ

نظر  تر از قبل بهتر و کوچکسوی سرنوشتش برداشت. همان راهرو اما اکنون در نظرش تنگهایش را در آن بههاور نخستین گام

 رسید.می

 هایی با درهای طالیی وجود داشتند.راهرو طوالنی بود و در هر دو طرف آن اتاق
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هاور تالش کرد تا اتاقی که در آن دوران نقاهتش را سپری کرده بود به یاد آورد. فکرش خسته و پریشان بود اما بازهم کوشش کرد 

 تا به خاطر بیاورد.

شده از طال، ها قبل در ذهنش مجسم شده است مدد جوید. همان راهرو با سقفی حکلچشمانش را بست تا از تصاویری که سا

 اش.سو نزدیک به انتهای راهرو اتاقی کوچک با موسیقی ویژههایی زیبا و پرنور و در آنچراغ

ام پس از گشودن یکی از درها ها گوش فرا داد و سرانجها را گشود و به موسیقی آنسوی راهرو دوید و در یکایک اتاقهاور بهو آنگاه 

شنید. نوایی وبیداری بر روی تخت سپید و نرم آن را مینوایی آشنا به گوشش خورد. همان صدا، همان موسیقی که میان خواب

 های ابریشمی بر تن داشت، سوپ گرم و پنجره پرنور!باره برایش زنده کرد ... دختر زیبا که لباسیکچیز را بهنشین که همهدل

سوی پنجره رفت و آن را اش درخشان. او بهگونه زراندود و زیبا بود و آینههاور متحیرانه داخل شد و چراغ را روشن کرد. اتاق همان

ها هم چنان از آن پنجره زیبا به درون راه ها بود. بوی عطر گلهای وحشی و شقایقگشود. آن باغچه کوچک اکنون انباشته از گل

 را بست و نفس عمیقی کشید. یافت. او چشمانشمی

 شان جریان داشت.کردند و زندگیها بودند که عطرافشانی میها همان گلحاال دختر نبود، هاور دیگر هاور نبود اما این گل

 سوی تخت سپید برگشت، بر آن نشست و آرام بالشش را لمسغلتیدند پاک کرد و بهاش میآرام از گونههاور قطرات اشکی را که آرام

کرد، سرد بود. او لبخند تلخی زد و گفت: تو هم مانند من تنهایی! آیا تو همانی که مرا در آغوشت گرفته بودی؟ تو هنوز بوی عطر 

 زندگی را داری.

سوی پنجره رفت و به گوشه باغ خیره ای هاور به یاد درخت خشک سیب که در گوشه باغ تنها و غمگین خفته بود افتاد. بهلحظه

 کنم.فایده بود و سپس ناامیدانه گفت: حتماً اشتباه میاز درخت هیچ اثری نبود. او بازهم نگاه کرد ولی بیاما  شد؛

کنان گفت: به من بگویید که او بازهم سعی کرد که از میان موج اشکی که دو چشمش را فراگرفته بود ببیند اما ممکن نبود و ناله

 چه شده است؟ آن درخت کجاست؟

 ها گفت: آن درخت آنجا بود. من اطمینان دارم.انگان به گلهاور چون دیو

دانم که برای دختر مهربان اتفاقی افتاده است. کنید؟ من رست هاور هستم. به من بگویید. میاو ادامه داد: چه چیز را از من پنهان می

 دانم.می

 فایده.فایده بود، بیده است. تالش من بیگریست بر تخت سپید درازکشید و آرام زمزمه کرد: او مرشدت میهاور که به

داد صدای هاور غلتی زد و چشمانش بر دکمه قرمز کوچکی که کنارش روی دیوار بود افتاد و به یاد آورد که هرگاه دکمه را فشار می

 آمد.ازآن دختر زیبا به نزدش میشد و پسپیچید و در با نوای موسیقی گشوده میهایی در راهرو میگام

 آید.احمقانه دکمه را فشرد و گفت: اکنون او میاو 

جا که سرش را برگرداند کسی را ندید. دربسته بود و همهاما هنگامی ها و نوای موسیقی پیچید؛ای بعد در مغزش صدای گاملحظه

 صدا. او زمزمه کرد: نیامد!ساکت و بی
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رد جراحاتش دوباره بازگشته بود و نیاز به آن داشت تا دختر مهربان کس به مالقاتش نیامد. دهاور دوباره دکمه را فشرد و بازهم هیچ

های پریان بگوید. او هایش را مرهم نهد. او چشمانش را بست. زمان آن بود که دختر پرستار در کنار بالینش بنشیند و از قصهزخم

 هنوز صدای زیبا و گرم دختر را به یادداشت.

 و او از آن لحظات تلخ به خوابی شیرین فرورفت. هاور دویداندک خواب بر چشمان اندک

گرائید و در آن لحظات میان جنگل یا چیزی شبیه به آن، او در انتظار در خواب غروب زیبایی را دید که در آن خورشید به سرخی می

وزید نجا بادی مالیم میهای وحشی بود او را شناخت. آبود. اندکی بعد دختری جوان به نزدش آمد. هاور از بویش که بوی عطر گل

و سپس  کرد؛اما دختر گریه می زد. هاور به سویش رفت و در آغوشش گرفت؛و از وزش باد موهای ابریشمین دختر به نرمی موج می

 باد شدت گرفت ...

اد سردی رسید. از پنجره بها تنها صدایی بود که به گوش میکه هاور چشمانش را گشود شب شده بود. صدای جیرجیرکهنگامی

 کشید.آرامی زوزه میگاهی بهوزید و گاهمی

اش را تکانی داد و برخاست. دست چپش که روی کلید زحمت بدن خستههاور چندین بار چشمانش را باز و بسته کرد و سپس به

 د و به خود خیره شد.کرد. دستش را ماساژ داد و رو به روی آینه ایستاد، موهایش را مرتب کرمانده بود اندکی درد میزنگ باقی

باره به سراغش آمدند. یکانگیز بههای هراسای وجودش را فراگرفت. اندیشهآیا او تاکنون در رؤیا و خیالش نبود؟ شک و تردید لحظه

 از ابتدای زندگی اسرارآمیزش تاکنون.

ازآن به دست دزدان افتاد دزدی بود و پسشده بود. آن شب که به اسکله رفت و شاهد آدم شب بارانی در بندر شروعچیز از یکهمه

برد با ولی با یک طوفان یا یک حادثه عجیب به میان امواج فرورفت و بعدازآن چنانکه توگویی پس از مرگ در جهنم به سر می

تانش بود، آنکه بداند نقش اول را در آن داشت. او در این نمایش شاهد مرگ دوسجهنمیان مواجه شد. یک تئاتر احمقانه که او بی

خواری که هراسی از گناهان و شاهد فریادهای اسیران و لبخندهای ابلیس. او با خود شیطان مواجه بود. لرد خونشاهد شکنجه بی

 کرد؟راستی با چنین شراره پلیدی چه باید میکشتن و کشته شدن نداشت. به

نش فشرد و گفت: باید راهی وجود داشته باشد. اگر کارگران اما عصایش را میان دستا کرد؛هاور در خود احساس ناتوانی فراوان می

 چیز را یکسره کرد.توان این بار همهدوباره شورش کنند می

های ساکت بندر ببینم؟ آیا آزادی خویش را دوباره به دست توانم بار دیگر ماهتاب زیبا را در شبسپس با خود اندیشید: آیا می

 آورم؟می

بست و بار دیگر به اتاق خیره شد، شبحی از دختر مهربان در کنار تخت در آرامی را به خود آورد. پنجره را بهای زوزه باد هاور لحظه

روم، شاید آرامی زمزمه کرد: ای همه خاطرات من خداحافظ. دختر مهربان خداحافظ. من برای نجات ابدیت مینظرش آمد ... او به

 بار دیگر بازنگردم. بدرود!

شده ور غمگین و تنها خارج شد و در اتاق را بست تا از گذشته رها شود و از ابتدا شروع کند. اکنون افکارش دگرگونهاازآن و پس

 بود.

 اندکی بعد او از ساختمان نجات خارج شد.
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دیده جا در کام تاریکی فرورفته بود. گرداگردش تنها سیاهی بود و سوسوی نور قصرها که تا دوردست های شب بود و همهنیمه

 شد.می

ای گمان کرد که در صحرایی پهناور و خشک ایستاده است هاور سرمای اندکی را حس کرد. سرما و سکوت درهم آمیختند. او لحظه

 و با تردید از خود پرسید: آیا هنوز در کنار ساختمان نجات هستم؟

هایی سنگین حرکت ازآن با گامونرفته است. پسسرش را برگرداند و با دیدن ساختمان اطمینان یافت که الاقل هنوز به جهنم فر

 کرد. باآنکه اتومبیل داشت اما ترجیح داد تا پیاده برود.

ای شنید. لحظهرفت. او حتی صدای تپش قلبش را میاما هاور هم چنان به جلو می سیاهی و سکوت پیرامونش شدید و هراسناک بود؛

دید که در آن ا دقت اطراف را زیر نظر داشت خیره شد. او تنها حرکت لکه نور را میکه ببان بعد ایستاد و به حرکت نور چراغ دیده

ها نفر از سربازان مخصوص رفت. در تمام طول شب از لرد و همراهانش دهسو میسو و آنتاریکی شب از باالی برج قصر لرد به این

های شدید گرفتند. باوجود این مراقبتپیرامون قصر را زیر نظر میبان با نورافکن خود تمام کردند و عالوه بر آن دو دیدهمحافظت می

شده فایده بود. هاور بازهم جلوتر رفت، هنوز فاصله زیادی تا قصر داشت. گویی این ساختمان مهیب با هر قدم نفرینحمله شبانه بی

 گریخت.از او می

ای سرش را برگرداند و به پشت سرش شده است و لحظهجاده خارجکرد ناهموار بود و او دریافت که از آرام طی میراهی که آرام

 شد.خیره شد. تنها اندکی از شبح سیاه ساختمان نجات دیده می

شود. انتهای این چندان تندی شروع میها به راهش ادامه داد تا اینکه با کمی دقت دریافت که اندکی جلوتر شیب نهازآن او مدتپس

 لرزه ایجادشده باشد شباهت داشت.های بزرگی که از یک زمیندهانه آن بیشتر به زخم شکاف بزرگ معلوم نبود و

 شود.فشان یافت میهاور به فکر فرورفت: پس در انتهای این مغاک آثاری از آتش

او توانست  کرد.او بااحتیاط خم شد تا بتواند عمق شکاف را بررسی کند، از درون آن جریان مالیمی از گرما به بیرون تراوش می

آرامی جریان های سفیدرنگی را که بهها و به دنبال آن درخشش گدازهدندهصداهایی را بشنود، صدایی شبیه به موتور یا درگیری چرخ

 اند.سوی مسیری معین درحرکترسید که این مواد مذاب بهداشتند دید. چنین به نظر می

سختی بر خود مسلط شد و دوباره کشید و هاور را به عقب راند. هاور بهن زبانه میلحظه ناگهان فورانی از آتش و گرما به بیرودر یک

 انگیزی، خدای من!ایستاد و گفت: چه کوره شگفت

ها و جا را فراگرفته بود اما ناهمواریاو بر اطرافش نگریست. تاکنون به این قسمت از شهر اسرارآمیز نیامده بود. باآنکه تاریکی همه

 شد.ی در آن اطراف دیده میهای کوچکتپه

ای که بوی ساحل دریا را با خود داشت. او ای باد شدت گرفت و با خود ذراتی از شن را بر صورت هاور پاشید. شن و ماسهلحظه

 زده از خود پرسید: آیا اینجا ساحل دریاست؟شگفت

ها روئیده بود و با وزش ای سرخ کوچکی که میان علفهای را در زیر پای خود حس کرد، آرام خم شد و به گلهای تازهاو نرمی علف

 یافته بود.ای از بهشت راهرقصیدند نگریست. گویی در این سیاهی شبه به تکهباد مالیم باد می
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 زارهای زیبااش که در علفزار و گندمهای سرخ او را به خاطرات شیرینش فروبرد. به دوران کودکیهای تازه و عطر گلبوی دریا، علف

پیچید، هایش میسوی امواج دریا تا ستیغ سنگشد، به گردبادی که در آنهای دورش خیره میدوید و به افقسو میسو و آنبه این

کشیدند. سوی خود میها را بهچرخیدند و هر صبح پروانههای سرخش رو به آفتاب میبه باغچه کوچکی که پدرش داشت که در آن گل

 کشید. با غذای خوشمزه و نان گرم.در آن تا غروب انتظارشان را می ای که مادرشکلبه چوبی

ها از درک آن غافل هایش، به آنچه در این سالیافته است، به دنیای رؤیاها و خوابای راهای چنین حس کرد که به دنیای تازهلحظه

شفق را دید که چون قوس زیبایی از میان شکاف بود ... و سپس با دیدگان مضاعف پیرامونش را نگاهی انداخت. او حتی روشنایی 

شکافت. او دستانش را باال ای را میخاست و هر سیاهیها برمیسوی دور امتداد داشت. رنگی فسفری که از میان سنگها تا آنتپه

نزدیک بود. گویی او  رنگ چهخوبی ببند و درک کند. این پل هفتهایش را بهتوانست این کمان رنگین را لمس کند و رنگبرد، می

های نوری را که از عمق تاریکی گذشته و به ازآن هالهسو به سویی دیگر برود و پسخواند تا بر روی آن قدم گذارد و از اینرا فرامی

 های رنگارنگی که چون تشعشعات خورشید باریدند و سپس محو شدند.کردند دید. هالههر سو فوران می

اند. تر شدههاست دیدگانش گستردهدوید. او با خود اندیشید که مدتصبرانه به هر سو میو بادی که بی و پس از بازهم سیاهی بود

زده به اطراف خیره شد اما گونه که در لحظه مرگ در مکان اعدام چنین بود. آیا بازهم مرگ به دیدارش آمده بود؟ او وحشتهمان

 دید.کمان را میخورد ولی هنوز پرتوهای کمرنگ رنگینرخ به مشامش نمیهای سکس را ندید. حتی دیگر بوی دریا و گلهیچ

توانست راه رسید. چه خوب بود اگر میها زودگذر و فناپذیر آمدند. او هم سرانجام به پایان راه هستی میو آنگاه در نظرش زیبایی

 اما چگونه؟ سوی خوبی بازگرداند؛اش را بهکوتاه زندگی

چیز بود، ای تیره تنها فاصله او تا همهها از آن فاصله دارد، پوستهاش بود اما حس کرد که فرسنگد قدمیباآنکه آزادی در چن

 چیزی که رهایی بود و رهایی، نفس کشیدن، تالش کردن، خوابیدن و حتی مردن!همه

 یدند.غلتاش میآرامی بر گونههاور بار غم سنگینی را بر دوشش حس کرد و تلخی قطرات اشکی که به

فرسا بود. او مرگ ساده و ها برایش مشکل و طاقتور شده بودند و اکنون تحمل همه آنباره بر او حملهیکاحساسات تلخ و غمبار به

شده که چون کشتند، در این شهر نفرینپروا میگناهان را با چشمان خود دیده بود و ظلم و جنایت جالدان را که چه بیدردناک بی

 بود.جهنمی تاریک 

ها حرکت کرد تا از آن عبور کند. بدون شک در سوی یکی از تپهاو به خود آمد و اندیشید که از کدام سو باید برود؟ چرخید و به

که بر اوج آن ایستاد آرامی از شیب تپه باال رفت، باآنکه ارتفاع تپه زیاد نبود اما هنگامیشد ... و سپس بهسوی تپه قصر دیده میآن

های آن پرنورتر شد. او توانست قصر پادشاه را تشخیص دهد، زیرا چراغتر دید. نور قصرها اکنون کامالً دیده میا بهتر و واضحچیز رهمه

 وزید.ازآن باوقار به اطراف نگریست، بر باالی تپه باد سردتری میبودند و پس

های ارواح به گوش ن صدا که مبهم و طوالنی بود زمزمهمانست. از ایها میهای گرگگرفت و به نالهگاهی زوزه باد شدت میگاه

ها در های مرگ که خوفناکی آنهای سفیدی را دید. ماسکاش کرده بود صورتکای که احاطهرسید. هاور در ژرفنای سیاهیمی

دنبال آن صدای زوزه  ها گشوده شدند و بههای آنآور خیره شد. لبهای هراسشد. او با وحشت به این ماسکتیرگی شب افزون می

 ترسناکی از هر سو او را در میان گرفت.

 هاور از این خیاالت بر خود لرزید.
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چنان ژرف برده بود، یاس و ناامیدی. آنچیز را تجربه کرده بود. اندوه، ترس و آنچه بارها و بارها از آن رنجاو در این لحظات کوتاه همه

 ربود.اش را میها هستیگرفت و اینشکاند و از او قدرت فریاد زدن را میخکرد، بازوانش را میکه فکرش را فلج می

سوی نیستی بود و کرد. هر تپش قلبش شمارش معکوسی بهاندک مرگ را در تمام تنش حس میهاور آهی کشید. او رسوخ اندک

فشرد. گاهی تفاوتی قلبش را میر پوچی و بیسو بودن و زندگی کردن و از سویی دیگافتاد. از یکازآن برای دنیا هیچ اتفاقی نمیپس

اند، از همان ومرج به بازی گرفته نشده است؟ آزادی چیزی است که به ما آموختهراستی در این عرصه هرجاندیشید آیا بهبا خود می

اند. آزادی تنها شعری خوردهفریب دهند زیرا که خودها ما را فریب مییک، خود به آن ایمان ندارند. آناما هیچ بدو تولد تا پایان عمر؛

 اما برای چه کسی؟ کنیم؛کودکانه است که هر یک هزاران بار با خود زمزمه می

روم؛ برای هیچ، من می)کرد به یادداشت: )ها اندیشید. هاور هنوز شعری را که پدربزرگش در گوشش زمزمه میاو بازهم به گذشته

وخم، برگذر برهوتی پهناور که هرلحظه بر رقص سوی راهی پرپیچاین تن، از این قفس به چیز. ازبرای شما و برای رهایی از همه

هیچ امید، تنها با آواز وداعی زیباتر، با آنان که ای دیگر. بیاش به کرانهشود، از هر کرانههای مردگان پدیدار میهایش سایهشن

ایستد برای ما اندک میپریده اندککه قلب رنگو بسی دشوارتر و آنگاهنگرند که برایشان درک ما ناممکن است تفاوت بر ما میبی

ارزش شوند و بلندتر. ای تن بیهای مرگ بلندتر میازآن صدای ناقوساند و پسچیز گذشته است. دیدگان ما تیره شدهدیگر همه

رویم د است و زیباتر و اینک مائیم که میکه به مدد پروردگارش قدرتمن قدر است، چون شکوه تمام جهاناکنون کالبد تو گران

آور. پرواز ها مالقات کنیم خود را شگفتسوی نادیدنیسوی افالکی پهناور تا شاید که در آنتر. از این پلیدی بهسوی هستی جاودانهبه

 ((آور!سوی آسمان چه آسان است اما ماندن در خاک چه بد است و ننگبه

 با در حسی عمیق فرورفت.هاور از یادآوری این نغمه زی

چیز ناممکن بود. گویی بر گردنش غل و زنجیرهایی بال و آزاد بر اوج آسمان پرواز کند. برای او رفتن و ترک همهاو قادر نبود که سبک

 فشردند.لحظه گلویش را بیشتر میآور بودند و لحظهشده بود که سنگین و رقتاز تیرگی و سستی زده

حکم و جبر زمان اسیرشده بود اندیشید، به خودش که مأیوس و ناامید بود، از زمان حال، لحظاتی که در آن به هاور آرام نشست و به

 چیز.همه

و آنگاه به دخترکی که در سرنوشتش واردشده بود، سارا. موجود زیبایی که برای اولین بار دوستش داشت، با مهربانی، طراوت و 

های گل سرخ بودند. او دختری تنها بود که به هاور پناه آورده بود هایش غنچهی کوچک و لباش. چهره پرنشاطش چون بهاردلربایی

 کرد.اجبار چنین میاما شاید ... به

آنکه راه نجاتی برایش باشد. پس سارا توانست او را بکشد، آزار دهد و یا شکنجه کند بیهرحال هاور سرور و مالک او بود. میبه

 بود. چراکه سرورش با او مهربان بود ... پس اجباری وجود نداشت.گزار میبایست از او سپاسمی

کند و به آن اش کرده بود. نیرویی از برون که درون را کنترل میخوبی تجربهسال به 2اجبار اندیشید، چیزی که در مدت هاور به

اجبار باید خندید و یا گریه کرد، که بهکند. هنگامیکند. زنجیری که گاهی بر گردن آدمی سنگینی میخواهد امر میآنچه را که نمی

 مرد یا زنده بود.

آورد. ما ای ژرف پدید میگیرد و میانشان فاصلهناپذیر در راه زندگی است. آنچه میان آرزوهایمان قرار مییک گسستگی جبرانو این

 های دیگر بسته است و تنها جبر است و جبر.کنیم، چراکه راهبرد که سست و لغزان است اما ناگزیریم که از آن عبور را بر پلی می
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 اش توانست اندکی بیشتر خویشتن را بشناسد. خویشتنی که با خود داشت، برای همیشه.لحظه زندگیهاور از گذری کوتاه بر لحظه

چنان مبهم جلوه ای که گاهی آنستیبودنش کافی بود. هحال شکایتی نداشت چراکه تنها زندهو در این امر حق انتخابی نبود. بااین

شد و درد که عضالتش منقبض مییافت. او بارها این حالت زجرآور را تجربه کرده بود. هنگامیکرد که به مرگ بیشتر شباهت میمی

که حتی از رفت هوشی و نسیانی فرومیهایش را حرکت دهد و سپس به بیکه قادر بود تنها لبگرفت. آنگاهسراسر وجودش را فرامی

کرد. هاور بارها با خود اندیشید که آیا دچار بیماری سختی اش هراس داشت. یک تشنج آنی که او را به مرگ نزدیک مییادآوری

 نشده است؟

خوبی چشیده بود. او که در زندگی تنها باغم آشنا بود و بس. ها، چیزی که او طعم تلخش را بهقلبش به درد آمد، از این دردها و رنج

ازآن مرگ خواهرش، خواهر کوچکش در اثر بیماری اش بود و پسکه او در سنین نوجوانینیمه شب هنگامیمرگ پدرش در یک

خراشی را که مادرش العالج و سرانجام مرگ آخرین عضو خانواده، مادر مهربانش که از آوارگی بیمار شده بود. هاور هنوز لحظه دل

هاور را فشرد  دداشت. مادرش که الغر و ضعیف شده بود با دستانش در آخرین لحظات دستان لرزانآرام در بستر جان سپرد به یاآرام

انگیز بود. درک این نگاه عمیق در هایش را بر فرزندش که تنهای تنها بود انداخت، نگاهی که دردناک و غمو سپس آخرین نگاه

 واپسین لحظات زندگی مادرش برای هاور دشوار بود.

فشارد. آنگاه موجی که با دستانش هنوز دودست او را میدقایقی تلخ گذشت و هاور دریافت که مادرش مرده است، درحالی ازآنو پس

اش، از مرگ عزیزش، از اینکه چرا نمرده است. از این پوچی و نفرت از از اشک چشمانش را فراگرفت و آرام گریه کرد، از تنهایی

های اش نیز گریه کرد. چراکه هر زیبایی از آسیبخت آفریده نشده است؟ او از زیباییخودش که چرا یک پسرک زشت اما خوشب

 چیز گریه کرد!شد، او برای همهاش مجازات میدنیای پلید مصون نیست. او از این زیبایی

دید، یا در ها را میر آنشتافت و در دنیایی دیگخیال به نزد عزیزانش میتا هنگام مرگش که آسوده ای که گویی پایانی نداشتگریه

ها را باور کند. بار دیگر پدر، خواهر و مادرش را ببیند و آنسیاهی و یا در سپیدی. درهرحال تفاوتی نداشت، تنها مایل بود تا یک

 خبر بود.چراکه از این سرنوشت شوم بی

هیچ امید و تنها با داغی از درد و داده بود بیزدستاش را اکه اکنون خانوادهاش آغاز شد: هاور نوجوان سرنوشت تلخی که با تنهایی

 سوی نامعلومی حرکت کرد. بدون غذا و کاشانه!اندوه به

اما سرانجام ایستاد و با  کرد تا راه بازگشت را پیدا کند؛حالی کوشش میکه با پریشانها راه رفت درحالیساله ساعت 10این پسرک 

توانست دوباره به مزارع شمال ز غبار و دود دریافت که تاشش احمقانه بوده است. حتی اگر مینگاهی دقیق و متفکرانه به جاده پر ا

 شده بود.فایده بود. چراکه خانه و مزارع آنان توسط یکی از ثروتمندان آدمکش تصاحبآمریکا بازگردد بازهم بی

ر جاده چادر زده بودند، چادرهایی که پر از خاک و آتش که او به اطراف جاده نگریست آوارگان بسیاری را دید که گوشه و کناهنگامی

سوی چادرهای آوارگان حرکت ناچار بهآزرد. بهپناهی و از سویی دیگر گرسنگی شدید او را میسو احساس تنهایی و بیبود. از یک

 که بیشتر کودکان و زنان بودند هر یک به کاری مشغول بودند. کرد. جمعیت آوارگان

اما جوابی نیامد. او دهانه چادر را کنار زد و خواست  آرامی صدا زد؛وزید ... پسرک به اولین چادر رسید و بهشدیدتر میباد هرلحظه 

 ای گفت: آهای پسر، چی می خوای؟ادبانهداخل شود که مردی از پشت او را گرفت و به بیرون چادر کشید و با لحن بی

 کان داد.شدت ترسیده بود تنها سرش را تپسرک که به
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 مرد فریاد زد: گستاخ، جواب بده.

 خواهم. چیزی برای خوردن ... شما دارید؟پسرک نوجوان مؤدبانه سرش را پایین انداخت و گفت: غذا می

 حاال اوضاع فرق کرد. غذا هست ولی در ازای او چی داری؟ -

 ندارم. آقا!من ... من پول -

 بندم که گرونقیمتن.های قشنگی داری. شرط میت: لباسهای هاور جوان خیره شد و گفمرد حریصانه به لباس

 ها را دارم.پسرک اندوهگین گفت: فقط همین لباس

 هات رو به من بده، غذای خوشمزه بگیر!لباس -

 پسرک دچار تردید شد، او سرانجام ناچار بود تا شرط مرد را بپذیرد. مرد بازهم اصرار کرد: قبوله؟

 اما ... من ... -

 های پیراهن زیبایش را باز کرد و آن را درآورد.ناچار دکمهتر شده بود. پسرک بهنگی شدید اکنون آزاردهندهراهی نبود، گرس

 خندید گفت: حاال کفش هات رو در بیار.رحمانه میکه بیمرد فوراً پیراهن را از پسرک قاپید. سپس درحالی

 اهایش درآورد. مرد حتی کمربند او را نیز گرفت.های نو را از پپسرک از گرسنگی و ترس بازهم اطاعت کرد و کفش

پیچید بر خود لرزید. مرد اندکی به رحم آمد و گفت: دنبالم پسرک که اکنون نیمه عریان شده بود از باد سردی که زوزه کشان می

 بیا.

داخل چادر گرمای مطبوعی وجود روز نخورده بود به همراه مرد به داخل یکی از چادرها رفت. در پسرک به امید غذا که دو شبانه

 جا باش. اآلن میام.داشت، پسرک گوشه چادر نشست. مرد موهای نرم و بلند پسر را نوازش کرد و گفت: همین

ساله به نظر  40ای جز این نبود. این مرد کلی زیرا چاره کرد؛بایست که به این مرد اعتماد میمرد از چادر بیرون رفت. پسرک می

ریشی که او را پیرتر نشان های کلفت و تهرنگ و ترسناک و لبندامش تنومندتر از حد عادی بود، با چشمانی آبیرسید ولی امی

 داد.می

ای که به خاطر آن ها را جلوی او گذاشت. غذای خوشمزهپسرک دقایقی را انتظار کشید. سپس مرد داخل شد و ظرف خوراکی

ای گوشت بود. پسرک بااشتها شروع به خوردن گوشت و نان کرد، رگی از نان، آب و تکهداده بود شامل تکه بزهایش را ازدستلباس

 ماه از خوردن آن محروم بود. 4چیزی که مدت 

 مرد آن حال پرسید: پسر جون، قیافت به بچه پولدارهای شمال آمریکا می خوره. پدر و مادرت کجان؟

از چنگ ما درآوردند و ما آواره شدیم. خواهرم و مادرم چندین روز پیش مان را اند آقا. بعد از مرگ پدرم زمین و خانهمرده -

 مردند. حاال من کسی را ندارم و تنها هستم.

 خدای من، پس تو فرار نکردی؟ -

 نه آقا، من راهی برای فرار ندارم. -
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رپناهی کوچک. او در ازای پسرک در آن لحظات با خود اندیشید که دقایقی بعد یا ساعاتی بعد چه باید بکند؟ بدون خانه و یا س

 کرد؟وقت ... چه باید میشد و آنزودی بازهم گرسنه میداده بود و بههایش را ازدستای غذا نیمی از لباسوعده

دهید تا من مدتی کوتاه نزد شما باشم؟ پسرک به خود جرئت داد، اما بازهم قادر نبود لرزش صدایش را پنهان کند: آقا، اجازه می

 دهم که مزاحمتی برایتان ایجاد نکنم.قول می ز و نه بیشتر.فقط چند رو

 کاری بلدی؟چه -

 دهم.هر کاری که شما بخواهید انجام می -

کرد ای داشت. اگر او را به حال خود رها میمرد به فکر فرو رقت. این پسرک اکنون تنهای تنها بود، پسرکی که تا مدتی پیش خانواده

 مرد.از تنهایی و گرسنگی می

 کنم، آقا!سرک با نگاهی معصومانه تقاضایش را تکرار کرد: خواهش میپ

 مرد سرانجام پذیرفت تا پسرک را مدتی کوتاه نزد خود نگاه دارد.

 ها رنج و ناراحتی.ترین خواب عمرش بود. پس از مدتو بدین ترتیب آن شب پسرک در چادر خوابید، این خواب شیرین

 و شب سپری شد ...

 های پسرک را به او بازگرداند و او را به بیرون چادر برد و سپس گفت: با من بیا!مرد لباسصبح روز بعد 

جا را احاطه کرد. مرد سوی جاده در جهت شمال حرکت کرد و پسرک نیز به دنبالش روان شد. مدتی بعد مه صبحگاهی همهمرد به

 دوید.می اختیار به دنبالشرفت و پسرک بیبامهارت از میان مه به جلو می

ها و کم صدای اسبهای چوبی یک شهرک بودند. کمها خانهای سر برافراشتند. آنهای تیرهو سرانجام در میان سپیدی مه سایه

 اما برای چه هدفی؟ شک به یک شهرک شلوغ و پرجمعیت آمده بودند؛ها نیز بر آن افزوده شد. بیوآمد کالسکهرفت

تر به نظر انگیز از میان مه ترسناکیستاد، پسرک از ترس به بدن مرد چسبید. این شهر هراسمرد در نزدیکی مدخل ورودی شهر ا

 رسید. پسرک در آن حال چیزی شبیه به این شنید: منو پدرت خطاب کن، فهمیدی؟می

 او به خود آمد، مرد سخنش را تکرار کرد. بازوان پسرک را تکانی داد. پسرک پاسخ داد: بله آقا.

تر شد. دو انسان بر باالی دو زده به دو جسدی که در دو طرف دروازه آویخته شده بودند دقیقسرک با دیدگانی وحشتازآن پو پس

 خوردند.ستون به دار آویخته شده بودند و با هر وزش باد تلوتلو می

ور شد. غریب در وجودش شعلهپیچید. پسرک این بو را حس کرد. احساسی شده با باد به هر سو میبوی مرگ از این اجساد متالشی

بینی، دوست من بود، ولی کشید گفت: اون یکی رو میکه پسرک را به همراه خود میاین شهرک تنها یک شهر نبود. مرد درحالی

 ها دارش زدن. تنها به خاطر سرقت به کیف.فطرتاون پست

ر بود. در آن حال بوی دیگری را حس کرد. بویی مرگی واما پسرک به سخنان مرد توجهی نداشت. او در دنیای متالطم درونش غوطه

 لولید.که در آن فضای کرخت و مرده می
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ها اختیار دستان مرد را فشرد. آنآور بود. پسرک بیخراش و هراسخاست که دلای برمیهای دار نالهبا هر تکان اجساد از چوب

بازهم به آن دو الشه خیره شد. دو سارقی که به مجازات عمل خود رسیده های کمرنگ اجساد گذشتند. پسرک آرام از زیر سایهآرام

 بودند.

وآمد بودند. چیزی که کامالً هایی از چوب و فلز. مردان و زنان بسیاری در حال رفتها وارد شهر شدند. شهر نوساز بود، با خانهآن

پریده پوش و دیگری پسرکی رنگنگریستند که یکی مردی ژندهعادی بود. برخی از عابران با نگاهی تحقیرآمیز به این دو ناشناس می

 بود.

مرد گفت: اینجا شهر ثروتمندیه و برای دزدی کامالً مناسبه. برای سیر کردن شکم الزمه که گاهی آدم دزدی کنه. اگه غذای چرب 

 رو دوست داری باید که هر چی می گم گوش بدی.و نرم

 بله آقا. -

ای که داره چیز باارزشی پیدا می شه، بینی؟ ظاهراً در صندوقچهن. اون مرد جوون را میهای من توجه کخوب به حرف -

 پسر تو می دونی جنگل کجاست؟

 فکر کنم آقا، بله. -

زنان خودتو به اون جوون برسون و بگو که مادرت در حال مرگه، بهش مانم. تو نفسبسیار خوب. من توی جنگل منتظر می -

 نگل باید. فهمیدی؟التماس کن تا همراهت به ج

 آقا؛ برای چه؟ -

 می خوام ازش مقداری پول بگیرم، همین. اون دوست منه. -

 بسیار خوب آقا، هر چه شما بخواهید. -

 برو پسر، عجله کن. -

 رسید متوجه او شد. پسرک آنچه مردساله به نظر می 26که  سوی مرد جوان رفت. جواندوان بهلوحانه باور کرد و دوانپسرک ساده

 و خواسته بود برای جوان بازگو کرد. مرد جوان پرسید: حاال چرا مرا انتخاب کردی؟از ا

 رسید و دوست ...تر از دیگران به نظر میقربان شما مهربان -

 دوست که؟ -

 قربان، عجله کنید. -

دوید و پسرک میبهایی در دست داشت کنجکاوانه به دنبال پسرک از شهر خارج شد. که عصای طالیی و صندوقچه گران مرد جوان

 کم مه از بین رفت و در آن حال پسرک به همراه مرد جوان به جنگل رسیدند.مرد جوان به دنبالش روان بود. کم

 جا باشد، قربان.کنم همینپسرک ایستاد و گفت: تصور می

 بینم. پس مادرت کجاست؟مرد جوان به اطرافش نگریست و سپس گفت: اما من کسی را در این حوالی نمی

 مادرم، قربان ... -
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هوش رحمانه با چوب بر سرش کوبید. جوان بیور شد و بیقبل از آنکه پسرک سخنش را پایان دهد مرد وحشیانه به جوان حمله

کرد فریاد زد: که فرار میرا برداشت و درحالی نقش زمین شد و سپس در میان نگاه ناباورانه پسرک مرد صندوقچه و عصای جوان

 ن بیا.عجله کن، با م

رحمی کشته بود تنها برای صندوقچه و عصای کوچک و در چاره را با بیناچار مرد را دنبال کرد. این دزد کثیف جوان بیپسرک به

 این جنایت پسرک را فریب داده بود چراکه آن جوان دوستش نبود.

 برد.با خود میکه پسرک را نیز ها به چادرها رسیدند. مرد داخل چادرش شد درحالیدقایقی بعد آن

 ای پنهان کرد.ای نشاند و غنائمی را که به چنگ آورده بود با حرص و ولع در گوشهسپس پسرک را در گوشه

 لرزید گفت: آقا، شما او را کشتید و مرا فریب دادید. او دوست شما نبود.که از ترس و وحشت میپسرک درحالی

 کشم. همونطور که اآلن دیدی، خیلی راحته کوچولو.خودم تو رو می ساکت شو، اگه درباره این موضوع چیزی به کسی بگی -

 کنم. تو چیزی ندیدی درسته؟ات میزده بود تهدیدش کرد: خفهکه دستانش را دور گلوی پسرک حلقهو آنگاه درحالی

 بله آقا. من چیزی ندیدم. -

 آفرین کوچولو. -

سادگی او را نیز چون دیگران رحم بهه جانش درخطر بود. این مرد بیزیرا ک پسرک کامالً ساکت شد و دیگر سخنی بر زبان نیاورد؛

 کشت.می

های وحشتناکی دید. تا آنکه چند روز از آن واقعه تلخ گذشت آن شب پسرک با رنج و عذاب فراوان به خواب رفت و در خواب کابوس

 .اما این آرامش مدت زیادی دوام پیدا نکرد چیز به جریان عادی بازگشت؛و همه

 که بازوی پسرک را گرفته بود با زور او را همراه خود برد.سوی شهرک حرکت کرد درحالیروز شانزدهم حوالی عصر مرد دوباره به

 ترسم.کنان گفت: آقا، شمارا به خدا رهایم کنید. من میپسرک ناله

 پسر جون، من به تو نیاز دارم. -

 نه آقا. -

 ر کاری هستی. پس خفه شو و همراهم بیا.این خود تو بودی که گفتی حاضر به انجام ه -

ای را در نظر گرفت و ساله 50توجه کند. مرد این بار زن ای که کمتر جلبگونهها به شهر رسیدند و واردش شدند. بهلحظاتی بعد آن

آور بود و بازهم و دلهره پسرک را وادار کرد تا نزد زن برود. پسرک پیرزن را همراه خود به جنگل کشاند. به قتلگاهی که اکنون تاریک

ای که چارهپریده به جسد پیرزن بیای رنگاش را به هالکت رساند و آنچه داشت به غارت برد. پسرک در آن حال با چهرهمرد قربانی

 فریبش را خورده بود نگریست و سپس با تهدید مرد همراهش بازگشت.

چاره با خود اندیشید که مرگ بهتر از این اسارت است. او . پسر بیای در چنگالش بودمرد اینک چون شیطان و پسرک چون برده

شد. پسرک از خودش احساس کشاند و سرانجام خودش نیز در این دام گرفتار میای قربانیان را به دام مرد میپروردهچون دست

 نفرت کرد.
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 .از آن روز به بعد مرد کامالً مراقب پسرک بود تا فرصتی برای فرار پیدا نکند

همدست این مرد  عنوانور شده بود. بدون شک او هم بهکرد، از این منجالبی که در آن غوطهپسرک گاهی از تنهایی و اندوه گریه می

هایش ادامه دهد اما حتی یک آویختند. این مرد به کمک پسرک توانسته بود به دزدیها او را نیز به دار میشد. آنقاتل مجازات می

بندد تحمل کند. هیچ راه فراری وجود نداشت. این سختی برپاهایش میداده بود. او ناچار بود تا طنابی را که مرد بهسکه هم به او ن

 تر بود.ها دردناکطناب مچ پاهایش را زخمی کرده بود اما اسارت روحش از این زخم

سوی جنایتی دیگر پیش رفت. قلب مراه مرد بهشش روز بعد در یک صبح بارانی برای سومین مرتبه زمان رفتن فرارسید. پسرک به ه

 شد؟تپید و سراسر بدنش را وحشت غریبی پرکرده بود. این بار چه کسی قربانی میتندی میکوچک پسرک به

 ای به یاد اجساد دو دزدی که بر دار آویخته شده بودند افتاد، با بوی عجیبی که قبالً نیز از مردگان حس کرده بود.پسرک لحظه

کشیدند رحمانه میبرد. در آن حال پسرک آهی کشید و به دستان مرد که بازوان او را بیحریصانه پسرک را به دنبال خود میمرد 

 نگریست.

 ای کند.شده بود، او درد را در بازوانش حس کرد اما توانایی آن را نداشت که حتی نالهبدنش از اختیارش خارج

آلود کرده بود. مرد در پشت ستون دروازه مخفی شد و پسرک نم زمین را اندکی گلد. باران نمها خیلی زود به دروازه شهر رسیدنآن

 بینی؟ بیارش به جنگل.را به جلو هل داد و گفت: اون زن جوون رو بالباس قرمز می

 لرزید گفت: آقا ... من قدرت این کار را ندارم، دیگه نه!شدت میپسرک که به

 کشمت. برو!وگرنه می را بیرون کشید و گفت: برو لعنتی ایمرد چاقوی تیز و برنده

د از پشت ستون بیرون آمد سوی زن جوان حرکت کرد. مراختیار به داخل شهر و بهپسرک بازهم قدرت مقاومت را از دست داد و بی

ده بودند. آنچه تاکنون سابقه اما چیزی نظرش را جلب کرد. در داخل شهر چندین مأمور مسلح کالنتر ایستا تا فوراً به جنگل برود؛

توانست نادیده گرفته نداشت. بدون شک غیبت مشکوک یک جوان پولدار و یک پیرزن که هر دو از اهالی محترم شهرک بودند نمی

ها را برای آخرین گذشت. بسیاری از زنان و مردان شهادت داده بودند که آنخصوص که مدت چندین روز از نبودن آنان میشود به

 اند.ازآن دیگر دیده نشدهشوند و پساند که از شهرک خارج میر همراه یک پسرک موطالیی دیدهبا

کالنتر شهرک و افرادش مدتی بعد اجساد خونین آن دو را یافتند و درصدد برآمدند تا این پسرک و همدستش را که شهرک را دچار 

 وحشت و ترس کرده بودند دستگیر کنند.

 ها از قتل دو قربانی باخبر شده بودند.کالنتر به وحشت افتاد. آنمرد با دیدن مأموران 

سوی پسرک متوجه شد، یکی ها بهای بعد نگاهسوی زن جوان حرکت کرد. لحظهآنکه از این دام وحشتناک باخبر باشد بهپسرک بی

 شناسم.از زنان فریاد زد: خودش است، پسر موطالیی، او را می

 بله خودش است، باید بگیریمش.و سپس همه تأیید کردند: 

 گویند: بایست پسر، پیدایت کردیم.دوند و میپسرک با ناباوری صدای فریادهای مردان را شنید که به سویش می
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ها او را به شده است و آنو سپس از هر سو مأموران و مردان با چوب و تفنگ به دورش حلقه زدند. پسرک دریافت که بازی تمام

 اند.چنگ آورده

ای پسرک درد شدیدی را در کمرش حس کرد و به جلو پرتاب شد. یکی از مردان با قنداق تفنگ به کمرش کوبیده بود. دو و لحظه

 گناهم. باور کنید ...مأمور دستان او را از دو سو گرفتند. پسرک با وحشت گفت: من بی

ها گریخته بود شلیک کرده سوی مردی که از چنگ آنمأمور بهسوی دروازه کرد. دو و آنگاه صدای شلیک دو گلوله همه را متوجه آن

کرد اما سوی جنگل فرار میکشان بهخراش را نگاه کرد. مرد که بدنش خونین بود کشانبودند. پسرک با وحشت این صحنه دل

 مأموران به سویش دویدند و با قنداق تفنگ وحشیانه بر سروصورتش کوبیدند.

 من!پسرک فریاد زد: نه خدای 

جان مرد را کشیدند و به داخل شهرک آوردند. پسرک با چشمان پر از اشک مرگ دردناک مرد را دید، مردی که به مأموران الشه بی

 او غذا داده بود و از گرسنگی نجاتش داده بود.

پریده به مردان و زنان بسیاری ای رنگدو مأمور پسرک را با خشونت به جلو هل دادند تا به نزد کالنتر بروند. او در آن حال با چهره

 بردند.کشان به جلو میگفتند نگریست. مأموران او را کشانزده بودند و به او ناسزا میکه گردش حلقه

چنان بود که مأموران را کنار کشیدند و بر سر پسرک ریختند. پسرک بر زمین افتاد و سپس ضربات مشت و لگد و خشم مردم آن

 یدن گرفت و گل و خاک او را احاطه کرد.چوب بر بدن کوچکش بار

کوبیدند جان شده بود میرحم با لگدهای محکم بر پهلوها و پست پسرک که نیمهپسرک از درد فراوان رو به بی خوشی رفت. مردان بی

خاک و گل  بازشچاره گذشت و دردهان نیمهزدند. دقایقی پر از درد و وحشت بر پسرک بیای دیگر با چوب بر بدنش میو عده

 ریخت.

 آنکه بتواند حرکتی کند.آورند بیکرد که چه بر سرش میهوشی فرورفت. در آن حال تنها حس میاندک به اغماء و بیاو اندک

ها باشد، سراسر مغزش را شنید، در میان خأل و سیاهی بدون آنکه قادر به درک شنیدنیو سپس بدنش کامالً سست شد اما هنوز می

 هوشی کامل دیگر درد شدیدی وجود نداشت. او تنها کوفتگی سراسر بدنش را درک کرد.ت و در بیتیرگی فراگرف

 شد. در آن حال چیزی شبیه به این شنید: باید او را کشت!ای بر بدنش کوبیده نمیمدتی کوتاه گذشت. دیگر ضربه

 کافیه. فعالً -

 و آنگاه بازهم سکوت عمیقی بود ...

ها را شنید. او حتی طعم خون و گل را دردهانش کشند. او صدای مالیده شدن به گلوی زمین میسپس حس کرد که بدنش را ر

 حس کرد. آنگاه با چیزی شبیه به چوب بر شکمش کوبیده شد. درد اندکی را احساس کرد و چنین شنید: این پسرک باید بمیرد.

 او را کشتید. دیگر کافی است. -

 خواهد.حق با اوست، کالنتر او را زنده می -

 داند.کالنتر از انتقام چیزی نمی -
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 درهرحال باید او را ببریم. -

ها و پاها بلند ها کشیده شد و سپس آویخته شدن بدنش را بر بازوان و پاهایش حس کرد. گویا دو تن او را از دستو بازهم میان گل

ختی قراردادند، سطحی از جنس سنگ یا چوب و ها باال رفتند و او را روی سطح خشک و سکرده بودند و بعد از چیزی مانند پله

 چنین گفتند: جناب کالنتر، پسرک را آوردیم.

 اید؟هایی بر روی چوب در مغز پسرک پیچید و صدایی گفت: خدای من، شما با او چه کردهطنین گام

 ور شدند، قربان.مردم به او حمله -

 او مرده است؟ -

 دانم قربان.نمی -

هایش باشد. کالنتر گوش داد و گفت: آنکه حتی قادر به جنباندن لباش قرار گرفت حس کرد بیسینهپسرک سر کالنتر را که روی 

 تپد اما هنوز زنده است.قلبش بسیار آرام می

 هوش است.و ادامه داد: بیسار خوب، عجله کنید. او را به دفتر من بیاورید. او بی

 بله قربان. -

شانه خود انداخت و به سمت دفتر کالنتر حرکت کرد. کالنتر او را روی دستانش گرفت  ها پسرک را برداشته و رویسپس یکی از آن

کرد ولی دیگر پهلوها و کمرش دردی و آرام روی تخت خواباند. پسرک در آن حال تنها درد اندکی را در پاها و شکمش حس می

 چاره.چنین گفت: پسرک بیآرامی شروع به پاک کردن صورت پسرک کرد و در آن حال نداشتند. کالنتر به

جان ها، پاها و بندش نیز سست و بیهایش چون کوهی سنگین شده بود. دستهایش را حرکت دهد اما لبپسرک کوشش کرد تا لب

 بودند.

شد احساس کرد. در آن اتاق دیگر اندک بر وجودش جاری میبخشی را که اندکدقایقی در سکوت گذشت. آنگاه پسرک گرمای لذت

 رسید. سرمایی نیز وجود نداشت.ل و خون به مشام نمیبوی گ

آلود و مجروح ها را از صورت پسرک پاک کرد. سراسر بدنش خونها و خونخوبی درک کرد. کالنتر گلاو نوازش مهرآمیز کالنتر را به

 بود.

پش خراش برداشته و کبود شده بود پریده بود، گونه چخون و رنگهایش بیداشتنی خیره شد. لبکالنتر دلسوزانه به پسرک دوست

 و چند نقطه از گردنش زخمی و خونین بود.

کرده دیدگی ورمهای مختلف بدنش پرداخت. پهلو و کمر پسرک براثر ضربهای پیراهن پسرک را باز کرد و به بررسی قسمتاو دکمه

ها عمیق بود، زخم سمت د و تنها یکی از آنندیده بود. شکم پسرک نیز در چند محل زخمی شده بوهایش آسیببود ولی استخوان

 راست شکمش.

 ها پرداخت.ازآن به ضدعفونی و باندپیچی زخمکالنتر پس
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خواست بداند که زده چشمانش را گشود و به اطرافش نگریست. میازآن ساعاتی طول کشید تا پسرک به هوش آید. او وحشتو پس

 کس اطرافش نبود.یچدهند؟ اما هرحم آزارش میآیا هنوز مردان بی

 تر شد. در آن حال مردی وارد شد و گفت: خوب است، به هوش آمدی؟او روی تخت و در اتاقی گرم بود. با کنجکاوی به اطراف دقیق

 ای قرار داشت، بدون شک او کالنتر شهر بود.بر روی سینه مرد ستاره

 خواهید مرا مجازات کنید؟بان، میرمقی گفت: قرچیز را به یاد آورد و آنگاه با صدای بیپسرک همه

 نه مجازاتی در کار نیست. -

 کالنتر پسرک را آرام نشاند و ادامه داد: حالت چطور است؟

 خوب هستم قربان. -

 ها تو را کتک زدند؟آن -

 کنم دیگر مرا به دست آنان ندهید.بله با مشت و چوب، خیلی بد بود. قربان خواهش می -

 رک داد. پسرک با میل فراوان قهوه را نوشید و اندکی جان گرفت.کالنتر یک فنجان قهوه داد به پس

 مرد پرسید: مردی که کشته شد که بود؟

 پسرک به وحشت افتاد و گفت: او ... او پدرم بود.

 کنم. دیگر نترس ... او مرده است، حال راستش را به من بگو.ولی من چنین تصور نمی -

کرد، را برای کالنتر بازگو کرد و در آخر گفت: باور کنید که ناچارم؛ او مرا تهدید میپسرک نفس راحتی کشید و سپس تمامی ماجرا 

 ترسیدم.من از او می

 کنم.سخنانت را باور می -

 گذارید که من بروم؟پس می -

 هایت بهتر شود.حاال نه مدتی نزد من باش تا زخم -

 د.کشتنقربان، شما مرد مهربانی هستید. اگر شما نبودید مردم مرا می -

ها و اش آغاز کرد. صفحات تلخیرا در پناه خود گرفت و بدین ترتیب هاور نوجوان فصلی تازه را در دوران زندگی ازآن کالنتر اوپس

 اندک خویشتن خویش را دریافت.ها ورق خوردند و او اندکآلودگی

گسیخته. های عنانی، به طوفان امواج و فوران مذابطلبید. با کشاندن او به شهر رؤیایاما بازی سرنوشت هم چنان او را به رقابت می

 خاست چه خوب بود!ای کودکانه که به خوابی شیرین شباهت داشت و اگر از این رؤیا برمیچون بازی

ور بود. چنانکه حتی روشنایی فضا را درنیافت. پرتوی زرینی اش غوطهحرکت و افسون در رؤیاهای کودکیبر باالی تپه شنی هاور بی

 دم صبح واقعی نبود.شباهت به سپیدهه بیک
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بخشیدند، با رقصی آرام و با هایی که به چمن طراوتی صدچندان میوضوح ببیند. گلهای زیبای سرخ را بهو آنگاه او توانست گل

 نوازش پدرانه باد.

های سرخ از تپه پایین آمد و گلسوی اهمیت بهدانست که باید به سبب غیبت نابهنگامش به لرد پاسخگو باشد. او بیهاور می

 درخشید روان شد.سوی قصر پادشاه که اینک کامالً میها چید و سپس در جهتی دیگر بههای از آندست

 سرعت سراسر شهر را در برگرفتند.پرتوهای نور به

چرخیدند تا ردپای هاور را می ها سرگردان و آشفته در این گردابوزید و شنرقصیدند، باد میهای سرخ میهای شنی گلمیان تپه

تا  های ماهتاب خیالی بدوندها تا سپیدیتا آنکه دوباره شب فرارسد و از دل تاریکی بندندتا ناپایدار و لرزان به هر سو نقش بپوشانند

... با صدایی که ما قادر  صدا و آرام و یا شایدمکان کنند، بیها به دنیایی دیگر نقلتفاوت از پلیدیچیز را پشت سر گذارند و بیهمه

 به درک آن نیستیم!

20 

 تنهایی

زودی به قصر پادشاه رسید و آنگاه درهای آهنین قصر در برابرش گشوده شدند و او وارد مراجعت هاور مدت زیادی طول نکشید، او به

 شد.

و جاللی است که من در جستجویش همه شکوه برای هاور این قصر زیبایی و درخشش گذشته را نداشت. با خود اندیشید آیا این

 بودم؟

 خواهم تنها باشم.اما هاور خطاب به آنان گفت: رهایم کنید، می اش کنند؛در همین هنگام مأموران به نزدش آمدند تا همراهی

تنگ و لهای گل سرخ در دست داشت و دو سپس به راه خود ادامه داد. مأموران از او در شگفت بودند. جوانی که چون ابلهان دست

 گریخت.زده از همگان میشتاب

 پرستد.هاور در ظرف چندین روز دریافت که سارا را دوست دارد و او را می

 اما آیا او نیز دوستش داشت؟

ای چهره خندان سارا را در زودی به مقابل در اتاق خود رسید. لحظهزده دوید تا هر چه زودتر به نزد سارا برود و بههاور جوان شتاب

 کس در آن اتاق زراندود نبود.درنگ در را گشود ... اما هیچنظر مجسم کرد و بی

دانست که در نبود او در ظرف همین چند روز دلسردی عمیقی بر هاور چیره گشت چراکه هر چه جستجو کرد سارا را ندید. او می

 خبر که در دل خود را سرزنش کرد.چنان بیت. آنخبر اسچیز بیرسید که او از همهاتفاقات فراوانی افتاده است و به نظر می

اما واقعیت چیز  ور بود؛که هاور خودخواهانه در رؤیاهای خود غوطههایش، درحالیاش سخن گفته بود و از دردها و رنجسارا از تنهایی

ر جوان شانس پیروزی وجود نداشت. اش کرده بود. برای هاودیگری بود. ظلم، شکنجه، زورگویی و اندوه تمام چیزهایی بودند که احاطه

 مردند!های سرخ میمرد، گلشدند. سارای زیبا میمرد همه نیز با او قربانی میاگر پادشاه می
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 رمق فریاد زد: سارا، کجا هستی؟هاور ناگاه بر خود لرزید و بر زمین افتاد. او بی

فشارم. اند، من خوشبختی را میان دستانم میها خوشبختیهای سرخ را میان دستانش فشرد و اندوهگین زمزمه کرد: ایناو گل

تر شد. حال این چند شاخه گل تنها تر و عبوسها از من روی گرداند. هر چه به رویش لبخند زدم او عبوسای که سالخوشبختی

دانم کجا هستی؟ برگرد. تو را به ای را که از ما گریزان بود به تو هدیه کنم. نمیچیزی است که دارم. سارای عزیزم، بیا تا خوشبختی

 خدا برگرد. دوستت دارم!

گفت از زمین بلند کردند و روی زده شاهزاده جوان را که چون دیوانگان هذیان میدر این هنگام مأموران در اتاق را گشودند و وحشت

اند. هایی را که پرپرشدهکنید؟ گلس میها را حکنان گفت: آیا شما هم چون من بوی عطر گلتخت خواباندند. در آن حال هاور ناله

 کنید؟ سارا کجاست؟ مرا نزد او ببرید.آیا حس می

 سرورم او در بستر بیماری است. متأسفم. -

 ها را به او هدیه کنم.خواهم این گلخواهم او را ببینم. میمی -

هاور را رها جان بر تخت سپیدی خفته بود. مأموران بیرمق و حال را به اتاق سارا بردند. درون اتاق سارا بیدو مأمور شاهزاده پریشان

ای پارهکردند و او تلوتلوخوران خود را به جلو کشید. بدون عصا، بدون آنکه به چیزی متکی باشد. تنها خودش بود و بدنش و قلب پاره

 های بسیاری داشت.که زخم

 داشتنی!ز زیبا و دوستپریده و آشفته بود اما هنوهاور خود را به سارا رساند. او رنگ

 آرامی زمزمه کرد: سارا، من هستم، هاور. برخیز.هاور خم شد و به

 هایش جلوگیری کند اما ممکن نبود.هاور کوشش کرد تا از سرازیر شدن اشک

ها کردم که مرا تنهایش را گشود و با دیدن سرورش تبسمی کرد و گفت: سرورم، شما برگشتید؟ گمان میآرامی چشمسارا به

 اید.گذاشته

 که دوستت دارم؟توانم تنهایت بگذارم درحالیهاور دستان سارا را میان دستانش فشرد و با صدای لرزانی گفت: نه عزیزم. چگونه می

 خوشحالم که کنار من هستید. سرورم. -

 کاش من بجای تو بودم.توانم درد کشیدن تو را ببینم. اینمی -

 برم.سالمت نمیاین بار از این مجازات جان به اما نه سرورم، این مجازات من است؛ -

اند! متأسفم، رنگها در برابر تو چه بیهای سرخی را که چیده بود عاشقانه در کنار صورت سارا نهاد و سپس گفت: این گلهاور گل

 توانستم برایت بیاورم.ای بهتر از این نمیهدیه

 های زیبایی.چه گل -

 خواهم تا ابد در کنارم باشی.خواهم با تمام وجود باورت کنم. میبا تودارم. می سارای عزیزم، من سخنان بسیاری -

ها، ماه و توانم ستارهکنم. میام. اکنون احساس آزادی میمتأسفم، دیگر دیر شده است و من به پایان راه زندگی رسیده -

 میرم و آزاد شوم.توانم بهای سال آرزوی دیدنش را داشتم. میخورشید درخشان را ببینم که سال
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 ای؟های سال در کنارم باشی، برای شکست دادن لرد. آیا فراموش کردهکنم. تو باید سالنه خواهش می -

 توانم.سارا لبخند تلخی زد و گفت: سرورم. دیگر نمی

 رحمی نیست که مرا تنها بگذاری؟آیا این بی -

 کرد گفت: متأسفم.گریه میصدا که ساکت و بیآرامی تکان داد و درحالیسارا سرش را به

های ساکت بندر میان خواستم در شبخواستم تا ابد در کنار هم باشیم. میهای سارا را پاک کرد و باغم فراوان گفت: میهاور اشک

به تو خواستم خوشبختی را خواستم همسرم باشی تا عاشقانه تو را بپرستم. میهایش قدم بزنیم و یکدیگر را باور کنیم. میکوچهپس

خواستم باهم در ساحل ها را فراموش کنیم و از نو متولد شویم. میآواز زندگی را زمزمه کنیم. غمهدیه کنم. در کنار تو باشم تا باهم 

اما اکنون دریافتم که اشتباه  چیز؛آلود و به افقش بنگریم. به آبی آسمان، به زاللی آب ... به همهدریا بنشینیم و به غرش امواج کف

 به تحمل دردها هستم.ام. برای من خوشبختی معنایی ندارد. من محکومردهک

 متأسفم، سرورم. -

 داد. من با تو خوشبخت بودم اما اکنون ...اش مالید و زمزمه کرد: وجود تو به من قدرت زندگی میهاور دستان سارا را بر گونه

 کنید؟ر میسرورم. آیا همیشه به یاد من هستید؟ آیا پس از مرگم به من فک -

آرام توانست تحمل کند که تنها عشقش در برابر چشمانش آرامهایش را نبیند. چطور میهاور سرش را برگرداند تا سارا ریزش اشک

 بمیرد؟

 کنم.ریخت ملتمسانه زمزمه کرد: تو نباید بمیری. تمنا میطور که اشک میاو همان

 کند. نگران نباشید.من هیچ تغییری در دنیا ایجاد نمی سارا دست هاور را گرفت و بوسید و زمزمه کرد: مرگ

 کنم.سارا اندکی مکث کرد و سپس ادامه داد: اکنون دیگر دردی احساس نمی

رمق شدند، درخشش چشمانش به سردی گرائید و آرام آخرین وداعش را ابراز کرد: سرورم، خداحافظ ... اندک بیو چشمانش اندک

 کنم.سوی آزادی پرواز میمن به

وگنگ بر چشمانش نظر دوخت، او مرد، آرام هاور را برای آخرین مرتبه فشرد و آه عمیقی کشید. آنگاه تا دقایقی هاور گیجاو دستان 

اش مأموران پریشان و غمگین را های گریههایش را بر هم فشرد تا صدای ضجهصدا. هاور سرش را بر گونه سارا نهاد و دندانو بی

 تلخی! ریختند، چه مرگهاور اشک میمأموران نیز همراه  تر نکند.آشفته

درخشند بچینیم. بیا تا دست در دست کنم. بیا تا ستارگان زیبایی را که در آسمان میهاور ناباورانه زمزمه کرد: بیدار شو، خواهش می

 هم بدهیم و بخندیم، خوشحال باشیم و از زندگی لذت ببریم. عشق من برخیز ... برخیز!

راستی مرده بود و هاور را به کوله باری از غم و اندوه تنها ناامیدانه بازوان سارا را تکان داد تا شاید برخیزد اما حرکتی نکرد، او به او

 کردم که به این زودی ترکم کنی. خیلی زود بود!گذاشته بود. هاور ادامه داد: گمان نمی

 زد:کنان فریاد او سرش را به روی آسمان گرفت و ناله

www.takbook.com



 کمینگاه 171
 

  

 چیز من بود. چرا؟خدای من، چرا او را از من گرفتی؟ او همه

کنان گفت: زندگی من، ای همه هستی آرامی روی چهره سارا پرپر کرد و زمزمههای سرخی را که چیده بود برداشت و بههاور گل

 من، خداحافظ ... خداحافظ.

آرام یافته بود و اکنون روح لطیفش آرامها پایانرحمیبا خزان بی اشاو برخاست و آخرین نگاهش را بر چهره سارا دوخت. بهار چهره

کشید. هاور روح او را دید که وداع کنان به میان آسمان دوید ... ستارگان زیبارو او را در برگرفتند و با خود سوی افالک پر میبه

 بردند.

 اما چه زود! خوشبختی از او گریخته و تنهایش گذاشته بود؛کرد. بازهم گریست، شدت غم و اندوه بر دلش سنگینی میهاور هنوز می

تپید. حتی قلبش نیز دیگر تمایلی به تقال کندی میهاور بهمأموران جلو آمدند و حریر سپید را روی صورت سارا کشیدند ... قلب 

 نداشت.

آلود و پیکری گیج و مبهوت با چشمانی اشکاو سرش را برگرداند تا شاید از این درد جانکاه رهایی یابد. او از اتاق خارج شد، 

 دید، گویی تنهای تنها بود.کس را نمیخورده. پیرامونش سیاهی بود و سیاهی. او هیچزخم

سوی نامعلومی ناپدید شد. مأموران به دنبالش دویدند اما چون شبحی از میان آنگاه در راهروی عریض شروع به حرکت کرد و به

جا را در بر داشت اما هاور اختیار از قصر بیرون رفت. باآنکه روشنایی روز همهه بود. او چون مترسکی بیها گذشتدیوارها و ستون

 دید.جا را سیاه و تاریک میهمه

آلودش را شستشو داد. او بارید پیکر خاکای که از آسمان ارغوانی رنگ میسوی آسمان گرفت و با باران رؤیاییاو دستانش را به

دید. تنها به آسمانی خیالی چشم دوخته بود. در اوج آسمان چهره سارا را دید که بر زدند نمیا که فریاد زنان صدایش میمأمورانی ر

 اش حتی ماه نیز یارای خودنمایی نداشت.زند، در برابر زیباییاو لبخند می

ای توانستم لحظهکاش میخاطر زمزمه کرد: ایسردهقدر دور که هاور افهاور کوشش کرد تا شبح سارا را لمس کند، اما او دور بود، آن

 لحظه. خدای من!پرواز کنم. تنها یک

اما من ماندم و اسیر شدم. تنهاتر از همیشه ماندم تا مجازات  و سپس خطاب به روح سپیدش چنین گفت: تو رفتی و آزاد شدی؛

 داند. من تا چه حد پستم!شوم. حتی مرگ نیز مرا الیق خود نمی

 انگیزی!چیز در چند روز به پایان رسیده بود. چه تراژدی نفرتاحمقانه قهقهه زد. همهاو 

 بار دیگر ناباورانه گفت: سارا مرد، آیا واقعاً مرد؟و آنگاه یک

سو به توانست علفزارهای سبز و باشکوهی را ببیند که از ایناش او میدر رؤیاهای کودکانه ور شد.او نشست و در رؤیاهای خود غوطه

توانست رقص مرگ، در کنار سارا. او می سو امتداد داشتند. در آنجا هر چه بود زیبایی بود و زندگی، بهاری بدون خزان، بدونآن

اش بود. او پیچید را حس کند. بادی که در جستجوی گمشدهآرامی به هر سو میهای گندم را ببیند و نوازش بادی را که بهساقه

ای زنده باشد. توانست در این دشت باشکوه در کنار طبیعت حتی برای لحظهرشید را احساس کند. میتوانست گرمای خومی
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توانست سارا را ببیند که چگونه دهند گوش فرا دهد و میکه میان درختان میوه نغمه سر میانگیز بلبالن توانست به صدای دلمی

 اند.ها را ببین که چه رنگارنگند: عزیزم. گلزدود و او را صدا میها میشادمان و پرشور میان گل

 توانست طعم شیرین خوشبختی را بچشد!توانست سارا را در آغوش بگیرد و دوست بدارد و میحتی می

 اش تا چه حد تلخ است، به تلخی قطرات اشکش، طعم تلخی که بدان عادت کرده بود.که هاور به خود آمد دریافت که زندگیهنگامی

ها بود که بیرون از قصر میان خاک نشسته بود و به افق خیره شده بود. همه مأموران او را رها ریخت. ساعتاشک می او همچنان

 کرده و رفته بودند و او اکنون تنهای تنها بود.

او خیره شده  پوشی را دید که در کنار دیوار قصر نشسته و بهکس، تنها پیرمرد ژندهکس نبود، هیچهاور به پشت سرش نگریست. هیچ

کرد. مرگ اش گریه کرده بود. پیرمردی که بودن یا نبودنش تفاوتی نمیشده، شاید او هم روزی در تنهاییاست. پیرمردی فراموش

 شده اهمیتی نداشت.کس در این کمینگاه نفرینهیچ

او مشتی خاک برداشت و  ناه مرده بودند!گیک از ذهنش گذشتند. همه بیبههایشان را یکهاور تمام مردگان را به یاد آورد و چهره

اش آرامی بر خاک درازکشید و شعر زیبای کودکیخواست از کابوس تلخ زندگی برخیزد. آنگاه بهبر سر و روی خود پاشید. گویی می

. ای آسمان که مرگ نزدیک استرا زمزمه کرد: ای دریای وجود من، موج بزن که غروب نزدیک است. خود را به ساحل زندگی برسان 

کشم، باآنکه پروبالم شکسته است ... و سویت پر میبر وجود من ببار که غبار اندوه در کمین است و این منم که با همه وجودم به 

 کند و گریزی از آن نیست!پاره است. سرنوشتی که خود را بر من تحمیل میسپارم، باآنکه پارهقلبم را به تو می

اش، از آن هنگام که چشم به این جهان گشود مادرش تنهایی بود و پدرش ین منم. مفلوکی که از کودکیازآن با خود گفت: او پس

 ترم.جود پستغم و اندوه و این دو تارهای رخوت را بر وجود من تنیدند و اسیرم کردند. من حتی از کرمی که پیله خود را می

 راحتی نفس بکشم؟ چه کنم؟وهی نیز به دنبالم نبود. حال چه کنم تا بهشدم. در آن صورت دیگر غم و اندکاش هرگز متولد نمیای

لرزید، شدت میآلودش بهگرفت. بدن خاکفشرد و توان دم زدن را از او میکشید. بغض شدیدی گلویش را میسختی نفس میهاور به

لحظه، نفس به نفس و او اکنون بهدنبالش بود، لحظه ای تیره که همواره بهلرزید. سایهاش مینه از سرما و نه از ترس. او از تنهایی

 کرد.وجود آن را کامالً در کنار خود حس می

اش را بست. او نه ثروتمند بود و نه خوشبخت. او آلود زانوانش را در آغوش گرفت و چشمان خستهاو در همان حال بر زمین خاک

زمین. او لحظات تلخ و دردناکی را به خاطر آورد. تحقیرها و تمسخرها در  شده و نه دررویچیز نبود. نه در این کمینگاه نفرینهیچ

فریب، با برد. زنان زیبا بودند و دلکه او زنان و مردان ثروتمند را برای تفریح و عیاشی به میان دریا میهای عید هنگامیبندر در شب

 موهایی بلند و طالیی.

خندیدند و در آن حال مزد هاور را در جلوی پایش ان را استشمام کند. آنان میهایشهاور تنها اجازه داشت که عطر خوش جامه

 گفتند: ای پسر، بردار و تشکر کن.انداختند و میمی

انداختند. کرد. به خاطر پول اندکی که چون سگی در برابر پایش میداشت و از آن زیبارویان سنگدل تشکر میناچار برمیو هاور به

گفتند: آیا زدند و میاش نیشخند میهای کهنهشکست. از این تحقیرها و تمسخرها. ثروتمندان به لباسهاور میدر آن لحظات قلب 

 کرد: من لباسی جز این ندارم.زده زمزمه میدهی؟ و او شرملباس زیبایت را به ما می
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اندیشید، دخترانی که و به آن دختران زیبا میگشت شکسته و غمگین با قایق خود به میان دریا بازمیشد دلازآنکه تنها میو پس

 کردند.حتی نگاهش نمی

ها طرح دوستی بریزد و او از همان لحظات دریافت که با تنهایی زاده شده است، برای فقیری چون او مجال آن نبود که با انسان

 بخش بود.ها بگریزد. چراکه تنهایی برایش لذتکوشش کرد تا از انسان

ها و سخنان تحقیرآمیز ثروتمندان اهمیتی نداد. اندیشید و از همان هنگام بود که دیگر به نگاههرکجا که بود به خود میاو در تنهایی 

اش همیشه یک از آن زیبارویان در نظرش جذاب نبودند. چراکه معشوقه رؤیاییگفت و دیگر هیچاش سخن میاو با معشوقه رؤیایی

هایش شریک خندید. او دوستش داشت و در غماش نمیهای کهنهکرد و به لباستحقیرش نمی در کنارش بود و با او مهربان. او

اما در تنهایی به  برد؛نشست و مسافران بسیاری را به دریا میاش میهای بعد نیز در کشتی کوچک تفریحیشد. او حتی سالمی

کردند. برایشان آزار پسری که پدر و فت. چراکه درکش نمیگکس سخن نمیشد و با هیچهای درخشان و ماه تابان خیره میستاره

 کدام تمایلی به آن نداشتند که به رؤیاهای جوان ابلهی چون او گوش دهند.تری بود و هیچداده بود تفریح جالبمادرش را ازدست

شده حم آمدند تا آنکه به شهر نفرینرها سنگدل و بیگاه با دختری رودررو صحبت نکرد. در نظرش آنهای تلخ هیچازآن سالهاور پس

قدم گذاشت و در آنجا برای اولین بار بر چهره سارا خیره شد و با خود تصور کرد که او حتماً همان معشوقه رؤیایی اوست! همان 

چیز برایش هیچ داده بود و دیگراما چه ابله بود. حال او را نیز ازدست گرید؛دهد و با او میدختر مهربانی که به سخنانش گوش می

 باقی نمانده بود.

 غلتیدند.اش قطرات اشک به پایین میهای بستهحرکت بر خاک دراز کشیده بود و از میان پلکهاور بی

 راستی تلخ و دردناک بود.برد. این تنهایی بهاش لذت نمیبرخالف گذشته او از تنهایی

 داد.رفت. خوابی که برای لحظاتی او را از شکنجه ابدی نجات می هاور دوید و او آرام به خواب اندک خواب بر چشماناندک

هوش بر زمین افتاده کرد. او بیوزید. هاور در خواب بود و وزش این باد سرد را حس نمیرفت و باد سردی میهوا رو به تاریکی می

 بود.

 ا خود به داخل قصر بردند.تا آنکه بن و ویلیام تنها دوستانش، نگران و آشفته به سراغش آمدند و او را ب

کس پیرمرد نحیفی چون او را دوست پوش هم چنان در گوشه دیوار قصر نشسته بود، کسی برای نجات او نیامد. هیچپیرمرد ژنده

 داد؟نداشت. پس چرا باید پناهش می

 زودی تاریکی شب فرارسید.به

 شب دیگر و یک سکوت دیگر ...یک

 فصل سوم
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 تلخ هایبادام

 اند.که هاور چشمانش را گشود بن و ویلیام را دید که بر بالینش نشستههنگامی

اما با هزاران حرف تازه، برای  او در اتاق خود بود، اتاقی که زیبا و رنگارنگ بود و بوی عطر سارا را داشت. به همان تازگی گذشته؛

 هاور جوان و ناکام.

چرخید اما ورطه سیاهای او را در برگرفته بود، زبانش نمی ا با آن دو سخن بگوید؛هاور از خأل افکارش بیرون جهید و کوشش کرد ت

 و مغزش به انجماد فرورفته بود. همانند روزی که در بزم پادشاه با شراب مسموم شده بود.

 پرسید: سرورم، ما هستیم. همراهان شما! آرامیبن به

هایش را بر هم زد و به چشمانشان خیره شد. آن دو دریافتند که دیگر از آن کو ویلیام با تکان دادن سر تأیید کرد. هاور تنها پل

 هاور خبری نیست و اکنون اعماق چشمانش سرد بود. افق پرامید طلوع در دیدگان

 کند.بن با درماندگی زمزمه کرد: خدای من، او وجود ما را در کنار خود حس نمی

اش هاور را دچار چنان یکرنگ که یکنواختیجا سیاه بود. آنند. بیرون از پنجره همهسوی پنجره چرخاهاور نگاهش را از آن دو به

 هراس کرد و از خویشتن پرسید: اکنون چه باید بکنم؟

 شنوید؟بن با نگرانی گفت: سرورم، صدای مرا می

 ور بود ...ؤیاهایش غوطهکشید ... گویی در رآرامی نفس میای خیره شده بود و بهاما هاور پاسخی نداد. تنها به گوشه

های رنگ با قوسآزرد. خورشیدی طالییتابید. خورشیدی که نگاه بر آن چشمان را نمیپرتوهای خورشید از هر سو بر سنگ می))

نشینی بود، صدای های عابران چه نوای دلهای زرد و سرخ پائیزی درختان سیب در زیر گامخش برگرنگارنگ، صدای خش

ها انگیزی بود و جهیدن خرگوشی سفید در میان بوتهگذشت چه شعر دلکش علفزار میکوچک که از سینهای آب در چشمه

های سختی بر زمین میخکوب شده بود. سنگی که بر گلسنگی چون او که بهانگیزی بود ... برای تختهچه تقالی وسوسه

زدند. نه بلبالن نشستند و نوک میهای سیاه بر آن میکالغای سرد و تیره افکنده بود. سنگی خشن و ناصاف که پیرامونش سایه

خندید و با بارش باران های ابرهای تیره میتفاوت بر تالشوزید او بیکه تندباد میو نه عقابان با او کاری نداشتند. هنگامی

شدند و شکستند و نابود میمیهای ظریف ها گلکه با همان بادها و بارانداد درحالیآسایشان بدن خود را شستشو میسیل

 گشتند.پرندگان زیبا آواره و بی النه می

ها شد، آنها میصحبت انسانگاهی نیز همبالید. گاهزد و بر خود میاش بر همه ریشخند میو سنگ شادمان از این عمر طوالنی

غرید، بر پسران و دخترانی نرم آنان میر دلشنید و بگفتند و او همه را مینشستند و با خود سخن میبر روی پیکر عظیمش می

 غلتید.نالیدند و قطرات اشکشان بر پیکر او میهایشان میکه از معشوقه

کرد. او از دور صدای جشن مردم را رسید و برف پنبه گون را نرم نرمک بر پیشانی او الک میمدتی بعد نیز سرما از راه می

اندک سرمایی را که درون او ازآن اندککنند ... و پسفهمید که برای چه شادی مینمی دید ولیها را میبازیشنید و آتشمی
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ای افتاد و به همراه آن تودهشد و بر زمین میای کوچک از بدنش خرد میلرزید. گاهی نیز تکهکرد و میگرفت حس میرا فرامی

 سرید.برف به پایین می

نشستند و دقایقی بعد به شنید. تنها کالغان بر او میدید و سخنانش را نمیانی را نمیبرای او زمستان زیبا نبود چراکه هیچ انس

 کشیدند.باال پر می

و  چکید؛هایش خون میکه از بالسنگ افتاد درحالیبار پرستویی زخمی که رمقی برای بال زدن نداشت بر روی تختهولی یک

کند و در آن لحظه رد و به همین دلیل عشق و ترحم را درک نمیسنگ آن روز طعم خون را چشید و دریافت که خون ندا

سنگ دیگری وجود ندارد و او کامالً تر شد و فهمید که در این دشت بزرگ هیچ تختهاحساس اندوه کرد و به پیرامونش دقیق

 تنهایی همان پرستوی زخمی.تنهاست، به

آرام به خواب رفت و یخ زد و سنگ هر چه سرما دیر شده بود و آرامپرستو بر روی سنگ تنها خوابید چراکه دیگر برای فرار از 

 صدایش زد پاسخی نشنید ... چراکه مرده بود!

ور شدند. سنگ تالش کرد تا دستانش را باال برد و الشه پرستو را زده حملهدقایقی بعد کالغان از راه رسیدند و بر آن جسد یخ

 خت کرده بود.از چنگشان درآورد اما سرما دستانش را کر

سنگ از خون پرستو سرخ شد و تنها که سیر شدند پر زدند و رفتند. پیشانی تختهکالغان پرستو را دریدند و خوردند و آنگاه

هایش از آن تاراج دردناک باقی ماند و سنگ برای اولین بار احساس درماندگی کرد. چراکه اگر سست و کرخت نبود استخوان

 داد.پرستو را نجات می

 ای از برف پوشیده شد.های پرنده با تودهازآن برف شدیدی باریدن گرفت و استخوانپس

گاه فراموش نکرد. سرانجام بهار از راه رسید، بهاری که با طراوت و پربرکت بود و بازهم عابران از راه اما سنگ این واقعه را هیچ

خندید بلکه این بار همراهشان قان شد ولی دیگر بر آنان نمیبار دیگر جایگاه عاشرسیدند تا با او درد دل کنند و سنگ یک

انگیز برای سنگی های غمهمه قصهاندک بر بشره سختش چروک افتاد. چراکه تحمل آنکرد و اندکگریست و درکشان میمی

 فرسا بود.چون او دشوار و طاقت

های کوچک بادام نیز شکفته ها رشد کردند. حتی جوانهگلها قد برافراشتند و سنگ خاک اطراف زنده شد، بوتههای تختهاز اشک

رحمانه از او های بادام بیشدند و قلبشان به تپش درآمد تا آنجا که سنگ را احاطه کردند و دیگر آفتاب بر سنگ نتابید. جوانه

رحم گ مانند گذشته خشن و بیها قلب سنگ را شکافت و از میان آن گذشت. اگر سنتغذیه کردند و باال رفتند. یکی از آن جوانه

ازآن درد را نیز درک کرد، چراکه قلبش به دوپاره شده بود. آن توانست آن را به دونیم کند. سنگ پسبود جوانه هرگز نمی

های زودی به درختان زیبایی مبدل شدند. درختانی که شاخههای سنگ سوار شدند و بهها شتابان اوج گرفتند و بر شانهجوانه

 انگیزی!کرد. چه بوی دلجا را پر میهمههایشان شان به هر سو پراکنده بود و بوی عطر شکوفهانبوه

قدر زیبا شد که حتی کودکان انداز آنجا آنو آنگاه عابران از راه رسیدند و از درختان باال رفتند. با رشد آن درختان بادام چشم

 خندیدند.چرخیدند و شادمانه میهای سرسبز میب در باالی شاخهنیز به جمع عابران افزوده شدند. آنان تا غروب آفتا

کرد. او خود را متعلق به همه دید خوشحال و راضی بود و دیگر احساس درد و اندوه نمیها را میسنگ از اینکه شادمانی انسان

سنگ بزرگی نبود، گاهی حتی کردند خبری نبود. چراکه او دیگر تختهدانست اما دیگر از آن جوانانی که برایش درد دل میمی
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های تندرها نیز کرد. او زمانی را به یاد آورد که حتی مشتغلتاندند و سنگ احساس حقارت میکودکان نیز او را به هر سو می

 غلتید.دادند ولی اکنون با اشاره کودکی نحیف به هر سو میتکانش نمی

 چنین خرد وگریست ایناش رسیده است، شاید اگر به حال بیچارگان نمیاندک دریافت که به پایان راه زندگیسنگ اندک

اش همین درختان بادام بودند اش شیرین و پرثمر بود و ثمرهکرد چراکه پایان زندگیشد اما او احساس تأسف نمیمتالشی نمی

ای به او فکر مهرش بودند. فرزندانی که حتی لحظهسائیدند. همین درختان سرسبز که فرزندان بیکه چه زیبا سر به فلک می

 چراکه سنگ از همان بدو تولد تنها بود و به این تنهایی خو گرفته بود. کردند. درهرحال اهمیتی نداشتنمی

شد، به اینکه کس متوجه آن نمیاندیشید و به مرگش که هیچسنگ هر شب تا پاسی از آن بیدار بود و به خود و درختان می

ریخت صدا اشک میمهربان بودند. سنگ بیباید با سرنوشت کنار آمد. چراکه راهی جز این نیست و به اینکه همه تا چه حد با او نا

خبر، همه در خواب بودند و سنگ با شد. در آن لحظات درختان بادام در خواب بودند و بیتر میتر و کوچکو هر بار کوچک

 مانده بود، تنهایی و تنهایی!کرد چراکه تنها همان برایش باقیتنهایی ژرف خود خلوت می

سنگ عظیم که روزی بر های یک تختهدید، آخرین خردههای بدنش را مید شدن آخرین تکهچاره با چشمان خود خرسنگ بی

 بالید ولی اکنون از او چه مانده بود؟عظمت خود می

 ای ...های پیکرش را جمع کند اما چه تالش بیهودهو سپس سنگ احمقانه کوشش کرد تا آخرین تکه

کس علت آن را سر برآورد و طلوع کرد. آن روز آفتاب دیرتر باال آمد، هیچ های دوراندک آفتاب زرین روی از پس کوهاندک

چیز مانند همیشه های درختان بادام، همههای وحشی و با عشوهنفهمید. بازهم روزی دیگر آغاز شد با باد عطرآگین، با رقص گل

یک بادام بود برداشتند و به هر سو پراکندند. هیچ های پستی را که کنار درختانسنگزودی ... کودکان از راه رسیدند و قلوهو به

 اند و یا چه بودند؟ها چیستاز دیگری نپرسید که این

 ها آخرین بقایای الشه یک سنگ پیر هستند، سنگی که باید از او درس مهربانی آموخت.ای کودکان! این

چیزی ندید. افسرده و غمگین آواز سر داد و های نشست و سنگ را جستجو کرد، اما در آن لحظات یک کالغ خسته بر شاخه

گریست. برای سنگی که روزی دوستش بود، اما کودکان با نفرت او را راندند و فراری دادند. چراکه ضجه غار غار یک کالغ زشت 

تو  کس از مرگگریست و سپس گفت: ای سنگ تنها، هیچکه به حال سنگ مینواز نبود. کالغ پر کشید درحالیبرایشان گوش

 وآمدند!که همه پیرامون تو در رفتمتأثر نیست. درحالی

کردند و سپس از درختان بادام باال رفتند چراکه اکنون پر میوه شده دویدند و بازی میهم چنان میان درختان میکودکان 

ها اش فریاد زدند: وای، این بادامخیاما هنوز کامل نجویده بودند که از فرط تل ها را چیدند و به دهان گذاشتند؛ها بادامبودند. آن

 چه تلخ است!

 ای داشتند؟های تلخ چه فایدهو سپس با نفرت از درختان پایین آمدند. درختانی با این بادام

 زودی ازآنجا دور شدند ...آنان به

هایشان مد. چراکه بادامکس به سراغشان نیاخاطر و غمگین گشتند و دیگر هیچروزها گذشت، درختان بادام از تنهایی افسرده

قدر تلخ بود که همه از آنان فاصله گرفتند و آنگاه درختان به پایین نگریستند و به یاد سنگ تنها افتادند. سنگی که حتی آن
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حال سنگ آنان را بر خود نشاند تا رشد کنند و پروار شوند. آنان به او فخر فروختند ولی سنگ بار از او تشکر نکردند، بااینیک

 تر شد، آنان ماندند ولی سنگ مرد، مرد تا آن درختان سرسبز باقی بمانند.مهربان هرروز خمیده

اشتباه خود پی بردند ولی دیگر خیلی دیر بود، خیلی دیر. چراکه دیگر سنگی وجود نداشت. و آنگاه بود که درختان خودخواه به

چیز به پایان رسیده بود و پایان راهی که سنگ به آن دیگر همهرفتند، نشستند و کودکان از آن باال نمیجوانان بر او نمی

 اندیشید همین بود، همین! ((می

 گرید.دانستند که او برای چه میریخت. بن و ویلیام نمیصدا و آرام اشک میای خیره شده بود و بیهاور هم چنان به گوشه

گرید به او گفت به حال خود میخندیدند، چراکه اگر به میاو میگرید به گفت به حال سنگ تنهایی میها میچراکه اگر به آن

 خندیدند!خندیدند، همه میام به او میگفت من هنوز زندهخندیدند، چراکه اگر میمی

2 

 فریاد

تمایلی به نهاد تا شاید بخوابد، فقط برای آنکه خسته بود، خیلی خسته. باآنکه دیگر هیچ ها چشمانش را بر همهاور پس از ساعت

کردند. او ناچار بود که بخوابد حتی اگر میلی به خواب نداشته باشد. هرچند که در ادامه زندگی نداشت اما غرایز طبیعی رهایش نمی

شد و هاور را زودی در میان غبارهای خیال محو میقدر دور بود که بهدوید چراکه او آندید و به دنبالش میخواب بازهم سارا را می

ها سخن بگوید و یا از چنگالشان بگریزد، گذاشت و این تنهایی برایش دهشتناک از هر چیزی بود. او قادر نبود تا با این سیاهیمی تنها

 برای او تکلم در آن لحظات غیرممکن بود.

اندیشیدند چه مانند او مینهاد ... بن و ویلیام آخرین دوستانش بودند که تنهایش نگذاشته بودند. جوانانی که هاور چشمانش را بر هم

 باید کرد؟

 ها را میان دستانش فشرد. او با خوشحالی گفت: سرورم، شما مرا به یاد آوردید؟ای کوتاه دست یکی از آنهاور لحظه

 او ویلیام بود و سپس بن نیز شادمان شد.

رمق هاور را فشردند آن دو خوشحال دستان بی کرد.پس از چند روز این اولین باری بود که هاور وجود آن دو را در کنار خود حس می

 و دقایقی بعد ... هاور به خواب رفت. خوابی که او را از میان تخت سپیدش به برهوت بزرگی برد. چه سرزمین پهناوری!

ای در نقطهسایند و در این میان او تنهای تنها دید که به هم سر میهای شنی را مینگریست افق آسمان و تپههاور به هر سو می

دید های رقصان درختان را در دوردست میکرد. او سایهکوچک از این اقیانوس بزرگ ایستاده بود و گیج و سردرگم راه را جستجو می

 یافت سرابی بیش نیست.دوید درمیکه به سویشان میاما هنگامی

ترسید، از اینکه در این دنیای وسیع بلعیده شود. از اینکه یگریخت ... او متابید اما هاور از این تابش مرگبار نمیتندی میآفتاب به

 داد حرکتی نکند. او حتی دیگر به چشمان خود نیز اعتماد نداشت.راحتی او را در میان بگیرند. به همین دلیل ترجیح میها بهشن
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حرکتش نشستند های بیان نیز بر شانهها گذشت و شاید هم روزها ... و هاور هم چنان بر جای خود ایستاده بود. حتی پرندگساعت

 سو جستند.سو و آنو به این

اندک جان خود دید و اندکهای سرخ را بر پیکره بیهای سبزی روییده است. او شکوفهو اندکی بعد هاور دریافت که بر بدنش شاخه

 شد.شست و از نو زنده میا با آن میهایش ربارید او برگازآن هر بار که باران میباور کرد که یک درخت جوان است و پس

 تواند هزاران بار متولد شود، بمیرد و زنده شود!اش نکرده بود. یک انسان چه آسان میتولدی تازه که در سراسر عمرش هرگز تجربه

را  ین شنزار تشنه اوزودی اسرعت رشد کنند و بارور شوند چراکه اندکی دیگر فرصت نبود و بههای خود را تکان داد تا بههاور جوانه

 بلعید.می

شدند و به تصور آنکه این هم درخت پربار حیران و مبهوت میگذشتند از دیدن این تکرهگذران تشنه که بر آن صحرای خشک می

 رفتند.گذشتند و مییک سراب احمقانه است از کنارش می

افتاد های شنی فرومیماند. اگر در کام چالهحرکت نمیاکن و بیداد و چنین سکاش به راهش ادامه میهاور در آن حال آرزو کرد که ای

 شود.زودی در میان سراب گرما ناپدید میحاصل انتظار دیدن جانداری را بکشد که بهبهتر از آن بود که تنهای تنها در شنزارهای بی

 بان تنهاتر از قبل شد.هزاری تشنه بدون آب و سایکم ازآنجا دور شدند و هاور در شورهابرهای پرباران کم

ها از میان شن اندک ریشهسختی تکان داد. اندکباره مصمم شد تا حرکت کند و سپس تنه سخت و محکمش را بهیکساعاتی بعد به

اه. او پنذره به راهش ادامه داد، راه طوالنی بود و هاور خسته و بیهایش هوای تازه را تنفس کرد و ذرهو ماسه درآمدند و او از ریشه

 پایان چیزهای بسیاری دید، حتی آنچه انتظار دیدنش را نداشت.در این راه بی

کرد تا شاید سارا ببیند. از میان این توده شد دنبال میهای تب کرده دوردست بلعیده میرنگ حورشید را که میان قلهاو قرص سرخ

 کردند.ه هزار رنگ به هر سو تراوش میشدند که چون فوارای دیده میهای رنگین بهشتیداغ خورشیدی لکه

های آتشین به های سخت آهکی که از میان مغز تلماسهبوی خورشید در آن دشت تشنه پیچیده بود، بوی شن داغ و بوی پولک

ی به آن را هم یارای دستیاب بردند. آنجا که حتی عقابانها میرقصاندند و با خود به اوج بلندیشدند و افق را میآسمان متصاعد می

 ندارند تا چه رسد به انسانی تنها.

شده بودند. او دوباره یک انسان شده بود و در آن هایش مانند گذشته به دو پا نحیف تبدیلرفت، ریشهلنگان به جلو میهاور لنگ

 بروم.حال مشتی شن و ماسه را برداشت و بر آسمان پاشید و فریاد زنان گفت: راهنماییم کن، به کدام سو باید 

 های داغ بر سر هاور باریدن گرفت.های متعفن و پست را دوست نداشت و سپس ریگفام و ملتهب نیز این شناما حتی آسمان سرخ

 پاسخی نیامد ...

تابید تا خورده را احاطه کردند اما خورشید با سماجت از میان آنان بر دشت مرده میذره خورشید زخمابرهای سست و نازک ذره

اما صد افسوس که صحرای فرومایه حتی  امید را بر قلب شن زار بدمد و تاریکی شب را فراری دهد؛ر این آخرین دمادم زندگیشاید د

 رحمانه بلعیده شد ...نگاهی نیز به گوشه آسمان نینداخت و خورشید بینیم

 ور باشند؟چنین در مرداب مرگ غوطههایی اینهمه گرما قلبزده از خود پرسید: چگونه ممکن است در میان اینهاور حیرت
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 زار تنها ماند.و لحظاتی بعد انگشتان شب از هر سو دشت وسیع را در برگرفتند و او با تاریکی ژرفی در آن شوره

دید. چشمانش به این هاور به افق نگریست، او هنوز خورشید آتشینی را که میان دو گردنه کوه گرفتارشده بود در ذهن خود می

 درخشد؛رنگ میکرد تا به او بقبوالند که هنوز خورشید در افق آسمان سرخجهت تالش میمخوف عادت نداشتند و مغزش بی تاریکی

 ام کرده است. حال چه باید بکنم؟رحم احاطهاما هاور با خود گفت: خورشید دیگر نیست. خورشید رفته است و شب سرد و بی

 دانست که به کدام سو برود و به دنبال که برود؟دد. او نمیازآن او مردد ماند که برود یا بازگرپس

زانو چیز به پایان رسیده بود. هاور سست شد و بههای سیاهی برای بلعیدنش گشوده شده بودند. برای او دیگر همهاز هر سو دهان

کشید، به اوج یافت و به آسمان پر میمیها رهایی اما از اینکه مرگ به دیدارش آمده بود خوشحال بود. چراکه از این تیرگی درآمد؛

 پیوست.کشید و شادمان به آنان میسوی دوستانش پر میافالک، باال و باالتر. او به

آرامی پر کشید و به دیدار دوستانش شتافت. در در آنجا دیگر درد و رنج معنایی نداشت. در آنجا شادی بود و شادی و سپس هاور به

نشینی و این صدا در گوش هاور ، سارا شادمان و پرنشاط بود. سارا به سویش دوید و صدایش زد، چه صدای دلها سارا را دیدمیان آن

 ام شادمانم ... شادمان.ای بخشید. هاور زمزمه کرد: از اینکه مردهپیچید و به او جان تازه

 کرد: شادمانم، شادمانم!ریخت و زمزمه میمیآرامی اشک آلود هاور را از کابوس تلخش بیدار کرد. هاور بهبن با چشمان اشک

 ام؟که دریافت نمرده است غمگین و افسرده آهی کشید و از بن پرسید: من هنوز زندهاما هنگامی

 بله سرورم. -

 لعنت بر من! -

 هایش را پنهان کند.بن کوشید تا ریزش اشک

رمق و افسرده بر پنجره سوی پنجره رفت. بیبرخاست و بهکشید. هاور سختی نفس میزده به هاور خیره شده بود و بهویلیام بهت

خواستم باهم از این جهنم تکیه زد و با صدای لرزان و پر از غم شروع به صحبت کرد: او را دوست داشتم، او تنها امید من بود. می

چیز، در کنار هم به کس، دور از همهکس به ما نرسد. دور از همهجایی که دست هیچها فرار کنیم. بهلعنتی رها شویم و به دوردست

ها او را از من گرفتند و من تنها شدم. ها اما همین سیاهیها، به دور از خیانتتا ابد، به دور از سیاهی هم عشق بورزیم و زنده باشیم

 خواهم همه بمیرند، همه!خواهم این شهر نفرینی ویران شود، میحاال دیگر میلی به زندگی ندارم. فقط می

 دهم بمیرم.ویلیام با دلسردی گفت: وقتی شما تمایلی به زندگی ندارید من هم ترجیح می

 خواهد که مه ناامید و سرخورده شوند. ما نباید ناامید شویم.رحم میبن گفت: ولی لرد بی

 چگونه ناامید نباشیم؟ -

 دانم.نمی -

انگیزی در ها پذیرفتند که جدال با چنین دیو نفرتبودند. آنهای هراسان و لبریز از یاس به یکدیگر خیره شده سه جوان با نگاه

 اما دیگران چه؟ وتوانشان نیست؛تاب

 شد که این جسارت را داشته باشد. آیا چنین کسی وجود داشت؟کسی پیدا میشدگان شاید از میان اسیران، از میان شکنجه
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 خوش روزهای

ها مغز مرا در برگرفتند و احاطه کردند و بر من شنیدم. چراکه همینها را نمیشنیدنیدیدم و ها را نمیکاش دیدنیآرزو داشتم ای

یک آنان رودررو شوم. ها را فهماندند و رهایم کردند تا با یکها و جهالترحمیها، بیخواستم. بر من تفاوتامر کردند آنچه را که نمی

 کنم تنها برای آنکه ناچارم.آنان است و من ستیز می ای دارد. پیروزی باشدهجدالی که پایان از پیش تعیین

ای که شود، خانهسازند. قصری که هر بار ویران میپایانم میام را رؤیاهای بیاند و تنهاییها در کام من شیریناکنون دیگر تلخی

خواهم یک انسان باشم نه موجودی یتم. میچنین است که من تشنه انسانها نیست و اینای که الیق انسانزیباست اما ناپایدار. کاشانه

ام. آخر این خواب تب آلود تا کی ادامه دارد؟ دیگر صبرم توانم باور کنم که از این کابوس دهشتناک برنخاستهتفاوت. من هنوز نمیبی

ایان راه برسم. به انتهای وخیز کنم، بدوم تا به پخواهم جستانگیز بیزارم. میلبریز شده است. از این سکون، از این آرامش نفرت

که اند درحالیمرگپناه از گرسنگی و فقر روبهتا بدانم چرا زنده بودم و چه کردم. اکنون در همین لحظه هزاران هزار انسان بی امزندگی

کنم فراموش می چیز رااندیشم و اگر آزاد شوم همهام و تنها به آزادی و رهایی خود میمن در این گوشه خلوت از جهان گرفتارشده

وقت به آسمان شوم. اگر پروبالی داشتم دیگر ناچار نبودم تا بر این خاک سیاه قدم گذارم و آنو من هم یکی از همان فرومایگان می

شدم صحبت میانگیز همهای خیالرسید که ستارگان درخشان در دل شبکردم و شاید روزی فرامیرفتم و میان ابرها زندگی میمی

های نوجوانش را ببینم و در میان این پهنه گسترده چون رنگ و ستارههای آبیوانستم با چشمان خود کهکشان عظیم، کوتولهتو می

انتها را طی کنم. اگر چنین بود سوی فضای بیسو تا آنهای رنگین سوار شوم و از اینسنگخیال بر شهاببال و بیذره غباری سبک

های خوش زندگی و از دقایقی ها، از ثانیهلحظه شادیتوانم از روزهای شیرین سخن بگویم، از لحظهمیوجود من خوشبخت بودم بااین

شود و ها میها جایگزین شادیزودی تلخیشود و بهور میگردند. چراکه از پس هر یک طوفانی از غم بر من حملهکه دیگر بازنمی

شود. تر میگرداند و هر چه تمنایش کنی سنگدلنگام که خوشبختی روی برمیچه سخت است که بتوان این واقعیت را پذیرفت. آن ه

اند و باید تحسینشان کرد، دوستان هایی وجود دارند که لبخند را فراموش نکردهاند. هنوز انسانولی چه باک بسیاری هنوز خوشبخت

 .. سعی کنیم!من حاال زمان خندیدن است، باید بخندیم تا منجمد نشویم. باید سعی کنیم .

سختی لبخند زد و سپس هاور هم خندید، بن نیز لبخند زد و سپس بن به هاور و ویلیام خیره شد تا لبخندشان را ببیند. ویلیام به 

 هر سه باهم خندیدند.

انم. نیمی از وجود توتوانم، نمیخواهم لبخند بزنم اما نمیشد گفت: من میاش به گریه مبدل میکه خندهاما اندکی بعد هاور درحالی

اش من شایسته گاه عاشق نشده بودم، اما سارا قلب مرا از آن خود کرد، اماام هیچشکسته است، بن ... من در سراسر زندگیمن درهم

 توانم لبخند بزنم؟نبودم. من باعث مرگ او شدم، من او را کشتم! حال چطور می

وقت دم بر روی زمین بگذاریم و آفتاب درخشان را ببینیم. آناما روزهای خوش نزدیک است. روز آزادی، روزی که ق -

شماری که بر بخش شبانه به ماه و ستارگان بیهنگام همگی سوار بر قایق به میان امواج آب برویم و در سکوت لذتشب

در این گرداب  که چگونهاند بنگریم و بر سرنوشت عجیبی که داشتیم بیندیشیم. به اینصفحه ارغوانی آسمان پاشیده شده

ترسناک گرفتار شدیم ولی دوباره از آن جستیم. به اینکه مدتی طوالنی در دنیایی دیگر زیستیم، دنیایی که خود ساختیم 

کنند. ما از انبارهای اند، چراکه باورمان نمیهای پیرامون ما از درک سخنان ما ناتوانو خود ویرانش کردیم. به اینکه انسان
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ها حتی از ایم که آنخندند، چراکه ما دنیایی را تجربه کردهگوییم و آنان بر ما میهی لرد سخن میپر از طال و پادشا

خواهی که دوباره سارا ببینی؟ او درروی زمین در انتظار توست. او تصورش نیز عاجزند. آیا این خوشبختی نیست؟ آیا نمی

 ی؟بیندود. آیا او را میبال به هر سو میاکنون آزاد و سبک

کاش زند، ایبینمش. او صدایم میهاور چشمانش را بست تا با اعماق قلبش سارا را حس کند و سپس آرام زمزمه کرد: بله می

 توانستم همین حاال به نزدش بروم و دوباره دستانش را در دستم بگیرم.می

4 

 دمسپیده تا

رفتند. آرام به جلو میآلودی که تا دوردست ادامه داشت آرامجاده خاکشده بودند و در هاور، بن و ویلیام مدتی بود که از قصر خارج

الی شد. دوردستی که به البهها کشیده میهای سرسبز و انباشته و از کنار نهر زالل و زیبایی تا دوردستای که از میان بوتهجاده

 شد.پیچید و گم میهای بزرگ و تیره میصخره

زد ای که در هر سو روئیده بود مشام آنان را پرکرده بود، بوی تازگی، عطری که بر قلبشان نهیب میهای تازهبوی خاک و بوی علف

 های پنبه گون تا آخر دنیا بیاسایند.سوی ابرها بروند و بر این تودهها سنگی بهها و صخرهتا پرواز کنند و از میان کوه

گریخت رفت. بن و ویلیام هم به دنبالش های سخت و ناصاف میز میان سنگسوی نهر پاک و زیبایی که با شتاب ااختیار بههاور بی

خنک و زاللش فروبرد و زمزمه کرد: چه نهر زیبایی! بیرون از قصر از داخل روان شدند. هاور لب نهر نشست و دستش را با ولع در آب

 آن خیلی زیباتر است.

شد که روزی به این شدم. باورم نمیکه برای اعدام برده میکنم هنگامیوش نمیبن و ویلیام تأیید کردند و هاور ادامه داد: هرگز فرام

 درخشد.قصر باشکوه و زراندود وارد شدم، اما حاال از آن متنفرم. این نهر با آب زالل و پاکش هزاران بار بیشتر از قصر پادشاه می

مه داد. هنوز راه زیادی در پیش بود تا به غار پیرمرد برسند، هاور مشتی از آب را بر صورت خود پاشید و سپس برخاست و راه را ادا

 همان کویین وست مشهور.

شد. هر سه ها و تپش قلبشان هیچ صدایی شنیده نمیها بر روی سنگهای آنراه طوالنی بود و پر از سنگ و خاک و جز صدای قدم

 رفتند تا به مقصد برسند.صبرانه به جلو میبی

هایش حس هاور تندتر تپید، او جریان شدید و پرفشار خون را در رگبه دویدن کرد، بن و ویلیام هم دویدند. قلب هاور شروع ناگهان 

سرعت بدود. چراکه الزم بود تا به همه بفهماند که هنوز لنگید اما کوشش کرد بهها بود که ندویده بود. اگرچه اندکی میکرد. مدت

 تواند بر خویشتن متکی باشد.ای را طی کند و هنوز میوخم و کهنهپرپیچتواند راه تواند بدود، هنوز میمی

 زند.زنان و خسته به دهانه غار رسیدند و هاور حس کرد که دهانه تاریک غار بر او لبخند میآنان مدتی بعد نفس 

 بن با خیال راحت گفت: سرانجام رسیدیم.

 ویلیام گفت: بله اگرچه راه طوالنی بود.
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 رسیدیم.اما  -

 هاور بر عصایش تکیه زد و با تردید پرسید: آیا وست هنوز زنده است؟

 البته قربان. -

 پس برویم. -

 های تودرتوی آن گذشتند و لحظاتی بعد به نزد کویین وست رفتند.ها وارد غار شدند و از راهآن

ی و ضعف تنها چیزی بود که در افق چشمان ها خیره شد. نومیدیک آنکویین پیر جوانان را روبروی خود نشاند و به چشمان یک

 شد. نه امیدی و نه قدرتی!آنان خوانده می

اند. افسوس که من پیرتر از آن هستم تا رودرروی شاه من چه پروبال شکسته وست اندوهگین بر تخت خود تکیه کرد و گفت: عقابان

 افکند.وجودش لرزه می اما سخنان بسیاری دارم که بر پلید شما بایستم و گلویش را بفشارم؛

 هایت بگو.هاور کنجکاوانه پرسید: پیرمرد، برایمان بگو. از قصه

گویم. بچه گوزن که مادرش او را در یک پائیز سرد به چشمان وست به شادی درخشید و آغاز کرد: برایتان از داستان یک گوزن می

وخیز پرداخت. ها به جستالی درختان و بوتهش ایستاد و دوید و البهتدریج برپاهای سستدنیا آورد. این گوزن کوچک از همان ابتدا به

خشک و ها، درختان، جوی آب، خاک سرد و نیمهرسید. بوتهچیز زیبا و باشکوه به نظر میبرای او با آن چشمان درخشانش همه

ریختند. لگدکوب کردن این پایین میهای سر به فلک کشیده به ای که چون بارانی سنگین از اوج شاخههای زرد و پراکندهبرگ

دانست که این رفت. او میسو میسو و آندوید و به اینهای خشک برای گوزن کوچولو تفریح جالبی بود و پیاپی میانشان میبرگ

دانست که نمیاند و دانست که دشمنانش کیستاما نمی وزد؛دانست که باد سرد خزان به کدام سو میآیند، او میها از کجا میبرگ

 مادرش تا جه حد نگران اوست.

پرداخت و مادرش با نگرانی روزها از پی هم گذشتند و سرما بیشتر و بیشتر شد و هرروز مانند قبل گوزن کوچولو به بازی و شادی می

 مراقب اطرافش بود.

 ه. او یک گرگ بود.هایی برندتا آنکه یک روز، یک روز تلخ دشمن از راه رسید. با چشمانی ترسناک و دندان

 ها خزید.ور شد و گوزن کوچولو لرزان و هراسان میان بوتهخوار حملهسوی گرگ خونمادرش برای دفاع از فرزندش به

هایش را بر تن دید که چگونه آروارهدید. میرا می هراسید و اکنون گوزن کوچولو اوگرگ همان دشمنی بود که مادرش از آن می

 کند.مادرش بیهوده برای رهایی تالش میکند و مادرش فرومی

انگیز چیز را دید. او این موجود نفرتجان او را درید و خورد. او همهازآن دید که چگونه گرگ مادرش را از پای درآورد و الشه بیو پس

 کرد؟رحمی که مادرش را کشته بود و حاال چه باید میرا به خاطر سپرد. دشمن بی

 ها گذشت ... هوا دیگر تاریک شده بود.شده بود. ساعتها پنهانمیان بوته گوزن کوچولو از وحشت

سویی نامعلوم شروع به دویدن کرد. حاال دیگر تنها شده لرزید ایستاد و سپس به چاره برپاهایش که اینک بیشتر از قبل میگوزن بی

 ماند.شد چراکه باید زنده میبود اما نباید نومید می
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 ها نباشد خوشبختی و کامیابی معنایی ندارد.اما تا سختی رسد که تلخ و زجرآور است؛فرامی دقایقی در زندگی

داد و اکنون در اندیشه انتقام بود. لیکن با خود اندیشید که دشمنش اما نفرتی که در قلب کوچک گوزن ایجادشده بود آزارش می 

 ست.رحم است و در مقابل او گوزنی کوچک و ناتوان اپرقدرت و بی

 افتادند.غلتیدند و پایین میآرام میگریست. قطرات اشکش آراموضوح میلحظاتی بعد ایستاد تا نفسی تازه کند. حاال دیگر به

شد. او حاال رفت و شب سرد و تاریک آغاز میها فرومیرنگ به نرمی در میان قله کوهو باد سرد دوباره وزیدن گرفت. خورشید سرخ

زار بود و بس ... اما کمی جست. بدون درنگ به اطراف نگریست. تنها بوتهفهمید. باید سرپناهی میا میمعنای ترس و وحشت ر

اما معبری کوچک برای پایین  شد. او بااحتیاط به آن مغاک عمیق نزدیک شد. انتهای دره تاریک و سیاه بود؛ای دیده میآنطرفتر دره

 رفتن وجود داشت.

ها تند و برنده بود. کمی بعد صدای خروشان ها دوید و به پایین سرازیر شد. شیب صخرهدرنگ میان صخرهاو ترس را فروخورد و بدون 

 توانست آبی بنوشد و استراحتی بکند.رودخانه او را امیدوار کرد. کنار رودخانه می

 زودی به انتهای دره رسید و قدم بر شن و ماسه نرم کنار رودخانه نهاد.به

تر بکاود. سرانجام به لب رودخانه کوشید تا پیرامونش را دقیقرفت میکه بااحتیاط به جلو میتر شده بود. درحالیاکنون تاریکی بیش

شد که مادرش مرده کم باورش میای به او بخشید. کمرسید و با ولع شروع به خوردن آب زالل و خنکش کرد. آب گوارا نیروی تازه

 به خود تکیه کند. است و باید بپذیرد که تنهاست و باید

 هایش پناه برد.و سپس از کنار رودخانه فاصله گرفت و به زیر شکاف صخره

ای نهاد تا اندکی بیاساید. دقایقی بعد بود که صداهای ناشناسی او را به خود آورد. غریبهخسته بود و درمانده، چشمانش را بر هم

 شد ...نزدیک می

دید باورکردنی نبود. دشمن الی شکاف صخره به لب رودخانه نگریست. آنچه میاز البهاو با ترس خود را بیشتر پنهان کرد و 

 ای تیزش!انگیزش لب رودخانه آمده بود تا آب بنوشد. همان گرگ با دندانهنفرت

بود همه گریخته شده بود. باآنکه اینخو بااحتیاط خم شد و شروع به نوشیدن آب کرد. گوزن کوچک از وحشت خشکگرگ درنده

 بازهم گرگ رو به رویش بود.

 کندی سپری شد ...ها بهثانیه 

سوی درختان در سمت سرعت میان صدای خروشان رودخانه بلعیده شد. صدا از آنکه ناگاه صدای غرش ترسناکی برخاست که به

خیره ماند. گرگ ناله بلندی سر داد  داده بوددیگر رودخانه برخاسته بود. گوزن کوچک مات و مبهوت شد و آنگاه ناباورانه به آنچه رخ

 و نقش زمین شد. گلوله به مغزش اصابت کرده بود.

 شکارچی با تفنگ بزرگش محتاطانه به الشه گرگ نزدیک شد. گرگ مرده بود!

کارچی دید. موجود خطرناکی که با سالحش حتی گرگ را نیز پای درآورده بود. شگوزن کوچولو برای اولین بار بود که انسانی را می

 ریخت.سوی دره فرومیآلود به آنپیچد و کفها بود که در هم میکشان با خود برد و دوباره خروش آبگرگ را کشان
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 شده بود.رحمی دیگر کشتهخوارش به دست بیکرد. چراکه دشمن خونگوزن کوچک اکنون دیگر نفرتی در دلش حس نمی

کند و تنها خداست که مسی را یارای رودررویی با رسد و شکارت میای از راه مییبله فرزندانم! هر چه قدرتمند باشی بازهم شکارچ

 آورد.او نیست. پس با او باشید که او شکارچیان شمارا از پای درمی

 هاور برای اولین بار احساس دلگرمی کرد. سخنان پیرمرد چه زیبا بود.

 لیدی جنگید؟ ما که ناتوان و ضعیفیم.توان با نیروهای قدرتمند پبن از ویلیام پرسید: چگونه می

نه پسرم. شما سه تن هستید اما افکارتان دریایی پهناور است. متحد شوید و نفس خویش را باور داشته باشید. برای نبرد  -

 با پلیدی پروردگارتان با شماست!

 ویلیام امیدوارانه خندید.

یابی به آن بودند. حال دیگر زنجیرهای اسارت را بر گردن خود تها در آرزوی دسداد که مدتای را میاین سخنان بشارت آزادی

 کردند.حس نمی

توانست همه را متحد کند. تمام ها و میان ابرها. اگرچه قدرتشان اندک بود اما هاور میزمان پرواز فرارسیده بود. پروازی تا اوج آسمان

 سخت و ناهنجار کرده بود.بیچارگانی که ظلم دیده بودند. ظلمی که حتی نفس کشیدنشان را 

های دشمن باره هاور از جا برخاست. بن و ویلیام دریافتند که دیگر برای ترسیدن فرصتی نیست. چراکه اگر دیر بجنبند آروارهیکبه

خوب و های ها را در میان خواهد گرفت و دریافتند که کویین وست بزرگ چه استاد دانایی بود و برای این شاگردان نومید درسآن

 پرمعنایی داشت.

بر پیچیدند. راهی که به ساختمان نجات منتهی ای میانسوی جادهدقایقی بعد هاور، بن و ویلیام از غار خارج شدند ولی این بار به

 مناسبی بود.شد. ساختمانی متروکه که برای تجهیز نیرو علیه دشمن مکان می

ها که های زیادی برای گفتن داشت. به آنه مطرود بود و خالی اما حرفای که هم جهنمشان بود و هم بهشتشان و اگرچسازه

 اش را.لحظهاش را به خاطر داشتند، لحظهلحظهلحظه

اش ترین لحظهای که توسط داروهای مخفیانه پادشاه بدان دچار شده بود قادر به یادآوری مهمهاور به دلیل فراموشیاما در این میان 

ه همراه فراریان و والک فورد به اتاق مخفی راه یافتند و از دریچه تونل آن به روی زمین رفتند. آن هنگام که نبود، آن هنگام که ب

 تا به او بگوید که فرار نکرده است! توانست بگریزد دوباره بازگشت تا در برابر پادشاه قرار بگیردهاور علیرغم آنکه می

5 

 شود(می هگذارد سپیدی قلمرو در که قدمی )با دوم گام

 اغماء

 زنان طی نمودند.های ژرف قدمهاور، بن و ویلیام مسیر طوالنی را با سکوت و در اندیشه
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ها که پیچیده و تودرتو شده بود لغزید و اما این جاده در ذهن سنگین آن ای را پیمود؛یک نفهمید چه مدت گذشت و چه فاصلههیچ

ای از جنس پایانیها بروند. بیپایانیگذاردند و در آنجا قرار بر این بود که به مهمانی بیسرعت طی شد، گویی که بر آسمان قدم به

 بار.خاطرات، تلخ و تأسف

ها کرد. آناش را نمایان میاند. تاریکی و مه از این ساختمان تنها تیرگیای بلند و عظیم رسیدهلحظاتی گذشت تا دریابند به سایه

 جلوتر رفتند ...

اش کمانی. تنها ساختمانی بود که از میان جاده فرسودهای بود و نه طراوتی، نهر آبی و نه تاللو رنگینشده نه سبزهسوی فراموشدر این

 سر برآورده بود.

 دقت به این پیکره عظیم خیره شدند.ها بهآن

اند و حال ها راه پیمودهرسیدن به آن ساعت همانی است که برایترسید تا به دیگری بگوید راه به پایان رسیده است و اینهر یک می

 روبروی ماست.

اش کردند. حال در برابرشان دری بود بزرگ و غبارگرفته که باگذشت زمان هاور بر خود مسلط شد و جلوتر رفت و آن دو همراهی

 داد.لودش میآهای خونعام شبهای گلوله بر روی آن حکایت از قتلشده بود و هنوز آثار حفرهفرسوده و کهنه

سرعت توانست هراس آن شب سیاه را به یاد آورد. شبی که بههای کوچک بر پیکره درب را لمس کرد. هنوز میهاور آن سوراخ

ها و فروخوردن همه دردها! دردهایی که ها را مکید. شبی با بوی تند خون، صدای خرد شدن استخوانها را بلعید و خونزندگی

شد دید و خوبی دید، همه آنچه را که میآزرد. در آن شب او هیچ کاری نکرد ولی بهشده بود و روحش را میتاکنون بر قلبش چیره 

 رفت.چکید و به زمین فرومیهایش مقابل درب بزرگ ساختمان نجات میشکست و با اشکاین بغض او بود که اکنون می

 است؟ هاور زمانی به خود آمد که بن صدایش کرد: سرورم، حالتان خوب

 هایش را پنهان کند و بر خود مسلط شود.او کوشید تا اشک

آرام به اش آرامای از فرط تنهاییآنکه مقاومتی بکند با نالهسپس دست لرزانش را بر دستگیره برد و آن را گشود. درب عظیم بی

 شان باز شد.روی

 نجات شدند. آن دو شهامت هاور را ستودند و سپس هر سه وارد راهروی بزرگ ساختمان

ویلیام به طرزی غریزی درب ورودی را پشت سرشان بست. بن و هاور با صدای بسته شدن درب برگشته و به او نگریستند. شاید 

 شده به رویشان بسته شود.خواستند تنها مدخل ورودی به این مغاک فراموشنمی

 ها گفت: شاید زیر نظر باشیم.ای درنگ کرد و به آنویلیام لحظه

مردند از شده بود خیره شدند. این همان راهرو بود، زمانی که باید میای که با نور ضعیفی روشنازآن هر سه به راهروی طوالنیپس

ها ها این واژه ناملموس را در نظر آوردند. ولی آنهمین مسیر به اتاق پرستاری برده شدند تا مجدد به زندگی بازگردند، به زندگی! آن

 در وحشتی طوالنی تنها زنده بودند. در اسارت کامل و
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دانستند که باید به کجا بروند. هاور راهرو را در پیش گرفت و درنهایت به اتاقی رسید سویی رفتند. گویی میدقایقی بعد هر یک به 

بود که به میعادگاه  آرامی باز شد. این دومین باریای مکث کرد و سپس درب اتاق را گشود. در بهشده بود. او لحظهکه در آن بستری

 گشت.زندگی بازمی

اختیار برای بار دیگر لحظاتی را که شده بود خیره شد و بیتاریک و متروکهاور در قاب در به درون این بهشت زیبا که اکنون نیمه

ود و حال مجدد اش کرده بها چشم گشود به یاد آورد. در شب شورش هم به این بهشت کوچک واردشده و تجربهپس از اغماء بر آن

 بوئید.دید و میآن را می

 چنان تازه و پرانرژی که روحدوید. آنهای بهاری به درون میانگیز گلباز اتاق نسیم دلدم بود و از پنجره نیمهبه یاد آورد که سپیده

نمایاند و در تر میا بهشتیهای رنگینش حیاط رجا کنج حیاط ساختمان درختی هم بود که شکوفهها برد. همانهاور را به آسمان

 ها، فرشته مهربانی که هاور را دچار تردید کرد که او زنده است یا در بهشت میان فرشتگان؟کنار همه این زیبایی

که لمس دستان پرستارش را بر پوست خود حس کرد دریافت که هنوز در پوستین تنگ بدنش گرفتار است. پوستینی اما هنگامی

اش را داده بودند نیست. تاریک بود و در آن لحظه تأسف خورد، از اینکه نمرده است و اینجا آن بهشتی که وعدهکه چون قفس تنگ و 

چیز، از این زندان اش فروریخت. تأسف از همهباره فوران کرد و بر پیکرهیکچنان خروشان بود که از وجودش بهاین حس تأسف آن

 ها.اختیارییها و از این بزجرآور، از این پوچی لحظه

اش بود. او دریافت اش نشست. او نفهمید که کی نشسته است چراکه غرق در یادآوری همه گذشتهدر این خیاالت هاور بر تخت کهنه

 که در این لحظات حس دیگری را درک کرده است، تأسف! این بار پس از ترس و نومیدی تأسف بود که وجودش را پرکرده بود.

راند و او را به تاریکی را نیز در خود فروخورد چراکه همه این نیروها واژگان مثبت ذهنش را به عقب می اما کوشید که این حس

گرداند. آنچه بارها بر مغزش چنبره زده بود و برایش سستی و نابودی را پیش روی داشت، از محضی که از آن گریخته بود بازمی

 لحظه، تاکنون تا همین حاال!بهاش لحظهکودکی

ای اندیشید. او آهی کشید و به پنجرهای میبایست چارهما واقعیت چنین بود که او زنده است و برای نجات از پیله بزرگ اسارت میا

های هرز و ای زیبا ... بلکه کورسویی از نور، علفشد نگریست. حاال نوری نبود، گلی نبود و یا فرشتهکه به بهشت زیبا رهنمونش می

 شد باور کرد و پذیرفت.که می شد دیددرختی مرده در کنج حیاط همه آن چیزی بود که میخشک و تنه نیمه

های ذهنش را از پس پنجره رنگی بود و فراموشی، او کوشید تا رنگای نبود. تنها بیدیگر طراوتی نبود، وزش باد بهاری نبود، شکوفه

 انگیز بپاشد.تمامی آن فضای غمغبارآلود به

هایش و آن دختر و این بار خاطراتش را بدون تأسف و با باور همه حقایق در مغزش یادآوری کرد. با تمامی سپیدی چشمانش را بست

 داشتنی و رؤیایی بودند.کرد. آن لحظات چه دوستاش میزیبای ناشناس که مهربانانه پرستاری

 بود.گذشت و اکنون اینجا نمیگاه آن دقایق نمیهاور مایل بود که هیچ

اند؟ شاید ناز بود با دقت بیشتری در از مرور کوتاه خاطرات هاور به خود بازگشت و اندیشید که چرا به این مکان رهنمون شده پس

 کردند.آن ساختمان کنکاش می
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تاری شدند، در اینجا پرسمنتقل میهای مرداب به این ساختمان یافتگان از گردابشد؟ زمانی نجاتچیز به اینجا ختم میچرا همه

ای در میان این توده سنگی و آجری گرفت. گویی قلب تپندهها در همین مکان شکل میای دیگر تمامی شورششدند و در برههمی

 کرد.هنوز برای نجات انسانیت تقال می

پیچید شنیده میاما صدایی جز زوزه خفیف باد که میان شکاف پنجره  ناپذیر را بشنود؛هاور کوشید تا صدای ضربان این قلب خستگی

گفت: سرورم، دریچه، شنید، اما صدای فریاد بود. صدای فریاد هراسناک ویلیام که میشد. او بیشتر دقت کرد. شاید، بله شاید مینمی

 ام.ای در اتاق انتهایی یافتهدریچه

خت را گرفت تا تعادلش بر هم سرعت گوشه تلنگد و در آن حال بهای فراموشش شد پایش میچنان از جا پرید که لحظههاور آن

 نخورد.

 ویلیام دوباره فریاد زد: سرورم، بن. عجله کنید.

لحظاتی بعد هر سه باعجله و کنجکاوی از تودرتوی راهرو به اتاق فرسوده در انتهای داالن، در یک کنج پنهان و دور از دید رسیدند. 

 اتاقی که قفلش شکسته شده بود.

باور بود. یک دریچه کهنه چوبی در ا مجدد گشود. هر سه داخل شدند و آنچه دیدند عجیب و غیرقابلویلیام با ترس و دلهره درب ر

شده بود اما گویی دستی مرموز میز را به کنار زده و دریچه را برایشان نمایان ساخته بود. یک دریچه به بهشت زیرمیزی بزرگ پنهان

سوی زمین بدرقه کرد و حال از آن ای که هاور روزی فراریان را از آن بهدریچه شده!تر از این کمینگاه نفرینو یا به جهنمی مخوف

 خبر بود!بی

کرد با شگفتی گفت: بله یک دریچه. یک دریچه که شاید انتهایی داشته که دریچه را لمس میبن بااحتیاط جلوتر رفت و درحالی

 باشد.

هاور نیز به کمکش شتافتند و آنگاه بود که درب دریچه کهنه باز شد و راه مخفی او کوشید تا آن را باز کند اما سنگین بود و ویلیام و 

 به رویشان دهان گشود.

رفت تا داد و به داخل مغاک ترسناک میبایست به خود جرئت میداخل این حفره سیاهی محض حاکم بود. یکی از آن سه می

 راهگشای این رمز عجیب باشد.

 ه داخل آن بروم. شما درنگ کنید. تنها من!هاور با اصرار گفت: من باید ب

 بن مانع شد و گفت: نه سرورم، شما نباید آسیبی ببینید. ما به شما امیدواریم. پس بگذارید من بروم.

کنم، ترس دانم. بگذارید من بروم، خواهش میحال گناهکار میاما هاور مجدد تأکید کرد: من خویشتن را در برابر تمامی اتفاقات تابه

 مورد است. شاید تنها یک زیرزمین کوچک باشد.ما بیش

 شان این لحظات را تجربه کند.ها پذیرفتند تا شاهزادههاور شانه بن را فشرد و به ویلیام هم لبخندی زد. آن

اش سیاهیدرونها قدم گذاشت و به آرامی بر لبه پلههاور به داخل سیاهی نگریست و سپس بر اضطراب و ترس خود مسلط شد و به

 گر شدند.فرورفت. بن و ویلیام با نگرانی فرورفتن او در کام سیاهی را نظاره

www.takbook.com



 محمد علی قجه 188
  

 ها را تا انتها پیمود.اش مانع از توقفش نشد و پلهکرد اما حس کنجکاویها را طی میلنگان پلهسختی و لنگهاور اگرچه به

ذارد مدتی زمان صرف شد تا چشمانش به سیاهی مکان عادت کند و اش قدم گکه به انتهای راه رسید و بر کف زمین خاکیهنگامی

ازآن دریافت به تونلی واردشده است که رودررویش امتداد دارد و در عمق این تونل کورسوی نوری را که چون چشم شیطان بر پس

 شود؟می اما به کجا منتهی راه مخفی است؛زد دید و با شگفتی زمزمه کرد: خدای من، این یکاو چشمک می

 در همین هنگام آن دو از باال صدایش کردند: سرورم، شما خوبید؟

 زنان. شما هم بیایید.بله البته. یک تونل طوالنی روبروی من است. در اینجا نور هم هست. هرچند ضعیف و چشمک -

زده و هراسان خیره شدند. یک د بهتها به پایین روان شدند و به هاور ملحق گشتند و به آنچه رودررویشان بوسرعت از پلهآن دو به

هایی در اطرافش که زیاد و شده بود. با کور راهشد ساختهراه مخفی با نور که برای هدفی مشخص که نباید فهمیده میتونل، یک

 سردرگم کننده بودند.

دانستند چه چیزی در . نمیهر سه بااحتیاط روی خاک نرم و مرطوب تونل قدم برداشته و شروع به پیمودن سفر مرموزشان کردند

 شده؟بست؟ یک بهشت جاودانه؟ و یا یک گورستان تاریک و فراموشکشد، یک بنانتهای این راه انتظارشان را می

ها مدفنی وجود داشته باشد. اید؟ شاید در انتهای این راهشدگان و قربانیان شورش را دیدهباره پرسید: آیا اجساد شکنجهیکهاور به

ای در تمامی شهر ندیده بود. پس حتماً این اجساد درجایی و سوزی جمعی و یا حتی کوره انساناه قبرستان، گودال دستهگاو هیچ

های ها در انتهای این راهخراش بود که آنشد؟ حتی تصورش دلای ختم میجمعیشدند. آیا این راه به گور دستهبه شکلی مدفون می

 دانستند که به کدام راه تودرتو وارد شوند.ها حتی نمیها مواجه گردند. آنشده انساناجساد متالشی ها ومرموز با تلی از استخوان

 بن که از پیمودن راه دچار تردید شده بود گفت: سرورم آیا باید برگردیم؟

 طی کنم. تنهاییهاور پاسخ داد: من اصراری بر همراهی شما ندارم. اگر مایل نیستید بگذارید من این راه را به

 کنیم.تان مینگریستند پاسخ دادند: نه ما هم همراهیاما آن دو که کنجکاوانه به انتهای تونل می

های آویخته شده بر دیواره سوی المپرسید و نور کمازآن به راه اصلی ادامه دادند. در طول راه بوی خاک نم گرفته به مشام میو پس

 آن چیزی بود که همراهشان بود.ها تمامی های لرزان آنتونل و سایه

شدند. شاید راه ای مدفون میهیچ نتیجهها گذشت، راه تنگ بود و هوا گرفته و آزاردهنده. شاید هر سه در این راه طوالنی بیساعت

 شت.اما حاال که راه را طی کرده بودند بازگشت معنایی ندا شد؛ریخت و هرگز کسی از مرگشان باخبر نمیبازگشتشان فرم می

اما پس از  های بسیار، به باالتر ازآنچه در آن بودند؛وخمرود با پیچرسید که مسیر با شیبی مالیم به سمت باال میچنین به نظر می

 کننده پیش رویشان بود و نه چیز دیگر.ها هنوز همان مسیر خستهساعت

تری داده است و سقف تونل نیز به پوشش های نرمبه شن تدریج جای خود رارسید اما واضح بود که خاک بههیچ صدایی به گوش نمی

 خورده و رو به تخریب بود.سیمانی مصلح شده است. هرچند که از فرط کهنگی بخش اعظمی از آن طاقدیس ترک

 شد.های کهنه آمیخته میماند که با تورفتگیها ردپاهایی بر جای میبر کف تونل با پیشروی آن
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 تواند ردپاهایی باشد! بر کف خاک و شن.های موجود میباره دریافت که این تورفتگییکاور بهدر همین لحظات بود که ه

های نظامی و هایی که تاکنون به آن توجه نکرده بودند، رد پوتیناو در میان نور ضعیف کوشش کرد تا بیشتر دقت کند. فرورفتگی

 حتی پاهای برهنه انسان!

که روی زمین خم شد دادند دستور توقف داد. اثر این ردپاها هنگامیتوجه به راهشان ادامه میبیاو بالفاصله به بن و ویلیام که 

شود. اند، این مسیر به نقطه مهمی ختم میها گفت: نگاه کنید، از این مسیر نفراتی عبور کردهتر گردید. او با تعجب به آنواضح

 اند، برای جنگ.ها پوتین داشتهتعدادی از آن

 که چشمانش خیره شده بود با لحنی ترسناک زمزمه کرد: خدای بزرگ، به روی زمین!از مکثی کوتاه درحالیو پس 

 او این بار فریاد زد: به روی زمین.

چنان شوکه شدند که حتی فریاد بلند هاور برایشان شنیدنی نبود و او مجدد تکرار کرد: باآنکه هاور به بلندی فریاد زد اما آن دو آن

 زمین!

 هر سه دویدند ... با چنان سرعتی که دیگر نه نور ضعیف و نه تنگی نفس مانعشان نبود.

ازآن راه به انتها رسید. به انتهای سرعت گذشت. دقایقی زجرآور که هر سه انتظار پایان یافتنش را کشیدند و لحظاتی پسدقایقی به

 ر! با همان ردپاهای برهنه و پوتین در کنار هم.خود اما با نردبانی بلند رو به باال، باالتر از آن سطح نمدا

ای به نظر رفت. طوالنی بود و در انتهای آن در آن باال دریچهتا چندین متر به باال می سوی نردبان رفت و ناباورانه لمسش کردهاور به

سویی دیگر در شهر لعنتی باز شود چه؟ اگر  باره بر خود لرزید. اگر اشتباه کرده باشد چه؟ اگر دریچه بازهم بهیکاما به رسید؛می

 دریچه اصالً باز نشود چه؟

تک آن نمود و بهسرعت شروع به طی کردن تکسابقه روی نردبان پرید و بهویلیام که گویی ذهن او را خوانده بود با جهشی بی

 ید باز شود، امیدوارم.ای بعد به انتهایش رسید و با اضطراب فریاد زد: دریچه است، یک دریچه بزرگ! بالحظه

باره یکسرعت بازش کند. از شدت ضربات زنگار دریچه زدوده شد و بهکرده به دریچه کوبید تا بههایی گرهاو فریاد زنان و با مشت

 صدایی داد و با چرخش دستگیره آن از میان شکافش نور تندی به درون سیاهی دوید.

 باره دریچه باز شد و با ضربه بعدی به کناری پرتاب شد.یکم قوایش به دریچه کوبید. بهویلیام فریاد خشمگینانه دیگری زد و با تما

زده شان چنگ زد و چشمانشان را به درد آورد و هر سه بهتصورت هر سهآفتاب واقعی به تصور نور آفتاب، نوردر یک ناباوری غیرقابل

 یده این. اینجا روی زمین است. زمین واقعی!صورتشان را گرفتند. هاور فریاد زد: زمین، ما به زمین رس

 بن که از فرط شادی روی کف تونل درازکش شده بود و چشمانش را گرفته بود شادمان زمزمه کرد: نجات یافتیم!

ما  زد: زمین، خورشید،که چون دیوانگان فریاد میسرعت از دهانه دریچه بیرون پرید، درحالیویلیام که لبه نردبان ایستاده بود به

 نجات پیدا کردیم.
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ها، میان شن نرم و آفتاب درخشان قدم گذاردند و دقایقی بعد هاور و بن هم از دهانه دریچه باال رفتند و بر سطح زمین، میان بوته

می ها اسارت اکنون آزادشده بودند! آنچه تماها به روی زمین قدم گذاشته بودند و پس از مدتهر سه دستان یکدیگر را فشردند. آن

 ساکنین آن شهر جهنمی آرزویش را داشتند.

وقفه آکنده شد. هر سه مانند ای بیهوای تازه، بادی دلپذیر و گرمایی مطبوع و بهاری بر پوستشان بوسه زد و وجودشان از شادی

های تازه و ، این بوی علفای داشتند و برایشان بادبیمارانی که از اغمایی طوالنی برخاسته باشند مبهوت و ناباورانه حس تولد دوباره

 رسید.این آفتاب واقعی چون رؤیایی باورنکردنی به نظر می

راحتی و تنها با ها در چندین ساعت بههایش را بر هم زد تا مطمئن شود در خیال و رؤیا نیست. بله! آنهاور چندین بار پلک

انتظار دست یابند. ساعاتی قبل تنها تاریکی بود و یدنی و غیرقابلراه کامالً نادای کودکانه توانسته بودند به راه نجات، یککنجکاوی

 نومیدی و اکنون نور و امید، امید به رهایی و نجات.

 کنان تکرار کرد: نجات!هاور با شادمانی زمزمه

درنوردید. او دوباره تکرار کرد هایش را ای کوتاه درنگ کرد. اگرچه آن لحظه کوتاه بود اما به شکلی گسترده تمامی شادمانیاما لحظه

 باره بر خود لرزید.یکداشتنی را: نجات، اما نجات از چه؟ و بههمان کلمه دوست

 خندید؟و لبخند بر لبانش خشکید. او به چه می

ه بارها و بارها هایی را که در آن دخمه تاریک اسیر و گرفتار بودند فراموش کرده بود؟ آیا این معنی انسانیتی بود کآیا تمامی انسان

چیز چشم پوشید و فرار کرد؟ او بر جای خود ایستاد و تفاوت بر همهشد بیها کوشیده بود؟ چگونه میبرای حفظ آن در برابر سیاهی

 به اندیشه فرورفت.

 ها گذشت و شاید چندین دقیقه ...ثانیه

اما من  من، شما بروید؛ها گفت: دوستان ین خطاب به آنهنوز بن و ویلیام چند قدمی از او دور نشده بودند که هاور با لحنی غمگ

 گردم.بازمی

 آیید؟ ولی چرا؟آن دو بر جای خود میخکوب شده و با تعجب تکرار کردند: نمی

ها به این ام. بروید، من نباید در ازای اسارت انسانهای سیمانی جا گذاردهمن نیمی از افکارم را آن پایین میان آن توده -

 کس دیگر. من باید بازگردم.اما شما بروید چون این مسئولیت من است و نه هیچ یابم؛تآزادی دس

اش را به چیز را پشت سر گذاشته و آزادیهمه تالش حاال حاضر نبود که همه ازآنزده به هاور جوان اندیشیدند. او پسآن دو حیرت

 شده اسیر و دربند بودند.یین، در آن شهر نفرینها در آن پاهایی مانند آنانسانیت ترجیح دهد، چراکه انسان

اید فراموش کنید کردند. هاور ادامه داد: شما باید بروید. انتخاب با شماست ... یا فرار کنید و هر آنچه دیدههرحال باید کاری میاما به

فسی وجود دارد و باید نابود شود. در آن و یا راز این کمینگاه ترسناک را بر همه برمال سازید. چراکه همه باید بدانند که چنین ق

 صورت باید با نیروی فراوان بازگردید چراکه دیگر راه بازگشتی از این جنگ ناخواسته نخواهید داشت.
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گردید یا نه. آیا من باید منتظر بازگشت ای مکث کرد و با لحنی دردآلود ادامه داد: حال انتخاب کنید و به من بگویید بازمیهاور لحظه

 ما باشم؟ش

 گردیم.بن بدون درنگ پاسخ داد: سرورم، ما با نیروی فراوان به نزد شما بازمی

 و ویلیام هم با تکان دادن سرش حرف او را تأیید نمود.

کنم تا نیرویی را علیه آن مانم و تالش میراه شما میبهای گفت: پس من چشمهاور که اندکی آسوده شده بود با لبخند امیدوارانه

خوار کشته شدم شوم و اگر به دست آن خونملعون برانگیزم، اگر ... او مرا از میان برندارد! اگر من زنده ماندم به شما ملحق می شاه

یابد که در سراسر توانید فریادمان را به گوش دنیا برسانید. واژه آزادی زمانی معنا میبه یاد داشته باشید تنها شما هستید که می

 ها فرصت زیادی نداریم.من حال بروید و عجله کنید. ما برای انتقام از این دیو سیاهی د. برادرانجهان گسترده شو

ای که شاید همه لحظات طوالنی، جداییازآنها از یکدیگر پس آلود هاور را در آغوش کشیدند. جدایی آنآن دو با چشمانی اشک

 دآلود بود.شد عمیقاً تلخ و درگاه به دیدار مجددی ختم نمیهیچ

 من، اگر دیگر ندیدمتان بدرود! هاور با لبخندی آخرین سخنانش را در گوششان زمزمه کرد: دوستان

وخم هایی رقصنده در میان پیچای راسخ راه خود را در پیش گرفتند و دقایقی بعد به سایهلحظاتی بعد آن دو غمگین ولی بااراده

 های وحشی تبدیل گشتند.بوته

در اندیشه تا آخرین لحظات دور شدنشان را نظاره کرد و سپس با خود گفت: اکنون با خویشتن تنها هستم. مسلم است هاور تنها و 

 که اگر بازگردم شاه از من انتقام سختی خواهد گرفت و شاید هرگز این آفتاب زیبا را دوباره نبینم.

شدن مجدد دریچه بر روی هاور تاریکی و توده خاک نمدار دوباره او آهی کشید و به دنبال آن راه بازگشت را در پیش گرفت. با بسته 

 او را احاطه کرد. آنچه او دیگر بدان خو گرفته بود.

گشت کرد و بازمیاما او باید آن را طی می رسید؛تر از قبل به نظر میتر و تنگکه هاور تنهای تنها بود تاریکوخم اکنونتونل پرپیچ

 شدند؛ای وجود دارد و همگی نابود مییافت که راه مخفیکرد. شاه درمیبه یک شکست بزرگ منجر می چیز راچراکه نبود او همه

 گشت تا آن دو بتوانند راز شهر را فاش کنند.یافت. برای او تنها هاور مهم بود. پس باید بازمیاما حاال از فرار بن و ویلیام اطالعی نمی

های دردناکی که در انتظارش بودند شهر نفرینی حرکت کرد. با هر گام بدون شک به شکنجه سویقدم بهبههاور در این تصورات قدم

تر بود. او تا مراتب پذیرفتنیوجدانی بهاما باکی از این واقعیت نداشت که تحمل درد این به زنجیر شدن از فرار و بی شد؛تر مینزدیک

تر شده است. است اما دریافت که اکنون احساس این بیداری در او ملموس اندیشید که از اغمایی طوالنی برخاستهدقایقی پیش می

توانست پرواز روحش را ببیند. باآنکه دورتادورش را دیوارهای تنگ غار تاریک اگرچه او آزادی جسمش را نپذیرفت لیکن حال می

ها ببیند، هایش را از پس همه تیرگییباترین اندیشهانگیز دستانش را از هم باز کند و پرواز زای دلاحاطه کرده بود اما توانست لحظه

شود. این آزادی برای همه بهای سنگینی گردند و زنجیرهای اسارتشان گسسته میسوی زمین بازمیآن هنگام را که هزاران نفر به

 شد تا به دست آید!داشت اما باید این بها پرداخته می

هرحال رسید. شکنجه جسمی که از پوست و گوشت بود و بهاهمیت به نظر میپس در ازای آن حتی شکنجه شدن نیز کوچک و بی

 ها بعد در بستر بیماری.به نابودی. چه حاال به دست جالد و چه سالمحکوم
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 توانست آنچه نادیدنی است ببیند.شد زودتر میو شاید اگر حاال جانش گرفته می 

او با شتاب بیشتر راه بازگشت را در پیش گرفت و حاال شتابان بود تا هر چه زودتر ها قلب پردرد هاور به تپش درآمد. از این اندیشه

خواهی بکن اما به یاد داشته باش این به شهر بازگردد و در برابر شاه قدرتمند بایستد و بگوید که تو مالک من نیستی! هر آنچه می

 هایی!شوی. چراکه من تنها نیستم اما تو تنهای تنتو هستی که نابود می

هایی که در برابرش به قتل رسانده بود او تمام لحظات زجرآوری را که شاه برای مجازات او ترتیب داده بود به یاد آورد. تمامی انسان

 در کمال خونسردی.

خیره شد و ای را به یاد آورد که نزد پادشاه احضار شد و رودررویش نشست. شاه با چشمان نافذش به او و در خالل آن دقایق لحظه

صفتان به نابودی است و در این دنیای فانی تنها شیطانها تأثیری بر دنیا ندارد. چراکه انسان محکوممصمم گفت: بودن یا نبودن انسان

 شوند. این شیطان است که مالک دنیا خواهد بود، پس باید با او همراه بود تا دنیا را به چنگ آورد.چیز چیره میمانند و بر همهمی

سوی ها را به دست آورم. من قادر نیستم با شیطان بهکوشم آنها را بدرید اما من میاما هاور همان لحظه پاسخ داده بود: شما قلب

 ها رهسپار شوم. مرا عفو کنید!تیرگی

دهم تو بازهم فرصت میاما به  گرفتم؛ام نبودی همین حاال جانت را میو آنگاه پادشاه باخشم گلوی او را فشرد و گفت: اگر برگزیده

 تا به من ثابت کنی در برابرم ناسپاس نیستی.

هاور در آن لحظات از این گستاخی در برابر پادشاه قدرتمند تأسف خورده بود اما اکنون و در این لحظه آرزو کرد که شاه گلویش را 

 بفشارد و از این عذاب و اسارت دردناک نجاتش بخشد.

گشت تا نبودش بیش تر بازمیهرحال باید سریعمانده است اما بهدانست که چقدر از راه باقیازه کند. نمیهاور لختی ایستاد تا نفسی ت

 از این احساس نشود.

دانست که روزی این راه مخفی را طی کرده و از آن دوباره بازگشته است، چراکه پادشاه مایل نبود او در تمامی آن لحظات هاور نمی

 ر ذهن خویش زنده نگاه دارد!های امیدش را دبارقه

6 

 اسارت

هاور خسته اما متفکرانه به قصر عظیمی که در برابرش قد برافراشته بود خیره شد، قصر باشکوه پادشاه. قصری که با دیوارهایی بلند 

ای ه پوچ و توخالی واهمهاما هاور جوان از این عظمت و شکو تر ازآنچه تصور شود؛تر و عظیمنفوذ بود و بزرگشده بود، غیر قابلاحاطه

 نداشت.

تر رفت که ناگاه نگهبانی در باالی برج قصر خطاب به او گفت: جا در سکوت کامل بود. چند قدم پیشاو به اطراف نگریست، همه

 کیستی؟ بایست.

 هاور بر لرزش بدنش مسلط شد و با صدایی بلند پاسخ داد: من هستم هاور!
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ها را بازکنید و به اند، دربهاور بازگشته تابید و نگهبان سراسیمه گفت: خدای من، شاهزاده به دنبال آن پرتوی نوری بر صورتش

 پادشاه اطالع دهید ... عجله کنید.

 دقایقی گذشت تا این خبر مهم به شاه ابالغ گردد و اذن ورود داده شود.

که مشخص نبود به چنانعت هاور را احاطه کردند. آنسرآرامی باز شد و چندین مأمور مسلح بههای بزرگ قصر بهبه دنبال آن درب

اند و یا برای به زنجیر کشیدنش. درهرحال تفاوتی نداشت چون هاور برای تسلیم شدن آمده بود، برای تحمل اسارت استقبالش آمده

 های پادشاه.و شکنجه در زیر چنگال

های زیبای دربار را به تن داشت که هنوز لباس ند. هاور جوانازآن مأموران مسلح با احترام او را به داخل قصر همراهی کردپس

شده و به سویش آمد سوی ساختمان زراندود قصر حرکت کرد. در آن حال یکی از رهبران امنیتی دربار از ساختمان خارجآرام بهآرام

دم. ایشان به جد در جستجوی شما بودند و از اکنون من ورود شمارا به پادشاه اطالع داو با احترام به هاور گفت: جناب شاهزاده، هم

 تر همراه من بیایید.اند. لطفاً هر چه سریعشدت خشمگینخبر قصر را ترک نمودید بهاینکه بی

سوی خوارش، بهسوی دشمن خونترین مخالفتی کند به دنبال او رهسپار شد، بههاور بدون آنکه کالمی بر زبان آورد و یا کوچک

 ا.هپادشاه پلیدی

که به سوی اتاق باشکوه پادشاه هدایت کردند و هنگامیای منظم هاور را بهدقایقی بعد همگی در راهروی بزرگ و زیبای قصر با رژه

 آرامی داخل شد.درب اتاق رسیدند هاور ایستاد و مأموران درب را بر رویش گشودند و هاور به

 ها تنها نبودند.بسته شد تا در اتاق با شاه خود تنها بماند ... اما آن ای بعد درب طال اندود از سوی مأموران به رویشثانیه

هاور به اطراف نگریست، دو مأمور مسلح در طرفین درب ورودی و چهار تن دیگر در چهار کنج اتاق بزرگ ایستاده بودند، در آن حال 

کرد او و رو به پنجره بزرگ، تاریکی شب را نظاره می اش خیره ماند که پشت بهجامه و شنل طالیی هاور به پادشاه با همانچشمان 

 رفتند.آرایی مأمورانش را که بانظم کامل در تمامی محوطه قصر رژه میو شاید صف

 باآنکه پادشاه هاور را دریافته بود اما حرکتی نکرد و برنگشت.

بازگشتی اما خیلی دیر. مایلم بدانم که  سخنی نگفت تا سرانجام پادشاه لب به سخن گشود:دقایقی در سکوت گذشت، هاور هم

زدگان بازگردد. نیمه شب چون جندهد بدون اذن من روزها ازنظر محو شود و در یکمن چگونه به خود اجازه می شاهزاده جوان

 برای احضار شیطان به غارها نرفته بودی، چنین است؟ مسلماً

 اری؟پادشاه که منتظر پاسخ هاور بود مجدد پرسید: پاسخی ند

آرامی پاسخ داد: خیر، سرورم. من از احضار هاور که ترس بر وجودش مستولی شده بود کوشید تا لرزش صدایش را پنهان کند و به

 شیطان متنفرم.

 پس کجا بودی؟ -

برد سوی آزادی روزها زمان میان دیوارها و در قفس خویشتن گرفتار بودم و الزم بود رهایی یابم و این تالش برای پرواز به -

 کنم.ام، حال احساس آزادی میکه در برابرتان ایستادهتا اکنون
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 کنم.ای؟ من چنین گمان نمیکه پوزخندی بر لب داشت با تمسخر گفت: آزادشدهچرخید و درحالی آرامیپادشاه به

وی خود بکشم از من دوری سکه همواره سعی دارم تو را بهگریزی؟ چرا درحالیاو خشمگین جلو آمد و ادامه داد: تو از چه می

ای که من تو را از مرگ نجات بخشیدم و به یک کنی؟ آیا فراموش کردهگونه گستاخانه در برابر من ناسپاس میکنی؟ چرا اینمی

 ای که جانت را به من مدیونی؟شاهزاده بدل کردم؟ فراموش کرده

فرمان شماست، من ناسپاسی ام بهابلتان ایستادهکشم و در مقکنم. اگر اکنون نفس میخیر سرورم. هرگز فراموش نمی -

 کنم.نمی

کنی؟ در این زمان حساس که من درگیرودار تدارک سپاه خود هستم چرا تنهایم من سرپیچی میپس چرا از فرمان  -

 روی؟ تو در این مدت کجا بودی؟گذاری و میمی

بردار دستورات شما باشم. توانم فرمانآرام گفت: سرورم، من نمی توانست واقعیت را بر زبان آورد آهی کشید و با لحنیهاور که نمی

 گناه را بگیرم و من قادر به این کار نیستم.های بیخواهید جان انسانچراکه از من می

تنهایی در برابر همه اند، آیا قصد داری بهبردارند و به سپاه من پیوستهپس چگونه است که همه شاهزادگان من فرمان -

 ؟بایستی

 خواهم این جنگ و خونریزی متوقف گردد.ها گرفته شود. من میخواهم که جلوی این کشتار انسانخیر سرورم، فقط می -

گونه کنی در برابرم بایستی و با من اینپادشاه که تاکنون چنین جسارتی از یک شاهزاده جوان ندیده بود فریاد زد: چطور جرئت می

 گینی برایت خواهد داشت.گویی، این گستاخی تو بهای سنسخن

اکنون در برابرم زانو نزنی، طلب بخشش نکنی و اش به او خیره شد و گفت: اگر همپادشاه رودرروی هاور ایستاد و با چشمان شیطانی

 با من همراه نشوی مجازات سختی را برایت ترتیب خواهم داد.

نهاد و تنها سکوت آلودش را بر همکند و سپس چشمان اشک کننده پادشاه خودداریهاور کوشید تا از نگریستن به دیدگان مسخ

 کرد.

 پادشاه این بار فریاد زد: زانو بزن!

 توانم یک قاتل باشم.تر از قبل بود گفت: سرورم. من نمیکه صدایش آرامزانو درآمد و نه طلب بخشش کرد و درحالیهاور نه به

 آکنده، رودرروی هم.دقایقی گذشت ... هاور در سکوت بود و شاه در خشمی 

 پادشاه دریافت که این جوان تسلیم خواسته او نخواهد شد و آنگاه به مأمورانش اشاره کرد.

که موهای سوی هاور آمد و درحالیپوش سیاه وارد شد، بهآرامی باز شدند و به دنبال آن جالدی تنومند با تنهای اتاق بهسپس درب

 زانو بزند. کشید وادارش کرد تااو را به عقب می

 کنی؟ای پیشنهاد میشد خطاب به جالد گفت: برای این جوان زیبارو چه شکنجهکه از هاور دور میپادشاه چرخید و درحالی

تواند انداخت نگاهی به چهره هاور انداخت و گفت: جناب لرد، دست بند خاردار میجالد که حتی صدایش لرزه بر اندام اسرا می

 دهید که آزمایشش کنیم؟اما شاید این جوان را از پای درآورد! آیا دستور می زانو درآورد؛هم بهترین مردان را سرسخت
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 ای کرد و به دنبال آن دو مأمور برای آوردن دست بند زجرآور راهی شدند.اشارهرحمی پادشاه با بی

لرزید هم چنان هاور که از ترس به خود میها به طول انجامید. دقایقی گذشت، دقایقی سخت و دردناک که برای هاور چون ساعت

 ای در انتظار سالخی بود.زانوزده بود و در برابر جالد و پادشاه چون قربانی

و سرانجام مأمور با دست بند، گلوبند و زنجیرهای آن بازگشت. صدای این زنجیرها برای هاور آشنا بود. به یاد آورد که چگونه اسرا را 

فرسا شده ای طاقتزدند و حال این خود او بود که این بار مایه تفریح حاضرین و دستمایه شکنجهبرابرش شالق میبا آن زنجیرها در 

 بود.

هاور به دست بند خیره شد ... دست بند فلزی خارهای فراوانی داشت که باریک و بلند بودند و با بسته شدن دست بند از هر سو به 

 آرام و زجرآور!جوند، آرامهایی گرسنه پوست و گوشت را میویی موشرفتند. چنانکه گدرون گوشت فرومی

 جالد دست بند، گلوبند و زنجیرها را در برابر هاور بر زمین انداخت.

سوی جالد گرفت و گفت: ببندید، من مقاومتی نهاد و بهها وادارش کنند دستانش را کنار همهاور نفس عمیقی کشید و قبل از آنکه آن

 کنم.نمی

هاور قفل شود. اندک فشارش داد تا بر دستان اش زد و سپس اندکهاور حلقه آرامی به دور دستانجالد دست بند را باز کرد و به

هایش را بر تر شدن دست بند هاور از شدت درد دندانهاور فرورفتند. با سفتفرسا به مچ دستان خارها از همه طرف با دردی طاقت

 آلودش را نبینند.ین انداخت تا جالدان چشمان اشکهم فشرد و سرش را پای

هاور فرورفته  تر کرد. خارها اکنون تا انتها در مچ دستانهاور را کشید و بازهم حلقه دست بند را تنگخندید دستان جالد که می

 بودند.

ن او انداخت و زنجیر آن را به دست گرفت. لحظاتی بعد جالد دوم نیز از راه رسید و از پشت سر گلوبند فلزی را با خشونت به دور گرد

سو با دست بند خاردار و زنجیرش در دستان جالد اول و از سویی دیگر با گلوبند و زنجیرش اکنون هاور کامالً در اسارت بود. از یک

 در دستان جالد دوم.

 قطره بر کف اتاق چکید.طرههاور بیرون زد و ق های دستاناندک خون از زخمبا تکان خوردن زنجیر دست بند، اندک

سپارم. او را تا اش خیره شد و خطاب به جالدان گفت: این اسیر را به شما میهای عاجزانهپادشاه در آن حال به هاور و نفس زدن

 گردد. ببریدش!سوی من بازمیمیرد و یا بهبرداری مرا نکند در اتاقش شکنجه کنید، یا میزمانی که فرمان

ناچار روی پاهایش ایستاد. خارهای دست بند وی زمین زانوزده بود با کشیده شدن زنجیر گلوبندش توسط جالد بههاور که هنوز ر

آرام از لرزید به قطرات خونش که آرامکه از درد میهایش رسیده بود. هاور درحالیحال از گوشت دستانش عبور کرده و به استخوان

آنکه فرصتی داده شود و یا تأملی ها آغاز شد بیبا خود اندیشید که چه زود شکنجه چکید نگریست ونوک انگشتانش به زمین می

 گردد.

به مرگ از اتاق پادشاه در همین افکار بود که جالدان با کشیدن زنجیرهای دست بند و گلوبندش وادارش کردند که چون محکوم

دند. با هر قدم و کشیده شدن زنجیر دست بندش خارها درون بیرون رود. حتی در آن حال نیز مأموران مسلح او را احاطه کرده بو

تحمل را به دنبال خورند و این دردی غیرقابلهایی از درون بشره اش را میآمدند، چنانکه گویی کرمگوشت بدنش به حرکت درمی

 رمق کرده بود.داشت که هاور را سست و بی
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سوی اتاق شخصی او روان تا سرانجام در راهروی انباشته از مأموران به های طوالنی بر هاور گذشتفرسا چون ساعتدقایقی طاقت

 بردند.رفت و جالدان از زجر کشیدن او لذت میشدند. او با کشیده شدن زنجیرها به جلو می

 ه زمین افتاد.سرانجام به درب اتاق رسیدند، در باز شد و او را به داخل اتاق هل دادند و هاور که دستانش بسته بود روی زانوانش ب

خواهند بر سر او بیاورند تا دو جالد داخل شدند و درب را بستند تا در آن اتاق زراندود با اسیر جوان خود تنها باشند تا هر آنچه می

 سوی پادشاه بازگردد ... و یا در زیر شکنجه و درد بمیرد!آنکه پشیمان شود و به

سوی فرسای دستانش وجودش را ناتوان کرده بود. جالدان دوباره زنجیرهای او را بههاور تالش کرد تا دوباره بایستد اما درد طاقت

که نیرویی برای حرکت نداشت روی زانوهایش ناچار و درحالیشد بهخود کشیدند و هاور که با فشار دست بند دردش شدیدتر می

 ها فریاد زد: به ما التماس کن، شاهزاده.ها رفت. یکی از آنسوی آنبه

زد. جالد دوباره زنجیر دست بندش را کشید و درد شدیدتر شد. خارها با حرکت در نفس میما هاور ساکت بود و تنها از درد نفسا

 شدند. او تکرار کرد: التماس کن.ها سائیده میگوشت دستانش به استخوان

نجیر را کشید او لب باز نکرد و تنها آه کشید و هاور از شدت درد چشمانش پر از اشک شد اما کوشید تا لب باز نکند. هر چه جالد ز

 آرامی اشک ریخت.به

سوی رحم در برابر چشمان او بهروی زمین را سرخ زنگ کرد. در آن حال جالدان بیهای دست هاور قطرات خونتر شدن زخمبا عمیق

که به او پوزخند سوی هاور آمده و درحالیها بهآنهای شراب از خود پذیرایی کردند و یکی از ها رفته و با پر کردن گیالسقفسه شراب

 آلود هاور ریخت!آرام روی دست بند خونزد شراب را آراممی

لرزید تعادلش را از دست داد و به پهلو بر زمین غلتید. جالد دوم باالی شدت میکه بهها بیشتر شد، هاور درحالیسوزش شدید زخم

ت بند هاور گذاشت و فشارش داد. دست بند تا حد امکان تنگ شد و خارها به درون استخوانش سر او آمد و با پوتین بزرگش روی دس

 اندک از هوش رفت.فرورفتند. هاور از ته دل ناله عمیقی کرد و سپس چشمانش تیره شد و اندک

هایی خندیدند شنید. خندهای او میهور شده بود صدای قهقهه جالدان را که بر نالهدر آن لحظات هاور از میان خأل ای که در آن غوطه

هوشی کامل او بوی خونش را که از دست بند که در نظرش چون نیشخند کفتارها هنگام دریدن طعمه بود و در آخرین ثانیه تا بی

 ریخت استشمام کرد. او تشنه بود و گرسنه و دوست داشت در بستری نرم بخوابد ...قطره به زمین میقطره

 ها بگریزد.ها و سیاهیبر هم گذارد تا از همه بدی و سپس چشمانش را

 اش کرده بودند.در این رؤیا دیگر نه زنجیری بر دستان و گردنش بود و نه مأموران و جالدان احاطه

7 

 دوزپینه یک راز

ها و یک رودخانه. اش. این بار میان دشت بزرگی از گلهاور دوباره به رؤیاهایش فرورفت. یک رؤیای زیبای دیگر در دوران کودکی

ها میان آغوش این مادر سپرد و گلتر از علفزار جاری بود میای که کمی پایینها را به رودخانهچید و آنتک میبههایی که تکگل

کرد و چه راحت تمامی هیچ ترسی راه خود را باز میها بیتاب از میان سنگسریدند. همراه آبی زالل که بیپایین میمهربان به باال و 
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های رنگارنگ را که در دستانش و آن گل توانستند اوهای سخت نیز نمیچیز حتی سنگگذاشت. هیچآنچه مانعش بود پشت سر می

 نمود متوقف سازد.بااحتیاط حمل می

گاه از دیدن این کرد. او هیچشد و دور شدنشان را نظاره میهایی که در رودخانه رها کرده بود خیره میدر آن دقایق به گل هاور

 هایش خو گرفته بود.زده نشد، چراکه با طبیعت و زیباییها خسته و دلصحنه

 یافت.تر درمیزندهها را تر و رنگها را عمیقکرد زیباییهر چه که بیشتر به اطرافش نظاره می

سو و ها به اینهای بوتهدوزها، با زنبورها و با مورچگانی که میان ساقهکرد. با پینهتنهایی بازی میها در آن علفزار پهناور بهاو ساعت

 کرد که با آنان سخن گوید.کرد و حتی سعی میکرد، نوازششان میرفتند. او با همه آن جانداران بازی میسو میآن

دوز کوچکی که روی برگ گلی آرمیده بود. تنها او هاور و پینههاست، میان دانست که چه رازی میان آنکسی چه میدر این میان  و

دوز کردند. پینهبازی میهای کودکانه باهم داشتنی بود که در آن دنیای رؤیایی پهناور غرق در اندیشهو آن موجود کوچک دوست

شد و مجدد به سرانگشتش رفت اما از این بازی زیبا خسته نمیچرخید و به انتهایش میریک هاور میقرمزی که روی انگشت با

های باره همراه او با همان بالیکبازی شده است سر شوق آمده و بهگشت. هاور هم مهربانانه از اینکه با چنین موجود زیبایی همبازمی

ها، زنبورها و راسوها دوز او را به باالی دشت سرسبز برد. از آن باال گللندای آسمان، پینهکوچک به پرواز درآمد. پروازی زیبا در اوج ب

کرد از این دوز ندیده بود و حال که تماشایش میگاه دشتی را از آن باال روی پشت یک پینهدیدن بودند. هاور هیچهمه و همه قابل

چرخید و هاور بر پشت او از این پشتک و واروها فریادهای در آسمان میدوز گستردگی و زیبایی مبهوت و حیران شده بود. پینه

 انگیز بود، گویی میان آسمان معلق است.زد و این چه هیجانبلندی می

 های آن خزید.برگدوز پایین آمد و روی گل بزرگ و زیبایی نشست و به میانازآن پینهپس

ها ای کرد و هاور با شیطنت روی گلبرگدوز نگریست. او به هاور اشارهعجب به پینههاور از اینکه چنین گل بزرگی هم وجود دارد با ت

 دوز هم به دنبالش.شروع به سرخوردن کرد و پینه

 ها بازی کنند.هایش را برایشان تکان داد تا بیشتر میان آنها بازی کردند، حتی گل هم برگآن دو ساعت

هایش را بر هم زد، الی بود که هاور نفهمید که چه زمانی به اتمام رسیده است. او پلکقدری سرشار از شادی و خوشحاین لحظات به

هایش را گشود و از روی دست هاور به آسمان پرید. هاور آرامی بالکرد و سپس بهدوز کوچک روی نوک انگشتش بازی میهنوز پینه

ها داشتنی بنشیند و با او به آسماندوز دوستاقعاً روی پشت پینهتوانست وقدر کوچک بود که میکاش آندور شدنش را دنبال کرد، ای

 توانستند بهترین دوستان دنیا باشند، حتی بهتر از گل و زنبور.ها میدانست شاید آنبرود. کسی چه می

اما هرگز نتوانست با تر از ناخن او بود و هاور اگرچه این موجود کوچک را دوست داشت دوز کوچکاما واقعیت چیز دیگری بود. پینه

آمیزی کرده هایت را رنگکنی؟ چه کسی بالهمه زیبایی؟ چگونه پرواز میتا از او بپرسد چگونه این زبانش شوداو سخنی بگوید و هم

توانست مانند او هاور می است و اینکه آیا مایلی برای همیشه با من دوست باشی؟ تا ابد، حتی پس از مرگ. چراکه پس از مرگ

 برد.کرد و به آسمان میدوز او را به پشتش سوار میشد پینهچک و سبک شود و اگر شاید دوستش میکو

اما زبانش را بلد نبود و عالوه بر آن دیگر دیر  دوز بپرسد؛سواالتی بود که هاور کوچولو عمیقاً دوست داشت از پینهو این تمامی آن 

 ی انگشتش پریده بود.ها بود که از رودوز مدتشده بود چراکه پینه
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اما هر چه جستجو کرد میان  دوز را صدا بزند ... تا شاید صدایش کند و او بشنود و به سویش برگردد؛هاور از جا پرید تا بلکه پینه

بان او همه بوته و گل پیدایش نکرد. او رفته بود و شاید هم رنجیده بود، از اینکه هاور سعی نکرده بود با او صحبت کند، چراکه زآن

 دانست.را نمی

 گریست.آرامی جا نشست و از اینکه دوباره تنها شده است بهها همانو چنین شد که هاور ساعت

8 

 شکست

 هاور تکان اندکی خورد، با این تکان صدای زنجیرها بلند شد. او در خواب بود و حال بیدار شده بود.

خوار میان گوشت و استخوانش جا خوش کرده بود، ای گوشتجونده آلود و دست بند چونبه خود نگریست، دستانش هنوز خون

فشرد و سرانجام زنجیرهای بلند آن دو حلقه اش را میشده بود که با هر بار فرودادن آب دهانش حنجرهگلویش هم با گلوبند احاطه

ها همه آن چیزی بود که پس از بیدار ینتر میان تاریکی کشیده شده بود ... و اطرففلزی که از روی تخت خواب تا چندین متر آن

 ها خبری نبود. چراکه در آنجا آزادانه دوید و بازی کرد.شدن از خواب شیرینش دید. آنچه در رؤیایش از آن

سو چیزی ببیند اما نیمی از اتاق در تاریکی سوی زنجیرهایش چرخاند. تالش کرد در آنرمق و ناتوان بود سرش را بههاور که هنوز بی

 سو که رد زنجیرها تا درونش ادامه داشتند.فرورفته بود، آن

 هاور با صدای ضعیفی صدا زد: کسی اینجاست؟ لطفاً کمکم کنید.

 در آن حال از داخل تاریکی صدایی آمد!

امد بلکه اش بودند و حاال شکنجه را ادامه خواهند داد اما برخالف تصورش جالدی نیمنتظر بیداری هاور مسلم دانست که جالدان

 آرام به نور وارد شد و به سویش آمد.که زنجیرهای او را به دست گرفته بود آراممردی سفیدپوش درحالی

 گری دیگر.رنگ، ظاهراً از مأموران نجات بود و شاید هم شکنجهایرسید باریش و موهایی بلند و قهوهآن مرد مسن به نظر می

 د کمی آرام گرفت و از مرد پرسید: شما که هستید؟هاور که از نبود جالدان در اتاق مطمئن ش

 یک مأمور نجات. -

 ام دهند تا بمیرم.قدر شکنجهاما جالدان کجا هستند؟ قرار بود آن -

که از درد شدید دست بند که با هر حرکتی آرامی نشست. درحالیاش را باال برد و روی تخت خواب بهسختی دستان زخمیاو به

 کشید.شد آه بلندی احساس می

اید؟ من یک ناسپاسم. پس چرا هنوز پادشاه به من تر شد. هاور با درماندگی خطاب به مرد گفت: برای نجات من آمدهمرد نزدیک

 ای برای او دارد تا نجاتش دهد؟امید دارد؟ من نه قدرتمندم و نه آدمکش. یک جوان طغیان گر چه فایده

دهند تا سرانجام تسلیم ها زجرت میکنند. آنات میدهند و سپس شکنجهآرام بمیری. اول نجاتت میاما قرار است آرام -

 هایشان شوی.خواسته
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خواهد درس عبرتی برای سایرین قرارت دهد. تو قربانی او او مکثی کرد و ادامه داد: پادشاه برای تنبیه تو فرصت زیادی دارد. می

 اش نکنی!کند اگر همراهیهستی، تردید نکن که رهایت نمی

کنم اگر قرار است وادارم کنید تا التماسش کنم باید بگویم که اند، پس نیازی به من نیست. خواهش میهمه با او همراه -

 ام کنید!درنگ شکنجهبی

 هنوز چنین قصدی ندارم. -

 مرد با دقت به چهره هاور جوان خیره شد و با مهربانی گفت: شاهزاده جوان حتماً گرسنه و تشنه هستی.

 مرگ است.نگفت اما چشمانش به مرد فهماند که از فرط تشنگی و گرسنگی روبه هاور سخنی

خواست تا اطاعتش مرد با لیوان بزرگی از آب گوارا به نزدش بازگشت. هاور ابتدا تردید داشت ... آیا این مرد در ازای آب و غذا از او می

 کند؟

 ن نده، به من اعتماد کن و بخور. قصد آزارت را ندارم.هاور نزدیک کرد و گفت: دستانت را تکامرد آب را به دهان 

آرامی لبانش را به لیوان نزدیک کرد و به کمک مرد آب را تا انتها نوشید. با چنان ولعی که مرد از دیدن آن لبخندی زد. هاور هاور به

 کنید سپاسگزارم.ه به من کمک میکرد گفت: از اینککه لبانش را با زبان تر میای گرفت و درحالیاز نوشیدن آب جان تازه

 ای داریم. گوشت بریان، سوپ، مرغ و ... دیگر چه میل داری؟مرد گفت: اینجا غذاهای خوشمزه

درستی غذا نخورده بود کند. او چندین روز بهای چون او هیچ فرقی نمیهاور با لبخند سری تکان داد تا به مرد بفهماند برای گرسنه

شدت ضعیف کنجه و به زنجیر کشیدنش از او پذیرایی شده بود و حاال فرقی نداشت که چه بخورد، چراکه بهو در بازگشتش هم با ش

 رمق شده بود.و بی

سوی هاور بازگشت. هاور کوشید تا دستانش را برای گرفتن غذا حرکت ای گوشت برداشته و بهمرد داخل ظرف بزرگ و زیبایی، تکه

 خواهی دستانت را تکان دهی؟خارهای دست بند تا استخوانت فرورفته، چگونه میاما مرد گفت: جوان بیچاره  دهد؛

 نگران نباش و فقط غذایت را بخور.

 هاور دوباره لبخندی زد و دستانش را پایین انداخت و به کمک مرد شروع به خوردن غذایش کرد.

خورد، هرچند گلوبندش مانع بلعیدن حالتی آسوده میپس از چندین روز این اولین غذای گوارایی بود که روی تخت خواب نرم و در 

تر کنم تا غذایت را راحتآرامی در گوش هاور زمزمه کرد: گلوبندت را باز میهایش بود. مرد که متوجه این جریان شد بهراحت لقمه

 بخوری.

 کند.اما هاور با ترس گفت: اما این برخالف دستور پادشاه است، او شمارا مجازات می

ها به که از درد آنآلودش را باال برد و درحالیسختی دستان خونسوی قفل گلوبند هاور برد. هاور بهاهمیت دستانش را بهبیمرد 

کنم، ها شمارا هم شکنجه خواهند کرد. من درد را تحمل میکنم، آننفس افتاده بود به مرد ملتمسانه گفت: خواهش مینفس

 خواهم مسبب مجازاتتان باشم.نمی

شود. نگران نباش و به من تر میهاور را روی پاهایش نهاد و گفت: دستانت را حرکت نده، زخمت عمیق مرد با آرامی دستان لرزان

 اعتماد کن.
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درستی توان نفس کشیدن نداشت نفس ها از فشار گلوبند روی گلویش بههاور آرام گرفت و مرد گلوبندش را باز کرد. او که ساعت

 اندازم.به مرد گفت: متأسفم که شمارا به دردسر میراحتی کشید و 

 هاور کرد. مرد لبخندی زد و غذا را برداشت و شروع به گذاشتن غذا بر دهان

ها شما اولین کسی هستید که به من ازآنکه گرسنگی و تشنگی هاور برطرف شد کمی آرام گرفت و به مرد گفت: پس از مدتپس

 درند.نفرینی که همه یکدیگر را می هم در این شهرکنید. آنکمک می

 ای؟من یک مأمور نجاتم، فراموش کرده -

 به مرگ. من منفور پادشاه ام.بله اما نه برای یک محکوم -

 تواند منفور یک انسان باشد.چهره و مهربانی چون تو نمیاما جوان خوش -

 دهی؟اهمیتی ندارد که گلوبند را ببندم، تو چه ترجیح مینگریست گفت: برای من که به هاور میمرد گلوبند را برداشت و درحالی

کنم. درد این گلوبند از زخم ها ممکن است هرلحظه بیایند، من مقاومت نمیکنم، ببندیدش. آنهاور سراسیمه گفت: خواهش می

 تر نیست.دست بندم آزاردهنده

دانم که قرار است زد و قفلش کرد. هاور آرام شد و گفت: می مرد که تردید داشت با اصرار هاور مجدد گلوبند را دور گولی او حلقه

 ام.ام ادامه پیدا کند. پس به من ترحم نکنید. این راهی است که خود انتخاب کردهشکنجه

 ات کنم تا وادار به تسلیم شوی.اند پس از به هوش آمدنت بدون وقفه شکنجهها از من خواستهدرست است، آن -

 من بسته است، درنگ نکنید.؟ دستان کنیدپس چرا شروع نمی -

 توانم.بینم چنین قصدی داشتم اما حاال باید بگویم که نمیمرد کنار هاور روی تخت خواب نشست و گفت: قبل از آنکه تو را می

 ام دهید؟اما چرا؟ آیا باید التماس کنم تا شکنجه -

 ها.نبرم و یا از شکنجه آها لذتی نمینه اصالً، من از التماس انسان -

کشند، باور اند و اگر چنین نکنید شمارا میاند. باید وادارم کنید چون به شما دستور دادهها خواستهولی ناچارید، چون آن -

 کنید!

 کردم!شناختم چنین میشاید اگر تو را نمی -

 شناخت؟زده شد، آن مرد که بود که او را میهاور شگفت

شاهزاده جوان، من رومن هستم! تنها بازمانده شورشیان، کسی که توانست به این جهنم  مرد مکثی کرد و با صدایی صاف و رسا گفت:

 ای؟عنوان یک مأمور نجات. تو آن لحظات را فراموش کردهای ناشناس بهبازگردد، دوباره با چهره

رای مذاکره صلح با شورشیان به زده شد و تا چند ثانیه نفسش حبش کردید. او زمانی را به یاد آورد که در بهبهه شورش بهاور بهت

 ازآن را به خاطر نداشت!ساختمان نجات رفته بود و در آنجا این مرد را با همان چهره دیده بود اما پس

اما حاال  او از دیدن رومن یکه خورد و قدری ترسید. این مرد برای بار دوم مقابل او، یک شاهزاده در برابر یک دشمن قرارگرفته بود؛

اش کند و راحتی شکنجهتوانست بهگر در برابرش ایستاده بود. میعنوان مأمور نجات و یا شکنجهر بسته بود و این مرد بههاودستان 

 شدگان در آن شب تلخ را از او بگیرد.از زجر کشیدن این دشمن دیرینه لذت برد و انتقام تمام کشته
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دانم اید؟ و حاال من با دستان بسته در اختیارتان هستم. میس هنوز زندههاور از روی درماندگی آهی کشید و با صدای لرزانی گفت: پ

گاه با پادشاه همراه نشدم و این غل و زنجیرها هم به همان دلیل است. خورم که در تمام این مدت هیچکه از من متنفرید اما قسم می

 من ...

 شاهزاده. دانمبله می -

ام کنید. من سزاوار این زجرم. خواهید شکنجهتوانید هر چه میدستان شما. میاما من دیگر شاهزاده نیستم. یک اسیرم در  -

 گونه در عذاب وجدان نباشم.پیوستم تا اکنون اینچراکه باید همان شب به جمع شورشیان می

ن در برابرتان پذیرم که گناهکارم. حال انتخاب با شماست و مهاور با تأسف سرش را پایین انداخت و به رومن گفت: متأسفم، می

 تسلیم هستم.

ای و سزاوار نیست ای چشیدهشاهزاده، من برای انتقام از تو اینجا نیستم. چراکه تو اکنون مجازات همه آنچه مرتکب شده -

 که من بیش از این آزارت دهم.

 اند مرا وادار به همکاری کنی.ها از تو خواستهشود؟ آناما دستور پادشاه چه می -

عنوان اسیری که باید در اتاق به هر طریق ممکن وادار به اطاعت ها این جوان را بهدرنگ کرد. حق با هاور بود. آنای رومن لحظه

 کرد.کشت و یا وادار به اطاعت از پادشاه میشد به دست او سپرده بودند. او یا باید هاور را میمی

 اند؟ها تا کی به شما فرصت دادهید: آنهاور دریافت که رومن در تنگنای بزرگی قرار دارد و از او پرس

 ازآن باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم، شکنجه و مرگ و یا اطاعت از پادشاه.تا ظهر فردا ... و پس -

 به من گفتی از زمین بازگشتی؟ آیا درست شنیدم؟هاور مضطرب و نگران پرسید: 

ها نشان شد به آنای را که از شهر به زمین منتهی میلتی دریچهبله من به زمین رفتم، زنده ماندم و به مأموران پلیس ایا -

شوند یافتیم. ولی در درگیری هر دو مردند  دادم. ما حتی دو مرد مسلخی را که سعی داشتند از دریچه وارد شهر جهنمی

و از راه دریچه به شهر اش پوشیده ماند. چراکه آن مأموران حاضر نشدند سخنان مرا باور کنند و راز شهر با همه گستردگی

ام کردند. پس از آزادی من تنهای تنها شدم و چون هدفی برای ادامه زندگی نداشتم ترجیح راه یابند و حتی مدتی زندانی

دادم دوباره به شهر مخفی بازگردم تا شاید در اینجا ترتیب شورشی دیگر داده شود و من این بار مأموریت ناتمام را به پایان 

ها تاکنون چندین بار به شهر سان شود. آنهایی که توسط گروه آدم کشان پادشاه انجام میعت از کشتار انسانببرم. ممان

اند. بدون آنکه عام کردههای مخفی شهر حمله کرده و ساکنان آنجا را قتلراهایگناسیو در شمال مورگات و در مجاورت شاه

 ردی از خود بر جای بگذارند.

 شود رد سپاه مسلح پادشاه است؟ها در تونل مخفی که به زمین منتهی میپوتین خدای من، پس رد آن -

 گویی؟از کدام رد سخن می -

 دانست که آیا باید این راز را با رومن در میان بگذارد یا نه؟هاور مکثی کر. نمی

گاه و در هیچ شرایط از راه کنم هیچرومن اصرار کرد تا هاور سخن بگوید و هاور گفت: راهی جز اعتماد به شما ندارم و خواهش می

سوی زمین رهسپار شدم ولی هر بار مانند شما از فرار و فراموش قصد فرار بهسوی زمین سخنی نگویید. من هم از آن راه بهمخفی به

رای همه اسیران جا راه نجاتی بگذرد منصرف شدم و چون راه دیگری نداشتم بازگشتم تا شاید از همینکردن آنچه در این پایین می
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های پادشاه کنم که این بار تسلیم خواستهبینم. باآنکه از رویتان شرمگینم، اما تالش میپیدا کنم و حال خوشحالم که شمارا می

 ها را خواهم داشت؟دانم که تحمل درد شکنجهنشوم. هرچند نمی

 در لباس مأمور نجات بازگشتی؟هاور پس از تمام این سخنان از رومن پرسید: حال سؤال دیگری دارم، چرا 

این لباس متعلق به یکی از مأموران نجاتی بود که در آن شب در جمع اسرا بود و در درگیری کشته شد و من توانستم با  -

شده است. ها قبل کشتهآنکه کسی خبردار شود که این فرد مدتشده بر روی لباس به شهر بازگردم. بیهمان نام حک

بنابراین در این لباس و نام آن توانستم به  دهند؛اه به یک مأمور نجات و هویت واقعی او اهمیت نمیچراکه مأموران پادش

که طعمه جدیدی اند و تنها هنگامیهاست مأموران نجات در ساختمان دوم قصر مستقرشدهدانی که مدتقصر راه یابم. می

دانستم مأموران نجات برای اما اگر می ا از او پرستاری کنند؛روند تشده در مرکز شهر میشود به بیمارستان ساختهپیدا می

 گشتم.روند هرگز در قالب این لباس بازنمیهای پزشکی هم بکار میشکنجه

دهید تا وادار به التماس ام میکنید؟ شکنجهنگریست گفت: حال چه میآلودش میکه به دست بند خونهاور لبخندی زد و درحالی

 کشید؟مرا می و اطاعت شود و یا

 اما باید یکی از این دو راه انتخاب شود. دانم، مرد جوان؛رومن با درماندگی گفت: نمی

 ام.داد با لحن مهربانی گفت: از چه هراس دارید؟ من برای مردن آمادههاور که درماندگی رومن آزارش می

روی تخت برخاست و مقابل مرد زانو زد و ادامه داد: عجله فشرد از هایش را به یکدیگر میکه از درد دستانش دندانو سپس درحالی

 کنید. بیش از این تحمل درد غل و زنجیرها را ندارم.

 گناهی را بکشم.توانم انسان بیاما من نمی -

اما من گناهکارم، من همانی هستم که در شب شورش مقابلتان ایستادم و از شما خواستم تسلیم پادشاه شوید. من در آن  -

مه به لشگر شورشیان پیوستند خود را کنار کشیدم و در کنار پادشاه ایستادم و به نزدش بازگشتم. من بدون شب که ه

جای سالخی شدن به دست جالدان پادشاه به دست شما بمیرم، در همین دهم بهاما ترجیح می شک باید مجازات شوم؛

 اتاق ...

 هاور مکثی کرد و با صدای لرزانی گفت: و همین حاال!

 ام. پس قبل از آنکه دیر شود راحتم کنید!کنم، من برای مرگ آمادهزده بود ادامه داد: تمنا میکه اشک در چشمانش حلقهاو درحالی

 رومن که عمیقاً در اندیشه بود گفت: بیسار خوب، اما به من فرصتی بده تا بیندیشم.

اش پایان ار تخت بر زمین زانوزده بود و در انتظار مرد تا به زندگیتاریک اتاق فرورفت. هاور هم چنان کنآرام به نیمهو سپس آرام

 دهد.

دم فرصت باقی است و من تا آن لحظه قادر به سوی او بازگشت و گفت: تا سپیدهآلود بهای بعد رومن اخمدقایقی گذشت و لحظه

 کنم.ها من هم اعدامت میگرفتن جانت نیستم. با پایان مهلت آن

 اما ... -
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اما اگر پشیمان  کنم. سحرگاه فردا در همین اتاق با سم و بدون درد خواهی مرد؛هستم که زمان مرگت را تعیین می این من -

کند، اگرچه شدی به من بگو تا به پادشاه اعالم کنم. فراموش نکن گاهی خورشید قلب انسان در آسمانی ابری طلوع می

 انکار نیست.د در پهنه آسمان قابلگاه حضور خورشیپوشانند اما هیچابرها نورش را می

شید سوی پلیدی وجود نداشت. هاور آهی کهاور از سخنان رومن به فکر فرورفت، حق با او بود اما برای شاهزاده جوان راه بازگشتی به

به پایان راه خویش  پس بیش از قبل آزارم خواهد داد، پس لطفاً پشیمانم نکنید. منو گفت: پادشاه دیگر به من اعتماد ندارد و ازاین

 کنم مرگ سزاوارترین پاسخ است.ام. اگرچه همیشه امیدی هست اما برای من که احساس گناه میرسیده

 کرد به او گفت: حال سعی کن تا بخوابی، این آخرین خواب آسوده توست.هاور را باز می که زنجیرهای دست و گلویرومن درحالی

فت: سحرگاه منتظر دیدارتان هستم. مرا بیدار کنید چراکه دوست دارم در بیداری و رودرروی هاور به کمک او در تختش خوابید و گ

 شما بمیرم.

اش را در لحظات آخر لمس رومن لبخند تلخی به هاور زد و ملحفه سپید را روی بدن او کشید. حس غریبی است که انسان قربانی

 تا ساعاتی بعد برای همیشه به جهان بسته خواهد شد!کند، با او سخن بگوید و به چشمانش بنگرد، چشمانی که 

های او را دید و اما هاور اشک چکید از هاور جوان پنهان کند؛رومن در همان حال کوشید تا قطرات اشکش را که بر روی ملحفه می

ها، تنگیه مرگ برای من پایان دلای ندارم چراکاما چاره آلود گفت: متأسفم که برای شما چنین ساعات تلخی را رقم زدم؛با صدایی غم

 رحم است ... پس برای من اندوه نخورید.دردها و زجرهای این دنیای بی

کنم چراکه دردت شدیدتر خواهد شد. پس سعی کن در همین او به عالمت تصدیق سرش را تکان داد و گفت: دست بندت را باز نمی

 دم بیدارت خواهم کرد.حال کمی بخوابی، برای سپیده

زودی به خواب قدر شدید بود که بهها خوابیده بود اما ضعف بدنش آنهاور کمی آرام شد و چشمانش را بر هم گذارد. اگرچه ساعت

 رفت.

ازآنکه از عمیق بودن خواب او مطمئن شد از جا برخاست و به تاریکی فرورفت و بر رومن تا زمان خوابیدن هاور بر بالینش بود و پس

 اش نشست.صندلی

ر آن اتاق زیبا و زراندود سکوتی محض حاکم بود. سکوتی که برای رومن فرصت اندیشیدن فراهم کرد. اندیشه به راهی سوم که د

 تاکنون بدان فکر نکرده بود.

 ها.دقایقی طوالنی گذشت ... و شاید ساعت

درخشید نظاره اتاق میان انگشتانش می رومن روی صندلی میان تاریکی لمیده بود و لبخند بر لب شیشه زهر را که از کورسوی نور

 درد بود ...کرد، مرگ با این سم راحت و بی

9 

 پیروزی

 یافته بود از خواب پرید ... صبح شده بود!هاور با نور ضعیف روز، نوری که از پنجره اتاق به درون راه
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ها رومن را دید روشننظاره کند و در میان سایهآرامی صورتش را چرخاند تا سمت تاریکی جایی که رومن بر صندلی نشسته بود او به

 که روی صندلی لمیده است.

 رفته است.آرامی صدایش زد ... اما پاسخی نشنید، با خود اندیشید که حتماً از فرط خستگی به خوابهاور به

ای و غلطان به نوک پایش خورد و نهای استواای ایستاد ... شیشهاما لحظه سوی رومن رفت؛آرامی بهسختی از جا برخاست و بهاو به

 سوی صندلی غلتید. او اندکی دقت کرد، شیشه سم خالی بود!به

 هاور به شماره افتاد و بر خود لرزید. باره نفسیکبه

 نیامد.این رخداد غرق در وحشت شد. نزدیک رقت و دوباره با صدایی لرزان رومن ر صدا زد ... اما بازهم پاسخی و او حتی از اندیشه 

توانست چهره رومن را میان تاریکی ببیند، سر او به کناری متمایل شده و در دم جان سپرده بود. و قدمی جلوتر رفت ... اینک می

 درد اثر کرده بود!سم راحت و بی

که دست آلودش درحالیباره از درد این صحنه تلخ لرزید و مقابل جسد رومن بر زمین ساییده شد. او با دستان خونیکهاور به زانوان

 تا شاید هنوز زنده باشد؛ سختی میان گوشت دستش فر رفته بود پاهای رومن را گرفت و ناباورانه تکانش داد تا شاید برخیزدبند به

ی ها بود که مرده بود! او خودکشناچار متوقف شد. رومن ساعتهای شدید درد دستانش را افزایش داد و بهحاصل بود و تکاناما بی

 کرد چراکه قادر نبود جان یک انسان را بگیرد.

 هاور سرش را پایین انداخت، دیدگانش را بر هم فشرد و با صدای لرزانی زمزمه کرد: چرا با من چنین کردی؟ تو را به خدا چرا؟

 توانست ببیند.سختی میای که بهگونههاور را فراگرفت. به قطرات اشک چون دریایی متالطم دیدگان

شده بود، از خودش که نفسش تنگچنانسوخت آنرد که درونش از شدت درد و ناراحتی در حال تالشی است. قلبش میحس ک

 مرد!متنفر بود چراکه اگر نبود اکنون این مرد نمی

ی تیز لرزید با چشمانش شروع به جستجو در اطرافش کرد تا شاید جسمزد و بدنش از شدت اندوه مینفس میشدت نفسهاور که به

 و یا چاقویی بیابد و قبل از آنکه سربازان از راه برسند جان خود را بگیرد.

آلود و روی زانوهایش به سمت میز رفت تا شد. او با چشمانی اشکها چاقویی دیده میدر گوشه اتاق روی میز کنار غذاها و ظرف

 چاقو را بردارد.

 و دو سرباز مسلح با اتمام مهلت مقرر وارد اتاق شدند. باره درب اتاق صدایی کرد، قفل آن باز شدیکاما به

هایشان را به سویش نشانه گرفتند و متوقفش نمودند. هاور درمانده برگشت و هاور هنوز به میز نرسیده بود که سربازان سالح

نتوانستم نجاتش دهم،  لرزید گفت: بنگرید، آن مرد به خاطر من خودش را کشت و من هیچ کاری برایش نکردم. منکه میدرحالی

 بگذارید بمیرم.

 سوی رومن دوید و جسدش را بررسی کرد ... او کامالً سرد بود.یکی از سربازان به

ها را در دست که آنکردند زنجیرهای دست بند و گلوبند هاور را مجدد متصل نموده و درحالیها که باید طبق دستور عمل میآن

 تد.گرفتند وادارش کردند تا بایسمی
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شده شما موظفید به وسیله با اتمام مهلت تعیینهاور، بدین ها حکمش را با صدای بلند اعالم کرد: جناب شاهزادهسپس یکی از آن

شوید، این اعدام به دار آویخته شدن در مالء به اعدام مینزد پادشاه شرفیاب شوید، یا از اعمال خود اظهار ندامت کنید و یا محکوم

 عام است.

اما مأموران زنجیرها را کشیدند  ر که دیگر رمقی نداشت کوشید تا همچنان سراپا بایستد اما نتوانست و مجدد روی زانوهایش افتاد؛هاو

 ناچار دوباره در برابرشان ایستاد.هاور جاری شد و به ها خون از دستانو از خشونت آن

زنجیرهای طویلی که بر دست و گردنش آویخته بود به همراه سربازان با خورده با لحظاتی بعد شاهزاده جوان درمانده و شکست

 سوی پادشاه روان شد.آلود و قلبی آکنده از درد و اندوه بهدستانی خون

توانستند اش بود فاصله گرفته است اگرچه بن و ویلیام میای که در چند قدمیاو در آن لحظات با خود اندیشید که تا چه حد از پیروزی

 نوعی پیروزی بود.رسید و این هم بهشد پادشاه به آرزویش نمیه را نجات دهند اما اگر او به دست رومن کشته میهم

کرد؟ او مصمم شد که بازهم در برابر پادشاه بایستد و تحت هیچ شرایطی تسلیم او نشود حتی اگر منجر به اما اکنون چه باید می

 اعدامش گردد.

 می آرام شد و از اندوه قلبش کاسته شد.ها هاور کاز این اندیشه

ها وارد تاالر بزرگ قصر شدند. در آنجا مأموران، سربازان و شاهزادگان در دو سمت ایستاده بودند و در انتهای تاالر لحظاتی بعد آن

 بزرگ و پر از نور تخت پادشاهی قرار داشت که شاه با جالل و قدرت بر آن تکیه زده بود.

به شاهزاده جوان و نحیفی که با جسارت در برابر پادشاه قدرتمند ایستاده بود خیره شدند و حرکتشان به سمت  همگیبا ورودشان 

 تخت پادشاه را دنبال کردند.

 که هاور به چندین متری تخت پادشاه رسید مأموران متوقف شدند و با اشاره شاه زنجیرهایش را جدا کردند و کنار رفتند.هنگامی

آلود ... اما همچنان برابر هم بودند. پادشاه قدرتمند بر تخت طال اندود و هاور ضعیف و لرزان با دستانی بسته و خونحال آن دو در 

 ایستاده و مصمم.

قبل از آنکه پادشاه سخنی بگوید یکی از مشاورین آنچه را که دو سرباز در اتاق شاهزاده دیده بودند در گوش او زمزمه کرد و پادشاه 

 آلودش.ده بود به هاور نگریست و به دستان زخمی و خونکه متعجب ش

لحظاتی گذشت و سپس پادشاه لب به سخن گشود: شاهزاده جوان، در شگفتم که چرا مأمور نجات تو خودکشی کرد؟ به او چه گفتی 

 کنی؟آلود چگونه هنوز مقاومت میکه چنین متأثرش ساختی؟ تو با این دستان بسته و خون

الی هم کوشید تا قطرات خونی را که از زخمش جاری بود کرد با پنهان کردن انگشتانش البهاحساس ضعف می شدتهاور که به

مخفی نماید و سپس با صدای ضعیفی گفت: سرورم، او یک انسان مهربان بود ف خود را کشت چراکه قادر نبود جام مرا بگیرد. من 

. در برابرش زانو زدم تا مرا بکشد اما چنین نکرد. از من در شگفت نباشید چراکه ام کند اما چنین نکردبه او التماس کردم که شکنجه

 بود! آوراو شگفتی

 راستی برای من یک تهدید بزرگی.ای، تو بهاما تو با مهربانی همه را تحت تأثیر قرار داده -

 توانم برایتان تهدید باشم.سرورم، من با دستانی بسته و با بدنی لرزان چگونه می -
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کردم تا تیرباران شوی و گاه رهایت میشد گفت: باید در همان شکنجهکه به هاور نزدیک میپادشاه از تختش برخاست و درحالی

 چنین گستاخی نکنی!اکنون این

 سرورم، مرا به دار بیاویزید تا بیش از این مدیونتان نباشم. -

ر ندامت کن. آنگاه مقام و ثروتی را به تو اعطا خواهم کرد کافی است، اکنون در برابر من و در حضور همه زانو بزن و اظها -

 که حتی تصورش را هم نکنی!

 یک نیستم. من یک ناسپاسم و باید به اذن شما بمیرم!متأسفم سرورم. مرا عفو کنید چراکه قادر به پذیرش هیچ -

ه انسانی را در برابرت ذبح کنند چه؟ آیا در آن ای متوسل شد و گفت: اما اگر قرار باشد کهاور را دید به حیله پادشاه که سرسختی

 صورت هم به تصمیم خود مصر خواهی بود؟

 زده به پادشاه خیره شد. آیا او بازهم یک بزم خونین دیگر برای هاور ترتیب داده بود؟هاور متحیر و شگفت

نگریست. هاور نگاه پادشاه را دنبال کرد و با دیدن آرامی دور او چرخی زد و به دو اسیری که در گوشه تاالر در زنجیر بودند پادشاه به

گناه را ذبح کند ... و آنگاه انجماد و سرمای ناشی اسرا از ترس و وحشت سست شد. او قصد داشت برای تسلیم کردن هاور دو اسیر بی

 از ترس سراسر وجود هاور را فراگرفت.

 برد.می های پلیدی به کارزانو درآوردن او چه راهپادشاه برای به

 ای کاری بر قلبش فرود آمد.باره ضربهیکرحم ناتوان شد و بهو این بار هم مانند همیشه در برابر این دیو بی

ها را خواهم کشت. حال اگر اطاعتم نکنی فرمان اعدامشان را راحتی آندانی که من بهپادشاه دوباره زمزمه کرد: شاهزاده جوان، می

 وست.کنم، انتخاب با تصادر می

 شد.جز طینت شیطانی چیز دیگری دیده نمی رحم پادشاه خیره شد. در آن دیدگان تیره جز قدرت و سیاهیهاور به چشمان بی

 داشت.ای دردناک وادفاع هاور تازیانه زد و جوان درمانده را به نالهای بر بدن بیبرق پیروزی در آن چشمان درنده چون صاعقه

باره چشمانش یکزد بهنفس میشدت نفسرخید با لبخندی شکست مسلم او را دوچندان کرد. هاور که بهچپادشاه که به دور او می

 اختیار در برابر فرمان شاه تسلیم شد!سیاهی رفت و بی

زد و دردناک زانو  آرامی و باشرمیای بال شکسته مقابل پادشاه قدرتمند بههمه چون پرنده هاور شاهزاده جوان در برابر دیدگان

 لرزید خطاب به پادشاه گفت: سرورم، من ...که صدایش میدرحالی

پادشاه که مقابل بدن نحیف هاور ایستاده بود با لحنی محکم و کوبنده گلوبند او را فشرد و گفت: ادامه بده، با صدای بلند تا همه 

 بشنوند!

 تسلیم شما هستم. در برابر هر آنچه فرمان دهید! شکسته و درمانده سخنش را با صدای بلندتر ادامه داد: منو هاور درهم

اند. کنند و یا از اندوه ناله سر دادهای به پا شد. مشخص نبود که این جمع شادی میدر تاالر بزرگ از این پیروزی پادشاه همهمه

ایستاد دو اسیر اکنون اعدام شاه میزانو درآمد، چراکه اگر در برابر پادهاور بود که با تمام تالشش در هم شکست و به هرحال اینبه

 رسید.ای که برای آن بهای سنگینی پرداخته بود به نظر میمایهشدند و این برخالف انسانیت، حس گرانمی

 لحظاتی گذشت ...
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زنجیرها را باز زانو درآمدن شاهزاده جوان در برابر کوه پلیدی به دستور پادشاه پزشکان برای مداوایش به سویش آمدند. پس از به

آرامی رمق شده بود بهکردند، گلوبندش را باز کردند و سپس به سراغ دست بندش رفتند. هاور که از درد و خونریزی دستانش بی

 کنید؟های دستانم را مداوا خواهید کرد اما قلبم را چه میگفت: زخم

کردند به او گفتند: جناب شاهزاده، خارهای ررسی میکه میزان حراجت دست بند را بدو پزشک در دو سمتش نشستند و درحالی

 اند، لطفاً تحمل داشته باشید تا دست بند را بازکنیم. این مسلماً درد زیادی خواهد داشت.دست بند عمیقاً به دستان شما فرورفته

هاور فرورفته  ستخوان دستانآرام شروع به باز کردن حلقه دست بند کردند. خارهای بلند و سوزنی شکل که تا اها آرامسپس آن

 اندک از میان گوشت و پوستش بیرون کشیده شدند.بودند با باز شدن حلقه اندک

سرعت شروع به بخیه زدن، ضدعفونی و مرهم هاور خون شدیدی جاری شد. پزشکان به های مچ دستانبا خارج شدن خارها از زخم

 گذاری جراحات نمودند.

هوشی وتار شد. او در لحظات آخر قبل از بیآرام دیدگانش تیرهضعفی که بر بدنش مستولی شده بود آرامو هاور از شدت خونریزی و 

شده های خونش را کف سنگی و سفید تاالر جاریکنند. او رگهپزشکان را دید که با چه مهارت و سرعتی دستان او را باندپیچی می

 س تیرگی بود و تیرگی!درخشید ... و سپبود دید، خونی که در زیر نور می

 سوی بیمارستان ببرندش.پزشکان پس از اتمام کار شاهزاده جوان را بر روی برانکارد از تاالر خارج نمودند تا به

هاور بود که کف سنگی تاالر قصر آرامی متفرق شد. نه جالدی آمد و نه خونی ریخته شد. تنها خون بزم به پایان رسید، جمعیت به

 نقش کرده بود!را به زیبایی م

10 

 فرشتگان تندیس

ها را خسته و درمانده کرده بود اما برای روی آنها پیادهای را طی کردند. ساعتهاور راه طوالنی بن و ویلیام پس از وداع با شاهزاده

 پیمودند هرچند طوالنی باشد و ناهموار.رسیدن به هدف خستگی معنایی نداشت. باید راه را می

پروا که چنان آزاد و بیدویدند. آنخیال به هر سو میبود که با وزش باد سبک و بیهای دریایی و نرمی از شن و ماسه ها پرمسیر آن

درخشیدند و های ریز و درخشان در زیر پرتوهای آفتاب چون مروارید میها حسادت کردند. این دانهذره آن شنآن دو به ذره

ها را به دریایی ها دست در دست یکدیگر نهاده بودند و این آنکی خود ناراحت باشند، گویی آنآنکه از کوچکردند. بیخودنمایی می

ها بر دل پنبه کرد. هر قدم آنهای خسته عابران به گرمی استقبال میپهناور و عظیم بدل کرده بود. دریایی نرم و لطیف که از گام

پیچید و چون سرعت در هم میگذاشت. اگرچه این ردپاها با وزش باد بهمی رفت و رد مبهمی بر جایگون این تالطم رنگارنگ فرومی

 شد.آمیزی میبوم نقاشی از نو رنگ

و شاید تا انتهایش تنها  کردند به سویی که شاید همان راه نجاتشان بودسوی نامعلومی حرکت میآن دو از میان صحرای شنی به

برد، به آن دوردستی که به سراب ها میآرام در برگرفته و به دوردستکه روحشان را آرام چنان روان و غلتانصحرا بود و شن روان. آن

 کشید.تاب به اوج فلک پر میپیوست و رقصان و بیلرزان می
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رسید. اهمیتی ها در اسارت و سیاهی بودند همه این گستره خشک و تف دار همانند دشتی زیبا به نظر میاما برای آن دو که مدت

ها این را گوشزد هرحال بوی آزادی داشت، با بادی وزنده و خزندگانی چاالک که هر یک به آنشت که پر از گل باشد یا نه بهندا

 نهایت.ها تا بیپیش رفت تا آنجا که قادر به پیمودنش باشی ... با گذشتن از تمامی ناهمواریکرد: باید تقال کرد، باید بهمی

هایی را که میان درختان پراکنده، قد برافراشته بودند ها بن از میان سراب لرزان در دوردست ساختمانلحظاتی بعد در این اندیشه

 ای قرار داشت.های کهنهدید و به ویلیام آنچه را دیده بود نشان داد. در برابرشان ساختمان

 اند.رسید که به یک شهر متروکه رسیدهچنین به نظر می

 وقفه دویدند تا به شهر برسند.آن دو با دیدن این صحنه بی

ها همان درختان که با سرسختی گرمای صحرا را تحمل کرده بودند قد الی آنتر شدند و در البهها بزرگلحظاتی بعد ساختمان

 برافراشتند.

دن آن مکان هنوز رقصیدند. درختانی که باوجود خالی از سکنه بوآرامی میهایشان با وزش باد بهدرختانی بلند و پربرگ که شاخه

داده بود. ای که رخکردند، به همان تلخیها را بازگو میزنده بودند و سرسبز، درختانی که اگر زبان گویایی داشتند بسیاری از نادیدنی

 شبیخون در شبی سرد و تاریک.تلخی یک 

هایش باز بود و پنجرهورودی آن نیمهاش کردند. درب بن و ویلیام به اولین ساختمان متروک آن شهرک نزدیک شدند و بررسی

باره با یکداده است، جنگی که شهرک را در کام خود کشیده بود، بهرسید که یک جنگ جهانی رخشکسته بودند. چنین به نظر می

 اش.تمامی سکنه

ها بزرگ آن را احاطه کرده بود. آن آلود شدند. باآنکه روز بود اما تاریکی مطلق تمامی تاالرآرامی وارد ساختمان بزرگ و خاکها بهآن

 صدا زدند تا شاید انسانی پاسخگویشان باشد اما جوابی نیامد.

 دریافتند که ساختمان خالی از انسان است.

های بزرگ و چرخانی وجود پلهگذشت تا چشمانشان به تاریکی عمیق آن مکان ناآشنا عادت کند. در سمت راست تاالر راه کمی

ها گذاشتند و لحظاتی بعد به طبقه باال رسیدند. آن باال مملو بود ها با کنجکاوی قدم بر پلهشد. آنباال منتهی می داشت که به طبقه

خورد. در آن طبقه اتاق های طال که در گوشه و کنار دیوارهای ساختمان به چشم میشده تکههای گچی و بقایای کندهاز مجسمه

ریخته و تعدادی نیز همبه آن با صحنه عجیبی مواجه شدند. تمامی وسایل زیبای آن اتاق بهبزرگی وجود داشت که آن دو با ورود 

اما  های تاریک و ترسناک بدل کرده بودند؛لحظه تمامی آن فضای زیبا را به خرابهشکسته بود. گویی لشگری از دشمنان در یکدرهم

 ای.ریختگی بود و ویرانی بدون حضور انسانی و یا جنبندههمهبازهم از انسان و یا حتی جسدی از انسان خبری نبود، تنها ب

ای باارزش و زیبا که اگرچه در ای دنج تنها آنچه نظرشان را جلب کرد تندیس یک فرشته بود، مجسمهاما در کنج اتاق، در گوشه

. تندیسی که در آن گوشه خلوت های بزرگش بودظلمت آن فضای سنگین فرورفته بود اما هنوز نمایانگر یک فرشته سپید با بال

بینندش توصیف کند، باآنکه زبانی برای سخن گفتن داده است برای آنان که میگویی زنده و منتظر مانده بود تا آنچه را که رخ

 نداشت.

ودند که ها تنها کسانی بنگریست. برای تندیس گچی این دو ناشناس پس از مدتتر رفتند، مجسمه سپید به آنان میآن دو نزدیک

 آمدند.به دیدنش می
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توانستی سخنی بگویی تا دریابیم چه اتفاقی افتاده است. کاش میکرد با افسردگی گفت: ایکه پاهای تندیس را لمس میبن درحالی

 دادی.کاش آنچه را که دیده بودی برایمان شرح میای

د کمکی بکند. باید بازهم جستجو کنیم تا بفهمیم در این شهرک توانویلیام ادامه داد: اما متأسفانه این تنها یک مجسمه است و نمی

 چه اتفاقی افتاده است ... باید برویم.

 ها با سردرگمی آن ساختمان زیبا اما متروک را ترک کردند.آن

به خونی که  نگریست،هایش را بازکرده بود. او به پایین میتندیس فرشته همچنان در گوشه اتاق میان تاریکی ایستاده بود و بال

ها قبل از پیکر زن جوان و کودکش هنگام مرگشان بر روی او پاشیده بود. باآنکه زمان زیادی گذشته بود اما هنوز رد این خون مدت

تشخیص نبود اما چون زخمی عمیق و دردناک لرزاند. آنچه در تاریکی قابلاش را میآورد و پیکرهقلب سپید فرشته را به درد می

 دار کرده بود. اثری از جنایت، لگدکوبی انسانیت و افول بشریت!ه را لکهتندیس فرشت

هم متروک است. رسید که آنهم شکسته بود و به نظر میبن و ویلیام کمی جلوتر به ساختمان دوم رسیدند، پنجره آن ساختمان 

 ها وارد ساختمان دوم شدند.آن

های نیمه شکسته تمامی بود ... تنها چندین کمد، ظروف غذاخوری، کتری و فنجاناین ساختمان مانند قبلی زیبا نبود، ساده و خلوت 

 شده بود.ای که در اطراف پراکندهریختگی بود و لوازم شکستههمشد. بازهم بهآن چیزی بود که در آن ساختمان یافت می

ها را برداشت و به ها را بیابد. او با دقت پوکهحهای باقیمانده از سالدر این ساختمان تاریکی بود و بن در کف زمین توانست پوکه

 شده است.هایی جنگی شلیکهایی بزرگ که مسلم بود از سالحویلیام نشان داد. پوکه

های سیاه خون را بر کف اتاق ببینند. باآنکه مشخص بود مدت زیادی از تاراج و آدمکشی ها لحظاتی بعد با دقت بیشتر توانستند رگهآن

 کرد.شدت متأثر میای را بهمانده بود، آنچه هر بینندهک گذشته است اما اثرات آن هنوز باقیدر این شهر

شده و موردتهاجم و تاراج قرارگرفته شکل تخریبوبیش به یکهای بعدی هم کمها بازهم مأیوس و ناامید خارج شدند، ساختمانآن

 ها یافت شود.ای در آنآنکه نشانی از جسدی و یا بازماندهبودند، بی

که آرام راه صحرا را ادامه دادند. درحالیای حاصل شود شهرک خاموش و مرده را رها کردند و آرامآنکه نتیجهساعاتی بعد آن دو بی

ای. تنها در تمامی آن به این واقعیت پی برده بودند ... اینکه روی زمین هم کشتار بود و تاراج. نه بهشتی وجود داشت و نه فرشته

 ای!شد آن را فرشته خطاب کرد اما نه انسانی را دیدند و نه آبادیتندیس را دیده بودند و بس، آنچه میعات یک سا

های تر شده بود چراکه مشخص نبود به کدام سو باید بروند. با خود اندیشیدند که آیا بازهم جلوتر شهرککنندهراه اکنون خسته

 همه تالش برای فرار، برای مقابله با پادشاه شهرک طال تنها توهمی بیش نبود؟بود؟ پس آنشده در انتظارشان خواهد متروک و غارت

ای پاشید و با خودصدای زوزههای شن را گهگاه بر صورتشان میشد. باد اکنون تندتر شده بود. بادی که دانهاندک تاریک میهوا اندک

 ای دردناک که قلبشان را به درد آورد.ک را در ذهنشان تداعی نمود. اندیشهرا به همراه داشت. صدایی که فریادهای قربانیان آن شهر

باره ... ساختمانی بزرگ با پرچم ایالتی در برابرشان قد برافراشت. این یکاما دقایقی بعد در اوج ناامیدی، در جهتی نامشخص و به

ف آنجا توقف کرده بودند دیدند و با دیدن این صحنه شروع به هایی را که در اطراها حتی اتومبیلسازه نه کهنه بود و نه متروک. آن

 سو کردند.دویدن به آن
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هایی در دوردست، در جهت غرب ها به انبوه ساختمانای طوالنی از میان شنساختمان مقابلشان اداره پلیس منطقه بود که با جاده

 شد.منتهی می

پیچید و با اهتزازش جریان زندگی در این گوشه از با وزش باد به خود می تر رفتند، پرچم بزرگ در باالی ساختمانها نزدیکآن

 داد.صحرا را نوید می

 آرامی بر پله چوبی ساختمان قدم نهادند و با ترس و تردید داخل شدند.آنگاه آن دو به

های عجیبی این دو ناشناس که لباس ها با دیدنبن و ویلیام با ورود به ساختمان به تعداد زیادی پلیس یونیفرم پوش برخوردند و آن

 نگریستند.زده یکدیگر را میبر تن داشتند جا خوردند و تا دقایقی همه خیره و بهت

 باور. لطفاً به ما کمک کنید.تا آنکه سکوت بینشان را ویلیام شکست و گفت: ما از راه دوری آمده این، بسیار دور و غیرقابل

د و با نوشیدنی و آب گلویشان را تازه کردند و سپس بن شروع به توضیح همه وقایع کرد. او از شهر پلیسان آن دو را بر صندلی نشاندن

تا این  اند تا با تجهیز نیرو به شهر رفته و مردم اسیرشده را نجات دهندزیرزمینی و پادشاه مخوفش گفت و اینکه آن دو فرار کرده

 کمینگاه شیطانی را در هم شکنند.

تالش بن و ویلیام پلیسان سخنان آن دو را باور نکردند و حتی قصد داشتند که این دو مرد را که چون دیوانگان از  اما علیرغم تمام

 گفتند زندانی کنند.ای سخن میشهر مخفی

کرده  ها قبل به مرد دیگری که همین سخنان را برایم بازگوکه ناگاه در میان پلیسان افسری دخالت نمود و گفت: صبر کنید، من ماه

جا بود بود برخوردم. او اصرار کرد که همراهش بروم و من با چندین نفر به حاشیه خلیج کنار جنگل مورگات قدم گذاشتیم. در همان

هایی عجیب، شبیه ها گذشت تا آنکه دو مرد بالباسکه آن مرد از یک دریچه سخن گفت و ما در نزدیکی آن کمین کردیم. ساعت

ریچه فرسوده خارج شدند. ما در یک تعقیب و گریز تا لبه پرتگاه خلیج دنبالشان کردیم و هر دو در درگیری لباس همین دو مرد از د

توانیم نام او را در لیست زندانیان پیدا کنیم. با اصرار مردند. بعدازآن بود که آن مرد به دلیل مشخص نبودن هویتش بازداشت شد، می

 جستجوی فراوان نام او را در لیست پیدا کرد، مردی به نام رومن.او همکارش به سراغ دفاتر رفت و پس از 

من، اگر  افسر پلیس ویلی ترانس که گویی در تمام این مدت منتظر روزنه امیدی برای کشف این راز بود باانرژی ادامه داد: همکاران

رک آدامز گزارش شد، گروهی ناشناس در به یاد داشته باشید چند روز بعد بود که خبر از یک حمله شبانه به شهرک مجاور، شه

 عام کردند.رحمانه همه اهالی آنجا را قتلتهاجمی بی

 های او را تأیید کردند.تعداد زیادی از پلیسان این واقعه را به خاطر داشتند و گفته

م بسته شد و از سوی اداره افسر ویلی به یاد آورد که پس از مرگ دو ناشناس در خلیج و زندانی شدن رومن پرونده به شکلی ناتما

 پلیس به او اجازه پیگیری این پرونده حیاتی داده نشد.

یافته و رودرروی ویلی قرارگرفته بودند کردند. مردانی که این بار هم به اداره پلیس راهحال دو مرد همان سخنان رومن را تکرار می

اگر موفق شود از سوی رئیس پلیس منطقه مجوز جستجویی گسترده  تا شاید بتواند این بار پرونده پررمز و رازش را پیگیری کند و

 یابی به شهر زیرزمینی را به دست آورد.و راه

های این دو مرد اطمینان یابد، الزم بود شخصاً دریچه را یافته و از این دریچه به دنیای اما قبل از هر عملی نیاز بود که از صحت گفته

 یافته بود وارد شود.ای که به روی زمین راهاهریمنی
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های پادشاه قرار داشته و باید هر چه شک در زیر شکنجهای به نام هاور سخن گفتند. اینکه او بیدر این میان بن و ویلیام از شاهزاده

 گناهی که در آن النه وحشت در غل و زنجیر بودند.های بیتنها او بلکه تمامی انسانشد، نهتر برای نجاتش اقدام میسریع

 آمده در منطقه باشد.تواند راهگشای بسیاری از مشکالت پیشافسر ویلی دریافت که پیگیری این ماجرا می

11 

 برخاستن

 آورد که چه بر سرش آمده است.آرامی چشمانش را گشود ... تا دقایقی گیج بود و به خاطر نمیهاور به

 چیز را به خار آورد.دید همههایش را که به دستانش نگریست و باندپیچی زخماما هنگامی

زانو درآمد! اما در عوض اجازه نداد خون درد و رنجی که کشیده بود ... شکست تلخ در برابر پادشاه، اینکه چه آسان در برابرش به

یر درآورد هرچند انسانی ریخته شود و یا اعدامی انجام گردد. شاید او هم پیروز شده بود، چراکه پادشاه نتوانسته بود روح او را به تسخ

 که جسمش در اسارت بود.

او خودکشی دردناک رومن را نیز به یاد آورد. مردی که به شکلی عجیب دست به خودکشی زد تا هاور زنده بماند. یک تراژدی باشکوه 

خواستند ... چیز میهایی که تنها یکهایش بود. انسانیک انسانکه در این شهر شیطانی نمایانگر کورسوی بشریت در قلب یک

 شان را!آزادی

 شان را!گرفت ... آزادیو پادشاه هم باید همان را از آنان می

 هاور بر تخت سپیدش اندک تکانی خورد، او در اتاق بزرگی تنها بود.

او همواره شد، تقالیی همیشگی. آنچه ای در راهرو بیمارستان دیده میوآمد پزشکان و پرستاران از پنجره شیشهبیرون از اتاق رفت

اش ادامه دهد. یک دایره باطل، حاصل برای هیچ! برای نجات یک انسان تا زنده بماند و در اسارت به زندگیآن را دیده بود. تقالیی بی

 یک تالش ابلهانه برای زنده ماند در غل و زنجیر، برای خدمتگزاری به پادشاه!

ها، به اوج رهایی بال گشوده بود اما افسوس که توان پرواز به اوج آسمان سوی آزادیانگیز آهی کشید. روحش بهاو از این حس نفرت

 شده بود و دیگر امیدی نبود.تپید و مغزش از یاس و ناامیدی انباشتهکندی میهایش زخمی و بسته بود. قلبش بهرا نداشت. بال

آلود بندر شیطان بود که او را یی در آن شب مهدانست که او را چه گذشته و چگونه وارد این بازی آزاردهنده شده است. گونمی

 ای از دنیا تنها بود!سوی تاریکی چرخید. او که در گوشهپس بود که سرنوشتش بهفراخواند و ازآن

 گشتند؟همه این افکار آزاردهنده وجودش را پر کرد، آیا ویلیام و بن بار می

ماند. او ناگزیر بود سرانجام از قبل در برابر ظلم، ناتوان و بدون یاور باقی میشدند و هاور تنهاتر ها هم مثل همه فراموش میشاید آن

 ها شریک گردد.با پادشاه همراه شود و در قتل انسان

او ناچار بود به خداوندی که تنهایش گذاشته بود پشت کند، چراکه یارای رودررویی با قدرتمندان را نداشت. او ناگزیر بود به این 

 آنکه تمایلی داشته باشد.هایش کنار بیاید، بیگیز خو بگیرد و به همه بدیاندنیای رقت

 ها همدم شود.ها و تاریکیتدریج با سایهها ابایی نداشته باشد و بهدید که باید از مرگ انساناو می
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کردند. ندک در کالبدش رسوخ میاهایی که انبوه بودند و عمیق و اندکاش کرده بودند، سیاهیهایی سنگین که از هر سو احاطهسایه

 صدا!بلعیدند، آسان و بیآمیخت آنان او را در خود میها درنمیاگر او با آن

سوی جلو حرکت کرد بههایش سست بود و باآنکه تالش میکرد. گامگونه که مدتی بود رسوخ سیاهی را در افکارش حس میهمان

شد. غفلت از این واقعیت که بدون قدرت هر قدم لغزش او به دره عمیق غفلت بیشتر می رفت و گویی باکند اما این روند به بیراهه می

 توان در برابر دیوها ایستاد! پیروزی با آنان است چراکه همه نیروهای قدرتمند در اختیارشان است و خداوند ...نمی

زانو درآمده بود و خورده بود، بهه هرلحظه شکستای درنگ کرد، در این میان پروردگارش چه کمکی به او کرده بود؟ او کاو لحظه

 کسانی که دوستشان داشت مرده بودند، سارا، مأمور نجاتش، دوستانش و حال رومن!همه

 توانست به خدا و دنیایش اعتماد کند؟و حال او چگونه می

های پیرامون برای واژه آزادی همه انسان او که نه قدرتی داشت و نه ثروتی، نه شهرتی و نه محبوبیتی! او که تمام تقالیش برخالف

 آورد دیگر اهمیتی نداشت، همه مرده بودند و او به ادامه راه دیگر ایمانی نداشت.بود. آنچه حتی اگر اکنون به دستش می

 زنجیر اسارت بود.ازپیش در پس بیشتوانست با کسی در ارتباط باشد، او ازاینپس کامالً تحت نظر پادشاه بود و دیگر نمیهاور ازاین

جانی برای برخاستن داشت. برای ایستادن روی پاهایش، بر فراز افق رؤیاها. اگرچه ها روحش هنوز نیمهاما با همه این محدودیت

بود. شاید او کشید باآنکه زخمی ها و این حصارها پر میجسمش اینجا بود اما افکارش و روحش به فراسوی این دیوارها، این تیرگی

 گنجید لمس کند و ببیند.ارزش نمیوانست آنجا آنچه ناباورانه در دنیای بیتمی

ای نبود تا آزادی و آرامشش را بر هم آنجا دیگر پادشاه اجازه ورود نداشت. در دنیای رؤیاهایش، در آسمان خیالش دیگر هیچ غریبه

سو به سویی کرد. چه تجربه شیرینی، بدون غم و اندوه، از یکبالی را دوباره تجربه میزند. او در آنجا با تمام دوستانش رهایی و سبک

های معطر با پیام زندگی ابدی. بدون ترس از مرگ، بدون ترس دیگر، با نورهای رنگارنگ در آسمان آبی، همراه بادی از میان تمام گل

 ها.از تنهایی و بدون ترس از سیاهی

نع از پر گشودن او به دنیای زیبای رؤیاهایش بود. این کالبد منفور که تاکنون اما در این میان مشکلی وجود داشت، جسمش آنچه ما

هایش بود. این جسم که در چنگ دیو پلیدی در اسارت بود، آنچه رومن از حصارش پر ها و ناتوانیها، محدودیتعامل همه ترس

 اما حاال زمان پر کشیدن فرارسیده بود. کشید اما هاور شهامت آن را نداشت؛

ها، تنها راه نجات از دنیای پلید و تنها راه نجات از هاور نفسش به شماره افتاد ... او به خودکشی اندیشید، تنها راه نجات از سیاهی

 شکست در برابر پادشاه منفور!

ها، تمامی ناکامیتمامی آنچه به تلخی در پیش رویش بود پایان دهد. بهتوانست مبارزه کند اما قادر بود با مرگ خود بهاگرچه نمی

 ها.تمامی ناخواستهها و بهتمامی تنهاییبه

ها سخن بگوید، ها با سایهرفت، به اتاقش تا در آنجا درکنار سیاهیمناسبی نبود. باید به خلوت خود فرومیاما برای مرگ اینجا مکان 

ها نیز در کنارش بودند. او اندیشید آناور به آنان میگونه که ههمیشه با او همراه بود و همان با ارواح مردگان، آنان که یادشان

گریستند شدند و میزده میها با او غمشد سایهکه اندوهگین میکرد، هنگامیلحظه پیرامونش حس میبهجا و لحظهحضورشان را همه

 زدند.ها نیز لبخند میخندید، آنو آن هنگام که می

اند برای مرگ مهیا شود، مرگی سختی فشردهها دستانش را بهکه سایهبشمارد و درحالی هایش راتوانست نفسدر آن اتاق او می

 نیمه شب.صدا و آرام همانند وداع رومن، در یک سحرگاه و شاید هم یکبی
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به اش کرده بودند و آنچه روحش را زمان این مردن مهم نبود، آنچه اهمیت داشت در هم شکستن دیوارهای کرختی بود که احاطه

 انتها، بدون مرز و بدون تشویش.کسانی بود که منتظرش بودند، در دنیایی بیداشت دیدار همهمیپرواز وا

شد های دوستانش را دید ... اگرچه مبهم بودند اما میای هاور احساس تنگی نفس کرد، چشمانش سیاه شد و در آن حال سایهلحظه

تر ها لرزیدند و تیرهمانده نیرویش صدایشان کرد، سایهسارا و رومن. هاور با ته شمارششان کرد. همه بودند، همه دوستانش، حتی

 ها.الی سپیدی پردهسرعت در هم پیچیدند، چون غباری تیره البهها بهخواست تنهایش بگذارند، اما آنشدند. هاور غمگین شد، نمی

 حال او وخیم شده بود و لرزش شدیدی بدنش را فراگرفت. های متصل به هاور با سوت بلندی تشنج او را اعالم کردند،دستگاه

 های تنفس و احیاء را به او متصل نمودند.چندین پرستار و یک دکتر سراسیمه به بالینش شتافتند و دستگاه

نگرانی دید، از میان تقالی پرستاران و پزشکی که با های کمرنگ مردگان را پیرامونش میهوش شده بود اما هنوز سایههاور بی

 زد.صدایش می

 کردند تا ضربان قلب او را به حالت طبیعی بازگردانند.هاور به اغماء فرورفته بود و پزشک و پرستاران سرسختانه تالش می

 آرام به کما فرورفت.شده آرامآورتر شدند و هاور جوان بیمار ناامید و تسلیمهای تنفس هراسلحظات تلخ با سوت دستگاه

 راستی مرده است.هاور عالئم حیاتی خود را از دست داد و به نظر رسید که به وقفه پرسنل بیمارستانیعلیرغم تالش ب

چیز تحت کنترل بود، حال او رو به زده به یکدیگر خیره شدند، همهکس نفهمید که چرا هاور دچار چنین حالتی شد، همه بهتهیچ

 اء وجودش را فراگرفت.هوشی و اغمباره بییکرفت اما حاال بهبهبود می

 زده از حاضرین پرسید: چگونه این اتفاق افتاد؟ چرا چنین شد؟پزشک بهت

12 

 شمع اشک

 پایان از ستیز خیر و شر، یک تالش دردناک برای آزادی، برای پر کشیدن.هاور تالطمی برپا بود. یک طوفان بیدر روح سرگردان 

چنین دانستند روحی اینراستی نمیاما آنان به کوشند تا بازش گردانند؛بالینش میدر آن لحظات او پزشکان را دید که چگونه بر 

ها فرورود و دم نزند؟ چگونه سرگردان چگونه قادر است در کالبدی کوچک و تنگ بگنجد؟ و میان این دیوارها تا دنیای سیاهی

ها را بر دوش کشد و ه در کنارشان بماند و درد و رنجای انتظار داشت کچنین غمگین و تنها حتی برای لحظهشود از روحی اینمی

 بازهم دم نزند؟

 سوی این دیوارها و حصارها.جایی که فراتر از دنیا، به آنها، بهسوی آسماناما این روح آزرده اکنون اشتیاق پرواز داشت، به

 هایش ... شکسته بود و زخمی.اما صد افسوس که بال

یک بهکم ناامیدی بر حاضرین مستولی شد و یکشتند و هاور هم چنان در اغماء کامل بود. کمدار کرخت و سرد گذدقایق کش

 اطرافش را ترک کردند.
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های تنفسی ها خاموش شدند. در آن حال در تاریکی محض تنها صدای دستگاهشب فرارسید. درها بسته و چراغساعاتی گذشت و نیمه

اش شد با صدای ضربان آرام و مداومش، چنان آوای مرگ که از دستگاه به کالبد صنوبرییشده بود شنیده مهاور بستهکه به دهان 

 شد.دمیده می

ای رقصان و شب، یک شمع کوچک برای هاور روشن بود. با شعلهای جدای از همه هیاهوها در بستر خفته ارواح نیمهو در گوشه

لغزید. در آن سکوت، شمع با شعله غلتانش سو میسو به آنافتاد و نورش از اینوتاب میها به پیچتاب که هر از گاهی با عبور روحبی

کس آلود مرگ آن جوان را سر داده بود. همه رفته بودند و برای کسی اهمیتی نداشت که هاور زنده بماند یا بمیرد. برای هیچآواز حزن

 کس اهمیتی نداشت.مرگ هیچ

 در آن تاریکی محض زنده شدن دوباره هاور همه آرزوی محضش بود.اما برای آن شمع سفید با شعله کوچکش، 

آرامی شروع به اشک ریختن کرد. او برای شکست هاور، برای تنها شدنش و برای تالش شمع الغر و تکیده از این اندوه و تنهایی به

 حاصلش غصه خورد.بی

 تا صبح بسوزد و روحشان را بازگرداند.تواند شود برای آنان که امیدی به بازگشتشان نیست شمع میگفته می

هایش اش، به شعله کوچک و آرامش و به اشکهاور هم کنار بدنش خسته و بال شکسته به شمع خیره شده بود، به شمع زندگی روح

 ریختند.غلتیدند و فرومیآرام میکه آرام

کشت. هاور به کالبدش بازمی ماند، روحشمع تا صبح روشن می اند. اگردانستند که تا چه حد ژرفی به یکدیگر وابستهخوبی میآن دو به

توانست شاهد پیروزی دوباره خوبی بر بودن هاور الزم بود که فداکاری کند. او هنوز میاگرچه تمایلی به اسارت نداشت اما برای زنده

 بدی باشد. پس ناچار بود در کنار هاور باقی بماند.

 فضای اتاق مستولی بود. سکوتی که گویی پایانی نداشت.جان بر ای نیمهسکوت و تاریکی

 ها را بر هم زد.باره لرزشی خفیف اتاق را لرزاند و خلوت آنیکاما به

ناپذیری بود که همواره در فشان خلیج دوباره زنده شده بود. این همان فوران خستگیو به دنبال آن بادی سرد وزیدن گرفت. آتش

گاه از پا نخواهد نشست. شتافت. بدون ترس چنانکه گویی هیچها به میدان ستیز میها و در ورطه ناامیدیاوج رخوت، در عمق سیاهی

 کوشید تا خفتگان این شهر نفرینی را بیدار کند.چنان مصرانه که باور آن بسی دشوار بود، اینکه چگونه می

ها، از روی زمین تا اعماق دریا در این مغاک تاریک از تودرتوی سنگ اما این بار با بادی تند و در هم پیچنده آمده بود، بادی وزنده که

 یافته بود. بادی که آمده بود تا هاور را بیدار کند، اما ...راه

شد شعله ها را کنار زند تا داخل شود. اگر وارد میکوبید تا به درون اتاق راه یابد، پردهها میوزید و باخشم بر آنباد به پنجره می

 شد.گاه از اغماء خارج نمیشد و هاور هیچسرعت خاموش میبه شمع

چیز را بر هم زند و شمع را خاموش کرد تا به داخل اتاق راه یابد و همهبادی که بر سر ستیز با شمع تنها و تکیده برآمده بود و تقال می

 کند.

زودی در اما باد قوی و خشمگین بود و آنان به اش شتافتند؛یهای سفید به کمک پنجره آمدند و در برابر باد به یارپردهدر این میان

 نمود.رحمانه شمع وجود هاور را خاموش میزد و بیها را به کنار میکرد، پردهشدند. باد پنجره را باز میبرابرش تسلیم می
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هاور  ها و روحد قد علم کرد. پنجره، پردهباره نیرویی عظیم در برابر بایکسوی پنجره شتافت. بههاور برخاست و به در آن حال روح

جان تا به یاری شمع کوچکی که برای جسم بی هر سه در کنار هم یکپارچه رودرروی باد خشمگین ایستادند تا مانع ورودش شوند

ناپایدار شمع به  شد شعلهریخت بشتابند، باآنکه باد را ورود نداشت اما حتی لرزش کوچکی در هوا باعث میقطره اشک میهاور قطره

 سردی گراید.

وزید ... تاب و نگران بود. باد هم چنان میبرای ساعاتی طوالنی پیش رویش بی شعله شمع که تا دقایقی پیش آرام و صبور بود حاال

 کردند. میای دیگر، هر یک با تمام وجودشان برای بقا تقالپریده در گوشهها و روح در مقابلش و شمع باریک و رنگو پنجره، پرده

های یک یافت شعلههمه آنچه برای هاور معنا میساخت و در این میان سو میپایان این ستیز هر چه که بود پیروزی را از آن یک

 شمع کوچک بود در کنج اتاق. همه لحظات، همه خاطرات و همه امیدها تنها و تنها در یک شمع!

سوی ها را باز کرد و سپس شتابان به درون وزید و بهای آنها کوبید و لحظهوان بر پنجرهها باد پرتباره و علیرغم تمام تالش آنیکبه

هاور را با خود به دنیایی دیگر ببرد، به آنجا که دیگر ظلمی  تا روح رحمانه خاموشش کندپناه هجوم آورد ... نا بیپریده و بیشمع رنگ

خواست تا زنده ای را که آرزویش بود ببیند و اکنون زمان مرگش نبود. او میوزیاش پیرخواست تا با همه هستیاما هاور می نبود؛

 بماند هرچند در اسارت باشد!

سوخت. او حضور خشمگین باد را بر باد پیچید و پیچید و به شمع رسید. شعله شمع هنوز روشن بود و با تمام وجود برای هاور می

اش نبود. شمع بدون آنکه سخنی بگوید سیده بود و دیگر امیدی به ادامه زندگیباالی سرخود حس کرد. زمان خاموشی شمع فرار

توانست تا آخرین قطره وجودش بسوزد و پایداری سر برآورد و به باد خیره شد. اگرچه یارای مقابله با این باد قدرتمند را نداشت اما می

 تر کرد.نماید و سپس چشمانش را بست و شعله کوچکش را فراخ

باره از آن پرتو پرنور شمع به هراس افتاد. او تاکنون چنین نوری ندیده بود، تمام اتاق با نروی پرفروغ روشن شد. پنجره، یکهباد ب

زده به شعله بلند و خورشید گون شمع خیره شدند و ناباورانه دیدند که چگونه پیکره باریک هاور و سرانجام باد حیرتها، روح پرده

 تقالی شدید در حال لرزیدن و آب شدن است. شمع از فرط فشار و

اش بزرگ و نورانی باقی بماند تا به باد نشان دهد اگرچه سوخت تا شعلهسرعت میشمع با تمام قدرتش در حال سوختن بود، به

نشان و بی داشتنی، اگرچه کوچک استخاموش خواهد شد اما پرنور است و زیبا، اگرچه نحیف است و الغر اما فداکار است و دوست

 کننده.بخش است و دلگرماما روشنایی

هاور ها بر هم آمد و روح سرگردان سرعت از پنجره بیرون دوید ... پنجره بسته شد، پردهبدین شکل باد هراسان از شمع گریخت و به 

جا را در سیطره و تاریکی همه جانش بازگشت. هیاهوی طوفان و زلزله فروکش کرد و دوباره سکوتدوباره به کنار تخت نزد بدن نیمه

گسیخته پیروز شده بودند. شمع روشن و پایدار هم چنان پرفروغ رفت بر باد عنانخود گرفت. آنان باآنکه هرگز انتظارش نمی

 آنکه چشمانش را بازکرده باشد و فرار باد را ببیند.ریخت بیسوخت و با اندوه و دلسردی اشک میمی

رسید. تاریکی نیز اتاق را فراگرفته بود و فقط ضربان دستگاه تنفس بود که در آن فضای سنگین به گوش میاتاق کامالً ساکت بود و 

فروغ شده بود، شمع دیگر توانی اش حاال کمبرد. شعلهها را گهگاه از سوی به سویی دیگر میفقط کورسوی شعله شمع بود که سایه

 برای سوختن نداشت.

دم هنوز چندساعتی باقی بود. ساعاتی که در آن شمع بی چشمداشت و با دلسوزی برای ... اما تا سپیده شب گذشته بودپاسی از نیمه

ها بگشاید ای را ببیند، چشم بر روشناییدم روز تازهبار دیگر سپیدهسوخت. تا هاور قادر باشد یکحیات بخشیدن دوباره به هاور می

 و دوباره زنده شود.
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ای کوتاه، انگیز را ببیند و در شادی این پیروزی سهیم باشد. هرچند برای لحظهت ظالمان این شهر نفرتزنده بماند تا شاید شکس

 ای!هرچند برای ثانیه

13 

 هاناگفته

هوشی کامل اکنون به زندگی بازگشته بود، ها اغماء و بیآرامی تکان دهد. پس از ساعتهاور کوشید تا انگشتان سست دستانش را به

 وقفه تالش کردند.شب طوفانی برای آن بینیروهایی عجیب در یکبه آنچه 

رمق بود اما آغاز روزی دیگر را نوید یافته بود، نوری که اگرچه کمرنگ و بیهاور راه دم به داخل اتاقلحظاتی بود که روشنی سپیده

 داد، روزی که برای همه عادی ولی برای هاور یک بازگشت دوباره بود.می

شد احساسش کرد. برای بودن. برای احساس تمام آنچه میها، بازگشت به دنیای مادی برای لمس دوباره زندهمیان انسان بازگشت به

 ها. اگرچه تمامی کلمات هم برای بیان یک حس عمیق بس پوچ و ناتوان بودند.تقالی رهایی، برای گفتمان دوباره ناگفتنی

 زانو درآید.خورده و بهشود، آن هنگام که پادشاه ظالم شکست حس پیروزی آن هنگام که خوبی بر بدی پیروز

شدگان شورش، سارا، کشته های پیش رویش را ازنظر گذراند. تمامیسرعت تمامی انسانای داشت اما بههاور اگرچه ذهن خسته

شده ... و در برابر پیرمرد فراموشرومن، مأمور نجاتش همان دختر جوان تنها، والک فورد، تامسون، بن، ویلیام و کویین وست همان 

 رحمی.همه و همه پادشاه غارتگر، یک انسان انباشته از ظلم و بی

هایی که برای هیچ و برای حق مسلمشان مرده بودند آه بلندی کشید. قلبش از همان لحظات آغازین هاور از اندوه مرگ تمام انسان

ای عمیقاً به درد آمد. او لحظاتی را به یاد آورد که بر بالین سارا دختر زیبای افسانه هابرخاستنش از اغماء، از یادآوری تمامی این تلخی

کرد را نیز به یاد اش میای که پرستاریداشتنیباره در هم شکست. او ژانی دختر مهربان و دوستیکاشک ریخت و از مرگ او به

نفره لرزید. هاور اگرچه برای فرار همه آن گروه ششناهی بر خود میپکه در غل و زنجیر شورشیان بود و از ترس و بیآورد. هنگامی

 تالشش را کرد اما درنهایت همگی مردند و آخرینش رومن بود و او جبران این لطف هاور را بجای آورد.

رسید و ها از راه مییدیاطالع بود، آنچه در اوج ناامدانست، شاید هنوز رازهایی باقی بود که هاور از آن بیچیز را نمیشاید او همه

شد دوباره تقالیی کرد، همچنان که کویین وست به ها بسته نبود، شاید هنوز میگشود. شاید هنوز راهروزنه امید را در برابرشان می

 شود به ظهور دوباره خورشید از میان ابرها امید داشت.دانست که همواره میها گفته بود، او میآن

آوردند ها و نیرویی که با خود میگشتند و به کمک آنها بازمیشود به یاری بن و ویلیام امیدوار بود. شاید آنیو اندیشید که هنوز م

 شکستند.پادشاه را، این بت عظیم اما پوچ را در هم می

یی یافته بودند شریک کسانی که از غل و زنجیر اسارت رهاکوبی همهتوانست برای لحظاتی در شادی و پایازآن بود که هاور میو پس

های آتش آیند ... اما چه زود از میان بارقهاش به دیدارش میرقصند، آن هنگام که ارواح دوستان مردهها میباشد. آن هنگام که شعله

رای دایره ظلم توانست با آنان که بگاه نمیکه هاور فرصت سخن گفتن با آنان را ندارد. او هیچ چنان سریع و لرزانروند. آنبه اوج می

زبان. چراکه بازهم در کالبدش گرفتارشده بود، از سویی برای پر کشیدن به روحش نیازمند دنیا قربانی شدند همراهی باشد الیق و هم

 بود و از سویی حاضر نبود این جشن شیرین، این پیروزی محض را نادیده بگیرد.
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ور بود، حتی تا آن حد که حضور مملو پرستاران را پیرامونش ندید، او به اش غوطهلحظاتی گذشت و هاور هم چنان در افکار پیچیده

شدت اندوهگین شد، در آن گوشه پیکر ای بهشده بود. او برای لحظهای خیره شده بود، به گوشه اتاق که اکنون با نور روز روشنگوشه

اش سوخت بود و حال تنها قطرات کوچک خرین ذرهشد دید. شمعی که تا آسوخته شمع سفید خاموش و مرده تنها چیزی بود که می

شب سرد طوفانی برای بازگرداندن آنکه کسی متوجهش شود. همان شمع تکیده که در یکمانده بود، سرد و خاموش بیاشکش باقی

 بخشید و پس از ستیزی نابرابر خود را فدا کرد تا هاور زنده بماند.هاور به کالبدش روشنایی روح

اما هاور هم چنان به آن موجود  مصرف بود؛مع سوخته گوشه اتاق اهمیتی نداد، به یک شمع سوخته که خاموش و بیکس به شهیچ

کوچک فداکار خیره شد و سپاسش گفت و در آن لحظات شمع کوچک نیز به جمع دوستانش پیوست. دوستانی که برای او فداکاری 

 کرده بودند.

ها را برایش زمزمه کند اما زبانش کرخت شده تا ناگفته المی با آن موجود باارزش سخن گویدهاور لبانش را گشود تا شاید بتواند ک

 چرخید تا با کلمات با شمع سفید همدردی کند چراکه قادر به سخن گفتن نبود.بود، زبانش نمی

 آرام بر روی پتوی سپیدش چکید.ازآن از شدت ناراحتی آه لرزانی کشید و قطرات اشکش آرامپس

 شان دیوانه شده بود؟ریخت نگریستند. آیا شاهزادهای خیره مانده بود و اشک میستاران با شگفتی به او که به گوشهپر

چهارمفصل   

1 

 (شودمی گذارده شیاطین قلمرو در که قدمی با) سوم گام

 هاسایه

ها داستان ابلهانه دو انسان ناشناس برای آنبرای افسر پلیس ویلی ترانس متقاعد ساختن رئیس دفتر پلیس ایالت کار دشواری بود. 

سوز بود و که سراسر دنیا درگیر جنگی سخت و خانماناند موضوع جالبی نبود درحالیکه مدعی بودند از یک شهر زیرزمینی گریخته

 قدر مشکالت فراوان وجود داشت که فرصتی برای رسیدگی به چنین اموری نبود.برای آنان آن

های افسر ویلی سبب شد تا او و دو سرباز مسلح به همراه بن و ویلیام برای کشف این ماجرای مرموز رهسپار اریاما سرانجام پافش

 راهی طوالنی گردند.

سوی جنگل انبوه مورگات به راه افتادند، جنگلی پر از راز و رمز آنان در تاریکی شب پس از تجهیز کامل خود به همراه بن و ویلیام به

شاهد وقایع زیادی بود. مرگ گروه فراریان از شهر نفرینی در آن، مرگ واتسون، پتراندو، والدر، جک، تامور و بسیاری که در آن مدت 

 های غیرمنتظره به قتل رسیده بودند.دیگر که در میان درختان یا از سرما مرده بودند و یا در دسیسه

شب مهتابی و نفره در یک 5داده بود و حال این گروه واقع رخهمه به راستی همه وکس این وقایع باورکردنی نبود، اما بهبرای هیچ

 رفتند تا پرده از راز شهر نفرینی، این قلمرو شیطان بردارند.ای جهنمی میسوی دریچهشرجی به

ها ها و شاخ و برگهسو بااحتیاط و از سویی دیگر با کنجکاوی میان بوتسویی، از یکهای کمقوهآنان در تاریکی محض و تنها با چراغ

هایشان آماده بود تا در صورت حمله حیوانی وحشی یا تهاجم دشمنان بتوانند از خود دفاع کنند. تنها بن و رفتند. سالحبه جلو می
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شکست هایشان میهای خشک در زیر گامکردند. هر از گاهی شاخهویلیام بودند که با دستان خالی در جلوی گروه و با دقت حرکت می

 داشت.میور بودند به هراس واو آنان را که در سیاهی غوطه

ها بود. با نور وجوش در آن مکان از سوی آنسکوت محض و تاریکی مطلق میان جنگل ساکت و خفته رخنه کرده بود و تنها جنب

دوید و چون عمق توده سیاهی میهای چشم شیطان تا های انبوه بسان بارقهها و بوتهکه با سوسوزدن میان شاخههایشان قوهچراغ

گشت. هر چه بود سکوت بود و سیاهی ... اما گاهی نیز جغدی تنها و یا راسویی با چشمان براق از میان یافت دوباره بازمیچیزی نمی

 هم زده بودند.شان را به کرد. چراکه آنان چون مهمانانی ناخوانده سکوت شبانهای بلند اعتراض میگریخت و یا با نالهها میشاخه

کردند. آیا آنان اعتمادی دو مرد ناشناس را دنبال میراه طوالنی بود و هراسناک، دو سرباز همراه افسر ویلی با تردید و حتی بی

 کردند؟سوی قتلگاه همراهی میراستی از یک شهر مخفی گریخته بودند و یا راهزنانی بودند که آنان را بهبه

کنان ها زمزمهها فهماند که جایی برای ترس وجود ندارد و حتی به آنرا دیده بود با اشاره دستانش به آن افسر ویلی که نگرانی آنان

دانند، من اطمینان دارم که یک شیطان در زیر پاهای ما در تدارک نابودی ها چیزهای زیادی میگفت: باید به آنان اعتماد کنیم، آن

 ای جز این نداریم.همه ماست. پس چاره

ای که رانجام و پس از گذشت یک ساعت جنگل به اتمام رسید و آنان وارد فضای باز شدند، به حاشیه خلیج، به زمینی نرم و ماسهس

 شد.هایی پراکنده و یا تنه درختانی خشکیده دیده میدر آن بوته

ها بر قوههای آنان با نور چراغال سایهشد و بازهم سکوت بود و تاریکی. حهایی همراه میوبلندیکمی جلوتر زمین هموار با پستی

 هراسیدند.ها لرزان بودند ... گویی ازآنچه در انتظارشان بود میکرد. این سایهشان را افزون میافتاد و هراس شبانهها میسطح تلماسه

ای زیبا ند که با درختان کاج جلوهازآنکه زمین دوباره هموار شد، درختان بلندی اطرافشان قد برافراشتند. صنوبرانی بلکمی بعد و پس

 بخشیدند.اما هولناک به آن طبیعت بکر می

پیچیدند. گویی با ورود آن ناخواندگان از خواب برخاسته آرامی به هم میهای بلند آن درختان بهبا وزش باد ضعیف و گرم شبانه شاخه

 ساختند.شب قربانیان آماده میبودند و خود را برای بزم نیمه

 لحظه همگی بر جای خود میخکوب شدند!س یکو سپ

نفر را بر جای  5خراش که در آن لحظه هر آمد، ضعیف اما نزدیک ... صدای عجیبی چون تکان خوردن زنجیر، صدایی دلصدایی می

 خود خشکاند!

نزدیک بود ... دقت کردند، این صدا ها را آماده کردند. صدا کامالً نفس افتادند و افسر و دو همراهش سالحبن و ویلیام از ترس به نفس

 ها را به باال گرفتند.قوهاز باالی سرشان بود، پس چراغ

ای که با زنجیرهای بلندی به دار آویخته شده بود ها با وزش باد الشهسرعت به میان درختان بلند کاج دوید. میان انبوه شاخهنور به

 خورد.تلوتلو می

شده بود اما زنجیری که به دور اسکلت هایش نیز پوسیدهشده و حتی استخوانمرورزمان کامالً متالشیآنان بیشتر دقت کردند، الشه به

 ساخت.خراشش هر عابری را دچار وحشت میزدگی زنده بود و با صدای دلپیچیده بود هنوز باوجود زنگ

 افسر ویلی از بن و ویلیام پرسید: این جنازه را قبالً دیده بودید؟
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ها همه های دیگری خواهیم دید. اینحشت سر تکان دادند و بن گفت: تاکنون او را ندیده بودیم. بدون شک در راه جنازههر دو با و

 نشانگر جنایات پادشاهی است که در شهر شیطانی برای خود امپراتوری بر پا کرده است.

های دیگری برخورد کنند. شاید این داشت بازهم به جنازه آنان به راه خود ادامه دادند، این بار بااحتیاط و ترس بیشتر، چراکه امکان

 بار جلوی پاهایشان!

کنم به محل دریچه رسیده این، جلوتر گفت هراسان گفت: صبر کنید، گمان میآرامی سخن میکه بهمدتی بعد بن ایستاد و درحالی

 بینیم.بقایای کلبه چوبی که دریچه در وسط آن قرار دارد را می

 م با اشاره دستش سخن بن را تأیید کرد.و ویلیام ه

ها فرورفته بود هایشان را به جلو گرفتند و سپس الوارهای انباشته چوبی و کف فرسوده کلبه را که میان توده ماسهقوهدو سرباز چراغ

 واقعیت داشت. آور نشانگر آن دو که سخنان بن و ویلیامیافتند. برای افسر و دو همراهش مشاهده این صحنه عجیب و دلهره

هایش فروریخته بود قرار داشت. کف چوبی کلبه همگی چند قدم جلوتر رفتند. در برابرشان بقایای یک کلبه فرسوده چوبی که دیواره

ای افتاده بود. ویلی و دو همراهش بااحتیاط بر کف اش هر یک به گوشهها باالتر بود و الوارهای پوسیدهبا اندک ارتفاعی از کف ماسه

 شد.بی فرسوده قدم گذاشتند ... در میان الوارها بقایای اجاق و میزی چوبی که خردشده بودند نیز دیده میچو

 ریخته دریچه مخفی را به آنان نشان دادند.های پوسیده و درهمبن و ویلیام از میان تل چوب

ه رفت و با ناباوری حاشیه فرسوده آن را لمس کرد. سوی دریچاش را آماده کرده بود بهکه سالح کمریافسر ویلی بااحتیاط و درحالی

 شد.ای از فلز محافظت میدید یک دریچه مخفی بود، یک دریچه فرسوده اما با ساختی ماهرانه که با حاشیهبله! آنچه می

اکه واضح بود شد. چرکه حال باید پیموده می یک دریچه جهنمی که در ارتباط میان زمین و دوزخ بود، مسیری به قلمرو شیطان

صفتی که شک شاه شیطانهمه درخطر بود. بی شد شاید جانرازی در پس این ماجرا نهفته است. رازی ترسناک که اگر برمال نمی

کردند کس رحمی نداشت و فقط در پی تسلط بر دنیا بود. پس باید عجله میدید به هیچها را میدر آن کمینگاه تدارک نابودی انسان

 ندیشیدند.او فکری می

هایی فرسوده هایشان بازرسی کردند. راه با پلهقوهبا اشاره افسر ویلی، بن و ویلیام دریچه را باز کردند و دو سرباز داخل آن را با چراغ

 رفت.به پایین می

اما ویلیام به آنان برای این گروه پلیس مشخص نبود که پس از ورود به این راه زیرزمینی چه چیزی در انتظارشان را خواهد کشید 

 اطمینان داد که تا پایان راه خطری وجود نخواهد داشت مگر آنکه با سربازان پادشاه رودررو شوند که احتمال آن نیز بسیار کم بود.

 حال افسر ویلی به آنان دستور داد تا جلوتر وارد راه زیرزمینی شوند.بااین

 های دو پلیس زیر نظر بودند.قوهکه با چراغها پایین رفتند. درحالیپله آرام ازبن و ویلیام دریچه را باز گذاشته و آرام

گفت: آرامی سپس افسر به یکی از سربازانش دستور داد تا پایین برود و قبل از آنکه خودش نیز داخل شود رو به سرباز دوم کرد و به

دم منتظر بمان ا اگر احساس خطر کردی شلیک کنی. تا سپیدهات آماده باشد تجا کنار دریچه بمان و کامالً مراقب باش. اسلحههمین

کنم آنچه دیدی و شنیدی را جدی بگیری، ما و اگر ما بازنگشتیم به اداره برگرد و موضوع را به رئیس پلیس اطالع بده، توصیه می

 همه درخطریم. بمان و کامالً مراقب باش!
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خرین نفر که در بیرون دریچه مانده بود آن را بست و با اسلحه در انتظار نشست لحظاتی بعد چهار نفر وارد تونل زیرزمینی شدند و آ

 تا مراقب اطراف باشد.

های ای از المپپیچید اما راه اصلی با زنجیرهها یک تونل طوالنی قرار داشت که با چندین راه فرعی به گوشه و کنار میروبروی آن

 رفت.یکی فرومیآلود و کهنه بودند تا عمق تارکم سو که خاک

ایم اما مشخص های قیمتی شدهافسر ویلی با تعجب و شگفتی پرسید: اینجا یک تونل معدن است، احتماالً ما وارد معدن طال و سنگ

 است که این داالن تنها برای استخراج سنگ حفاری نشده است.

ه بن و ویلیام گفت: به کدام راه باید وارد شد؟ اینجا اش با کنجکاوی تمامی اطراف را جستجو کرد و خطاب بقوهسرباز پلیس با چراغ

 های زیادی وجود دارد.داالن

های یک از راهها تا بدین جا رسیدیم، ما به هیچهم با نور ضعیف المپبن پاسخ داد: ما چون چراغی به همراه نداشتیم از راه اصلی آن

 ر غیر این صورت شاید گم شویم.فرعی وارد نشدیم. پس حاال بهتر است از همان راه برویم. د

 ها بااحتیاط به جلو حرکت کردند.لحظاتی بعد آن

کاوید، رد پوتین سربازانی را بر کف گلی تونل نقش بسته بود مشاهده کرد افسر ویلی که با دقت و ظرافت کامل تمامی اطرافش را می

 ها را دیده بودید؟اند. شما اینبور کردهو از آن دو پرسید: این ردپاها مربوط به نظامیانی است که ازاینجا ع

بن پاسخ داد: بله این ردپاها مربوط به گروه ضربت بود، زمانی که قصد حمله به زمین را داشتند. شبیخونی که به شهرک شما زده 

 هایی که رخ داد توسط همان سربازان انجام شد.شد و قتل

ترین بویی را حس کند. او بوئید و توانست کوچکاش قوی بود و مید. شامهای افسر ایستاد و همه را در جای خود متوقف کرلحظه

 کنید؟آور زمزمه کرد: صبر کنید، بوی خون و تعفن را حس نمیکه چشمانش خیره مانده بود با لحنی لرزان و هراسدرحالی

 آمد! بوی خون و تعفن اجساد!یشان میهمگی ایستادند و بو کشیدند. از مست چپ داالن اصلی بوی مرگ با وزش بادی مالیم به سو

 شد.های فرعی تونل بوی ناخوشایندی استشمام میسو میان تاریکی و در داخل یکی از راهباره جمع آنان را پر کرد. از آنیکهراس به

بزرگ و عریض قرار داشت که های شان کرد. در برابرشان پلهزدهآرامی به داخل داالن انداخت. آنچه دیدند حیرتقوه را بهسرباز چراغ

های ای بزرگ و درخشان قرار داشت. دربی که با تکهرفت و در انتها یک درب بزرگ طال اندود، با دستگیرهتا چندین متر پایین می

ایستادند. ها پایین رفتند و در برابر درب بزرگ همگی با وحشت و ترس از پلهکننده مزین شده بود. آنان طال و نقش و نگارهایی خیره

 شده بود.راه ورودشان با قفل بزرگی بسته

رسید اما افسر حاضر نبود از کشف به دستور افسر ویلی سرباز به قفل شلیک کرد و آن را شکست. اگرچه این کار منطقی به نظر نمی

 نظر کند.آنچه در پس این درب طالیی بود صرف

درخشید در برابرشان قوه میهای طال اندودش با نور چراغکه تکهگ درحالیای بعد در اوج ترس و ناباوری درب آهنین و بزرلحظه

 شد ... بو از همان مکان متصاعد شده بود.وضوح حس میگشوده شد. بوی تند خون و تعفن اکنون به

شان کرد. هایی شوکهثانیهسرباز نور چراغ را به داخل تاریکی فضایی که اکنون با باز شدن درب روبرویشان بود انداخت. آنچه دیدند تا 

 ها سرتاسر اتاق بزرگ را پرکرده بود و تمامی دیوارها و کف سنگی سفیدش با خون پوشیده شده بود.تله انباری از اجساد و اسکلت
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شده، های شکنجهدیدند توهم نبود! یک گور بزرگ برای مخفی کردن اجساد به قتل رسیده! یک دخمه برای نگهداری جنازهآنچه می

 یک یخچال برای دژخیمان!

 هایشان را گرفته بودند بااحتیاط داخل شدند.ها بینیآور جنازهکه از بوی تند و تهوعسپس همگی درحالی

شده بودند با ورود به دخمه خونین که انباشته از صدها جنازه انسان بود به وخامت اوضاع بیشتر پی بردند. تعدادی از اجساد متالشی

ای های تازهها الشهشد در بین آنهای شدید و شکنجه غرق در خون بودند. اگرچه اغلب اجساد کهنه بودند اما میو تعدادی از زخم

ها هم زن بود و هم مرد، هم که هنوز خونشان به تیرگی نگرائیده بود مشاهده کرد. آنچه مسلم بود همگی این افراد که در بین آن

 شده و به این مکان آورده شده بودند.نی کشتهسال توسط قاتالجوان و هم پیر و میان

که چشمانش از مشاهده این افسر ویلی پس از بازرسی کامل تعدادی از اجساد به همراه بقیه از دخمه ترسناک خارج شد و درحالی

 شک با موجودات خطرناکی مواجه این!صحنه هولناک خیره مانده بود خطاب به بن و ویلیام گفت: بی

تازگی فرصت فرار یافتیم. اگر او بداند که رازش را به شما گفته ها به: قربان، ما هم اسیر پادشاه قاتل بودیم و پس از سالبن پاسخ داد

 شک ما را نیز کشته و به این دخمه خواهد انداخت.این بی

رد؟ مسلماً برای رودررویی با چنین پائید گفت: قربان، حال چه باید ککه با ترس اطرافش را میزده بود درحالیسرباز که هنوز بهت

 قاتالنی نیاز به کمک داریم.

افسر ویلی که به تاریکی داخل دخمه خونین خیره شده بود به سرباز گفت: فوراً برگرد و به همراه همکارت جیمز که بیرون از دریچه 

بدشکافی و کشف هویت اجساد گروهی را اعزام منتظر این موضوع را به اداره پلیس اطالع بده و درخواست کن تا همین حاال برای کال

 ها بگو که من به همراه این دو نفر راه تونل را ادامه خواهم داد.نمایند و به آن

 روید؟ این کار ...تنهایی میآرامی زمزمه کرد: قربان، شما مطمئن هستید که بهسرباز که به بن و ویلیام اعتماد نداشت به

است باید سریعاً موضوع به اطالع همه برسد. عجله کن ... ما فرصت زیادی نداریم. همه آنچه  من نباش، آنچه مسلم نگران -

همه ما و  ای که کشته خواهند شد ما هستیم. این قاتالنرا که دیدی برایشان توصیف کن. اگر دیر بجنبیم نفرات بعدی

 عام خواهند کرد. عجله کن!های ما را قتلخانواده

رگشت تا به همراه همکارش به اداره پلیس رفته و با نیروی تجسس و کمکی به دخمه اجساد بازگردد. تا قبل از سرعت بو سرباز به

تر ماجرا را به اطالع کلیه نیروهای ایالتی برساند. قبل از آنکه در شبیخونی دیگر همگی توسط جالدان وقوع یک جنایت گسترده

 پادشاه شیطانی سربریده شوند!

سوی شهر دادند. راهی که بهر ویلی، بن و ویلیام بااحتیاط و ترسی فراوان با نور داالن زیرزمینی راه را ادامه میسو افسو در آن

آشام از آن شد تا این کفتار خونباید هر چه زودتر ویران میشد. کمینگاهی که میخوار منتهی میزیرزمینی، به کمینگاه گرگ خون

 که آزارشان داده بود به درک واصل شود.کسانی بیرون آمده و به دست همه

کرد تا گم نشوند. شان میهای سقف داالن بود که راهنماییای داشت و تنها نور ضعیف المپکرده و گرفتهراه طوالنی بود و هوای دم

و یا به دوزخی ای ترسناک هایی که شاید هر یک به دخمهشد، راههای فرعی دیگری دیده میچراکه در میان راه بازهم ورودی

 شد.بازگشت منتهی میبی
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اما مسلم بود که دستانی  دانست آنچه با آن مواجه خواهد شد باورکردنی نیست؛رفت. افسر ویلی میراه با شیبی مالیم به پایین می

ت به هر کاری بزنند. قتل، اند تا در آنجا به دور از قانون دسهای تودرتو را تا عمق زمین شکافتهاند و این راهتوانمند گرد هم آمده

 اما به چه قیمتی؟ کشی و سرانجام تسلط بر دنیا؛شکنجه، بهره

شدت خطرناک و قدرتمند مواجه شده است. پادشاهی های خدمتش در پلیس با مجرمی بهدانست که این بار برخالف تمام سالاو می

 که از فن و علم جلوتر از زمان خود حرکت کرده بود.

لیام برای افسر تشریح کردند باورکردنی نبود. اینکه آنجا شهری است با خورشید مصنوعی، با نیروگاه تولید برق، با آنچه بن و وی 

گناه که در غل و زنجیر اسارت هایی بیقصرهای بلند و طال اندود و انباشته از طال و با معادن طال و جواهر بود ولی درنهایت با انسان

کردند. او که باقدرت و ثروت صاحب هزاران نیروی مسلح شده بود و در ذهنش خیال فتح ه بیگاری میدر معادنش و در خدمت پادشا

تر از آن است که بتوان تسخیرش کرد، برایش جنایت کرد، برایش هزاران انسان دانست که دنیا پوچاما شاه نمی دنیا را به سر داشت؛

ها، به بهای ریختن خونشان تا با قدم ناپایدار به چه قیمتی؟ به بهای قتل انسان را زندانی و شکنجه کرد. تسلط بر دنیایی تا این حد

ازآنکه بخشی از دنیا را در چنگال ها پسگذاردن بر اجساد وارد قلمرو شیطان شود. شیطانی که او را نیز مانند همه فراخوانده شده

 زد و نابود گردد.هایش بسوکشد تا در میان شعلهراحتی به کام جهنم میگیرد بهمی

 اندک به انتهای داالن رسیدند ... پایان راه بود!ساعاتی گذشت و آنان که از فرط ترس برافروخته شده بودند اندک

هایی فلزی و بلند قرار داشت. بن که از بازگشت به شهر جهنمی واهمه داشت با ترس پلهها اندکی دقت کردند. در برابرشان راهآن

 سوی زمین گریختیم. این همان راه نفرینی است!هاور از آن پایین آمدیم و بههایی است که ما به همراه شاهزاده هگفت: این همان پل

ها باال رفتند و افسر ویلی نیز به همراهشان باال رفت. دریچه انتهای که بن و ویلیام دچار ترسی فراوان شده بودند از پلهسپس درحالی

 آلود ساختمان نجات شدند.ها آن را گشودند و هر سه وارد اتاق زراندود و زیبا اما خاکمشخص بود. آن ها با کور سویی از نورپله

ها در اتاق پرستاری بیمارستان تصور نبود. آندید قابلتر بود. افسر ویلی به اطرافش نگریست. آنچه میتر و هوا تازهدر آن اتاق نور زنده

زده شد. حس کرد که به دنیای آینده واردشده است. این اتاق با تخت، اری و ساخت اتاق شگفتشهر زیرزمینی بودند. افسر از معم

 شده بود.لوازم پزشکی پیشرفته و سیستم تهویه عجیبی طراحی

رگ سپس افسر ویلی به دنبال بن و ویلیام اتاق را ترک کرد. آنان پس از عبور از راهروی سفید و آینه زراندود بیمارستان به درب بز

هایی که چون آبله از حالت ها و تورفتگیای فراوانی بجای مانده بود. خراشخروج رسیدند. دربی آهنین که بر روی آن اثرات گلوله

 عیار میان خیر و شر، میان سپیدی و سیاهی!کرد، از یک جنگ تمامبیمارگونه آن فضا حکایت می

سوی شورشیان هایی است که در شب شورش از سوی سربازان پادشاه بهثار گلولهبن که کنجکاوی افسر ویلی را دید گفت: قربان، این آ

پناهنده به این ساختمان شلیک شد. آن شب صدها نفر در برابر تیربارها قرار گرفتند و در خون خود غلتیدند. در آن شب تاریک ما 

ن شورش نافرجام شکست تلخی بود که نصیب شورشیان کنند و سرانجام ایتکه میهم نوع خود را تکه ها چه آساندیدیم که انسان

هاور و تعدادی از فراریان از همین ساختمان و از همین اما به یاد دارم که در آن حال شاهزاده  شد و پادشاه همه اسرا را اعدام کرد؛

یک بهر همان جنگل مورگات یکها توسط جالد بزرگ پادشاه مردی به نام بکنری داما همه آن سوی زمین گریختند؛داالن مخفی به

جز هاور که دوباره به شهر بازگشت تا شاید بتواند روزی علیه پادشاه بایستد و شکست او را شاهد باشد و اکنون هم کشته شدند به

دان شاه های جالحال در زیر شکنجهدر این شهر نفرینی گرفتار خشم و غضب پادشاه است. ما باید به او کمک کنیم. البته اگر تابه

 نمرده باشد!
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ها برای ای کشیده به فضای بیرون باز شد. این ثانیهآرامی درب را گشود. درب آهنین و بزرگ با نالهای بعد بن بااحتیاط و بهلحظه

 آرام از ساختمان خارج شدند.افسر ویلی چون خواب و رؤیا بود. هر سه آرام

تر هم طرفبانی تا کیلومترها آنهای دیدهو تاریک که با چشمک کورسوی چراغ حال وارد فضای بازشده بودند. فضایی هموار، بزرگ

 رسید.چون بیابانی برهوت به نظر می

 راستی در یک شهر زیرزمینی هستیم؟افسر ویلی با شگفتی به اطرافش نگریست و از آن دو پرسید: ما به

ها، قصرها و نورهای چرخنده و هر چه در اطرافمان وجود دارد، ساختمانای بتونی است ویلیام پاسخ داد: بله قربان، باالی سر ما توده

 وپرداخته پادشاهی است که در این شهر به کمین نشسته است.بانی، همه و همه ساختهدیده

شد، نمیای در آن باال دیده ای بعد به باالی سرش نگریست. ستارهزده و میخکوب پاهایش را بر زمین فشرد و لحظهافسر ویلی بهت

 رنگ بود که تا کیلومترها گسترده شده بود. این شهر بزرگ باقدرتی تمام و کمال ساخته و مهیا شده بود!تنها پوستینی تیره

درخشیدند برای او که اولین بار شاهد چنین ها نگریست. قصرهای طالیی که باوجود تاریکی آن فضای پهناور بازهم میاو به دوردست

شده رسیدند. او از شدت شگفتی این مکان بزرگ و عظیم که با معماری و شکوه فراوان ساختهباور به نظر میبلای بود غیرقاصحنه

توانیم کردم! ما با این نیروی اندک چگونه میبود زمزمه کرد: خدای بزرگ، شاه شما بسیار قدرتمندتر از آن است که تصورش را می

 به این شهر بزرگ مسلط شویم؟

شان کنید حتماً ان، اسرای زیادی در این شهر مترصد شورش دوباره هستند که شاید به هزاران نفر برسند. اگر یاریبن گفت: قرب

های دیگر ازآن به سراغ ایالتپیروزی با ماست. در غیر این صورت پادشاه غارتگر همه ساکنان شهرک شمارا خواهد کشت و پس

بیند. قربان، ما فرصت زیادی نداریم یا ه است و حال تدارک شبیخونی دیگر را میرفت. او نیروی عجیبی را به خدمت گرفت خواهد

 باید پیروز این جنگ باشیم و یا مغلوب آن!

 ویلیام با ترس ادامه داد: قربان، او همه را خواهد کشت. همه ما را!

اش نشسته بود با صدای لرزانی گفت: پیشانیکه عرق سردی بر افسر ویلی که انتظار رودررویی با چنین دیو مهیبی را نداشت درحالی

 اند؟سربازان پادشاه شما چند تن

هایی نفوذناپذیر. هر هایی خطرناک و زرهای حدودی گفت: شاید حدود دو هزار نفر، با سالحبن اندکی درنگ کرد و پس از محاسبه

هزارنفره تدارک ببینیم ای ندارد. ما باید سپاهی سهواهمههم یک از این سربازان برای خود جالدی است که از کشتن هزاران انسان 

 توانند به یاری شما بشتابند.و البته حدود هزار نفر از شورشیان داخل شهر هم می

2 

 معجزه مانندبه

پایان هاست در رخوتی طوالنی به خواب ابدی فرورفته است. رخوتی بیکه گویی سالچنانراهرو بیمارستان خلوت و ساکت بود. آن

خیزی ... و شاید تا آنکه بدانی چه زمانی از این خواب ترسناک برمیها، همانند فرورفتن به اغمایی طوالنی بیدر میان تمامی تاریکی

 نهایت هرگز بیدار نشوی!بی
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اما او  داد؛می و این همانند همان رخوتی بود که در روح زخمی هاور ریشه دوانده بود. از زخمی که بیش از جراحات بدنش آزارش

ها برخاسته و در برابر اش را در بستر بیماری سپری کند. اویی که بارها از میان تاریکیها و دقایق زندگیخواست ثانیهراستی نمیبه

جان، بیرمق بود و خاست. پس تالش کرد تا از جایش بلند شود اما بیهمه آنچه علیه اش بود ایستاده بود و حاال ... باید دوباره برمی

 های شدیدش او را دچار ضعف شدیدی کرده بود.چراکه خونریزی

 ها ستیز کند.پس ناچار شد بازهم آرام گیرد تا شاید دقایقی دیگر و شاید ساعاتی دیگر بتواند دوباره برخیزد و بازهم در برابر ناخواسته

 جرآور بود.های خود فرورفت. افکاری که همه و همه زلحظاتی گذشت و هاور در اندیشه

تاریک پشت پنجره حضور شبحی را حس کرد. شبحی که لباس سیاهی بر تن داشت و کالهی بر سرش بود. که ناگاه در راهرو نیمه

هاور تصور کرد که شاید دوباره دچار توهم و خیاالت شده است. پس با دقت بیشتری به پنجره اتاق خیره شد، شبح مقابلش ایستاده 

 آنکه سخنی بگوید!ند، بیآنکه حرکتی کبود بی

 های بیشتری را روی او انجام دهد؟هاور دچار هراس شد، آیا شبح آمده بود تا او را بکشد؟ آیا آمده بود تا شکنجه

ای درنگ کرد و دانست که باید کمک بخواهد و یا ساکت بماند. شبح مقابل او ایستاد. لحظهای بعد در گشوده شد. هاور نمیلحظه

 گفت: نترسید سرورم، بن هستم! من دوباره برگشتم تا در کنارتان باشم. آرامید را برداشت و بهخوسپس کاله

 ای.کردم تنهایم گذاشتهخدای من، پس تو فرار نکردی؟ گمان می -

 اید.آمدم تا بدانم هنوز زندهاند بازگشت، اما من باید میویلیام نزد پلیسانی که از روی زمین آمده -

 ام.هنوز زندهبله متأسفانه  -

فشرد گفت: نه سرورم، شما باید زنده بمانید. ما همه که دستان سست و لرزان او را میبن با ناراحتی کنار بستر هاور نشست و درحالی

سان ایالتی توانیم این شهر نفرینی را سرنگون کنیم. حاال پلیاما ما می اند؛باید زنده بمانیم و آزادی را به چنگ آوریم، آنچه از ما گرفته

 هم از ماجرا باخبرند و در این راه به ما کمک خواهند کرد و دیر یا زود علیه پادشاه به جنگی کامل دست خواهیم زد.

 شده بود تالش کرد تا از بستر برخیزد و گفت: ما باید برویم. زدههاور که از سخنان بن هیجان

 به کجا؟ -

 ایی که بتوان در آن شورشی را ترتیب داد.دانم، به معدن، به ساختمان نجات، به هرجنمی -

ای ای، شاید پیش آمد ناخواستهاما شاید معجزه بن هاور را آرام کرد و گفت: اما سرورم ... این ممکن نیست. نه حاال و نه در اینجا؛

 مان آورد.بتواند آنچه را که علیه ماست به یاری

ای ای؟ آن شب هیچ معجزهه شورش کردند را فراموش کردهکدام معجزه؟ مگر آن شب، همان شب که همه علیه پادشا -

زودی ای است که بهسبب این مقاومت نشد. هر چه بود تالش برای رهایی، برای دستیابی به آزادی بود. این همان معجزه

ور زیبای خورشید ها نزند، پشت این سایهها را به کنار میدارد. آنچه پرده سیاهیمیبازهم همه را علیه دشمن به حرکت وا

 جا را پر خواهد کرد ... اما ما وقت زیادی نداریم.آزادی همه

توان بله اما باید اندکی دیگر صبر کرد، ما به کمک بیشتری نیاز داریم. آنچه حاال با ما همراه شده است و برای نجات دنیا می -

 بر آن تکیه کرد.

گرفته بودند. بله صبر برای طلوع دوباره آفتاب، برای در آغوش کشیدن دوباره ها بدان خو ای بود که آن دو مدتو صبر همان کلمه

 تا ابد! نهایتزندگی، برای آزاد بودن، نفس کشیدن و فریاد زدند ... تا بی
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 نور گسل

 سان روزها در پی هم گذشت و سپری شد ...و بدین

دخمه تاریک زیرزمینی، یخچال خونینی که اجساد فراوانی در آن و سرانجام دو ماه بعد، پس از آشکار شدن جنایات ناشناسان در 

اندک توانست با در اختیار شده بود، در میان مردم، نظامیان و دولتمردان نفرتی شدید زبانه کشید و افسر ویلی ترانس اندکمدفون

عیار بود. باید هایی یک جنگ تمامتنشک خود بهای که بیگرفتن ارتشی کوچک اولین حمله به شهر مخفی را ترتیب دهد. حمله

 کرد.ای که در حصار شیطان برای رهایی تقال میکردند، برای باز پس گرفتن آزادیدوباره ستیز می

ای واقعی بود، نه آنچه اکنون روی زمین بدان گرفتارشده بودند. جنگی راستی یک ستیز واقعی برای آزادیو شاید این چنگ به

شد. او آمده بود تا دوباره در برابر رسید و اکنون در میان این جنگ جویان ویلیام هم دیده میه هیچ و پوچ میحاصل که در انتها ببی

توانست رودرروی این شیطان مجسم ستیز کند و آزادی همه را از او شاه بایستد. شاهی که بارها قصد جانش را کرده بود و حاال می

 شده بود و یارای جنگیدن در نور و خورشید را نداشت.اه سیاهش مخفیپس گیرد. اویی که چون بزدالن در کمینگ

توانست هایی مخفی که میهایی را با کارگران معدن داشته باشد. مالقاتها بن توانسته بود مالقاتسو هم میان سیاهیاما در آن

 کننده تلقی گردد.آغازگر یک شورش نهایی و تمام

اما حاال دیگر خائنی میانشان نبود. حاال هر چه  منجر شد؛انت به خونریزی و مرگ صدها انسان ها قبل به دلیل خیشورشی که مدت

 شده بود.های شهر نفرینی گمها سیاهیبود تالش برای دستیابی به آزادی بود، آنچه مدت

کرد، طال به آسمان فوران می های معدنپیچید و هر آن از تودرتوی غارها و داالنآنچه هر ثانیه بویش در فضای رخوت گرفته می

سوی نور بیابد ... اما صد افسوس که راه فراری برایش نبود و شتافت تا بلکه راهی بهفشانی میهای آتشهای داغ گسلسوی پارهبه

هایی که این هایی که روی زمین بودند. آنهایی مه در داخل شهر اسیر بودند و آنشد، به دست همه، همه آناین راه باید ساخته می

ها تالش شد برای نابودی دیو سیاهیبار برای شکست شاه دست در دست هم نهاده بودند. اگرچه پایان این جنگ مشخص نبود اما می

 کرد، حتی در ازای مرگ همه!

ه در دستانشان بود برای تر شد که ویلیام و افسر ویلی ناباورانه دیدند که دسته زیادی از مردم ایالت با هر آنچو این ارتش زمانی کامل

ها بازهم آمده اما آن های جنگ جهانی روی بدنشان بود؛ها پیوستند. میانشان مردانی بودند که هنوز آثار زخممبارزه با شاه به آن

رفتند کسانی که در شبی سرد مورد شبیخون شاه قاتل قرار گبودند تا برای نجات زنجیرشدگان در شهر بجنگند و برای انتقام از همه

 و مردند، ستیز کنند.

 سرعت جمعیتش رو به فزونی گذاشت.تر شده بود ... ارتشی که بهو حاال ارتش انتقام کامل

 ها بروند.ها و سیاهیکمی بعد هزاران نفر با سالح و یا با داس و کلنگ آماده شدند تا به جنگ سایه 

شک ها خواهند آمد، ارتشی که این بار بیم و نظامیان برای نجات آنسو هم بن به همه کارگران گفت که ارتش بزرگی از مرددر آن

 کرد.یافت و کار را یکسره میبه کمک شورشیان به قلب شهر راه می

 و این خبر مهم و ارزشمندی برای کارگران بود. آنچه هاور را نیز که در محاصره شدید شاه بود غرق در شادی کرد.

www.takbook.com



 محمد علی قجه 226
  

 کشید. جنگ با شاه برای نجات دنیا!ظارش را میحاال همان زمانی بود که او انت

هاور رفت و برای او از مالقاتش با ویلیام گفت. ویلیام هر هفته در ساعتی مشخص  آن شب بن دوباره در لباس مبدل به دیدار شاهزاده

 کرد.آخرین وقایع مطلعش می دید و ازشب درختان بلند کاج، کمی دورتر از دریچه مخفی و در خفای کامل او را میدر تاریکی نیمه

هایشان شناخت. حال خونی تازه بر رگگرفته است بن از فرط شادی سر از پا نمیو آخرین شب که به او گفته بود که ارتش انتقام شکل

ه قلب دشمن هایشان بها و سالحها، دستجوشید و از چشمای میشده بود و این امید به رهایی، این امید به آزادی چون فوارهجاری

 برد.هجوم می

حال زمان برخاستن بود، برخاستن از رخوتی طوالنی، از کابوسی ترسناک و چشم دوختن به آفتاب، به پرتوهای نور از پس ابرهای 

 ها را منتظر گذارد اما حاال حتی اندیشیدن بدان چه شیرین و باارزش بود.ها آنتیره و این هدف اگرچه مدت

اندیشیدند. آزادی همه اسیرانی که در چیز میها پیوسته بودند تنها به یکمردمی که از روی زمین به آنو تمامی هاور، بن و ویلیام  

ای که تمام این بیچارگان همه شکوه و جالل هزینه گزافی داشت، هزینهخوار به بردگی وادار شده بودند. چراکه اینچنگ شاه خون

 پرداختند.تاوانش را می

توانست باور کند که چگونه به این دایره باطل واردشده است. او که هرگز تصور شاهزاده بودن را نداشت، جوان نمی و هنوز هاور

 ها.های فاخر و در قصری باشکوه اما در زنجیر، میان سیاهیبالباس

ه کرد: شاهزاده، شب قبل که شده بود چنین زمزماما بن که در تاریکی اتاق کنار شاهزاده نشسته بود و میان لباس بلندش پنهان

مانند همیشه به روی زمین رفته بودم، پس از مالقاتم با ویلیام لحظاتی با خود کنار درختان تنها ماندم و به آسمان ماهتابی خیره 

... و  درخشید. من در زنجیر نبودم اما حس کردم که تا چه حد ژرفی از این سپید روی دلبر دور هستمشدم. قرص ماه به زیبایی می

آنگاه دریافتم که من همچون اسیران شهر دربند و اسارتم و دقایقی بعد بود که بادی مالیم وزیدن گرفت، بادی که آزاد بود و رها، 

 سوی شن زار خلیج دوید.ها را جنباند و کنجکاوانه تا آنهای درختان را لرزاند، بوتهبادی که شاخه

یدمش. چراکه یارای دویدن نداشتم. باد آزاد بود و من در زنجیر، حتی اثر بندبند این اسارت بن آهی کشید و ادامه داد: و من دیگر ند

 شود روی پوستمان دید. ما همه اسیریم، اسیرانی که باید متحد شویم تا با دشمن بجنگیم.را می

شکسته م. اندوهی که نیرویم را درهموردانی که من در چه اندوه عمیقی غوطهزده بود گفت: پس میو هاور که اشک در چشمانش حلقه

تر شده است حس توانم بوی آزادی را که به ما نزدیکبینم همه باهم هستیم احساس بهتری دارم. گویی که میاما حاال می است؛

با من بودند  هایی که هر دمکنم. امید، عشق و آزادی، آنای را تجربه میهای تازهحاال کنار ترس، نفرت، نومیدی و اندوه حس کنم.

 کردم.و من درکشان نمی

چیز تازه بود و پرطراوت. آنجا زندگی جریان داشت ... خورشید سپس او چشمانش را بست و خود را روی زمین تصور کرد و آنجا همه

 وزید.درخشید و باد میتابید، ماه میمی

 تازگی از خاک سر برآورده بود دید.سرخی را که بهگلنواز شد رقص دلشد حس کرد. حتی میآن باال بوی درختان کاج را می

 انگیز بود و در روز با آفتابی هزار رنگ.آن باال شب و روزش واقعی بود. در شب ستارگان و ماه سپیدش دل 

هیدند جفشانی به آسمان میهای آتشهای نوری که از گسلشد رگهو در این میان آنچه سپیدی و سیاهی باهم در ستیز بودند می

همه ظلم و های افق پر کشید. آنجا که ابرها تودرتوی هم پیچیده بودند. ابرهایی که از اینها به کرانهذره آنرا درک کرد و با ذره
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گرفت ... و این قطرات چیز را زیر قطرات خود میباریدند و آنگاه باران بود که مه جا و همهوقفه میشدند و بیرحمی اندوهگین میبی

 شست.ها را با خود میها و بدیو لطیف تمامی سیاهی پاک

چنان ماند که از شرق تا غرب دنیا امتداد داشت ... و این پل رنگین آنکمان بزرگی میو پس از همه این دقایق پرحادثه تنها رنگین

 سوی دنیا سرید.تا آن هاشد لمسش کرد ... یا حتی سوار بر آن شد و تا دوردستزنده و پررنگ بود که گویی می

شان را سر ارزید سرود پیروزیها باهم میان تاریکی اتاق و در خلوتی که به دنیایی میآواز شد. آنهاور غرق در افکار رؤیایی با بن هم

 بخش بود.دادند ... و این سرود چه زیبا و انرژی

4 

 شبنیمه

 شب بود ...نیمه

توانست کس نمیبه مکانی که دریچه نفرینی قرار داشت رسید و در این میان هیچ ارتش انتقام پس از طی مسافتی طوالنی سرانجام

 شود.باور کند که این راه به شهر زیرزمینی منتهی می

به شهری که کمینگاه شیطان بود. شهری که با تغذیه از اسیران پرقدرت و خطرناک شده بود. شهر سردی که سکونت در آن حتی 

 خوف بود.ای ترسناک و مبرای لحظه

دانم که همه ما من، می ای متوقف کرد و قبل از ورود به شهر خطاب به آنان گفت: دوستانسپس ویلی ترانس جمعیت انبوه را لحظه

های جنگ جهانی هستیم اما نباید فراموش کرد که آن پایین کامیایم. خصوصاً که حاال درگیر تلخدیگر از جنگ و ستیز بیزار شده

 شان بشتابیم؛ها حق آزادی و زندگی دارند و ما باید به یاریگناه در انتظار کمک و یاری ما هستند. آنا هزاران انسان بیهمیان تاریکی

ها دانم آندانم با چه کسانی مواجه خواهیم شد، نمیاما در این جنگ و ستیز که در زیر زیمن رخ خواهد داد شاید همه بمیریم. نمی

م که زیر پاهای ما شیطانی ترسناک در حال قدرت گرفتن است. شیطانی که اگر دیر بجنبیم همه ما را نابود دانچند نفرند، تنها می

 خواهد کرد. پس به خاطر همه باید در برابرش بایستیم و قبل از آنکه او به ما شبیخون بزند غافلگیرش کنیم.

خوار از کشتن همه ما نیز شک این شیطان خونازگردد. چراکه بیتواند بای تردید دارد میو سپس بلندتر گفت: و حاال اگر کسی ذره

 ای ندارد.واهمه

 کس از جایش اندک تکانی نخورد. همه آمده بودند تا کار این عنکبوت سیاه را یکسره کنند.و جمعیت در سکوت به او خیره شد. هیچ

 ود این لشگر عظیم را به داخل دریچه فراهم کردند.و در آن حال بن و ویلیام که باهم قرار مالقات گذاشته بودند شرایط ور

کردند. ای که تا انتهای راه را با کورسوی ضعیفی روشن میهای کم سو و کهنهجا تاریک بود و داالن ورود تنگ و مرطوب، با چراغهمه

 درپیچ و سردرگم کننده که شاهد حوادث فراوانی بودند.داالنی پیچ

ها منتظر سوی داالن پیچید تا خبر ورود لشگر انتقام را به کارگران معدن بدهد. کارگرانی که مدتبهبن در آن حال جلوتر از همه 

 چنین فرصتی بودند.
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رفت ... تا به قصر باشکوه کشت و جلو میسوزاند، میشد. آتشی که میگویی که این انبار باورت حاال با کبریتی به آتش کشیده می

 آتشی که اکنون دیگرکسی یارای خاموش کردنش را نداشت.آلود پادشاه برسد. اما خون

صبرانه و پرقدرت به درون شهر سیاه راه یافت. دقایقی بعد لشگر عظیم چون دریایی خروشان از تنگنای باریکی که روبرویش بود بی

دیدند. آنجا ها میها و مرگهها، میان سایها و سیاهیاین اولین باری بود که مردم چنین عظمت ترسناکی را آن پایین میان سنگ

 کرد.شد با هر نفس بوی تند آن را حس میکه میچنانداد، آنبوی مرگ می

شد دیدش. صدای فریادهای شد. اگرچه بازهم میهایش پنهان میالی سیاهیپیچید و در البهبویی که در آن فضای رخوت گرفته می

 شدند.قطعه میدر مقابل هم قطعهکه گران، صدای ضجه کودکان و مادرانشان شکنجه

هایش به غنیمت گرفته شد دید، حتی از پس این دیوارهای بلند و ستبر. دیوارهایی کدر که اسیران را در میان پنجهچیز را میهمه

برید. را میها پیچید و نفسها را در هم میجایی که سرنوشتگاهی که حاال متروک و خالی از زندانیان بود. همانبود. در شکنجه

 داد.همان دیوارها که بوی خون و جنایت میمیان 

ها قاصد اندک کارگران معدن به خود آمدند. بن برای آناندکسو هم زمان با ورود لشگر انتقام به گوشه شهر زیرزمینی از آنهم

 خبری امیدبخش بود. سپاهی از روی زمین به نجاتشان آمده بود.

 ها.. برای آزادی و آزادگی، برای نجات نسل بشر از چنگال دژخیم سیاهیحاال دیگر زمان شورش بود

هایشان دست از کار ای برای شورش پیداکرده بودند با کلنگ و بیلکه حاال انگیزه تازهو لحظاتی بعد در چشم برهم زدنی کارگران 

 سوی خروجی معدن رهسپار شدند.آرام بهکشیده و آرام

 باره خود را در برابر جمعیت فراوان کارگران دیدند.یکها شوکه شده بودند بهناگهانی آنکه از اعتصاب مأموران 

 ای نداشتند. مأموران در آن حال به کارگران تذکر دادند تا بر سر کارشان بازگردند.ها از مأموران مسلح واهمهیک از آنحاال دیگر هیچ

 شده بودند، متحد برای رسیدن به نقطه آخر، یا مردن و یا آزاد شدن. اما کسی از جایش تکان نخورد. حاال همه باهم متحد

 مأموران دوباره خطاب به آنان فریاد زدند: متفرق شوید و به سرکارهایتان بازگردید، فوراً.

اند. یا باید بکشند و یا رسیدهها بفهمانند دیگر به پایان راه تا به آن اما پاسخی نیامد. تنها همه در برابرشان ایستاده بودند و منتظر

 کشته شوند!

که ناگاه از میان تجمع کارگران مردی جلو آمد و خطاب به مأموران گفت: دیگر حاضر نیستیم بردگی کنیم. به اربابتان بگویید دیگر 

 به پایان راه رسیده است.

ای که مأموران را به هراس انداخت ... آزادی! ردند. کلمهاو فریادی زد و به دنبالش همه همراه او فریاد زنان نام آزادی را بر زبان آو

 آنچه شاه برای خویشتن در حصار کشیده بود.

 زد.اش را فریاد میاین مرد چه گستاخانه در برابرشان ایستاده بود و آزادی

 شد.شد، چراکه در این شهر نباید از آزادی سخنی گفته میاو باید مجازات می

 درنگ دست به اسلحه برد و به مرد شلیک کرد!پس یکی از مأموران بی
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 آسانی مرد کارگر را کشت.یکه خوردند. مأمور بههمه از این شلیک 

 جا را سرخ کرد.سرعت بر زمین جاری شد و همهخون مرد به

 ها را تنها به خاطر به زبان آوردن نام آزادی به قتل رسانده بود.دشمن یکی از آن

 سو و ارتش انتقام و شورشیان از سویی دیگر.از سوی جالدان بود. جنگ میان نیروهای پادشاه از یکجنگ شک اعالنو این بی

 شد!جا و همین حاال آغاز میجنگی که باید همین

5 

 آتش رگبار

 باره از جا پرید.یکهاور به

 دوید.همه آشفته و پریشان بودند، هر یک به سویی میدر راهرو بیمارستان 

 ازاین هم در سیمای دشمنان دیده بود.ها ببیند. هراسی که او پیشاین وحشت و نگرانی را در چهره یکایک آناو توانست 

کشید اما در برابرش دیدگان درباریان از ترس شد و درد میکشیدند، آن هنگام که او شکنجه میآن هنگام که به غل و زنجیرش می

 شد.وتار میتیره

پایان بود. چراکه لرزش دستان پادشاه را در اوج خشم دیده بود. لرزشی که نه از فرط غضب که از هراسی بیاو حتی قبل از این هم 

ترسید. از آنکه روزی به دست همین ترسید. از آنکه روزی قدرت و مکنت او واژگون شود میپادشاه از آنکه روزی سرنگون شود می

 ترسید!قطعه شود میاسیران و بردگان قطعه

ترسید ... بیش از آنکه به تمام نیروهای تاریکی که به مددش آمده بودند ایمان داشته باشد. پادشاه مخوف حتی از خویشتن او میبله 

 خویش نیز واهمه داشت.

ایستد و علیرغم کند، برپاهایش میچیز حتی بادهای مهیب قد علم میدانست که همواره آزادی است که در برابر همهاما او نمی

 ماند.کشد و باقی میها بازهم نفس میها و خیانتمی نامردیتما

 ماند آزادی است و ... آزادی!و این درس کهنه تاریخ بشریت است، آنچه می

هاور اندکی بعد به خود جرئت داد و از بستر بیماری برخاست. اگرچه هنوز رمق کافی در بدنش نبود ... اما حس کرد که باید برخیزد. 

 دید معنایی نداشت.حال دیگر تر

درنگ لباس مبدلی را که بن برایش پنهان کرده بود بر تن کرد و جامه فاخر شاهزادگان را به کناری انداخت. او دیگر نیاز به این او بی

 خرقه تزویر و خودپرستی نداشت.

 داد تا خودش باشد، رست هاور آزاد!اکنون ترجیح می

 یر اسارت را پاره خواهند کرد و آرام نخواهند ماند.او شک نداشت که دیر یا زود شورشیان زنج
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 اما هنوز تردید داشت که آیا جنگ میان سپیدی و سیاهی بار دیگر آغازشده است؟

هایش نظمی بیمارستان بالباس بلند مبدل بدون عصا بر گامهمهمه و بی هاور بر خود مسلط شد و سپس از اتاق بیرون آمد و در میان

 سوی درب خروج ساختمان حرکت کرد.آرام از میان جمعیت پرستاران و دکتران بهایستاد و آراممستقیم و استوار 

آنکه تحت خواهد برود. بیتوانست به هر سو که میکردند. حاال میشناخت، دیگر او را شاهزاده خطاب نمیحاال دیگرکسی او را نمی

 مراقبت دشمنان باشد.

 شد.از دوردست سروصدای زیادی شنیده میبیرون از بیمارستان میان تاریکی، 

آمد استشمام سو میو اگرچه آنجا تا معدن و قصر پادشاه فاصله زیادی داشت اما او توانست بوی گوگرد و آتش را که با وزش باد تا این

 کند.

 توانست بوی خون را نیز حس کند!او اندکی دقت کرد و هوا را دوباره بوئید ... اکنون می

که پیکره آزادی لخت و ازاین هم در شورش اول آنگاهآمد. صدایی که او پیشهایش را تیز کرد، صدای ترسناکی میوشو آنگاه گ

 هیچ سالحی ایستاده بود، شنیده بود.عریان در برابر آن هیوالی آهنی بی

 شکست.را در هم میپیچید، سالحی که ارتشی ها را در هم میآسا، سالحی مرگبار که هستیصدای همان تیربار غول

 بارید ببیند.سوی لشگر شورشیان میهای آتش زوزه کشان بهها را که از میان تاریکی با پارهاو توانست رگبار گلوله

رحم بهای سنگینی پناه و تنها در برابر سیاهی قد علم کرده بود و بازهم این رویارویی با شیطان بیبازهم مانند آن شب تلخ، آزادی بی

 مه اسیرشدگان داشت.برای ه

هاور مات و سردرگم ایستاده  ومرج فراوانی را سبب شده بود و در این میانآلود هرججمعیت سردرگم فراریان از هر سو در جاده خاک

 جا که در میان مهجا که سپاه بزرگی از پادشاه با خیل عظیم شورشیان درگیر شده بود. همانبود و به افق خیره مانده بود. همان

آلود و زخمی که هنوز روی شد. پیکری خونخواهان سائیده میهای برنده شیطان بر پیکر آزادیغلیظ دود و آتش از دو سو پنجه

 پاهایش بود!

 راستی مشخص نبود که ستیز نابرابر از کجا آغازشده است.سو ... و بهای آنگشود و لحظهسو آتش میای اینلحظه

رسید باره ویلیام را دید. او نگران و مضطرب به نظر مییکنبرد رهسپار بود که در میان جمعیت آشفته به سوی میدانهاور هم چنان به

 و گویی آمده بود تا هاور را نجات دهد.

 محض آنکه هاور را در آن هیاهو شناخت نفس راحتی کشید و شادمانه در آغوشش کشید.و به

ها باشم، زمان آن رسیده که همه سو ببر، کمک کن تا من هم در کنار آنزد: مرا به آن هاور نیز در آغوشش گرفت و امیدوارانه فریاد

 خوار برخیزیم.کنار هم به ستیز با پادشاه خون

 سوی میدان جنگ کردند ...و ویلیام محکم و پرقدرت دستان او را فشرد و هر دو شروع به دویدن به

 زدگی بر جای خود میخکوب شدند.بهتاما هنوز مسافت زیادی طی نکرده بودند که از 
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سوی میدان جنگ هجوم شد لشگر عظیمی بههای معدن، جایی که به ساختمان نجات منتهی میاز سویی دیگر، از انتهای تونل

 آوردند!می

 توانست عظمت آن را باور کند.لشگری که کسی نمی

 اند؟ها کیستهاور پرسید: این

 اند. حال ما تنها نیستیم، یک ارتشیم!ها از روی زمین برای کمک به ما آمدهانتقام، آنو ویلیام فریاد زنان گفت: ارتش 

ها برای اند؟ پس باالخره باورمان کردند؟ دیگر تنها نیستیم! بله آنکرد زمزمه کرد: پس مردم به کمک ما آمدههاور که هنوز باور نمی

 اند.رهایی ما آمده

 عیت انبوه ارتش انتقام دویدند.سوی جمسرعت بههاور و ویلیام به

شدند. حال همه در کنار هم بودند ... هاور، بن، ویلیام، افسر های در دستشان دیده میدر جلوی این لشگر ویلی ترانس و بن با سالح 

 ویلی، کارگران معدن، اسیران و تمامی مردم که از جنگ و اسارت به ستوه آمده بودند.

آلود بودند و اینجا گویی جنگ جهانی دیگری رو به آغاز شدن خورده و غضبخواری دشمنان زخمنهمان مردمی که از غارت و خو

 خواه آنان که همان فرشتگان بودند در برابر شیاطین!بود. میان تمامی نیروهای پادشاه تاریکی و تمامی نیروهای آزادی

رحم و سرد دشمن. چه باشکوه بود رها شدن های بیبرابر سالح راستی چه باشکوه بود، حتی مردن در برابر زورگویی و ظلم، درو به

 از غل و زنجیر، از بندی که دنیای سیاه بر دست و پای این فرشتگان زده بود.

 های زورمند ابلیس خردشده بود.وپرهایشان میان پنجهفرشتگانی که الیق آزادی و پرواز بودند، اگرچه بال

شد و بر رحم محافظت میکوبیدند. دژی که با هزاران سرباز مسلح و بیم پادشاه را در هم میاما قبل از هر چیز باید دژ مستحک

 کرد.اش تیربارهای مرگباری از نفوذ هر انسانی جلوگیری میهای بلند و طالییبرج

ین کرده بود. شیطانی که شد. چراکه شیطان میان این دیوارهای زراندود و پوالدین کمشکسته میها باید درهمولی باوجود همه این

 شب در کابوسی ترسناک دیده بود!ها قبل نیمهکردند. میان دژی عظیم که هاور مدتاش میهزاران مزدور یاری

رفت، شده بود و هر بار قاصدی به درون آن میسائید، برجی ترسناک که در میان مه پنهانهایش سر به آسمان میدژی که برج

 شد!رج نمیقاصدی که هرگز از آن خا

مردگان جاری بود، خونی که بر دیوارهایش پاشیده بود و حکایت از قتل اش خوندژی که اگرچه زراندود بود و زیبا اما از هر گوشه

 شماری داشت.های بیانسان

ابر این خاک تیره چه شان در برکه هستیراستیبارید و بهها را بر سرشان میوقفه گلولهها بودند و تیربارهایی که بیو اکنون آن

 ارزش بود!بی

 برد.کرد و از میان میبلعید، نابود میچیز را در خود میخاکی که همه

 ها در برابر پادشاه قدرتمند چه ارزشی داشت؟همه آن راستی جانو به

www.takbook.com



 محمد علی قجه 232
  

ها هاور توانست چهره ن اندیشهگونه که اکنون زنده و جاودان شده بود و در ایماند، همانطور نبود ... چراکه روحشان میاما این

 شان کرده بود ببیند.ای که احاطههای کمرنگ نور، در عمق تاریکییکایک کسانی که در راه آزادی مرده بودند میان شراره

 دانستند که پیروزی نزدیک است ... نزدیک نزدیک!ها همه بیدار شده بودند و میآن

 شد آن را بوئید و حس کرد.تا آنجا که می 

سوی قصر طال اندود رهسپار بود. او همه را در کنار خود هاور به خود آمد... او اکنون میان ارتشی بزرگ ایستاده بود، ارتشی که به

 دید اما ... ویلیام میانشان نبود!

 دود.سوی قصر میای بعد او را دید که با تمام قدرت میان تاریکی بههاور در آن حال اطراف را کاوید و لحظه

 اندیشید و این ویلیام بود که تصمیم خود را گرفته بود.ای میاید یکی در برابر این تیربارها چارهب

 شد از آن به قصر راه یافت.رؤیت نبود. نقطه کوری که میها قابلبانتا میان دو دروازه بزرگ راه زیادی نبود. جایی که توسط دیده

ها، کاری تا باالی برج رفتاو باید از دیوارهای بلند با قالبی که به خود بسته بود باال میو حال ویلیام تنها امید همه این ارتش بود. 

 آمد.سخت که تنها از عهده او برمی

ها کشته شوند و بار دیگر شکست تلخی کرد. قبل از آنکه همه ارتش توسط آنباید سربازانی که پشت تیربارها بودند را متوقف می

 شدند، به هر بهایی.ن بار پیروز مینصیبشان شود. باید ای

6 

 همه برای تنیک

 کس نبود.سوی کنج دیوار قصر زراندود دوید ... آن حوالی هیچسرعت بهویلیام به

 کرد او قصد باال رفتن از دیوارهای بلند قصر را در سر داشته باشد.چراکه کسی تصور نمی

 شد.وضوح شنیده میشد بههای شورشیان آمیخته میو ناله خراش تیربارها که با فریادصدای گوشحتی ازآنجا هم

 نفوذ اما او ناامید نشد و با خود اندیشید که این تنها راه نفوذ است.ویلیام به باالی سرش نگاهی انداخت. دیوارها بلند بودند و غیر قابل

 سوی شیارهای دیوار قصر پرتاب کرد.اد و بامهارت بهوتابی دشده بودند را باقدرت پیچهای بلندی را که به دور کمرش بستهپس قالب

ها باال رفت ... اگرچه کار دشواری بود و شد از آنهای بلندی توسط سه قالب به بدنه دیوار قصر متصل شدند. حاال میو سپس طناب

 انجامید.ترین اشتباه به مرگش میکوچک

جنبید ها شروع به باال رفتن کرد، فرصت زیادی نبود و اگر دیر میاز طناباو نفس عمیقی کشید، بر خود مسلط شد و آنگاه با چابکی 

 شدند.همه توسط تیربارها کشته می

 توانست از دیوار بلند صعود کند.ها میبانسوی دیوار تاریک بود و او به دور از نورافکن دیدهآن
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هایشان بر شیارهای دیوار چنگ انداختند و ه قالب دیگر با طنابسوی میانه دیوار پرتاب کرد و سها را بهکمی باالتر او مابقی قالب

 ها فرورفتند.محکم به آن

دادند بود تا سربازانی که در سمت او نگهبانی میسرعت باال رفتن را ادامه داد. او باید مراقب میای درنگ کند بهآنکه لحظهویلیام بی

 متوجه حضورش روی دیوار نشوند.

 نست تا انتهای دیوار باال برود.دقایقی بعد او توا

ایستاده بود و مراقب اطراف بود ولی هنوز متوجه حضور ویلیام روی دیوار قصر نشده بود. ویلیام درست باالی سرش لب دیوار سربازی 

 پرتاب کرد.سوی او اندکی درنگ کرد، موقعیت سرباز را سنجید، به خود جرئت داد و سپس قالبی را که آزاد بود با تمام قدرت به

 همهمه ستیز کامالً بلعیده شد.سرعت در سینه نگهبان نشست ... و ناله او در میان قالب زوزه کشان میان آسمان تاب خورد و به

 سوی لبه دیوار جهشی کرد و خود را به باالی دیوار بلند قصر رساند. او اکنون توانسته بود به داخل قصر نفوذ کند.ویلیام فوراً به

 تر شده بود.ه دوبرجی که تیربارها در آن قرار داشتند نزدیکحاال ب

های کردند گذشت و از پلهسوی شورشیان شلیک میسوی دیوارهای قصر بهویلیام چون شبحی از پشت سربازان انبوهی که در آن

 برج اول شروع به باال رفتن کرد.

 ورش در آنجا نشد.کس متوجه حضها دوید که هیچسوی پلهاو چنان چابک و سریع به

 شود به این قصر عظیم و پوالدین نفوذ کرد!و در آن حال ویلیام با خود اندیشید که چه آسان می

شد. تعدادی زیادی از شورشیان در خون خود غلتیده بودند و وضوح دیده میچیز بهای بعد او به باالی برج رسید. آن باال همهلحظه

 شد.شدگان افزوده میکشته هر آن با شلیک تیربارها بر تعداد

 سه سرباز روی برج؛ پشت تیربار ایستاده بودند.

ها وتابی داد و آنهای کمربندش را پیچها بدهد قالبآنکه فرصتی به آنرحمی غرق در خشم شده بود بیویلیام که با دیدن این بی

ما سومین نفر که از این حمله ویلیام جان سالم به دربرده ا ها نقش بر زمین شدند؛را به سویشان پرتاب کرد ... و سپس دو تن از آن

 ای؟زده فریاد زد: شورشی کثیف، به چه جرئتی وارد قصر پادشاه شدهبود با دیدن او بهت

تا ام زده بود پاسخ داد: آمدهکه دستانش را بر گردن او حلقهسوی او هجوم برد و درحالیو ویلیام که نفرت وجودش را پرکرده بود به

 قاصد مرگ پادشاهتان باشم!

دید راهی برایش نمانده است تقالیی کرد و چاقویش را از غالف بیرون کشید و فوراً بر پهلوی ویلیام فروبرد. چهره ویلیام سرباز که می

 هایش نشسته بود!کشیده شد. چاقو تا انتها در میان دندهاز درد درهم

 اش را فشرد.تر حنجرهو محکماما او دستانش را از گلوی سرباز برنداشت 

 های قدرتمند ویلیام نفسش تنگ شد و مرد.کرد میان پنجهو سپس سرباز که با دهان باز تقال می

 ها خلع سالح شده بود.اکنون یکی از برج

 کشان خود را به تیربار رساند. برج دوم در تیررس او بود!شدت خونریزی داشت کشانکه بهویلیام درحالی
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 سوی او گرفت.سو چرخاند و برج دوم نیز که دریافت مورد شبیخون قرارگرفته است تیربارش را بهرنگ تیربار را به آندپس بی

سوی هم آتش گشودند. همه از آن پایین شاهد این جدال سخت بودند. ویلیام شجاعانه توانسته بود حصار و در یک آن دو تیربار به

 پوالدین دشمن را در هم شکند!

های آتشی را که از دو برج سو و شورشیان از سویی دیگر پارهانسته بود رودرروی دشمن بایستد. آن پایین لشگر انتقام از یکاو تو

 بارید دیدند.سوی هم میبه

 تن بود.بهویلیام در برابر سه سرباز با تیربار درگیر جنگی تن

 تیربارها فروکش کرد.های آتش و دود آن باال را فراگرفت و پس از چند ثانیه شعله

 هر دو سمت غرق در خون بودند ... و ویلیام آن باال روی تیربار جان سپرده بود!

 توانستند به قصر پادشاه نفوذ کنند.تر میحال دو برج کشنده دشمن ازکارافتاده بود و ارتش انتقام و شورشیان راحت

بودند قدرتی دوچندان داد و سپس ارتش انتقام و شورشیان از دو سو به گر هایی که آن پایین نظارهاین فداکاری ویلیام به همه آن

 های قصر هجوم بردند و آنگاه جنگی رودررو با ارتش پادشاه در بیرون از قصر درگرفت.دروازه

 چیز بود!کننده همهشک تعیینجنگی که بی

گ بهترین دوستش را باور کند. مردی شجاع که برای توانست مرهاور در آن لحظات دوباره به باالی برج چشم دوخت. او هنوز نمی

 گونه که آرزو داشت ... مرگ در پرواز ... میان ابرها!همان ها قربانی شده بود. آن باال در اوج آسمانآن

 باکانه به ستیز با دشمن دست زد و پیروز شد!و هاور عمیقاً بر او غبطه خورد، او که بی

 اد!و اکنون آزاد بود ... آزاد آز

7 

 مرگ هایناقوس

 تن میان ارتش پادشاه و شورشیان شدت گرفت.بهدقایقی گذشت و جنگ تن

 گذاشت.شک قربانیان زیادی بجای میجنگی خونین که بی

 سوی میدان نبرد هاور در اندیشه آن بود تا مکان دقیق نیروگاه برق را به یاد آورد.و در این

 الجثه شهر زیرزمینی بازدید کرده بود.او به خاطر داشت که از ژنراتور عظیم

 ها را شناسایی؟ها را ردیابی کرد و ساختمانشد جهتراستی چگونه میاما در این شهر تاریک به

چشم دوخته بود بیابد. درنگ جایز  سرخی را که آخرین بار بر فراز آن به قصر زیبای پادشاهاو به دور خود چرخی زد تا شاید تپه گل

 کرد، به هر شکل ممکن.باید نیروگاه را پیدا مینبود ... 

 پس دیدگانش را بر هم گذارد و کوشید تا صدای غرش ژنراتور را در میان تمام هیاهوها و فریادها بشنود.
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رخ های تپه گل سشان بود. همان بادی که شنوزید، بادی که بازهم قاصد آزادیباره باد وزیدن گرفت. باد از سوی شرق مییککه به

ها ها و ترسآمد و از تمام تاریکیمهابا میپاشید. بادی که همیشه بیداشت و به دیوارهای قصر زراندود پادشاه میرا از فراز آن برمی

 هاست!زد راه آزادی در همین حوالیها نهیب میگذشت. بادی که به همه آنمی

ها را پیچید و بوی آنکرد، به آسمان میا از خواب و سستی بیدار میهای کوچک سرخ رهاور به یاد آورد که روی تپه، باد چگونه گل

 پراکند.جا میهمه

و  گذاشت؛جایی که باد قلمرو باد قلمرو گسترده تاریکی را پشت سر میها همان سو است. هماناو اکنون اطمینان داشت که تپه

سوی شرق رهسپار شود ... یا تپه را مصمم شد تا تنها به سو چشم دوخت ... اما هر چه تالش کرد تپه را ندید. پسسپس به آن

گر جنگی نابرابر باشد. چراکه دژ شد. درهرحال بهتر از آن بود که تنها نظارههای عمیق زیرزمینی بلعیده مییافت و یا در شکافمی

 نفوذ بود.راستی غیر قابلپادشاه به

 پیکر را بشکنند و وارد آن شوند.توانستند درهای عظیم این قصر غولگاه بود که میو تنها راه نفوذ به آن قطع کردن برق شهر بود و آن

 سوی تاریکی محض شروع به حرکت کرد ...و با این اندیشه باعجله به

 آنکه کسی بداند به کدام سو می ورد ...بی

 رفت.مشده میان سیاهی مطلق به جلو میوقفه برخالف جهت وزش باد برای یافتن تپه گدقایقی طوالنی گذشت و هاور هم چنان بی

 رفت.سوی شرق پیش میناچار مسیرش را تغییر داد اما هنوز بهاو در طول مسیر با چند شکاف بزرگ مواجه شد و به

 رسید ببوید.سوی شهر به مشام میای که در آنای درنگ کرد، ایستاد و آنگاه توانست بوی شن و ماسهتا آنکه لحظه

 کردند حس کند.آرام بر صورتش برخورد میهایی را که آرامای درخشان شندانه و حتی توانست

 تپه در همین نزدیکی بود و نیروگاه کنارش!

 شک قادر بود برق تمامی شهر را از کار بیندازد.توانست از سد نگهبانان بگذرد بیهاور توانسته بود ژنراتور برق را پیدا کند و اگر می

 اتور را متوقف کند.تنها کافی بود ژنر

 ای که در برابرش قد برافراشته بود بشنود.سوی تپهپیکر را در آنلحظاتی بعد او توانست صدای غرش ژنراتور غول

 رفت؟سو میشد، پس چرا باید به آنشک کشته میدیدند بیرا می رفت؟ اگر مأموران اوسوی نیروگاه میهاور مردد بود، آیا باید به

 ای وجودش را فراگرفت.حظهترس از مرگ ل

 تواند قبل از مردن ژنراتور را از کار بیندازد؟و اندیشید که آیا می

 نفوذ نیروگاه بزرگ ایستاده است.ها بود که متوجه شد تپه را پشت سر گذارده است و در برابر درب آهنین و غیر قابلدر این اندیشه

 .شدبار در سال گشوده میدری پوالدین که تنها یک

 و او اکنون مقابل این درگاه عظیم به انتظار ورود ایستاده بود!

 خواهی؟که ناگاه از بلندگوی نیروگاه صدایی سکوت پیرامونش را در هم شکست: که هستی؟ و اینجا چه می
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 شناسید؟سوی باال گرفت و فریاد زد: شاهزاده رست هاورم، چگونه مرا نمیهاور سرش را به

 دهیم.کس نمیخواهید؟ ما اجازه ورود به هیچقرنطینه است. شم اینجا چه میشاهزاده ... شهر در  -

 ام؟ در این تاریکی دهشتناک.حتی من؟ که از ترس مرگ به اینجا پناه آورده -

 شویم.شاهزاده، اینجا پناهگاه مناسبی برای شما نیست. ازاینجا بروید وگرنه ناچار به خشونت می -

ای که جانش را از اعدام نجات نوشته پادشاه بود به همراه داشت. نامهای را که حاوی دستنامه کهنه، او هنوز هاور لختی درنگ کرد

 سوی باال گرفت و نشانش داد. سپس فریاد زد: حاال درها را بازکنید!داد. او نامه اسرارآمیز را گشود، به

 جا را فراگرفت.و دوباره سکوت همه

 آرام به رویش گشوده شد!ی درب آهنین آرامدقایقی گذشت و سپس در کمال ناباور

 کرد.غرید و تقال میدر برابرش سالن بزرگی بود پر از نور و درخشش که در انتهای آن ژنراتور باهیبت ترسناکی می

کس به کس در برابرش نبود، هیچاندک وارد نیروگاه شد. هیچهاور که نفسش به شماره افتاده بود از میان تاریکی اندکو آنگاه 

 استقبالش نیامد.

 ذره شروع به بسته شدن کردند.های بزرگ و سنگین ذرهو پشت سرش درب

شد. انداخت و یا به دست مأموران مسلح کشته میو هاور دریافت که حاال دیگر راه بازگشتی ندارد ... یا باید ژنراتور را از کار می

راستی هاور اکنون چه باید سوی او نشانه رفته بودند. بههایشان را بهاه سالحمأمورانی که در دو سمت ام در طبقه باالی سالن نیروگ

 کرد؟می

کشید و هایشان رسوخ کرده بود بیرون میهایی را که در ذهنکرد، باید تمامی تاریکیها خیره شد. باید متقاعدشان میاو به همه آن

 راستی دشوار بود!این به

شده بود و حال زمان رسیدن به آزادی بود. های سال برویشان بستهزی را هموار کند، راهی که سالاما هاور مصمم بود تا راه پیرو

 ای که در پایان راه پرفرازونشیب در انتظارشان نشسته بود.آزادی

این دیوارها هایی بگویم که شجاعانه خارج از خواهم با شما از تمامی انسانو سپس او در میان جمع دشمنانش لب به سخن گشود: می

اما بیندیشید که شما هم  اند. آن بیرون، نه خیلی دور ازاینجا. شاید صدای فریادهایشان را نشنوید؛ها سینه سپرکردهدر برابر گلوله

 تفاوت بود؟ها را دید و بیتوان شکنجه و مرگ انسانانسانید. همه ما انسانیم، پس چگونه می

 طرف بود و میان دیوارها پنهان شد؟این جنگ نابرابر بیتوان در او محکم فریاد زد: چگونه می

 گیریم، نه از شورشیان.که ناگاه از میان مأموران یکی پاسخ داد: شاهزاده، ما از پادشاه دستور می

 ها همان کارگرانی اند که برای شمااید؟ اینها از خود ما هستند. چرا از مردم فاصله گرفتهها شورشی نیستند. آناما آن -

 اند!به مرگها همان بیچارگانی هستند که اگر روزی برایتان کار نکنند محکومکنند. اینثروت استخراج می

 شاهزاده، کافی است. فوراً اینجا را ترک کنید وگرنه ... -

اهمیتی داشته  آنکهاند. بیشدهکشید؟ اهمیتی ندارد. آن بیرون هزاران نفر کشتههاور لبخند تلخی زد و گفت: وگرنه چه؟ مرا می

 اما قبل از آن به این سؤال من پاسخ دهید. باشد. من هم آماده مرگ هستم؛
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 و سپس همه در سکوت منتظر سؤال او شدند.

 اند؟ها هنوز زندهاید؟ آیا آنهایتان را ندیدههاور پرسید: چه مدتی است که خانواده

راستی شده بود. بههایشان مقابل چشمانش شکنجهبودند که خانواده ها کسانیای میان مأموران برخاست. میان آنبه ناگاه همهمه

 ها هم رحم نکرده بود؟شد برای پادشاهی خدمت کرد که حتی به آنچگونه می

ه ها گرفت و فریاد زد: این نامه اسرارآمیز روزی مرا از مکان اعدام به قصر کشاند. در آن لحظهاور به دنبال آن نامه پادشاه را رو به آن

برداری کنم. او وادارم کرد تا گلویش ام اما پادشاه در ازای آن از من خواست تا زنی را وادار به بردگی و فرمانیافتهکردم نجاتگمان می

ها و تفاوت به آنرا بکشید و بی خواهید مردمرا ببرم ... و من او را کشتم و هنوز از این جنایت در عذاب وجدان هستم. چگونه می

 هایتان به خدمتگزاری چنین شیطانی تن دهید؟دهخانوا

 اکنون مجازاتت خواهم کرد.سوی او گرفت و فریاد زد: شاهزاده، گستاخی کافی است. همکه ناگاه مأموری سالحش را به

از کشتن یک  اش را مقابل صورت او گرفت و گفت: منها پایین دوید و مقابل هاور ایستاد، اسلحهمأمور که خشمگین شده بود از پله

 ای ندارم.خائن واهمه

 زودی به اینجا خواهند رسید.ای ندارم. پس عجله کن، چراکه شورشیان بههاور آرام گفت: و من هم از مردن واهمه

 سوی مرد گرفت و گفت: من همانی هستماش را بهاما صدایی از آن باال مرد را متوقف کرد. صدای یکی دیگر از مأموران بود. او اسلحه

 که پادشاه همسر و فرزندم را کشت تا مرا وادار به اطاعت کند. شاهزاده را رها کن چون اجازه نخواهم داد تا آسیبی به او برسد.

 ای؟گویی؟ او یک خائن است و تو مأمور امنیت شهر هستی. چگونه با او همراه شدهمرد فریاد زد: چه می

 دارد سخن بگوید، رهایش کن. ات را کنار بگذار. او حقگویم اسلحهبه تو می -

شان ها کسانی بودند که اکنون حنجرهاند دچار تردید شد. میان آنهایشان را پایین آوردهو مرد که دید چندین مأمور دیگر نیز سالح

 هایشان به دست پادشاه نابودشده بودند.بر فریادهای بلند بازشده بود. همانانی که خانواده

هاست ذهنتان را تسخیر کرده رها شوید و به مردمی ای که سالخواهم. از تاریکیچیز از شما میتنها یکهاور خطاب به همه گفت: 

 ها خواهید بود.خواهند بپیوندید که اگر پیروز شوند شما با آنشان را میکه تنها آزادی

دار قدم خواهم روی زمین بر خاک نممن میخواهم آسمان آبی و آفتاب درخشان را دوباره ببینم. و فریاد زنان ادامه داد: من می

 خواهید؟خواهم از این قفس تاریک رها شوم. شما نمیبگذارم. من می

 مرد دوباره اسلحه را به روی هاور گرفت و باخشم گفت: تو الیق مرگ هستی.

 شد!ناتمام هاور باید انجم می سوی ژنراتور دوید ... کاراما او هنوز ماشه را نکشیده بود که یکی از مأموران از آن باال به

های ژنراتور رساند، آن را گشود و شروع به مأمور قبل از آنکه سایرین بتوانند به سویش شلیک کنند خود را به باالی دریچه پره

 تیراندازی به داخل آن کرد.

که به آن حمله کرده بود بارید. مأمور ها بر سر مردی صدای مهیبی برخاست و ژنراتور غرشی کرد ولی به دنبال آن رگباری از گلوله

 که غرق در خون شده بود تلوتلوخوران به لبه دریچه نزدیک شد، بر دهانه آن ایستاد و سپس به درون آن سقوط کرد!
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 های بدنش تمام آن اطراف را پر کرد.قطعه کردن بدنش کردند و خون و تکهپیکر شروع به قطعههای غولای بعد پرهو ثانیه

 سرعت ترمز کرد و از کار افتاد!ور که دچار مشکل شده بود با دود غلیظش با صدای بلند آژیر بهژنرات

 جا در تاریکی فرورفت.ای بعد برق تمام شهر قطع شد و همهو لحظه

گاه را کامالً از های فرمان دستسوی برد فرمان ژنراتور رفت و با فشردن اهرمسوی انتهای سالن دوید و بهسرعت در تاریکی بههاور به

 سرعت پشت بدنه پوالدین ژنراتور پنهان شد.ها بر سرش ببارد بهکار انداخت و قبل از آنکه رگبار گلوله

 توانستند به داخل آن وارد شوند.نفوذ بود و شورشیان میحاال قصر پادشاه قابل

 پیچیدند، شنید.های مرگ در سراسر شهر هاور در آن حال صدای آژیرهای خطر را که چون ناقوس

هایی که در آن گرفتارشده بودند اکنون فرصت رهایی گسسته بود و پروانهومرج فرورفته بود. تارهای عنکبوت سیاه ازهمشهر در هرج

 یافته بودند.

و هاور شد سو پیروز میدان میشدند. در این جنگ خونین یککردند و یا توسط شیطان نابود میچیز را یکسره میو حال باید همه

 ها پیروز این نبردند.دانست که این بار آنمی

های پردهها بر روح سپید تمام کسانی که برای راه آزادی خویشتن را فدا کرده بودند درود فرستاد، نگهبانی که میاندر این اندیشه او

رحمانه توسط دشمن که در ستیزی بیهایی قطعه شد، ویلیام که در برابر تیربار دشمن غرق در خون شد و همه آنژنراتور قطعه

وخم شد. راهی پرپیچسوی نوری ابدی کشیده میها در این راه سهیم بودند. در راهی که از عمق تاریکی بهشده بودند، همه آنکشته

ق راه آزادی اما صد افسوس ... چراکه بسیاری از دیدن این آفتاب پررنگ در اف و دشوار که تالش وافری برای پیمودن آن شده بود؛

 ناکام مانده بودند.

راستی خورشید بخش آن را ببیند. آیا این بههاور توانست از میان تاریکی مطلقی که پیرامونش را فراگرفته بود پرتوهای زندگی و آنگاه

 ها آن را ندیده بود.بود؟ خورشیدی که سال

 چه گرم و پرنور بود!هاور با اشتیاق دستانش را جلو برد تا لمسش کند ... این خورشید 
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 قصر

کرد. ای که تا عمق وجودش رسوخ میاش کرده بود عادت کند. تاریکیمدتی طول کشید تا هاور توانست به تاریکی محض که احاطه

 ای که او همواره از آن هراس داشت.تاریکی

اگرچه پیرامونش را فراگرفته بود اما بازهم قادر اما هرگز این سیاهی ژرف نتوانست روح او را به تسخیر خویشتن درآورد و اکنون هم 

 نبود او را دچار تردید و دودلی کند.

 هایی که در برابر پادشاه ایستاده بودند.رفت. همراه همه آنهاور بر خود مسلط شد ... حال باید به قصر می

 خروج گریخت.سوی درب پیکر بیرون دوید و بدون وقفه بههای غولسرعت از میان دستگاهاو به
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جا را در سیطره خود داشت به نزد ای که همهکس متوجه فرار او نشد و او توانست در پناه همان سیاهیدر آن تاریکی کامل هیچ

 شورشیان بازگردد.

 اگرچه قدری دیر شده بود!

 .دوید ..رود و تنها میدانست به کدام سو میای را در تاریکی مطلق دوید. نمیاو مسافت طوالنی

ها ای که با شلیک گلولهها بشنود. همهمهدیدن نبود اما او توانست صدای همهمه شورشیان را در دوردستاگرچه چیزی قابل

 آمیخت.درمی

رسید از شدت آن کاسته شده است. گویی جدال هنوز درگیری میان سربازان پادشاه و شورشیان ادامه داشت، باآنکه به نظر می

 به پایان خود نزدیک شده بود، به پیروزی مردم و یا ... اقتدار دوباره پادشاه!ها خونین پس از ساعت

 سوی میدان نبرد رهسپار شد.تر از قبل بهای ایستاد، نفسی تازه کرد و این بار آرامهاور لحظه

 پیروزی بود!های نفوذ به دژ پوالدین و عظیم پادشاه بازشده بود ... و اکنون زمان حاال با قطع شدن برق شهر راه

 آمد، دیر یا زود.زانو درمیو پادشاه دیر یا زود به

زودی توانستند آزادانه روی زمین ها بههایش را تندتر کرد. آنهاور با اندیشه دیدار دوباره آفتاب و ماه درروی زمین با اشتیاق گام

 ها بدوند.ند و بر آنها را بر زیر پاهایشان حس کنها و ماسهمیان درختان و یا در آغوش خلیج شن

 آنجا دیگر از سیاهی و نابودی اثری نبود، آنجا تنها آزادی بود و زندگی.

ها واقعی بودند. حتی هایش با ماهتابی سپید و زیبا. آن باال روزها و شبآن باال روزهایش با پرتوهای خورشید گرم و روشن بود و شب

 هایش ...بادهایش، حتی باران

 ای را با خود داشت.شکستهدوباره وزیدن گرفت، بادی که حاال بوی خون و دود، بوی طال ... و بوی عظمت درهم در همین لحظات باد

 ناپذیر پادشاه رسیده بود.او به قصر زراندود، به دژ بزرگ و شکست

مانست، ای میشت. حال به ویرانههاور ایستاد و با تأمل بر این سازه عظیم خیره شد، قصر باشکوه دیگر آن زیبایی و ابهت گذشته را ندا

 تاریک و ترسناک.

 شکسته بودند.های بزرگ قصر رفت، درهایی که درهمسوی درباو بااحتیاط به

هایی که سختی توانست از میان جنازهشدگان به حدی بود که او بهشد. تعداد کشتهآنجا روبروی درها، تلی از اجساد خونین دیده می

 ودند بگذرد.شده بهم انباشتهروی

تیری شورشیان و لشگر انتقام توانسته بودند به داخل قصر نفوذ کنند. دیگر از صدای رگبارها خبری نبود، تنها هر از گاهی صدای تک

 شد.از داخل ساختمان قصر شنیده می

 اند.ها پیروز شدهرسید که آنچنین به نظر می

 دانست که چرا اکنون حس پیروزی ندارد.نمیهاور در ناباوری به پیرامونش نگاهی انداخت ... 
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 شده بودند ایستاده بود!گناه که تنها برای آزاد بودن کشتهاو میان اجساد هزاران انسان بی

او توانست بوی سیاهی و مرگی را که در آن فضای سنگین و دردآلود سایه افکنده بود حس کند، همان بویی که در شب شورش و 

 بود! در لحظه اعدام بوئیده

 و آنگاه به زیر پاهایش نگاه انداخت، زیر پاهایش هزاران جسد بود.

 هایی که مردند تا او آزاد باشد.هایی که تا دقایقی پیش زنده بودند. آنهمان

کند ... و آلودی نظاره میکه شوکه شده بود دریافت که بر چه صحنه ترسناکی ایستاده است و بر چه نمایش خونهاور درحالی

 شد خوشحال بود؟راستی در چنین مکانی چگونه میبه

 سپس کوشید تا پاهایش را از روی اجساد بردارد و بر زمین قرار دهد ...

 راستی زمین پر از اجساد شده بود!هایش ندید. بهای را در زیر گاماما هر چه تالش کرد فضای خالی

دریای اشکی که دیدگانش را پرکرده بود درون قصر تاریک را ببیند و کرد از میان که سعی میاو غرق در تأسف و اندوه و درحالی

 باره ... صدای آشنایی را شنید.یکبه

 ای بر بازویش اصابت کرده بود.بن روبرویش ایستاده بود، او هنوز زنده بود ... اگرچه گلوله

 ون دو برادر!و آنگاه آن دو مشتاقانه یکدیگر را در آغوش کشیدند، دو دوست، دو همراه و اکن

هایی ساده کرد که تنها با سالحراستی چه کسی باور میباور ویلیام در کنارشان نبود. بهو صد افسوس که در این لحظات غیرقابل

 ها بر پادشاه مخوف پیروز شدند؟راستی چگونه آنزانو درآورد؟ بهظرف چند ساعت بتوان این لشگر پوالدین را به
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 رودررو

 ناباورانه راهرو بزرگ و درخشان قصر را طی کرد ... آنجا دیگر مقر پادشاهشان نبود.هاور 

 پوش، از شاهزادگان و از جالدان خبری نبود.چیز با ساعاتی قبل تفاوت داشت. دیگر از سربازان زرهحاال همه

 د.شدندسته توسط شورشیان و مردم در غل و زنجیر از قصر بیرون برده میها دستهگروگان

زدند ببیند. همه رحم به جرم و جنایت دست میها شاهزادگانی را که به امیدی واهی در کنار شاه بیهاور حتی توانست در میان آن

 پرداختند. همانانی که رنگ سیاهی بر روحشان نقش بسته بود.های فاخر در کمینگاه شیطان به آدمکشی میها را که با جامهآن

 ای بر قلبش چیره نگشته بود.تفاوت داشت. چراکه هرگز سیاهی هااما هاور با همه آن

 کرد؟ آیا او اکنون در اسارت مردم بود؟و آنگاه او با تردید و دودلی وارد تاالر بزرگ قصر شد. آیا در آنجا پادشاه را مالقات می

 شد.نجام میخواران اها برای تفریح و لذت آدمها و قتلجا که شکنجهدر همان تاالر بزرگ، همان
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محض آنکه وارد تاالر باشکوه پادشاه شد جز اجساد خونین و مردمی که در هر گوشه و کنارش مشغول کاوش و جستجوی اما به

 مردگان بودند چیز دیگری ندید ... و آنجا از شاه ظالم خبری نبود!

پادشاه گریخته است، همه ما در انتظار آن بودیم  گرفت گفت:های لرزان او را میکه شانهای بعد بن به کنارش آمد و درحالیلحظه

اما باید بمیرد، باید تاوان تمام  بینیم که مانند بزدالن ناپدیدشده است؛اما حاال می که این هیوالی مخوف را در غل و زنجیر کنیم؛

 هایش را بپردازد.جنایت

 باید او را مالقات کنم. شده است.دانم که او کجا پنهانهاور که آشفته و پریشان بود گفت: می

 پس کمینگاهش را به ما نشان بده تا او را پیدا کنیم و به سزای اعمالش برسانیم. -

 تنهایی ببینم. تنها من و او!نه به من فرصت بده. باید او را به -

 اما چرا؟ -

 اش بشکافد.گلولهام را با ها را پاسخ دهد. قبل از آنکه سینهسؤاالت فراوانی از او دارم و باید همه آن -

 نه ما همراه شما خواهیم بود. -

 ترسم.کنم ... بگذار تنها بروم و قبل از آنکه دستگیرش کنید برای آخرین بار مالقاتش کنم. حال دیگر از او نمیخواهش می -

 شد با نگاه کنجکاوش بدرقه کرد ...آرام از قصر خارج میو بن با شگفتی او را که آرام

ای که گویی هرگز نیامده است. ساکت و صبور، در میان تاریکی عمیق شهر از دیدگان او محو شد. هم چون سایه و لحظاتی بعد هاور

 کردند.اش میهمراهیشدگان کشته که روح تمامیدرحالی

 سوی ساختمان نجات رهسپار شد.و او در تاریکی ژرف به

 شده.و زراندود ... و اکنون متروک و فراموش جا که زیبا بودشد، همانجا که زندگی از نو آغاز میهمان

ها بر او و اسیران این شهر گذشته بود اندیشید. به و هاور با هر قدم در ذهن پریشانش به رخدادهای فراوانی که در تمامی این سال

 شد!پاشیده بود. رؤیای پیروزی بر دنیا، رؤیایی که هرگز برای هیچ قدرتمندی محقق نهمه آنچه اکنون ازهم

 لوحانه بود و غیرممکن.و این اندیشه حکومت بر دنیا ... چه ساده

 دنیایی که حتی به خود هم ترحمی نداشت.

 های ابلهانه شده است و اکنون احساس آزادی نداشت.او با یاد آورد که خود چگونه اسیر همین فریفتگی

گناهی را با دستانش سربریده بود. اویی که همانند ه دختر بیدید، اویی کهای پیرامونش میچراکه هنوز روحش را در چنگال سیاهی

 پادشاه یک قاتل بود. قاتلی که اکنون از جنایتش پشیمان و متأثر شده بود.

گریخت، هم چون ای تنها؟ اویی که از خود هم میای تنها؟ و ... یا فراریراستی او که بود؟ کودکی تنها؟ جوانی تنها؟ شاهزادهو به

 کشید.شک در ساختمان نجات، مقر شورشیان انتظارش را می.. پادشاهی که بیپادشاه .

ای خودکشی دانست، شاید هم در گوشهو شاید هم گریخته بود و کمینگاه باشکوهش را به حال خود رها کرده بود. کسی چه می

 کرده بود.
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ه پادشاه پرجالل گریخته و یا مرده باشد. او اطمینان داشت توانست باور کند کهایش افزود. نمیهاور بر سرعت گامو در این اندیشه 

 که این مرد پر غرور حتی برای مردن نیز منتظر دنیا نخواهد شد.

لغزید اما هنوز برای پیمودن راه پایانی نیروی اندکی در خود هاور اگرچه میهای خسته و لرزان سرعت سپری شدند. گامدقایق به

ا زود انتظارش را داشت، پایانی که مقرر بود به دست همان مردی که جانش را نجات داده بود رقم خورد ... داشت، پایانی که او دیر ی

ای و تنها هیچ ترسی، رودررو، کامالً برابر، نه خنجری و نه دشنههیچ تردیدی، بیای بود. جان در برابر جان، بیو این معامله منصفانه

 گرفت و آن دیگری از سپیدی.دمید. یکی از سیاهی جان میبود که بر روحشان می ایتفاوت میان آن دو سیاهی و سپیدی

 جا بود و در همین لحظه، میان او و پادشاه!و این جنگ میان آن دو بود. جنگ نهایی همین

10 

 آخر صفحه

 روشنسایه

ها غلبه کند. ها و سیاهیتا بر تمامی ترسهاور به خود جرئت داد، ابروانش را در هم کشید و اگرچه گیج و سردرگم بود اما کوشید 

راستی مرگ اما به ای ترسناک که نامش مرگ بود؛های سال او را شکنجه کرده بود. تنهایی، ترس و خشم و ... واژهبر همه آنچه سال

 رسید.برای دستیابی به آزادی ترسناک به نظر نمی

برکفانی که ساعاتی ند ... و اکنون دیگر از مرگ هراسی نداشت. همانند جانبالی را استشمام کاو با هر نفس توانست این احساس سبک

 پیش در برابر چشمانش کشته شدند.

 و آنگاه بر درب آهنین ساختمان نجات خیره شد و آن را گشود.

آلود بود و اگرچه خاکتر، راهرویی که اش آشکار شد، اما این بار اندکی تاریککنندهروبرویش راهروی درخشان با همان زیبایی خیره

های الماس های طال اندود، پنجرهای که در میان اتاقاش حس کرد. زندگیشد در هر گوشهمتروک اما هنوز بوی تازه زندگی را می

 کرد. تقالیی که توگویی پایانی نداشت!شده بود و برای رهایی آخرین تقالیش را میهای درخشانش پنهانگون و آینه

کرد ... و این آخرین صفحه این های حریصی گرفتارشده بود و هاور باید آن را آزاد میگی مانند همیشه میان پنجهو حال این زند

 نبرد خونین بود.

 توانست سربازان مسلحی را که در انتهای راهرو ایستاده بودند ببیند.هاور می

شده بود. کمینگاهی که بسان قلعه جادوگران اهش پنهانشک آنان آخرین محافظان پادشاه بودند. پادشاهی که اکنون در کمینگبی

 ها!شده بود و این صحنه او را دوباره به یاد کابوس ترسناکش انداخت، دوباره همان کابوس و همان ترسهای رنگارنگی روشنبا شمع

ند تا نزدیک نشود اما هاور بازهم به جلو ها ایستاد. سربازان به او اخطار دادآرام داخل شد و روبروی آناو بر تردیدش مسلط شد و آرام

 رفتن ادامه داد.

 چیز گامی جلوتر نهاد.اهمیت به همهسوی او نشانه گرفتند و بازهم هاور بیهایشان را بهسربازان سالح
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 و این بار سربازان آماده شلیک شدند!

متوقف کرد. این صدای پادشاه بود با همان تحکم گذشته، او ها را ها آنروشن، جایی از درون اتاقباره صدایی از میان سایهیکاما به

 ناپذیر است.گفت: تنهایمان بگذارید. او تنهاست، همانند من. رهایش کنید، این رودررویی اجتناب

ذشتند و ها را پایین گرفتند و با تردید از کنار هاور که کنجکاوانه به انتهای راهرو خیره شده بود گسرعت سالحو سپس سربازان به

 از ساختمان خارج شدند.

دانستم که به نزدم خواهی آمد. تردید نکن، چراکه صدای پادشاه مصمم و کوبنده در مغز هاور طنین انداخت: منتظرت بودم و می

 این آخرین مالقات ما است!

 د.زانو درآورده بواین صدا هنوز همان طنین اغواکننده را داشت. همان آهنگ که بارها هاور را به

 حال او و پادشاه رودرروی هم قرارگرفته بودند.

ای درون اتاق نشسته بود ببیند. هاور شروع به جلو رفتن کرد. او توانست سایه لرزان پادشاه را که با تاج باشکوهش روی صندلی

 هراسید!نیز میپیچید، گویی که این دیو پلید از خود ها منقلب و سرگردان به خود میای که با کورسوی نور شمعسایه

ای تکیه زده بود دید ... و هر دو دقایقی به یکدیگر هاور بر درب اتاق ایستاد و پادشاه را که با همان جاه و جالل بر صندلی و آنگاه

 خیره شدند.

ای دریچه رسید و در این زمان سخنان ناگفتنی بسیاری میان دیدگان آن دو ردوبدل شد. یکیپایان به نظر میلحظاتی ژرف که بی

 ای از روشنایی ... و این دو بر هم تاختند و تازیانه زدند اما نیرویشان برابر بود و سکوت چاره نبردشان نشد.از تاریکی و دیگری روزنه

 پس هاور لب به سخن گشود و هر آنچه در ذهن سردرگمش بود با یک سؤال پرسید: چرا من؟

د: در تو نیروی فراوانی دیدم، آن هنگام که در مکان اعدام در انتظار مرگت بودی. آن پادشاه لبخند تلخی زد، درنگی کرد و پاسخ دا

گاه زیر نظر داشتم. دیدگان تو دنیای ژرفی بود که تاکنون لحظه که به آسمان خیره شدی و من تو را از پشت پنجره غبارآلود شکنجه

خ کردی و آنگاه دریافتم که باید نجاتت دهم و تو را به دنیای تاریکی باره در اندیشه من رسویکدر هیچ انسانی نکاویده بودم. تو به

 فراخوانم.

 و سپس سکوت میان آن دو مستولی شد.

پادشاه با اندوه ادامه داد: اما در آموزش تو دچار اشتباه شدم و تو از تاریکی به روشنایی جهیدی. آنچه از آن هراس داشتم. بارها 

کنم اما تو دوباره به راه دیگری گام نهادی. راهی که برخالف میل من بود. راهی که فراموشی ذهنت را پاککوشیدم تا با داروهای 

تمامی این دنیای چیز از آن تو بود، تمامی شهر و ثروتش ... اما تو بهپیمودی حال همهاکنون به انتهای آن رسیدی! آنچه اگر نمی

 تأسفم!رنگارنگ پشت کردی ... و من از این بابت م

آلودی گفت: دنیای رنگین تو هرگز برای من زیبا نبود. تو اگرچه جانم را بخشیدی اما آزادیم را سلب کردی. من هاور با صدای غم

همه انسان را در خدمت راستی چگونه توانستی ایناما تو به همواره در غل و زنجیر تو بودم ... هرلحظه، هر ثانیه ... و اکنون دیگر آزادم؛

 شان دهی و اعدامشان کنی؟ چگونه؟اف پلید خود بگیری؟ چگونه توانستی اسیرشان کنی، شکنجهاهد

بینی یا باید به اسارت ببری و یا به اسارت درآیی. انتخاب با توست که جزء کدامین به یاد داشته باش، در دنیایی که می -

 اندیشیدند.و و مانند تو هرگز بدان نمیدسته قرارگیری و من همواره آرزوی حکومت بر دنیا را داشتم. آنچه ت
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 اما چرا؟ تو هم خواهی مرد. تو در این میان به دنبال چه بودی؟ -

 هایی که شهر را تسخیر کردند هرگز نخواهند فهمید.پادشاه پوزخندی زد و گفت: تو و همه آن

فشرد فریاد زد: تو سارا را کشتی. موجودی که غرق در خشم و نفرت بود از میان بغض شدیدی که گلویش را میو سپس هاور درحالی

سوی پرتوهای نور رهنمون شد. او بود که زندگی را که به من مهربانی را آموخت. او بود که مرا از دنیای تاریک تو بیرون کشید و به

 برایم ترجمان کرد.

 و به همین دلیل جانش را از دست داد. او مانع آموزش تو بود. -

 لعنت خدا بر تو! -

ای ادامه داد: و اکنون خشم و نفرت تو زبانه کشیده است، تو حاال در دنیای دید با لحن پیروزمندانهاه که خشم هاور جوان را میپادش

سوی من بیا و گلویم را بفشار. مطمئن باش که از کشتن من پشیمان نخواهی شد ... منتظر چه تاریک من هستی، درنگ نکن. به

 هستی؟

کوشید که میهایش را در هم فشرد ... چند نفس عمیق کشید و درحالیلرزید پنجهزد و به خود مینفس میتندی نفسهاور که به

اش کرده بود غلبه کند پاسخ داد: هرگز، من قاتل نیستم. تو باید مجازات شوی. به دست عدالت، به ای که احاطهبر خشم و کینه

داشتی هایی که بر من رواتنهایی مجازاتت کنم. من با همه شکنجهکه به دست تمام کسانی که زجرشان دادی و این حق من نیست

 گردم. هرگز!ها بازنمیها و پلیدیام. من هرگز دوباره به میان سیاهیشدهبخشم. چراکه از دنیای تاریک تو خارجتو را می

زودی ها بهتوانم تو را بکشم. آنپس نمیهاور لبخندی زد و خطاب به پادشاه گفت: جانم را نجات دادی و من مدیون تو هستم. 

 رسند و تو راه فراری نداری.می

 توانید مانعم شوید.یک نمیاما من خواهم رفت، نه تو و نه شورشیان هیچ -

 این من نیستم که شکستت دادم، خویشتن تو نابودت کرد. -

جا میان این دیوارهای سیاه، جاست. همیننیای تو همینهاور به پادشاه پشت کرد و ادامه داد: تو فرار نخواهی کرد. چراکه د آنگاه

هاست که اسیر و دربندی و ای. تو سالهای خویشتن گرفتارشدهها خونین شده است. تو میان جنایتجایی که با کشتارها و شکنجه

 دانی!خود نمی

اهی برایت مقدر شده است. ما آنکه بخوگونه که سرنوشت تو بیاین سرنوشتی است که برای من رقم خورده است. همان -

سوی مرگ! ها و بهسوی گمراهیسوی خودخواهی، بهها، بهسوی بدیسپاریم. بهخواهیم راه میسوی آنچه نمیهمگی به

رباید. حتی جانمان را! پس نگران چه هستی؟ تو وپرداخته این از چنگالمان میمرگی که دیر یا زود همه آنچه را که ساخته

ی مرد. چه در فقر و چه در ثروت، چه در سیاهی و چه در سپیدی. خداوندگارت تفاوتی میان تو و من قائل درهرحال خواه

 شود. پس عاقل باش و به من ملحق شو. این آخرین درخواست من از توست.نمی

ز قفس، دنیای سپیدی را گردم. تو نیز اگر با من بیایی، آن بیرون، بیرون اام و از آن بازنمیهرگز، من راه خویش را برگزیده -

ها خبری نیست. آنجا حتی از مرگ هم خبری نیست. با من بیا، ها و گمراهیها، خودخواهیخواهی دید. آنجا که از بدی

 این هم آخرین درخواست من از توست.

 و سپس سکوتی عمیق میان آن دو حاکم شد.
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اما  کوشید تا به او بگوید که من هنوز قدرتمندم؛اج باشکوهش میهاور هم چنان پشت بر پادشاه ایستاده بود و این دوی نفرت با ت

 اکنون، میان دنیایی که رو به نابودی گذارده بود. همای بود. آنراستی اندیشه واهیاین به

ها من به همه آن رسند و تو راه فراری نداری، اما اگر بیایی و به دنیای روشن ما بپیوندیزودی میها بهو هاور دوباره تکرار کرد: آن

هایی که ستم کرده است بگوید تواند از جنایاتش اظهار ندامت کند و به همه آنخواهم گفت که تو هنوز یک انسانی، انسانی که می

 تواند مهر بورزد.که اکنون آزادند. بگوید که دیگر انسانی را نخواهد کشت و بگوید که می

هایی که ام پشیمان کنی. نه تو و نه تمام آنداد: تو قادر نیستی مرا از راهی که رفتهپادشاه که خشمگین شده بود با تمسخر پاسخ 

 کنند حق زندگی دارند.گمان می

 ات اظهار ندامت کن.شنوم، حداقل در آخرین لحظات زندگیهاور با تأسف گفت: صدای پاهایشان را می

 را بیرون کشید!اش پادشاه سخنی نگفت ... و تنها از میان لباس بلندش اسلحه

 هاور جوان هنوز پشت به او بود.

 شد.ها قبل به کامش ریخته میو پادشاه اندیشید که این موجود گستاخ و ناسپاس الیق مرگ است. مرگی که باید مدت

 درنگ به سویش نشانه گرفت و شلیک کرد!پس بی

چکید مقابل شدت خون میاش بهکه از قفسه سینهو درحالی انگیز پادشاه خیره شدهاور ناباورانه چرخید، به چشمان نفرت و آنگاه

 پاهای ابلیس بر زمین افتاد.

 راستی چگونه ممکن بود شاهی پر از قدرت به مردی از پشت و بدون سالح شلیک کند؟ همانی که روزی از مرگ نجاتش داد ...به

 اش را نپذیرفته بود.را و تمامی افکار شیطانیشد چراکه پادشاه و این پایان یک رویارویی بود، هاور باید کشته می

رسید شنید. شورشیان و ارتش انتقام از راه هایی را که از بیرون ساختمان به گوش میهاور جوان در آن حال صدای رگبار گلوله

 رسیده بودند ... و این همان لحظه پیروزی بود.

 کشیدند.ای که همه انتظارش را میهمان لحظه

 خورده بود و مردم پیروز شده بودند!شکست پادشاه ظالم

او میان مرگ و زندگی روی زمین با چشمانی تار شده خونش را دید که زمین سپید و درخشان را سرخ و رنگین کرده است، خونی 

 جهید، برای آزاد شدن، برای آزادگی!که با اشتیاق از کالبد او بیرون می

ویلیام ... والک فورد ... رومن ... و بسیاری دیگر که  ...اند ... سارادید که اطرافش را احاطه کردهای را های رقصندههاور سایه و آنگاه

 شناختشان.حتی نمی

 شان با او همراه شوند ...ها آمده بودند تا در جشن پیروزیهمه آن

 خواندند.کوبان سرود آزادی را میچرخیدند و پایها باالی سر هاور میآن

 رنگارنگی از هر سو فرارسیدند و به این تجمع شادمان افزوده شدند ...سپس نورهای 
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ها را میان دستانش بگیرد توانست هر یک از آنگونه ملموس حس نکرده بود. گویی که میاو هرگز این تاللوهای مسحورکننده را این

 و نوازش کند ...

تابانه جستجویش کرد و چون آن را تر بود. پس بیتوها زیباتر و جذاباما در این میان نور خورشید را ندید، نوری که از همه این پر

 کرد!باید خورشید را مالقات می ندید اندوهناک صدایش زد ... او

11 

 خورشید رنگ به

 شنید، صداهای همهمه، صدای های فریاد ...هاور صداهای مبهمی را می

 زنده بمان! کرد: هاور ...و صدای آشنایی که در گوشش مرتب زمزمه می

بریده نجوا کند: باید ... خورشید را ... فشرد تنها توانست کلماتی را بریدهکه دستان بن را با آخرین قوایش میو هاور جوان درحالی

 ببینم.

برای  شد بردند. راهی کهسوی زمین منتهی میسوی راه باریکی که بهو آنگاه چندین نفر به همراه بن او را که غرق در خون بود به

سوی پرتوهای خورشید طالیی، خورشیدی که زرد و خجل از سوی آشیانه آفتاب، بهشد، از کمینگاه شیطان بهآخرین بار پیموده می

 شد.اندک هویدا میها بر پرده نیلگون آسمان اندکپایان انسانهای بیهمه ستم

 شده چه گذشته است.فرینپناه در شهر ندانست که بر این موجودات بیاین خورشید چه خوب می

وخم ها و از میان کورسوی نوری که تا انتهای راه پرپیچها و سنگدستان مهربانی از میان خاک هوش میانو اکنون هاور سست و بی

 شد.سوی نور، به روی زمین برده میداالن معدن ادامه داشت به

 دید ...بخش را میبار دیگر طلوع خورشید هستیاو باید قبل از مرگ یک

شد آفتاب را در آسمان آلود بود اما هنوز میاو هنوز آخرین طلوع درخشان این گوی زرین روی را به یادداشت. آن روز را که اندکی مه

 ها چیزی بخواهد، سخاوتمندانه و مهربان!آنکه از آنتابید، بیاش دید. آفتابی که به زیبایی بر زمینیان میآبی

کوشیدند تا هر چه زودتر مسیر طوالنی و زجرآور داالن را کشید و مردان میسختی نفس میشدند ... هاور بهسرعت سپری دقایق به

 طی کنند ...

 چراکه فرصت زیادی باقی نمانده بود.

آن باالبودند،  برند. ابرهاسوی ابرهای زیبا میدید که او را در میان زمین و آسمان بههایی کدر را میهاور تنها سایهو در این میان 

 سپید و تودرتو.

سپس حس کرد که گویی بر روی ابرها آرمیده است و حال زمان خوابی خوش بر بستر پنبه گون آسمان بود. بستری که اولین بار 

 اش کرده بود.در ساختمان نجات کنار پرستاری مهربان تجربه
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در ساختمان نجات، در معدن، در زندان، در مکان اعدام، در قصر لحظه خاطراتش را در آن شهر تاریک از ذهن گذراند، و آنگاه لحظه

هایی که با تمام وجودش احساسشان کرد ... با درد، ترس ازآن با شکنجهآن هنگام که دختری را کشت تا زمانی که سارا را دید و پس

 و اسارت!

 پذیرفت؛درد و رنجش به حدی بود که باید مرگ را میو اکنون در واپسین دمادم زندگی میان هستی و نیستی جامانده بود و این بار 

نظیر شد، تابلویی بیهای بدیع ترسیم میاما قبل از آن الزم بود خورشید را مالقات کند، میان بوم نقاشی آسمان، آسمانی که بارنگ

 ستود.که او همواره آن را می

 داشتنی بود!برگیرد ... و این حس چه دوستسوی آسمان بال و فارغ بهاو حاال قادر بود بمانند خورشید سبک

های نرم دار، به روی شنها به روی زمین رسیده بودند، به روی خاک نملحظاتی بعد صدای فریادها از هر سو به گوشش رسید ... آن

 کرد.آلودشان را نوازش میهای خونو به نزد بادی که نرم نرمک چهره

ها را ا که در آغاز روزی دیگر با دستان مهربان باد به رقص درآمده بودند بوئید ... و بوی ماسهشد بوی درختان بلند کاجی راینجا می

 ... و بوی دریا را.

 فروغش را بگشاید ...هاور کوشید تا دیدگان کم

سائید می های سرخ و زرد بر پهنه صدف گون دریا تنو سپس توانست بر افق دوردست خلیج پرخروش، خورشید زیبایی را که بارنگ

 ببیند، خورشیدی که نورش زیباتر از حد تصور بود.

سوی آفتابی تابان برد و لرزید بههایش را به فراموشی سپرد و دستش را اگرچه از فرط ضعف میای بعد هاور تمامی دردها و رنجثانیه

 آنگاه کودکانه و کنجکاو با انگشتانش لمسش کرد!

 د. همانی که آرزوی دیدارش را داشت.راستی همان خورشید واقعی بواین به

شان بود کننده خورشید چشم دوختند ... چراکه این طلوع خورشید پیروزیهاور، بن و تمامی مردم شادمانه به طلوع مسخ ازآنپس

 شان بود!... این آغاز دوباره زندگی

میان پهنه آسمان آبی دید ... این سارا بود که به  آشنایی را هایش به شماره افتاده بود چهرهکه نفسو هاور لبخندزنان درحالی

 اش.اش ... به او و شادیخندید ... به او و پیروزیدیدارش آمده بود. سارا هم می

 هوش شد.هاور جوان دیدگان تارش را بر هم گذارد، نفس عمیقی کشید و با تبسمی بر لبانش بی آنگاه

 بازان، پزشکان و پرستاران از راه رسیدند.دم صبح نیروهای کمکی متشکل از سربا سپیده

سرعت های شهر نفرینی گرفتارشده بودند آزاد شدند و تمامی مجروحان بهها و دخمهتمامی اسرا، کارگران و زندانیانی که در قفس

 منتقل گشتند. به بیمارستان

شهر برده شدند تا شاید روحشان در آرامش بخوابد آلود به گورستان که هزاران تن بودند نیز از شهر خونشدگان همه اجساد کشته

 هم زن بود و هم مرد، هم پیر و هم جوان. ... میانشان

 سازی شدند.ها و قصرهای شهر پاکساختمانتمامی 

 و آخرین جسدی که پیدا شد ...
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 جسد پادشاه بود!

ی در یک دست و تاج باشکوهش که در دست دیگرش شده پیدا شد، با سالحای متالشیاو در اتاق انتهایی ساختمان نجات با چهره

 تنهایی این روزنه تاریک را برای فرار بگشاید!شد. او نتوانسته بود بهای که به زمین منتهی میبود ... کنار دریچه

 فشرد.سختی میان انگشتانش میکه هنوز تاج زرینش را بهو در اوج ناامیدی دست به خودکشی زده بود درحالی

وپرداخته همه آنچه خود ساخته ها ... میانها و قدرتایان تلخی بود که برایش رقم خورده بود. مرگی ناباورانه میان تمام ثروتو این پ

 بود.

 و او سرانجام در همان تاری که تنیده بود گرفتارشده و مرده بود! در تنهایی و ترس، در وحشت و نومیدی!

 بالید.می هاهمان نیروهای تاریکی که بدانمیان 

 و در کمینگاه شیطان!

12 

 خاطرات دفتر

 

 های او بود. مرگ پادشاه و دیگر هیچ.نوشتهکاپیتان رست هاور به آخرین صفحه دفتر خاطراتش رسید. این پایان دست

 ... با مرگ سارا.ها در خواب بوده است. خوابی طوالنی که تلخ و دردآلود بود ... با مرگ دوستانش و او گویی که در تمامی این سال

 بال.اما حاال زمان دیگری بود. حاال او آزاد بود و سبک

 ترسید و نه از شیطان.دیگر نه از مرگ می

 های رازآلود آموخت فراموش نکرده بود.شده بود اما او هنوز درسی را که از آن سالو اگرچه دفتر خاطراتش کهنه

 دوستی و عاشق بودن.مهربانی، انسان

 دید.چیز را زیباتر میهمه دیدگانی صدچندان حاال او با

مانند و ستودنی بودند. برای او که بارها تا لب مرگ قدم گذاشت و هر بار از همه و همه بی برای او خورشید، دریا، آسمان و پرندگان

 آن مغاک ترسناک رهایی یافت.

 در همین لحظات ... صدایی آشنا او را به خود آورد.

 اش ... که حاال همانند او پیر و سالخورده شده بود.وست قدیمیصدای بن بود، د

 اما هنوز بهترین دستیار او در کشتی بود ... کشتی بزرگ ویالنس.

 سوی کابین فرماندهی رفتند.هاور از بن به گرمی استقبال کرد و آن دو کنار هم به
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 بست ...کشتی نقش خورده بود در عرشه بزرگکه به هم گرههای بلندشان درحالیو سایه

چنان سریع که گویی شبحی بیش زودی سرعت گرفت، آنسوی آبی عمیق دریا رهسپار شد و بهپیکر شیپورزنان بهکشتی غول

 نیست.

 پرتوهای سرخ و زرد خورشید طال گون ناپدید شد ...سوی دریا میاندار افق را شکافت و در آنو آنگاه سینه تب

 بال و آرام.سبک

 که میان آسمان گام نهاده است!توگویی 
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