


 

 
 

های انتشارات کاروان را متوقف  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تمام فعالیت

 نمانده است. امان  خسرو از این سانسور در کرده است و رمان کی

کند، این رمان را به  برای همین، برای آنکه نویسنده اگر خوانده نشود دق می

ام و  منتشر کرده omwww.arashhejazi.cرایگان در سایت وب خود 

های دیگر هم ادامه بدهم تا  قصد دارم این فعالیت را در مورد کتاب

یابند، فرصتی برای  هایی که به دلیل سانسور به کتابی دسترسی نمی خواننده

 خواندن آن بیابند.

ای بپردازید، اما اگر قصد حمایت از  برای این کتاب الزم نیست هزینه

توانید با فشار دادن  کنید، می از ایران زندگی می نویسنده را دارید و خارج

از این حرکت اختصاص دهید. اگر حمایت مالی روی نشان زیر، مبلغی را به 

تان  ی مورد عالقه اگر دوست داشتید مبلغی به خیریهکنید،  در ایران زندگی می

 تان اهدا کنید. ی محلی شوم کتابی به کتابخانه بپردازید. اما خوشحال می

 

 یا حق،

 آرش حجازی

 

 

http://www.arashhejazi.com/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FGDU8GAU6LY36
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جنگیدن با دشمنی که از او نفرت  داری آسان است، سخت، جنگ با آنانی است که دوستشان داری. 
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آدورا كتابچه را بست و جلدش را دوباره نگاه كرد. اول كه آن را از ميان ده ها كتابی كه 
هرروز روی ميزش جمع می شد برداشت، فكرش را هم نمی كرد كه اين كتابچه ی پنجاه 
شصت صفحه ای فتوكپی رنگ ورورفته زندگی اش را به هم بريزد. از دوازده سال پيش 
كارش همين بود كه كتاب های زيادی را ببيند و برچسب رويشان بچسباند كه »در برنامه ی 
كار انتشارات قرار ندارد« و مرخصشان كند، يا بگذاردشان طرف چپ ميزش تا دوباره با 
دقت بيشتری بررسی كند. اما قرار نبود هيچ كتابی اين طور آرام آرام به ماجرايي آلوده اش 

كند كه اصاًل ميل نداشت درگيرش بشود تا زندگی اش را برای هميشه عوض كند.
دستش را كه دوباره روی جلد سفيد مقوايی ارزان قيمت كتابچه كشيد، انگشت هايش 
خاكی شد. اسم كتابچه با رنگ سياه رويش چاپ شده بود. حتا كاغذش هم بنجل بود.

غير از همان چند ســطر اول كتابچه، اسمش هم كنجكاوی اش را تحريک كرد، اسمي 
كه باعث مي شد ــ حتا اگر نه به خاطر انتشارات ــ به هر حال ورقش بزند: كی خسرو و 

راز جام ورجاوند. 
دنبال اسم نويسنده گشت و بعد از كلی زير و رو كردِن كتابچه، باالخره در آخرين 
صفحه، زير آخرين جمله، پيدايش كرد. آن روزها داشــت تز دكترايش را می نوشت 
و موضوع رساله اش با اين كتابچه شباهتی داشــت: توازی های داستانی ميان اسطوره ی 
كی خسرو و افسانه ی آرتورشاه، و اتفاقاً بايد ويرايش آخر رساله اش را تا سه روز ديگر 
به استاد راهنمايش می رساند. اين كتابچه شايد اطالعاتي در اختيارش می گذاشت و در 

تكميل رساله اش كمكش می كرد.
ســرش را از الی دِر اتاقش بيرون برد و به منشی كه تندتند چيزی را تايپ می كرد 
و همزمان با گوشی تلفن كه با سرش نگه داشته بود حرف می زد، اشاره ای كرد. منشي، 

يكی دو دقيقه بعد كه باالخره گوشی را گذاشت، گفت: »بفرماييد.«
آدورا كه از معطل ماندن خوشش نمی آمد، با بدخلقی پرسيد: 
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»اين كتابچه را تو گذاشتی روی ميزم؟« 
اما منشی هنوز جواب نداده بود كه تلفن زنگ زد و دوباره گوشی را برداشت. آدورا 
در را بست و دوباره پشت ميزش نشست. آن قدر هم مهم نبود. حتماً كار اسفنديار بود. 
كتابچه را سمت چپ ميزش گذاشت تا بعد دوباره برود سروقتش. بعد به فكر افتاد كه 
به ايليا تلفن بزند و از او خبری بگيرد. يک هفته  می شد كه رفته بود. موقع خداحافظی، 
همان موقع كه پسر دردانه اش را بغل كرده بود و هق هق كنان می گفت مواظب خودت 
باش، چيزی ته ذهنش داد می زد: »تمام شــد... حاال ديگر فقط آينده را دارم...«، اما در 
اين يک هفته، هيچ نشاني از آينده اي كه سال ها انتظارش را مي كشيد، نديده بود و همين 

دلتنگي اش را از دوري پسرش شديدتر مي كرد. 
ايليا تنها چيزی بود كه از گذشته اش برايش مانده بود. يعنی آخرين چيز زنده ای كه 
مانده بود، وگرنه هنوز لباس های بهمن را داشت كه بيست سال تمام در سه چمدان باالی 
كمد هر خانه ای كه بود، پنهانشان می كرد تا روزی آن ها را به ايليا بدهد،كه ايليا ريزنقش 

از آب درآمد و لباس های پدرش هيچ وقت به او نخورد.
چيز ديگری هم مانده بود، هرچند هيچ وقت مطمئن نبود شيء بيجان است يا موجود 
زنده... از مادربزرگش به او رســيده بود... جام كوچكی از شيشــه ی زمردی رنگ كه 
درست يک انگشت پايين تر از لبش، نقشی دورتادورش را گرفته بود و هروقت نگاهش 
می كرد، حسی به او دست می داد كه انگار اين نقش يک جور پيام است، يک جور خط، 

كه می خواست چيزی بگويد.

زنگ تلفن دوباره او را به دنيای پشت ميزش برگرداند. اسفنديار بود و از آدورا مي خواست 
سري به اتاق او بزند.

آدورا گفت: »االن می آيم.«
و پنج دقيقه بعد، در اتاق بزرگ رئيس، زير آن تابلو شهر سوخته ی سيستان، روی مبل 
گرم و نرم نشسته بود و قهوه می خورد. بحث مفصل درباره ی كار و برنامه های انتشارات. 
اسفنديار مثل هميشه با شلوار جين و تی شرتی ساده  اما با مارك الكوست و بوي ادكلن 
ژيوانشي هميشگي ، از باالی عينِک بدون قابش نگاهی به او انداخت و گفت: »با اين وضعی 
كه برای رمان و داستان كوتاه پيش آمده، برای اينكه به برنامه مان برسيم، تنها راهمان اين 

است كه تو كتاب های مجموعه ات را باال ببری.«
»چندتا؟ چند وقته؟«

»تا آخر سال بايد حداقل ده تا كتاب به واحد توليد بدهی.«
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آدورا با چشم های گشادشده پرسيد: »فكر می كنی ُخم رنگرزی است كه از تويش 
ده تا كتاب دربياورم؟«

»يک كاری بكن. كتاب نداريم.«
»به اين سادگی نيست. تأليف كه وضعش خراب است، تا بروم دنبال مترجم ها و شروع 
به كار كنند شش ماهی طول می كشد. از وقتی اين تحريم ها شديد شده و ويزاكارتمان 
ديگر كار نمی كند، سخت می توانم سفارش كتاب بدهم. تازه، همين پريروز دكتر شريف 

می گفت بايد برايش مراسم بزرگداشت بگيريم، وگرنه ديگر با ما كار نمی كند.«
اسفنديار ابروهايش را باال انداخت و خنديد: »جدی؟  خودش گفت برايش مراسم 
بزرگداشت بگيريم؟ دنيايمان خيلی كوچک شده. همه شان زده به سرشان. رضايی هم 
امروز زنگ زده بود و می گفت وقتی تيراژ چاپ اول هری پاتر توی انگليس يک ميليون 
تاست، چرا ما فقط دو هزار تا از رمان مزخرف او را چاپ كرده ايم. وهم برشان داشته. 
همين كه دو تا نويسنده و منتقد دوست و آشنا از كارشان تعريف می كنند، فكر می كنند 

تولستوی شده اند!«
حرفش را نيمه تمام گذاشت. ابروهايش را باز كرد و نگاه مهرباني به آدورا انداخت: 

»حاال تو لطفاً سعی خودت را بكن.«
آدورا ديگر اعتراض نكرد. نمی خواســت او را نااميد كند، فقط گفت: »با اينكه از 
ترجمه كردن متنفرم، آخرش اين است كه خودم شروع می كنم به ترجمه ی كتاب های 
كم حجم، تا يک جوری چندتايی كتاب به توليد برسانيم.« و همان طور كه از جايش بلند 

می شد، موضوع را عوض كرد: »راستی، اين كتابچه چقدر جالب است.«
»كدام كتابچه؟«

»همان كه گذاشته بودی روی ميزم، درباره ی كی خسرو...«
تلفن زنگ زد. اسفنديار همان طور كه گوشی را برمی داشت، شانه هايش را باال انداخت 
كه يعنی اصاًل خبر ندارد. آدورا خواست برود، اما اسفنديار اشاره كرد كه بنشيند. آدورا 
هم نشست و اسفنديار را تماشا كرد. با آن پيشانی صاف و فک چهارگوش و چشم های 
درشت سياه، مرد جذابی بود و موهای مجعد بلندش كه پشت گردنش به شكل نامنظمی 
پخش بود، جذاب ترش هم می كرد. هرچند با آن اخم هميشگی و مغزی كه به هيچ چيز 
جز كارش فكر نمی كرد، كمتر زنی به خودش جرئت می داد به او نزديک بشود. شايد 
هم كمتر زنی حوصله اش را داشت كه وقتش را برای اين مرِد از دماِغ فيل افتاده بگذارد. 
همين كه از بعد از كشته شدن بهمن، اسفنديار با تمام قدرتش از او و پسرش مراقبت كرده 

بود، جای تعجب داشت. 
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تلفن اســفنديار كه تمام شــد، رو كرد به آدورا و با لبخند پرســيد: »آقای دكتِر ما 

 

چه كار می كند؟«
»ايليا؟ خوب است. زاهدان با دو تا دانشجوی ديگر خانه گرفته. تا سه روز ديگر هم 

كالس هايش شروع می شود.«
»آخرش هم نخواستی با امتياز خانواده ی شهيد منتقلش كنی تهران؟«

»نه من خواستم و نه خودش. نمی خواست از كشته شدن پدرش منفعت ببرد.«
اسفنديار چند لحظه مكث كرد. آدورا فهميد كه مي خواهد موضوع صحبت را عوض 

كند و ته دلش مي دانست موضوع جديد چيست. اسفنديار سرانجام پرسيد: 
»تنهايی اذيتت نمی كند؟«

آدورا خيلی سريع جواب داد: »عادت می كنم.«
اسفنديار با اضطراب كاغذی برداشت و شروع كرد به نوشتِن چيزی. آدورا دوباره 
خواست از جايش بلند بشود، كه اسفنديار ناگهان پرسيد: »توی اين سال ها قصوری از 

من ديده ای؟«
آدورا با تعجب گفت: »نه! هميشه به من و ايليا لطف داشته ای. منظورت چی است؟«

اسفنديار بی آنكه ســرش را از روی كاغذ بلند كند، گفت: »موقعی كه گلوله باران 
شــديم، من و بهمن روی زمين افتاديم. شكم من پاره شــده بود. فكر كردم همين االن 
می ميرم و ناله می كردم. اما بهمن آرام بود و چيزی نمی گفت. به هر زحمتی خودم را به 

طرفش كشاندم...«
آدورا حرفش را قطع كرد. اگر يک كلمه ی ديگر می گفت، می زد زير گريه: 

»نگو، صد بار گفته ام كه نمي خواهم بدانم بهمن چه طور مرد.«
اسفنديار حرفش را خورد و با صدايی لرزان گفت: »بهمن تو را سپرد به من. تمام اين 
سال ها احساس می كردم دينی به او دارم. با هم رفتيم جبهه، با هم گلوله خورديم، اما او 

جانش را داد و من فقط طحالم را، كه بود و نبودش خيلی هم فرق نمی كند...«
آدورا بــاز پريد توی حرفش:  »به  جايش تو ما را نگه داشــتی. بهتر از پدر و مادرم، 
 بهتر از هر برادری كه نداشــتم. ايليا هم عاشــقت اســت. چرا دوباره ايــن حرف ها را 

پيش می كشی؟«
بعد از سكوتی سنگين، اسفنديار سيگارش را روشن كرد و بعد از دو سه تا پک عميق 

كه اتاق را پر از دود كرد، گفت: »فقط دو سه سال اولش به خاطر قولم به بهمن بود.«
آدورا بدون آنكه جوابی بدهد، چشم های عسلی اش را كه از مادربزرگش به ارث 
برده بود، به او دوخت. زن ها، حتا آن هايی كه سال ها از دنيای مردها دور افتاده اند، خيلی 
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راحت رمز دل مردها را كشف می كنند و آدورا اسفنديار را بيش از اين ها می شناخت. از 
گوشه ی چشمش  ديد كه اسفنديار دست چپش را به سرعت پشتش پنهان كرد تا آدورا 
لرزشش را نبيند، چون او از معدود افرادي بود كه معناي اين لرزش را مي دانست. اسفنديار 
مادرزاد چپ دست بود، اما زخمي در كودكي كه باعث شده بود رباط دست چپش قطع 
بشود و هرگز درباره اش حرف نمي زد، مجبورش كرد راست دست بشود. حاال هروقت 
گرفتار اضطراب يا فشار عصبي اي مي شد كه مي خواست به هر قيمتي سركوب يا پنهانش 

كند، دست چپش شروع مي كرد به لرزيدن.
اما آدورا نمی خواست صحبت ادامه پيدا كند:

»مانده ام اين كتابچه را كی گذاشته روی ميزم.«
اسفنديار كه انگار نمی شنيد، پرسيد: »می دانی چرا هيچ وقت ازدواج نكردم؟«

آدورا از جايش بلند شد و همان طور كه به طرف در می رفت، گفت: »بروم از بچه ها 
بپرسم ببينم كی گذاشته اش روی ميزم.«
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به هوش كه مي آيد، دمر خوابيده و سوسک درشتی را مي بيند كه كف اتاق، خونسرد، از 
اين طرف به آن طرف قدم می زند. هنوز منگ است و بوی هوای مانده آزارش می دهد. 
تنها احساسش درد شديدی است در پشتش، طرف چپ قفسه ی سينه اش. مغزش جواب 
نمی دهد كه اين درد از كجا آمده. مدت هاست عادت كرده خيلی چيزها يادش نيايد. 
مي خواهد تكان بخورد كه كمرش تير مي كشد و همان طور مي ماند. صدای قژقژ باز شدن 
در و صدای پايی كه نزديک می شود، اميدوارش مي كند كه از وضعش سردربياورد. اين 

بار ديگر حركت نمي كند، فقط همان طور كه سرش پايين است، مي نالد.
صدای زنانه ی گرفته ای كه پنجاه سالی دارد، به گوشش مي خورد: »الهی بميرم! می ارزيد 

برای شندرغاز خودت را به اين روز بيندازی؟«
فقط جواب مي دهد: »درد دارم.«

صدا كه انگار حرف او را نشنيده، خودش را معرفي مي كند: 
»من ملكی ام، پرستار شيفت امشب.«

تماس ماليم دسِت صاحب آن صداي خسته را بر پشتش حس مي كند، و باز صدايش 
را مي شنود: »بايد نبض و درجه  ات را بگيرم. سرت را برگردان تا درجه بگذارم.«

در صدايش طعنه ای است، يا شــايد او اين طور حس می كند. طوری كه عضالت 
كمرش كشيده نشود، سرش را تا نيمه برمي گرداند تا آن دست چاق، درجه ي سرد را كه 
مزه ی آهن مي دهد، توی دهانش بگذارد. بعد همان دست، آرام مچش را مي گيرد و دو 

انگشتش را روی نبضش مي گذارد. تماس آن پوست پير و لطيف آرام ترش می كند.
وقتی باالخره زن درجه را از دهانش درمی آورد، صورتش را به روبالشی خشن فشار 
می دهد و منتظر می ماند تا صدايی بيايد. وقتی پرســتار چيزی نمی گويد، دهانش را باز 

می كند: »رفتيد؟ تشنه ام.«
دوباره صدای زن می آيد: »تا بيست وچهار ساعت نمی توانی چيزی بخوری.«
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»می خواهيد مرا بكشيد؟«
پرستار می خندد: »توی اين بيمارســتان بی سابقه هم نيستيم. اما ُخب، مرگ دست 

عزرائيل است، ما فقط وسيله ايم! من رفتم، اگر كاری داشتی زنگ را بزن...«
و قبل از اينكه تركش كند، شيئي مخروطی  را در دست او می گذارد.

»صبر كنيد!«
برخالف تمام سال های درازی كه پشت سر گذاشته، اين بار اصاًل دلش نمی خواهد 

در آن وضع تنها بماند: »تا كی بايد اين طور دمر بمانم؟«
»همين كه دردت را تحمل كنی. هرچه زودتر بلند بشوي بهتر.«

»كمكم كنيد برگردم.«
صدای زنگدار خانم ملكی می آيد كه: »ديگر نه به اين زودی!«

داد می زند، يا خيال می كند داد می زند: »اگر برم نگردانيد، زبانم را با دندانم می كنم!«
پرستار با بدخلقی می گويد: »از تو بعيد نيســت! اما به شرطی كه بابتش پولی بهت 

بدهند، كه نمی دهند.«
اما ظاهراً تمايلي ندارد كه مرد تهديدش را عملــي كند، چون زير بازوی چپش را 
می گيرد و: »يک... دو... سه... با هم!« و با قدرتی فوق  انسانی در يک لحظه او را به پهلو 

می غلتاند. از دردی كه در پشتش می پيچد، چشم هايش سياهی می رود.

چشم هايش را كه باز می كند، زن چاقی با روپوش و مقنعه ی سورمه ای، مثل يک توپ 
بزرگ روی صندلی كنار تخت نشســته. قيافه اش از صدايش پيرتر است و با چشم های 
درشــتش به او ُزل زده. صورت گرد و لپ های برجســته و كودكانه و قرمز آن پرستار 
غمگين، تا مدت ها بعد، حتا موقعی كه او دوباره در مســيـر سرنوشــتش قرار می گيرد، 

يادش می ماند.
خانم ملكی باالخره لبخند می زند:  »اگر آن طور هوچی گری نمی كردی، مرفينت را 
می داديم و بعدش به پهلو می خواباندمت و صدای كسی هم درنمی آمد.« و همان طور كه از 

جايش بلند مي شود تا برود، ادامه می دهد: »نيم ساعت ديگر می آيم تا مرفينت را بزنم.«
باز وحشت برش می دارد: »تو را به خدا نرويد، نمی خواهم تنها بمانم.«

پرستار دوباره می نشيند: »عزيز جان، توی اتاق بغلی پسر بيست وپنج ساله ای خوابيده. 
دو تا كليه ندارد و خونش عفونت كرده و به دارو جواب نمی دهد. می دانی يعنی چی؟«

»می ميرد؟«
»تا صبح شايد نكشد.«
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مرد همان طور كه سرش را می خاراند، برای اولين بار نگاهش را در اتاق می گرداند. 
دو تخت خالی ديگر در اتاقش هست. شب است و پنجره پرده ندارد.

»بايد هر ده دقيقه يک بار بهش سر بزنم. اينجا پر از آدم هايی است كه به كمک من 
احتياج دارند و برعكِس تو تقصير خودشان نيست.«

چيزی نمی گويد. پرستار اين پا و آن پا می كند. ظاهراً خودش هم بدش نمی آيد بيشتر 
بماند. چشم هايش را ريز می كند و به چشم های او خيره می شود.

»راستی برای چی كليه ت را فروختی؟ چند فروختی؟ می ارزيد؟«
رو تُرش می كند: 

»نمی خواهيد برويد و سری به آن بچه  بزنيد كه تا صبح می ميرد؟«
زن نگاهی به ساعتش می اندازد: 

»چهار دقيقه ی ديگر. راستی می ارزيد؟«
مرد نگاهش را به سقف می دوزد: »برای شما چه فرقی می كند؟«

»دلم می خواهد بدانم.«
»نمی دانم چه قدر داده اند. برايم هم مهم نيست. شماها آدم های عجيبی هستيد ها!«

چشم های پرستار گرد می شود: »چه طور؟!«
»اگر آمده بودم و كليه ام را اهدا كرده بودم، االن اتاقم پر از گل بود و پر از آدم هايی 
كه هی می گفتند من چه انسان شريف و بزرگواری ام. شما هم نمی پرسيديد می ارزيد؟ 
حاال كه بابتش پولی داده اند، يک جوری نگاهم می كنيد كه انگار جنايت كرده ام. تازه، 

پولش كه گير من نيامده!«
»چه طور گيرت نيامده؟«

»از كسی كه كليه م را توی قمار برد بپرسيد.«
ديگر نه طعنه ای در نگاه زن اســت و نه مهربانی. نيم خيز می شــود. مــرد ادامه می دهد: 
»نمی دانم طلبكار بابتش چقدر گرفته. من فقط كاغذی را امضا كردم و به طلبكار وكالت دادم 
تا كليه م را بفروشــد و پولش را بگيرد. يک روز هم آمدند و مــرا انداختند روی تخت اتاق 

عمل و حاال هم اينجايم. فكر كنم خرج بيمارستان را هم خريدار كليه داده، خبر ندارم.«
خانم ملكی آرام قد راست می كند. زن كوتاهی است. ايستاده و نشسته اش تقريباً يک 

ارتفاع دارد. نگاه ديگری هم به او می اندازد و بعد می رود.
خوشحال است كه هم اتاقی ندارد. با كنترل از راه دور تلويزيون را روشن مي كند. 
اســرائيل به نوار غزه حمله كرده. چهارصد نفر از غيرنظامی های فلسطينی، مرد و زن و 

بچه، كشته شده اند.
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پنج دقيقه به ده مانده بود. آدورا قبل از زدِن دِر اتاق استادش پنج دقيقه در راهرو دانشكده 
منتظر ماند. خانم دكتر مهتاش خيلی به دقيق  بودن حساس بود. آدورا تا پنج صبح كار كرده 
بود و بعدش هم كه ديگر نمی شد خوابيد. ولی خوشحال بود، تايپ رساله اش را تمام كرده 

بود، آن هم با نكات جديدی كه می دانست استاد راهنمايش را غافلگير می كند.

دكتر مهتاش با عينک مطالعه ی كوچكش رســاله را ورق می زد و گاهی با مداد چيزی 
روی يادداشت كنار دستش می نوشت. شصت سالی داشت. هرچند خودش خيال می كرد 
با كمک بوتاكس و كرم هاي ضد پيري توانســته سنش را پانزده سالی پايين بياورد، كه 
نتوانسته بود. پيردختری بداخالق و بی حوصله كه اگر كارش را ازش می گرفتند، چيزی 

برايش نمی ماند. سرانجام از باالی عينكش به آدورا نگاه كرد: »جالب است.«
ته لبخندی به صورت آدورا نشست. اما دكتر مهتاش نگذاشت لبخندش بماند: 

»ولی، متأسفانه غيرعلمی، غيرمستند، با ارجاع به متون غيرآكادميک.«
آدورا مي دانست استادش چه خواهد گفت، اما اميدوار بود او را متقاعد كند كه قبل 
از صدور حكم محكوميت او، دست كم يک بار تجزيه و تحليل هاي عميق رساله اش را 
بخواند. دهانش را باز كرد تا از خودش دفاع كند، اما خانم استاد عينكش را برداشت، كه 

نشان می داد ديگر امكان ندارد به آن كاغذها نگاهی بيندازد:  
»از تو انتظار نداشتم دخترم. تو كه توی رساله ی فوق ليسانست محشر كردی...« 

آدورا باز خواست چيزی بگويد، اما حركِت تنِد دسِت استاد ساكتش كرد: 
»اخالق مرا می دانی. اين آقای َزئير كه اين همه بهشان ارجاع داده ای كی هست؟ تا 

حاال اسمش را نشنيده ام.«
»من هم نمی شناسمش.«

»كدام دانشگاه درس می دهد؟«
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و بدون اينكه منتظر جواب بماند، لبخند كنايه داری زد: »غير از سركار كی به ايشان 
رفرانس داده؟«

آدورا جواب داد: »خانم دكتر، می خواهيد متنشان را بياورم بخوانيد؟«
»اين كی خسرو و جام ورجاوند؟ اگر بنا باشــد تخيالت هر نويسنده ی آماتوری را 

بخوانم كه به كارهای خودم نمی رسم!«
»اما به ارتباط های جالب و منحصر به فردی در داســتان كی خســرو اشــاره كرده. 
خواندنش ضرر ندارد. مثاًل در شاهنامه آمده كه كيان در استخر حكومت می كردند. اما 
هزار سال قبل از ميالد، شهر استخر وجود نداشت. ايران در قسمت های مركزی و جنوبی 
و غربی اش، فقط محل استقرار قبايل پراكنده ی ماد و پارس بود و پادشاهی عيالم. اين 
نويسنده می گويد كه مقّر پادشــاهی كيانيان تا زمان كی خسرو، سيستان يا زرنگ بود و 
بعد از به پادشاهی رسيدن لهراسب، بخدی يا همان باختر. می گويد ايرانی كه در داستان 
كی خسرو آمده، بخش شرقی ايران است تا دره ی سند. يافته های باستان شناسی هم اين 
حرف را تأييد می كند، شهر سوخته ی سيستان، ويرانه های جيرفت، تپه ی سيلک كاشان، 

همه بيشتر از سه هزار سال قدمت دارند.«
و با عجله يادداشت هايش را از كيفش بيرون آورد و جلويش گذاشت و ادامه داد:

»ببينيد،  هخامنشی ها هيچ وقت نمی گويند ايران، می گويند پارس. بعد از روی كار آمدن 
ساسانيان است كه به اين سرزمين دوباره می گويند ايران. زئير در نوشته هايش می گويد 
كی خسرو بر اقوام پرثو حكومت می كرد، يا همان پارت ... نمی شود به اين سادگی اين 

نوشته ها را كنار گذاشت.«
بدون آنكه حواسش باشــد، به نقطه ی حساس اســتادش زده بود. برق خشمی در 

چشم های پيردختر: 
»بعد از چهل سال كار هروقت به اين نتيجه رسيدم كه به توصيه های يک دانشجوی 

نوپا احتياج دارم، حتماً خبرت می كنم.«
اما انگار ناگهان دلش سوخت و صورتش باز شد. آدورا براي يک لحظه اميدوار شد 
كه استادش دچار ترديد شده باشد. اما او آرام گفت: »عزيزم، كارشان در حّد يک آماتور 
عالقه مند قابل احترام است...« و همان طور كه برگه های رساله را جمع می كرد و به طرف 
آدورا هل می داد، جمله اش را تمام كرد:  »اما تو، دانشجوی دكترا، بهتر است به مستندات 

تكيه كنی و سراغ خيالبافی نروی.«
آدورا كاغذهايش را از روی ميز برداشــت و موقع برخاســتن گفت: »خانم دكتر، 
ماجرا به سه هزار سال قبل برمی گردد، با تمام يافته های باستان شناسی، هنوز خيلی شكاف 
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در مستنداتمان داريم و نمی توانيم تمام ماجرا را بازسازی كنيم. فكر نمی كنم يک كمی 
تخيل عيبی داشته باشد.«

صورت اســتاد دوباره جدی شد: »كسی از شما نخواسته فكر كنيد. تز گرفتن با من 
جای اين حرف ها را ندارد. تا يک ماه ديگر بازنويسی اش كن و اين مزخرفات را حذف 

كن و...« تقويمش را ورق زد و چيزی نوشت: »سيزدهم آبان، يازده صبح، می بينمت.«
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صدای پا در راهرو، حرف های نامفهوم، به هم خوردن درها، صداهای گنگ، او را از 
خواب می پراند. تكمه ی زنگ را می زند. بهيار سفيدپوشی به اتاقش می آيد. 

»چه خبر است در راهرو؟«
»وقت مالقات است.«

چشم هايش را دوباره می بندد و مي گويد: »من مالقاتی ندارم. بی زحمت در را ببنديد 
و هركس هم خواست بيايد تو راهش ندهيد. نمی خواهم كسی را ببينم.«

اصاًل دلش نمی خواهد با گيرنده ی كليه آشــنا بشــود. تلويزيون را روشن مي كند. 
ميزگرد شاهنامه شناســی است و ســر اصالت يا الحاقی بودن بيت »زن و اژدها هردو در 
خاك به/جهان پاك از اين هر دو ناپاك به« بحث می كنند. با پوزخند كانال را عوض 
مي كند، اخبار می گويد امروز صبح انفجار بمبی دركاظمين شصت نفر از زائرهای شيعه 

را به كشتن داده.
باز چشم هايش را می بندد. دوست ندارد فكر كند كه وقتی مرخص شد چه كار می كند، 
كجا می خوابد، چه می خورد، يا چی شد كه به اين وضع افتاد. سال ها سعی كرده تمام 
آثار گذشته اش را پاك كند و سرگذشتش را از ياد ببرد، و حاال چاره ای ندارد جز فكر 
كردن به آينده ی مه آلودی كه می داند فرقی با آن گذشته ای كه از ياد برده ندارد. شايد 
اگر به خودش بپيچد و آه و ناله كند، دل خانم ملكی برايش بسوزد و به دكتر بگويد و 
به او مرفين بزنند. مرفين برايش خواِب بی رؤيا می آورد. وگرنه تمام گذشته ای كه سعی 

كرده نابود كند، در خواب به او هجوم می آورد.

چشمش را كه باز می كند، پنج دقيقه از چهار گذشته. يک ساعتی خوابيده. كنترل از راه 
دور را برمی دارد تا دوباره تلويزيون را روشن كند كه خانم ملكی می آيد تو. دسته گل را 

كه در دست پرستار می بيند، نيم خيز می شود.
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كی برای او گل می فرستد؟ شايد خانواده ی گيرنده ی كليه. شايد هم آن خون آشامی 
كه كليه اش را به او باخته بود. كنجكاوی اش را مي ُكشد و بی حرف به پرستار اشاره مي كند 
گل را بگذارد روی ميز بغل تخت. پرستار از همان شب اول به بعد، نه چيزی می پرسد و 
نه سر صحبت را باز مي كند و نه نگاهش به نگاه او می افتد. اما اين بار كارت روی گل 

را جدا مي كند و مي دهد دستش:
»كسی كه محبت ديگران را پس بزند، اليق زندگی نيست.«

حركت دست پرستار، نســيم ماليمی ايجاد می كند و بوی گل های رز سفيد را به 
طرفش می راند. بی اختيار هوا را از بينی اش به داخل می دهد. بعد از چند روز ماندن در 

آن هوای بوی ناگرفته، از اين بوی تازه، ناخواسته، خوشش می آيد.
نقش روی كارت را نگاه مي كند، طرح يک لوتوس است. برش مي گرداند و پشتش 
را مي بيند. سفيد است، فقط دستی زنانه، عجوالنه، اسم و شماره ی تلفنی را رويش نوشته 
كه نمی شناســد. احتماالً او را با كس ديگری اشــتباه گرفته اند. كارت را روی ميز كناِر 

تخت مي اندازد.
خانم ملكی كه هنوز كنار تخت ايستاده، مي گويد: »گل را خانمی آورد، خيلی دلش 

می خواست ببيندت، اما انگار به بهيار گفته بودی نمی خواهی كسی را ببينی.« 
سرش را تكان مي دهد. 

»خانم محترمی بود. خيلی تر و تميز و شيک. می گفت همكارت است.«
همكار؟ او همكار ندارد. در تمام عمرش نداشته. شانه هايش را باال مي اندازد. خانم 

ملكی موقع بيرون رفتن يک لحظه سرش را برمي گرداند: 
»خيلی خوشگل بود.«
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آدورا گريه هايش را كرده بود. آن زن ترشيده كه آن تزريق ها عضالت صورتش را عماًل 
فلج كرده بود، با پنج دقيقه ورق زدن، زحمت چند ماهش را به باد داده بود. همان كاری 

كه موقع داوری رساله ی فوق ليسانسش كرده بود: 
»خانم جان، بدون هيچ مستندات و صرفاً براساس تحليل شخصی، ريشه ی دو اسطوره ی 

غير هم نژاد جمشيد شاه و اوزيريس را به هم وصل كرده ايد. انتظار داريد بپذيريم؟«
اما وقتی فقط با يک رأی منفی و چهار رأی مثبت، باالترين نمره را به رساله ی آدورا 
دادند، ساكت شد و ديگر چيزی نگفت. بعد هم شروع كرد به تعريف و تحسين. اما حاال 
او استاد راهنمايش بود و اگر نظرش جلب نمی شد، بايد يک ترم ديگر صبر می كرد.

چند دقيقه ی پيش، اسفنديار كه هميشه برای كمک به آدورا به موقع از راه می رسيد، به 
اتاقش آمده بود تا سری به او بزند. اشک های آدورا دوباره سرازير شد و ماجرا را برايش 
تعريف كرد. اسفنديار ساكت گوش داد و آخرش فقط گفت: »دو تا كار می شود كرد، 
يا رساله ات را طبق نظر استادت بنويس و نمره ات را بگير، يا برويم اين زئير را پيدا كنيم 

و از خودش بپرسيم مرجع و منبع حرف هايش چی است.«
پيگيری كردند كه آن كتابچه را كی روی ميز آدورا گذاشته. منشی گفت بسته را 
پست آورده و به نظرش رسيده كه به آدورا مربوط می شود و آن را گذاشته روی ميز او. 

پاكت را هم دور انداخته بود. نامه ای هم همراهش نبود.
آدورا باز هم كتابچه را به اميد پيدا كردن سرنخی ورق زد. هربار كتابچه را باز می كرد، 
بيشتر گرفتار طلسمش می شد. دچار وسواس شد. رساله اش را كنار گذاشت، هرروز صبح به 
دو سه تا از كارهايش در انتشارات می رسيد و بعد شروع می كرد به خواندن، و هربار انگار 
اليه ی ديگری از روی نوشته ها برداشته می شد، و در تمام اين مدت، با وجود بی توجهی 
ظاهری اسفنديار، می دانست كه او در سكوت منتظر است. منتظر ده كتاب مجموعه ی 

او، و منتظر يک جواب يا واكنش.
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دلش می خواست اسفنديار شجاع تر بود. سال ها بود می دانست اسفنديار از او خوشش 
می آيد و اگر سال ها قبل اسفنديار قدمی برداشــته بود، شايد استقبال هم می كرد. مرد 
خوش قيافه و محترمی بود و به اندازه ی موهای سرشان همديگر را می شناختند. هم بهمن 
او را دوست داشــت و هم ايليا. اما حاال احساسات ضد و نقيضی داشت. برای زنی در 
آستانه ی چهل سالگی كه فقط يک سال شوهرداری كرده بود و بعد، هجده سال يک 
بچه را مثل گربه به دندان گرفته بود و در مسير سخت زندگی بزرگ كرده بود، مردی 
بهتر از اسفنديار پيدا نمی شد. اما هرچه هم خيال می كرد او را خوب می شناسد، هاله ی 
اسراری كه در تمام اين سال ها دور اسفنديار را گرفته بود، نمی گذاشت بيشتر به او نزديک 
شود. آدورا می دانست اسفنديار موضوع مهمی را پنهان می كند، و تا زمانی كه اين راز 

بينشان حايل بود، نمی توانست او را چيزی جز يک دوست يا حامی ببيند.
شايد هم غيبت ايليا و فشاِر نديدنش بود كه اين طور وابسته ی آن كتابچه اش كرد. 
شايد تحمل دوری پسرش را راحت تر كرده بود. اوايل شبی نيم ساعت با هم تلفنی حرف 
می زدند، بعد يک شب در ميان، و حاال هم ده روزی می شد كه از او بی خبر بود. می دانست 
جا افتاده و يكی دو بار هم كه پيشنهاد كرد به زاهدان برود و او و هم خانه هايش را سروسامان 
بدهد، ايليا استقبال نكرد. حاال يعنی اين كتابچه جای پسرش را گرفته بود؟ معنای زندگی 
برای بيشتِر زن ها در اين سن و سال عوض می شود. اغلب حس می كنند كاش جور ديگری 
زندگی می كردند. هرجور هم كه زندگی كرده باشند، تمنای سرگذشتی ديگر را دارند. 

هميشه هم ترديد دارند كه آيا درست انتخاب كرده اند؟
اما آدورا خيلی زودتر از اين ها مجبور شــده بود تصميم بگيرد. كارت ســبز اقامت 
امريكای پدر و مادرش درست يک ماه قبل از خبر مرگ بهمن به دستشان رسيد. او هم 
قرار بود كارت سبزش را بگيرد، كه ماجرای بهمن پيش آمد. پس از مراسم بهمن، مادر 
و پدرش كه از اول هم با ازدواج آن ها موافق نبودند، خواســتند او را با خودشان ببرند 
به امريكا. هنوز خبر نداشــتند كه او حامله است. اگر می گفت، با زور هم كه شده بود، 
می بردندش. اما آدورا نمی خواست. می خواست پسرش در همان سرزمينی بزرگ بشود 

كه پدرش به خاطرش كشته شده بود. می دانست بهمن هم همين را می خواهد.
وقتی آشنا شدند، آدورا هفده ساله بود و بهمن         بيست وچهار ساله. معلم بينش 
اسالمی آدورا تكليف كرده بود كه شاگردها تحقيقی مذهبی انجام بدهند. بعد از مرگ 
مادربزرگ محبوبش، مرگ برايش مهم شده بود. می خواست بفهمد آدم درست در آخرين 
نفس چه حالی دارد. همين كه معلمش گفت كه هركس می تواند موضوع دلخواهش را 

انتخاب كند، ياد صحبتش با پدرش افتاد. دو ماه بعد از مرگ مادربزرگ.
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»چی می شود آدم مثل مادربزرگ عاشق كسی باشد و چهل سال حاضر نشود ببيندش؟«
اين سؤال را درست وقتی كرد كه پدرش تازه از دانشگاه برگشته بود و فوتبال تماشا 
می كرد و آن يكی كانال، روی تصويری ثابت از طبيعت، موسيقی كالسيک پخش می كرد. 
استاد دانشگاه بود و در آن دوران، محيط دانشگاه پرتنش بود. آدورا با اينكه می دانست 
تماشای مسابقه ی فوتبال تنها چيزی است كه باعث می شود فكر پدرش از محيط دانشگاه 
دور شود، كنار پدرش نشست و كانال را عوض كرد. او هم تشر زد كه می  خواهد فوتبال 
ببيند. آدورا می دانست كه ياد مادربزرگ، پدر را ساكت می كند. خودش هم هروقت اسم 
او می آمد، بغضش می گرفت. اما حاال دلش می خواست كنسرتوی ويولن باخ را گوش 
بدهد. هروقت تلويزيون نگاه می كرد، ياد مامانی می افتاد؛ برای اينكه از چيزی بيشتر از 

تلويزيون بدش نمی آمد. می گفت تلويزيون آدم را از زندگی واقعی دور می كند.
پدر چشم هايش را از صفحه ی تلويزيون برگرداند و باالخره به حرف آمد: »عشق و 
نفرت يكی است. بعضی وقت ها آدم برای اينكه عشقش را از دست ندهد، مجبور است 

با معشوقش بجنگد.«
»همه چيزش را هم توی اين جنگ از دست بدهد؟«

پدر سرش را تكان داد: »دقيقاً. هزينه ی هر تصميمی را بايد داد.«
پس از مدت ها، پدر دوباره فلسفه بافی هايش را از سر گرفته بود. آدورا پرسيد: 

»اين همه جنگ توی دنيا به خاطر همين است؟«
پدر لب هايش را جمع كرد و جواب داد: »نه همه اش، جنگ علت های زيادی دارد. 
اما مهم ترين دليلش اين است كه اگر جنگ نباشد، بشر چيزی می شود مثل سيب زمينی. 

جنگ است كه شعله ی زندگی را روشن نگه می دارد.«
آدورا خنديد: »اين حرف  را جايی نزنی، االن مُد اســت كــه همه از صلح جهانی 

حرف بزنند.«



30

پدر پوزخند زد: 
»همه ی جنگ ها با آدم كشی همراه نيست. مامانی چهل سال جنگيد، اما آزارش به 
مورچه هم نرسيد. درست زمانی كه زن ها جزو لوازم منزل بودند، مادر جلو پدربزرگت 
ايستاد. نه كسی را داشت و نه جايی جز خانه ی شــوهرش. اما ول كرد و آواره شد. با 

اينكه پدربزرگت را دوست داشت. خودت كه توی بيمارستان ديدی.«

آدورا خوب يادش بود. بيشتر از يک سال پيش بود. پدربزرگ به دنبال شش بار سكته ی 
مغزی در طول چهار سال، برای آخرين بار در بيمارستان بستری شد. طلعت خانم، زن دوم 
پدربزرگ، به پدِر آدورا پيغام داد كه آقاجان طاهره خانم را خواسته. بعد از چهل سال. 
تمام اين مدت، مامانی رفته بود قم و اتاق كوچكی نزديک حرم كرايه كرده بود. گاهی 
هم كه می آمد تهران، يا خانه ی آن ها می ماند يا خانه ی دخترش. زندگی اش را با قالب بافی 
و غروب ها رفتن به حرم حضرت معصومه و آرزوی سفر حج می گذراند، كه باالخره هم 
نرفت. پدرش هركاری كرد كه بيايد و با آن ها زندگی كند، مادربزرگش راضی نشد. با 

خنده می گفت می ترسد اگر بيايد تهران و در تهران بميرد، او را در قم خاك نكنند. 
پدر می دانست اجازه ندارد اسم پدرش را جلوی مادرش بياورد، برای همين از آدورا 

خواست با مادربزرگش حرف بزند.

آن روز بعدازظهر، كسی خانه نبود و مامانی مثل هميشه چهارزانو روی زمين نشسته بود. 
استكان چای داغش كنارش بود و همان طور كه سيگار همای بی فيلترش را می كشيد، با 
دقت، مثل هميشه، روی زمين دست می كشيد تا هر دانه ی ريز آشغالی را پيدا كند و توی 

زيرسيگاری چوبی اش بيندازد. آدورا كنارش نشست: 
»مامانی توی راه خانه توت خشک خريدم، بيا بخوريم.« مامانی عاشق توت خشک بود 
و با لذت نوه اش را تماشا كرد كه كيسه را باز می كرد و به طرف مادربزرگ می گرفت. 
مادربزرگ با عالقه توتی برداشت و در دهانش گذاشت و جرعه ای از چايش را با آن 
خورد. بعد با دقت از باالي عينكش به نوه اش چشــم دوخت، توت ديگري برداشت و 

پرسيد: »چی شده؟ هروقت با من كاری داری برايم توت می خری.«
 آدورا جــواب نداد و پرســيد: »مامانــی، اگر گفتــی خرگوش بعد از دوســالگی 

كجا می رود؟«
مامانی ابروهايش را جمع كرد، فكری كرد و گفت: »می رود به دشت؟«

آدورا ابروهايش را باال انداخت: »نُچ.«



31

»می رود هويج بخورد؟«
»نُچ.«

»پس چی؟«
»می رود توی سه سالگی!«

مادربزرگ زد زير خنده و با دستش روی بازوی آدورا زد: 
»چرا سربه سِر مِن پيرزنِ  خرفت می گذاری؟«

اما آدورا می دانســت كه هيچ چيــز به اندازه ی جــوك، هرقدر هم بی مزه باشــد، 
مادربزرگش را سِر حال نمی آورد. خنده شان كه تمام شد، قالب بافی نصفه اش را نشانش 

داد و پرسيد: »خوب شده؟«
پيرزن خيلی جدی قالب بافی را از دستش گرفت و انگشت هايش را كشيد رويش و 

توضيح داد: »ده رجش را بايد باز كنی.«
»مگر چه اش است؟«

پيرزن خنديد: »چی اش نيست؟« و همان طور كه نخ را می كشيد تا رج ها را باز كند، 
گفت: »قالب بافی يعنی ظرافت، اگر نه كه مردم می روند از بازار روميزی و روتختی شان 

را می خرند، نه اينكه سه برابرش را به من بدهند تا برايشان ببافم.«
آدورا پرسيد: »راستی چرا؟«

»قالب بافی توی خانواده ی ما سنت است. من از مادرم ياد گرفتم. مادرم هم از مادرش. 
من هم دارم قالب بافی را به تو ياد می دهم تا يک روزی به دخترت ياد بدهی. رمز و رازی 
دارد كه توی كارهای ماشينی نيست. مردم دوست دارند كارهای مرا بخرند، برای اينكه 

من توی هر گره قصه ای برايشان می گذارم.«
از كنار دستش روكوسنی را كه تازه بافته بود، برداشت و جلو آدورا باز كرد: »ببين، اين 
روكوسنی كه اگر مچاله اش كنی يک مشت را هم پر نمی كند، تمام قصه ی من است...« 
دستش را كشيد رويش: »اين گل، بابايت است. از وقتی آمد، زندگی ام عوض شد. ديگر 
تازه عروس نبودم. مادر بودم. ديگر اجازه نداشتم توسری های پدربزرگت را تحمل كنم، 
وگرنه پسرم هم می شــد يكی مثل او و زن ديگری را كه شايد او هم مثل من نظركرده 
بود، به روزگار من می انداخت، تا به عمری كه خــدا مثل يک تكه جواهر بهش داده، 

پشت كند.«
آدورا منتظر همين بود: »مامانی، از آقاجان بگو.«

مادربزرگ نگاه تندی به آدورا انداخت، اما دوباره نگاهش مهربان شد: »اولش آدم 
بدی نبود. مرِد خانه بود. نانوايی اش را داشت و هرشب با دست پر می آمد خانه. من دختِر 
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سيزده ساله بودم كه زنش شدم. هيچ وقت جز او مردی نشناختم. تمام آرزوها و خواب 
و خيال هايم را توی او می ديدم. اما بعد كه بروبيايی پيدا كرد، توی كارهای سياسی افتاد 
و مزه ی پول را چشيد، همه چيز خراب شد. زندگی ام را زهر كرد. آخرش هم كه رويم 

زن گرفت، تقاصش با خدا.«
آدورا خيلی سريع پرسيد: »حاضری ببينی اش؟«

مادربزرگ با چشم های گردكرده گفت:  »وا، معلوم است كه نه!«
»اگر اين قدر ازش بدت می آمد، چرا هيچ وقت ازش طالق نگرفتی؟ چهل سال تنها 

زندگی كردی، آن موقع هنوز جوان بودی، می توانستی شوهر كنی.«
مادربزرگ با خنده جواب داد: »همان يكی برای هفت پشتم بس بود.« اما چشم هاي 
عسلي اش نمي خنديد. چند دقيقه چيزي نگفت، اما يک دفعه دوباره به حرف آمد: »فكرش 

را كه می كنم، هيچ وقت صورت مردی جز پدربزرگت جلوی چشمم نيامده.« 
آدورا ساكت شد و گذاشــت فضای خاموش، تعليق آنچه را می خواست بگويد، 

باال ببرد: 
»مامانی، آقاجان دارد می ميرد. می خواهد تو را ببيند. می بينی اش؟«

 مادربزرگ فقط گفت: »هرچــه خدا بخواهد همان می شــود.« و ديگر صحبت را 
ادامه نداد.

سه روز بعد كه آدورا از مدرسه آمد، مامانی را ديد كه لباس پوشيده منتظر است. 
»به بابايت زنگ بزن، بگو بيايد مرا ببرد بيمارستان.«

اول آدورا و پدرش وارد اتاق آقاجان شدند. روی تخت خوابيده بود. عمه ی آدورا باالی 
سرش بود. پدر پرسيد: »هشيار است؟«

عمه با گريه جواب داد: »نه. تا ديشب كه كسی را نمی شناخت. كليه اش از كار افتاده. 
از ديشب تا حاال هم بيهوش است. دكتر می گويد شايد هم ديگر به هوش نيايد.«

پدر پچ پچ كرد: »مادر را آورده ام.«
چشم های عمه گرد شد و پرسيد: »آمد؟«

پدر سرش را تكان داد: »اما چه فايده؟ او كه به هوش نيست!«
ناگهان صدايی از پشت سرشان شنيدند: »يداهلل!«

مادربزرگ بود، پدر و عمه را كنار زد و رفت لب تخت، باالی سر پدربزرگ ايستاد. 
همه ساكت تماشا می كردند. پدربزرگ با چشم های بسته، روی تخت بی حركت بود. 

مامانی ماسک اكسيژن را از روی صورتش برداشت و دستش را روی سرش گذاشت: 



33

»آقا يداهلل، پاشو، طاهره آمده.« پلک های پدربزرگ لرزيد. مامانی گفت: »بعِد چهل 
سال هم كه آمدم، می گيری می خوابی؟«

پلک های آقاجان از هم باز شد. چشم هايش با شتاب و بی هدف می چرخيد. مامانی 
را كه ديد، نگاهش روی او ثابت شــد. مامانی دســتش را روی سرش كشيد و خنديد. 
نگاه آقاجان با استفهام به او دوخته شده بود، انگار در صندوق خاطراتش دنبال شباهتی 
ميان زن جوانش و آن پيرزن می گشت. قطره اشكی گوشه ی چشمش برق زد و لب های 

خشكيده اش را به زحمت باز كرد: »طاهره...«
مامانی بغض كرده بود: »منم...«

آقاجان چيزی زمزمه كرد. مامانی رويش خم شــد و گوشــش را به دهان آقاجان 
نزديک كرد. آدورا طاقت نياورد و جلو رفت تا بشنود. آقاجان با صدای بی حالی پرسيد: 

»چرا... رفتی؟«
مامانی دست آقاجان را فشار داد: »برای اينكه دلم را شكستی.« صدايش مي لرزيد.  

خم شد و پيشانی آقاجان را بوسيد: 
»حاللت كردم يداهلل.«

پيرمرد لبخند كمرنگی زد: »پير شدی طاهره.«
و چشم هايش را بست و ديگر باز نكرد.

موقعی كه از بيمارستان برمی گشتند، مامانی يک دفعه گفت: »خودش شده عين نكير 
و منكر، بعد به من می گويد پير!« و چشم هايش را پاك كرد.

پدربزرگ سه روز پس از آن مالقات تمام كرد. ســالش نشده بود كه موقع نماز، 
مادربزرگ هم توی اتاقش در قم روی سجاده اش ســكته ی قلبی كرد و همان جا مرد. 
وصيتنامه اش را كه پيدا كردند، با همان پول قالب باقی، قبری در گورستان بقيع قم برای 
خودش خريده بود. با همان خط كالس اولی اش نوشته بود: »حج كه نرفتم. اين بقيع به 
جای آن بقيع.« بقيه ی پول هايش را هم كه روی هم پنجاه هزار تومان نمی شــد، به اين 
همسايه و آن دختر بی جهيز بخشيده بود. ارث و ميراثی برای بچه هايش نگذاشته بود، به جز 
يک كيسه ی نصفه توت خشک، قالب بافی نصفه، زيرسيگاری چوبی و چراغ پيه سوزش، 

و آن جام زمردی رنگ، كه همه را بخشيده بود به آدورا. 
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به خاطر مرگ مادربزرگ بود كه آدورا موضوع »حاالت انســان در لحظه ی مرگ« را 
برای تحقيق مدرســه اش انتخاب كرد. برنامه اش اين بود كه بيست بيمار را در لحظه ی 

مرگ ببيند و حاالتشان را ثبت كند.
برای اين كار بايد به بيمارستان راه پيدا می كرد، اما همين طوری نمی گذاشتند يک 
دختر مدرســه ای در بيمارســتان چرخ بزند، به خصوص در بخش آی. سی. يو باالی سر 
مريض های محتضر. پدرش خيلی با اين تحقيق مخالف بود، می گفت به روحيه اش لطمه 
می زند. اما اين را هم می دانست كه دخترش مثل مادربزرگش لجباز است و وقتی چيزی 

در سرش می افتد، نمی شود نظرش را برگرداند.
آنجا بود كه آدورا سراغ بهمن را گرفت. در خاكسپاری مادربزرگش اولين بار او را 
ديد. مرد جوان چهارشانه ای كه گوشه ای، دور از همه ايستاده بود و نگاه می كرد و بعد از 

خاكسپاری سراغ آدورا آمد:  
»شما بايد آدورا باشيد، نوه ی عزيِز طاهره خانم.«

آدورا با چشم های پراشكش سر تكان داد. بهمن نه تسليت گفت و نه از آن قيافه های 
غمگينی به خودش گرفت كه موقع عزاداری همه می گيرند. فقط شماره ی تلفنش را روی 

كاغذ نوشت و به آدورا داد: 
»طاهره خانم دينی به گردن من دارد. من تهران پزشكی می خوانم. سفارش شما را به 

من كرده. اگر يک وقتی كاری از دستم برمی آمد، به من زنگ بزنيد.«
آدورا برای تحقيقش به بهمن تلفن كرد. بهمن چند روز بعد زنگ زد و خبر داد كه 
از رئيس بيمارستان اجازه گرفته آدورا، فقط برای يک هفته، هرجای بيمارستان خواست 
برود، به شرطی كه همه جا بهمن همراهش باشد. اين بود كه آدورا توانست هر بعدازظهر 
چند ساعت در بيمارستان باشد. اين بار كه اين رزيدنت جوان با روپوش سفيدش و گوشی 
پزشكی كه دور گردنش انداخته بود، در اورژانس بيمارستان دنبالش آمد، آدورا باورش 
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نمی شد پزشک باشد. بيشتر شبيه بازيكن های بسكتبال بود، با آن قد دومتری و شانه های 
پهن. يک هفته طول كشيد تا باالخره باور كرد او پزشک است، و در همين يک هفته 
هم عاشقش شد. بهمن هم به شدت به موضوع تحقيق آدورا عالقه نشان می داد. می گفت 
خودش هم مرگ صدها نفر را ديده، اما هيچ وقت درك نكرده موقع جدا شدِن جان از 

بدن، دقيقاً چه اتفاقی می افتد.
يک هفته بعد، مرگ هفده نفر را ثبت كرده بودند و آدورا به خاطر ديدِن آن همه 
مرگ، دچار بحران عصبی شــد و در خانه افتاد. بهمن بــه مالقاتش رفت و وقتی حاِل 

آدورا بهتر شد، كمكش كرد گزارش تحقيقش را بنويسد.
معلم آدورا تحقيقش را قبول نكرد، می گفت اصاًل دينی نيست، طبی است. اما گذار 
از اين تحقيق دشــوار و تكان دهنده، به شكل عجيبی آدورا و بهمن را به هم پيوند داد. 

انگار شريک جرِم آگاهی از حقيقتی بودند كه كمتر كسی می دانست. 
آدورا دختر قشنگی بود، همه می دانستند اين دختر، با خانواده ی تحصيلكرده و مرفهش، 
با آن ابروهای كشيده ی ايرانی و چشم های عسلی و مژه های بلند و پوست نمكين و لب هايی 
كه هيچ وقت كاماًل بسته نمی شد، بخت های بلندی برای ازدواج دارد. اما همين كه ديپلمش 
را گرفت، بهمن از او خواستگاری كرد. او هم فوراً قبول كرد. پدرش معتقد بود تصميم 
گرفتن به اين سرعت برای ازدواج نمی تواند عاقبت خوشی داشته باشد، به خصوص كه قصد 
داشت دخترش را برای ادامه ی تحصيل به امريكا بفرستد. حتا پيشنهاد كرد چند ماه صبر 

كنند تا بهمن هم فارغ التحصيل بشود، اما آدورا مثل هميشه تصميمش را گرفته بود.

كاًل يک سال با هم زندگی كردند. بهمن وقتی تخصص جراحی اش را گرفت، داوطلب 
شــد و رفت جبهه. می گفت ديگر نمی تواند نگاه كند كه جوان ها دسته دســته قتل عام 
بشــوند، روي مين بروند، با چنگ و دندان در مقابل دشمن آهنين مقاومت كنند، و او 
فقط تماشا كند. می گفت آنجا به كمكش احتياج دارند، شايد كاری از دستش بربيايد 

تا چند نفری نميرند.
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بخشی از کتاب کی خسرو و راز جام  ورجاوند

جمشید رهبر دوران طالیی بشر بود. در افسانه ها می گویند در این دوران، بیماری و مرگ وجود 
نداش��ت. نمی دانیم کدام بخش از ماجرای جمشید افسانه اس��ت. اما این را می دانیم که جام در 

زمان او به  وجود آمد.
جمشید می دانست بشر ذاتاً فراموشکار است و به زودی عصر طالیی را از یاد می برد و 
قدرت طلبی و آز دوباره در او بیدار می شود. می دانست پایان این عصر چاره ناپذیر است. چرخ 
تاریخ باید به حرکت می افتاد. تمامی اعصار طالیی تمام می شود، همان طور که اقامت انسان در 

باغ عدن هم تمام شد. آفریدگار درون انسان تحقق نمی یافت، مگر با چرخش چرخ تاریخ.
جمشید به همین دلیل انجمن مغان را تشکیل داد و حکمتی را که در اختیارش بود، به 
آن ها س��پرد. این حکمت فقط یک جمله بود که بر جامی نقش شده بود که بعدها به جام جم، 

جام کی خسرو، جام جهان بین و جام مقدس مشهور شد.
ظهور جام تا کنون پنج بار ثبت شده و هر پنج بار مسیر تاریخ عوض شده است. هر پنج 

نگهبان جام، به نوعی به جاویدانان اسطوره ها پیوستند، هرچند عاقبِت هر پنج نفر شوم بود.
نخستین صاحب جام، خود جمشید بود که رهبر قوم آریا در ایرانویج بود و وقتی دیگر 
نتوانستند در سرزمین های یخزده ی شمالی زندگی کنند، آن ها را به هند و ایران و شمال اروپا 
کوچ داد. اما همین کوچ، سرزمین های بین النهرین و ختن و بربرهای شمال اروپا را همسایه ی 

قلمرو او کرد و آن فراوانی و برکت، طمع همسایه ها را برانگیخت. ضحاک جمشید را کشت. 
دو هزار س��ال بعد، جام به دست کی خس��رو پسر سیاوش رسید. کس��ی که جنگ های 
خونیِن چندصدساله ی دو قوم آریایی ایرانی و تورانی را تمام کرد و تا مدت ها صلح و آرامش 
را در تمام مناطق شرق نجد ایران برقرار کرد. این صلح زمینه را برای ظهور زرتشت و تأسیس 
امپراتوری عظیم ماد و پارس فراهم کرد. در افسانه ها آمده که کی خسرو به جاویدانان پیوست 
و در آخرالزمان دوباره ظهور می کند تا در حکومتی پنجاه وهفت ساله به همراه سوشیانت، عصر 

طالیی را به زمین برگرداند. 
سومین نگهباِن جام، سلیمان نبی بود که از قومی کوچک، تمدنی ساخت که بر تمام سیر 
تاریخ بعد از خود تأثیر گذاشت و جام با نام خاتم یا نگین سلیمان در داستان ها ماند. قوم یهود 

بعدها جام را گم کرد و آواره ی جهان شد. 
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هزار سال بعد، جام به مسیح رس��ید که تأثیرش بر تاریخ بشر انکارناپذیر است. جام 
در داستان ش��ام آخر مسیح و ماجراهای جام ورجاوند باقی مانده است. یوسف رامه ای جام را 
از بیت المقدس به انگلستان برد و در آنجا به دست نگهبان پنجم رسید: آرتورشاه. شخصیتی 

نیمه افسانه ای که تمدن آن جزیره را نوسازی کرد و زمینه ساز پیدایش امپراتوری بریتانیا شد.
بعد از حلقه ی افسانه های آرتوری، جام ورجاوند در هیچ افسانه یا گزارشی ثبت نشده 

و حکمتی که بر آن نقش بسته بود، از دست بشر خارج شده است.
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»كتابخانه ی حكمت.«
آدورا پس از اينكه برای هزارميــن بار كتابچه را ورق زد، مُهر كمرنگی را بر يكی 
از صفحاتش تشخيص داد و بعد از اينكه بيهوده سعی كرد روی ميز نور نوشته ی مُهر را 
بخواند، كتابچه را به واحد طراحی انتشارات برد. گرافيست آن صفحه را اسكن كرد و 
كنتراستش را باال برد و سرانجام بعد از دستكاري هاي فراوان، توانستند اسم »كتابخانه ی 

حكمت« را تشخيص بدهند. 
گوشــی تلفن را برداشــت و از مســئول روابط عمومی انتشــارات، فهرست كامل 
كتابخانه های عمومی و خصوصی و موقوفه ی كشور را خواست. بعد از يک ساعت زير 

و رو كردن فهرست، كتابخانه ی حكمت را پيدا كرد، در قم.
تمام روز سعی كرد با كتابخانه تماس بگيرد، اما كسی جواب نمی داد. غروب به اتاِق 
اسفنديار رفت. اسفنديار غرق ويرايِش فراتر از نيكی و بدی نيچه بود كه ترجمه اش سه 
سال وقتش را برده بود. از اين كتاب قباًل ترجمه ی خوبی منتشر شده بود، اما اسفنديار باز 
هم ترجمه ی آن را دست گرفته بود. می گفت دوست دارد خودش آن را ترجمه كند، 

اعتقاد داشت هيچ كس مثل او نيچه را نمي فهمد.
آدورا كه وارد اتاق شد، سرش را از روی كتاب برداشت و چند لحظه طول كشيد 
تا از دنيای عجيب نيچه به اتاقش در آن انتشارات برگردد. بعد، بدون اينكه بپرسد آدورا 

برای چه به اتاقش آمده، بی مقدمه پرسيد: »چه خبر از كتاِب جديد؟«
آدورا كه می دانست اسفنديار همين طوری يک چيزی پرسيده تا به او بفهماند كه در 
همين دنيا زندگی می كند و نه در هذيانات آن فيلسوف ديوانه، چند لحظه به او نگاه كرد 
و چيزی نگفت. آن روز با آن پيراهن آستين كوتاه آبي آسماني و شلوار جين، انگار ده 

سال جوان شده بود و آدورا ناخواسته از او خوشش آمده بود.
برای اينكه جلوی سير افكارش را بگيرد تا خودش دچار هذيان نشود، پرسيد: 
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»می شود يک روز ماشينت را قرض بگيرم؟«
»حتماً. خير باشد.«

»می خواهم بروم قم.«
»قم؟ قم ديگر چه خبر است؟«

»كار دارم.«
»زيارت؟«

»نه. می خواهم به يک كتابخانه بروم.«
اسفنديار با تعجب پرسيد: »مگر توی تهران كتابخانه نيست؟«

آدورا اخم كرد: »بازپرسی می كنی؟«
اسفنديار يک لحظه ماند. اما بعد گفت: »خودم می برمت. خيلی وقت است رانندگی 

نكرده ای. نروی توی جاده بهتر است.«
»مزاحم تو نمی شوم.«

»كی می خواهی بروی؟«
»فردا.«

تا به قم برسند، زياد حرف نزدند. فقط يكی دو بار كه ماشين ها بدون زدن چراغ راهنما 
مسير عوض كردند، اسفنديار زير لب غرولند كرد. چيزی از آدورا نپرسيد و آدورا هم 
حوصله ی حرف زدن نداشت. ســاعت يک بعدازظهر بود و جاده خلوت. آدورا تقريباً 

تمام راه را خوابيد.
به قم كه رسيدند، اسفنديار سرانجام ســكوت را شكست: »ُخب، اين هم قم. حاال 

می شود بگويی اين كتابخانه ات كجاست؟«
آدورا كاغذی را كه نشاني را بر آن نوشــته بود، به او داد. اسفنديار از ماشين پياده 
شد و در خلوت ظهرگاهی، فقط طلبه ای با عمامه ی سياه را پيدا كرد كه پياده از مقابل 
می آمد. طلبه نگاهی به كاغذ انداخت و شروع كرد به توضيح دادن مسير. وقتی اسفنديار 

دوباره سوار ماشين شد، شانه هايش را باال انداخت: 
»درست نفهميدم. انگار نزديک حرم است.«

تا كتابخانه را پيدا كنند، ربع ساعتی طول كشيد. اصاًل شبيه كتابخانه ها نبود. خانه ی 
دوطبقه ای كه روی زنگش نوشته بودند:  كتابخانه ی حكمت، موقوفه ی مرحوم برقعی.

اسفنديار زنگ را فشار داد. دل آدورا تاپ تاپ می زد. فكرش را نكرده بود كه اگر 
زنِگ در را هم مثل تلفنشان جواب ندهند، چه بگويد.
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اســفنديار با كنجكاوی خانه ی آجری قديمی را برانداز كرد و پرسيد: »اينجا را از 
كجا پيدا كرده ای؟« 

آدورا جواب نداد و با دلواپسی به در چشم دوخت.
اسفنديار پرسيد: »قرار گذاشته ای؟«

آدورا سرش را به عالمت نه تكان داد. اســفنديار سيگارش را از جيبش درآورد و 
آتش زد و همان طور كه دود را از دهانش بيرون می داد، خنديد: 

»حاال خوب است كه قم بود و زاهدان نبود.«
آدورا با كالفگی زنگ را دوباره زد. از زير چشم می ديدكه اسفنديار مثل وقت هايی 
به سيگارش پک می زند كه عصبی بود و نمی خواست به رويش بياورد. دست چپش در 

جيبش بود، اما حتماً داشت می لرزيد.
ناچار گفت: »تلفنشان را جواب ندادند. فكر كردم شايد خراب باشد.«

اسفنديار هاج و واج نگاهش كرد: 
»چون تلفنشــان را جــواب ندادند، مطمئن شــدی كه حتمــاً هســتند و راه افتادی 

 

و آمدی؟«
آدورا رو ترش كرد: »اگر ناراحتی، برگرد برو تهران. من خودم می آيم.«

 اســفنديار ســيگارش را انداخت و لبخند زد: »برويم گشــتی بزنيم. يک ســاعت 
ديگر برمی گرديم.«

قم جای خاصی برای وقت گذرانی نداشت. آدورا از سال ها پيش، از بعد از خاكسپاری 
 مامانی به قــم نيامده بود. دلش می خواســت برود ســر خاكــش، اما پيشــنهاد كرد به 

حرم بروند.
ماشين را پارك كردند. آدورا از كنار ورودی، چادری از مسئول آنجا قرض گرفت 
و وارد صحن شد. اسفنديار گفت: »االن خلوت است. از يكی دو ساعت ديگر كم كم 

شلوغ می شود و از اذان مغرب تا نصفه شب ديگر جای سوزن  انداختن نمی ماند.«
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سرانجام دكتر با كلی سفارش كه چه بخور و چه نخور و چه بكن و سرما برايت بد است 
و سفارش های ديگر، اجازه ی مرخصی اش را امضا مي كند.

در واقع تازه اول مشكالتش است. روزها بدون يک پشيز هزينه در بيمارستان خورده 
و خوابيده، اما حاال نمی داند در اين دنيای گل وگشاد كدام طرف برود. از پرستاری كه 
كمكش می كند لباس بپوشد، سراغ خانم ملكی را مي گيرد. پرستار جواب مي دهد كه 
خانم ملكی چند روزی رفته مرخصی، اما يک كارت تلفن برای او گذاشته، و كارت را 

به او مي دهد. با تعجب كارت را می گيرد. اما چيز ديگری نمی پرسد.
با زحمت شلوار جين رنگ ورورفته و پاره اش را می پوشد. پيراهن سياهش را كه يقه اش 
رفته، تنش می كند و پالتو سبز و كهنه ی محبوبش را بر شانه اش می اندازد. وقتی پرستار از 
اتاق بيرون می رود، با عجله قندان را از روی ميز برمی دارد و تمام قندها را خالی می كند 
توی جيب پالتو ش. موقع خروج، چشمش به كارت روی دسته گل می افتد كه روی ميز 
بغل تخت انداخته. كارت را برمی دارد و دوباره نگاهش می كند. بعد بدون اينكه زياد فكر 

كند، آن را در جيب پيراهنش می گذارد.
پايش را كه به خيابان می گذارد، نفس عميقی می كشد. هوای ابری شهر آلوده تر از 
هميشه است، اما بعد از يک هفته حبس شدن در هوای مانده ی اتاقش، هر هوای آزادی 
مزه می دهد. از كنار داروخانه می گذرد، اما به فكرش هم نمی رسد كه بپرسد نسخه اش 
برايش چقدر تمام می شود. بايد درد را يک جوری تحمل كند. فقط بايد جای گرم  و 

نرمی پيدا كند و يک هفته دراز بكشد تا زخمش جوش بخورد.
بعد از نيم ساعت پياده روی، زانوهايش ضعف می رود. يک جراحی سنگين و يک 
هفته كه فقط سوپ خورده است. روی پله ی خانه ای می نشيند تا كمی خستگی دركند. نه 
كسی را دارد كه سراغش برود، نه جايی را كه بخوابد. چند ماهی هر شب خانه ی كسی 
ماند، تا همه جوابش كردند. صدای قاروقور شكمش را كه می شنود، خوشحال می شود 
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كه برای اولين بار فكر اين وضع را كرده بوده. قندی از جيبش درمی آورد و در دهانش 
می گذارد و ذره ذره از ذوب شدن آن روی زبانش لذت می برد. عنقريب باران می گيرد. 
خوشحال است كه هنوز پالتو ش را دارد. هرچند اصاًل شگون ندارد. نشانه ی اين است كه 

به زودی آن را هم از دست می دهد.

دكتر گفته بايد از سرما پرهيز كند، او هم نپرسيده چه طور، چون دكتر مطمئناً نمی داند. قند 
ديگری از جيبش درمی آورد و در دهانش می اندازد. هوا سوز تندی دارد و بايد فكری كند. 

سر چهارراه می ايستد و به اطراف نگاه می كند و مسجدی را آن طرف خيابان می بيند. 

چند نفری در مســجد نماز می خوانند و دو تا پيرمرد هم گوشــه ای نشسته اند و چيزی 
می خوانند. تصوری ندارد كه آخرين بار كی پايش را به مسجد گذاشته، حتا برای مراسم 

ختم. گوشه ای را پيدا می كند و دراز می كشد.
نه انتظار چيزی را دارد و نه ذهنش خالی است. فكرش در جنب وجوش است، اما هر 
تكه ی پراكنده ی فكرش، از كانون ذهنش می گريزد. بايد در انتظار اليه اليه شدن ذهنش 
در پايان اين گريز از مركز بماند، هرچند سال هاســت كه بيهوده منتظر است. شايد آن 
وقت بتواند از معنای آشوب و هياهوی طاقت فرسای افكار درهم ريخته اش تصويری به 
دست بياورد و راهی برای زندگی درهم شكسته اش پيدا كند. اما اين هم »شايد« ديگری 
است و او از شايدها خسته شده. هوای سرد و ســرخی غروب كه از پنجره ی نمازخانه 
به داخل می زند، دلش را پر كرده. سكون غروب و بازی اسرارآميز رنگ ها آرامشی به 
او نمی بخشــد. اگر آن طور كه می گفتند، نجات دهنده در خورشيد نشسته، اگر همه را 
مي بيند و از دردها و غم ها آگاه است، اگر كوچک ترين پيمان شكنی، ساده ترين رنج ها 
و كوچک ترين لذت ها از چشمش دور نمی ماند، پس چرا هربار خورشيد در چنان ابهام 
غم انگيزی غروب مي كند و آدم ها را نااميد به جا می گذارد؟ مدت هاست با لذِت تماشای 
غروب آفتاب وداع كرده. همراه با آخرين غروب، هرآنچه می تواند دل های آدميان را 
بلرزاند، در افق فرورفت و او با رعشه ای دردناك، غروب لذت ها و رنج های آدميان را 
در قلبش تماشا كرد. ديرزمانی است كه پرده ای كه فقط زيبايی ها را بازمی تاباند، برای او 
پاره شده است. ديگر جز كشتار، جز پيدايش استبدادهای نو و رفتن استبدادهای كهنه، 
دروغ و تيرگی و تاريكی، توده  ی متعفن تمدن و وحشتی كه بر فراز هر فردا آويخته است، 
چيزی نمی بيند. هراسان نيست، اما از انسان بودنش شرمزده است، و از وظيفه ای كه روزی 
بر عهده گرفته بود و ديگر هركار مي كند، انگار داغ آن وظيفه روی تنش خالكوبی شده 
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و از آن رهايی ندارد. تمنای زايشی دوباره دارد، اما جريان لزج جهان برايش بازنمی ايستد 
و تنها در ابديتی مبهم سرگردان است.

با خودش غريبه شده، حتا قلبش هم جايی بيگانه به نظر می رسد، انگار تمام طلسم هايی 
كه هويت او را تعريف می كنند، به وردها و سحرهای خصمانه مبدل شده اند. مدت هاست 
كه دارد به تدريج ُخرد مي شود و می داند اگر سرانجام اين خرده ها را جمع و به هم وصل 

نكند، تمام اميدش را برای بازيافتن فرديتش، با عملی ويرانگر نابود مي كند.
در دشتی از سرخس های عظيم و خزه ها و باتالق های پوشيده از گل های گوشتخوار 
است. آسمان از پرواز پرندگان تيزچنگال و غول آسا سياه شده. قعر درياها از به هم پيچيدِن 
درندگان تيزدندان دريايی آشفته است و او در ميان اين دوزخ، هراسش را فرياد می زند. 
از ميدان خونين جنگشان مي گريزد و همان طور كه گوش هايش را گرفته تا آن صداهای 

بدوی پناه مي برد. َكركننده را نشنود، به درون جنگلی 

 كســی به پايش مي زند، چشــم هايش را با وحشــت باز مي كند، از عرق ســرد خيس 
شده است.

»آقا پاشو برو، می خواهم دِر مسجد را ببندم.«
زانوهايش را توی شــكمش باال آورده و ســرش را روی سينه اش خم كرده و مثل 
جنين، دست هايش را جلو صورتش به هم چسبانده است. آرام پاهايش را باز مي كند و 
مي نشيند و همان طور كه سرش را می خاراند، پيرمرد تكيده و قدكوتاه خادم مسجد را 
نگاه مي كند كه خم كمرش قدش را كوتاه تر هم كرده. ريش تُنُكی دارد و عرقگيرش 

سِر تراشيده اش را پوشانده است.
چشم هايش را مي مالد: 

»مگر شب ها دِر مسجد را می بندند؟«
 پيرمــرد ســرفه ای مي كند و بــا لهجه ی غليظــي مي گويــد: »آره آقــا، می بندند، 

خير پيش.«
»مگر خدا شب و روز دارد؟«

پيرمرد چپ چپ نگاهش مي كند و استغفراهلل مي گويد: »كفر نگو جوان، كفر نگو.«
همان طور كه جای بخيه هايش را می مالد، مي گويد: »فكر كردم شب ها مسجد باز 

است، برای آدم های بی پناه.«
»آن قديم ها بود. چند سال است مسجد نيامده ای؟ بيست سالی می شود كه شب ها دِر 

مسجد را می بندند. شده بود النه ی معتادها و دزدها.«
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 »ايــن بدبخت هــا شــب ها پنــاه می آوردنــد بــه خانــه ی خــدا، آن وقت شــما 
بيرونشان می كرديد؟«

پيرمرد سرفه ی خشكی مي كند و داد مي زند، يا فكر مي كند دارد داد می زند: 
»آقا ِد برو بيرون، مأمورها را صدا می كنم ها!«

او قاه قاه مي زند زير خنده، بعد دستش را روی زمين مي گذارد و به زحمت از جايش 
بلند مي شود. پيرمرد از ترس عقب عقب مي رود، بعد پشتش را به او مي كند و همان طور 

كه بدنش به اين طرف و آن طرف لنگر می اندازد، تندتند دور مي شود. 
حدس مي زند كه احتماالً می رود به پليس تلفن كند. برايش مهم نيست. يک شب در 
كالنتری بخوابد بهتر است تا توی اين سرما در خيابان بخوابد. اما قضيه فقط به خوابيدن 
در كالنتری ختم نمی شــود. بايد با ده ها نفر حرف بزند و بگويد چه كرده و كی هست 
و چی شده... اگر راســتش را بگويد كه به تيمارســتان می برندش و اگر دروغ بگويد، 
مدركی ندارد تا هويت دروغينش را ثابت كند... فكرش هم كالفه اش می كند. به طرِف 

دِر مسجد راه مي افتد.
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بخشیازکی خسرو و راز جام ورجاوند

تمام جهان محصول اصل تضاد است. این مفهوم در تمام اساطیر و ادیان آمده. رویارویی اهریمن 
و سپندمینو سبب پیدایش دنیاست. همواره نیرویی در تالش حفظ تعادل، و دیگری در صدد 
بر هم زدن تعادل بوده است. نیروی آفریننده، در نقطه ای از سرگذشت جهان، وظیفه ی تکمیل 
آفرینش را بر عهده ی انسان گذاشت. از همان آغاز، انسان ها بدون اینکه بدانند یا بخواهند، به سه 
گروه تفکیک شدند: »سرمان ها« یا »ُمغان«، خزانه داران و نگهبانان حکمت ازلی؛ »اشاوان ها«، 

نگاهبانان و حافظان وضع موجود؛ و »انگراوان ها« که وظیفه شان تغییر وضع موجود بود.
هرکسی به یکی از این سه گروه تعلق دارد و مطابق آن نقش خودش را در تاریخ بازی 
می کند. انتخاب هم با خودش است؛ هرکسی، جایی در زندگی اش، مجبور می شود نقش خودش 

را انتخاب کند. چاره ای ندارد.
هدف انسان بر روی زمین، تحقق آفریدگار درونش است. قصد خالق، خلق عده ای بنده 
و مرید نبود، می خواست سلسله ی آفرینش ادامه یابد و از درون مخلوقات، آینده ای خلق شود و 
امکانات تازه ای پدید آورد. هر انسانی، پیشنهادی برای آفرینش بعدی است. این گونه، آفرینش 
خود موجودی مستقل می شود که تصمیم بعدی اش را هیچ کس نمی داند. مهم تداوم سلسله ی 
آفرینش است. به هر قیمتی. این همان بار امانت انسان است و اگر یک نفر بود که معناي واقعي 

این وظیفه را مي شناخت، کی خسرو بود. 
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طاهره در بيابان سرگردان است. باد می وزد و فقط شفقی از روز مانده. با پاهای كوچكش 
می دود. راه خانه شان را گم كرده و يادش نمی آيد چه طور از اينجا سردرآورد. همين 
يادش است كه دست مادرش را رها كرد و بعد اينجا بود. تنش می لرزد. در اين سايه روشن 
فقط صورت گرگ ها و ديوها را می بيند. شــب جمعه است. حس می كند خاك زيِر 
پايش جابه جا می شود، جيغ می كشد و با چشم های بسته پا به فرار می گذارد و يک دفعه 
پايش به چيزی گير می كند و می خورد زمين. ريشه ی درختی است كه از زمين بيرون 

زده. ديگر بلند نمی شود. همان جا درخت را بغل می كند و می زند زير گريه: 
»خدايا به دادم برس.«

صدايی می شنود: »چه می خواهی دختركم؟«
طاهره هق هق كنان می گويد: »مادرم را!« 

اما بعد با تعجب چشم هايش را باز می كند. درخت است كه حرف می زند؟ سرش را 
باال می آورد. زنی به جای درخت ايستاده و طاهره پاهايش را بغل كرده. صورتش نورانی 

است، مهربان و خسته. طاهره با حيرتی كه حسی از شوق دارد، می پرسد: 
»خانم، شما كی هستيد؟«

صورت زن را در آن نور شديد نمی بيند، حركت لب هايش را نمی فهمد، اما صدايش 
را می شنود: »طاهره جان، دختركم، از خدا كمک خواستی؟«

طاهره می لرزد: »شما خداييد؟«
حس می كند كه زن لبخند می زند: 

»من آن درختم كه در آغوش گرفته بودی، آمده ام به پاسخ نياز تو.« 
دســتش را دراز می كند و دختر را از جايش بلند می كند. طاهره ديگر نمی ترسد، 
خودش را به زن می فشــرد و راه می افتد. زن دســتش را دور شانه ی دختر حلقه كرده. 

می پرسد: »طاهره، چه می خواهی؟«
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»می خواهم بروم خانه.«
زن می ايستد. طاهره سر بلند می كند و اين بار چشم های نافذ زن را می بيند.

»طاهره، از حاال تا پس از مرگ، اگر به من پناه می آوری، نه از بهر خودت باشد كه 
برای ديگران، نه از بهر خود بخواه، كه برای همسايه. آمده ام به پاسخ نياز تو، ليک نيازی 
كه از آِن تو باشــد، لكن برای تو نباشد. نمی توانم از رنجت در اين جهان بكاهم، ليک 
می توانی از رنج همسايه ات بكاهی. دخترم، جز آنچه برای ديگران بخواهی، دعايی بر 

تو برآورده نخواهد شد.«
طاهره درست نفهميده، فقط همين قدر كه بايد برای كس ديگری چيزی بخواهد. 

می گويد: »بابام، بابا مريض است. چشم هايش دارد كور می شود. شفايش بده.«
»شفا دست خداست. چيزی ديگر بخواه.«

»مادرم. مادرم پسر می خواهد. پنج تا دختر دارد، اما پسر می خواهد.«
زن دستش را از دور شانه ی طاهره برمی دارد و از درون ردايش جامی به رنگ زمرد 

بيرون می آورد و به دست طاهره می دهد.
»طاهره، اين جام امانت انســان اســت نزد تو. بــرای تو فقط رنج مــی آورد، ليک 

پاسداری اش وظيفه ی توست، تا برسانی اش به دست آن كه در انتظارش است.«
طاهره جام را می گيرد و نگاهش می كند، و ناگهان، بدون اينكه بفهمد چرا، خواب 

به او حمله مي آورد. ديگر نمی تواند چشم هايش را باز نگه دارد. می گويد: 
»باشد خانم، نمی شود برگردم به خانه؟«

مادربزرگ آدورا می گفت آن موقع كه اين خواب را ديد، فقط ده سالش بود. از خواب 
كه پريد، شروع كرد به جيغ زدن و مادرش كه دوان دوان به سراغش آمد و بغلش كرد، 

خوابش را برای او گفت.
فردايش چشم های تراخمی پدرش بهتر شد و يک هفته بعد، انگار نه انگار كه داشت 
كور می شد. طاهره را پيش معبر بردند. گفت آن زن حضرت معصومه بوده و بايد طاهره 
را به اولين سيدی كه به خواستگاری اش بيايد، شوهر بدهند. مادرش هم ده ماه بعد پسری 
آورد كه اسمش را گذاشتند ماشاءاهلل. يک سال بعد طاهره را شوهر دادند؛ به سيد يداهلل، 

مردی بيست وشش ساله كه از زن اول مرحومش دو دختر داشت.
مادربزرگ می گفت وقتی از خواب پريد، جام زمردی رنگی در دستش بود. مادرش 
می گفت البد آن را ديروز كه با خواهر بزرگش رفته بوده بازار، خريده. اما مادربزرگ 

مطمئن بود كه اين همان جامی است كه آن زن به او داد.
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وارد صحن كه شدند، اندوهی دل آدورا را فشرد. يک لحظه فكر كرد مادربزرگش است 
كه گوشه ی صحن لنگان لنگان راه می رود. چشم هايش را بست و نفس عميقی كشيد. زنی 
كه تمام زندگی اش را در گرو اعتقادش به حضرت معصومه گذاشت. آن وقت ها مامانی 
سالی دو سه بار آدورا را می آورد اينجا. به خصوص تابستان ها كه تعطيل بود. صبح ها در 
شهر گشت می زدند و يک بار هم پسر خانم صاحبخانه ی مامانی آن ها را برد به جمكران. 

گاهی هم پيرزن صاحبخانه برايش قصه می گفت.
حرم حضرت معصومه هميشه احساس خوبی به او می داد. اين همه آدم می آمدند به 
زيارت آرامگاه زنی كه تقريباً هيچ چيز درباره اش نمی دانستند جز اينكه خواهر امام رضا 
بوده و داشته به سمت خراسان سفر می كرده تا خودش را به برادرش برساند، كه در قم 
بيمار می شود و فوت می كند. اما در خيلی از شهرهای ايران، امامزاده ای هست كه آرامگاه 
يكی از برادرها يا خواهرهای امام رضا بوده و می خواسته به او ملحق شود، كه در راه اجل 

امانش نمی دهد. پس حضرت معصومه چه نكته ی متمايزی داشته كه اين قدر مهم شده؟
 از اســفنديار جدا شــد و به بخش زنانه ی حرم رفت. هفت هشــت زن جوان و پير 
گوشه  و كنار روی زمين نشسته بودند و قرآن يا زيارت نامه می خواندند. كنار ضريح خلوت 

بود. آرام رفت و دستش را به ضريح گرفت. 
برای آدورا كه سال ها در ميان اسطوره ها و افسانه ها تحقيق كرده بود، جذابيت اينجا 
بيشتر هم بود، چرا كه او می دانست قدسيت حضرت معصومه، فقط از همشيرگی امام رضا 
نيست، از مكانی هم هست كه در آن دفن شده. اين مكان نگذاشته بود حرم معصومه مثل 
خيلی از امامزاده های ديگر، فقط اهميت محلی پيدا كند و قم را يكی از مهم ترين مراكز 
دنيای شيعه كرده بود. همين قدسيت بود كه مامانی را كشاند به قم و تا آخر عمرش آنجا 
زندگی كرد. آناهيتا هم مثل معصومه يعنی بی گناه، و آدورا می دانست معبدی از آناهيتا 
در اين منطقه وجود داشــته كه االن ديگر اثری از آن نيست، كنار چشمه ای كه آن هم 
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ديگر ناپديد شده. انگار اينجا جايی باشد كه گناهان آدم پاك می شود، اما بدون توبه، 
بدون مكافات، بدون وحشت جهنم.

اشک در چشم هايش جمع شد. اعتقادات مذهبی محكمی نداشت. اما گريه اش گرفته 
بود. پيشانی اش را آرام به ميله های فلزی ضريح چسباند و بی سروصدا هق هق كرد. درست 
مثل موقعی كه مادربزرگش همان طور كه اشک توی چشم هايش جمع شده بود، برای 
هزارمين بار داستان سياوش را برايش می گفت، داستان شاهزاده ی پاك نهادی كه جانش 
را در گرو آرمانی بزرگ گذاشــت. اصاًل همه چيز از آن قصه شروع شده بود، عشق او 
به داستان های حماسی و اساطيری، و، عشقش به پسر سياوش، كی خسرو، كه رستاخيز 
سياوش بود و به آدورا كمک می كرد در دام يأس نيفتد... كه مبادا سياوش بيهوده مُرده 
باشد. كی خسرو انتقام سياوش را گرفته بود. افراسياب، قاتل سياوش را به سزاي جنايتش 
رسانده بود... اما مادربزرگ هيچ وقت داستان كی خسرو را نمی گفت، فقط سياوش... و 

آدورا خودش به دنبال بقيه ی داستان رفته بود.
»آدورا جان خوش  آمدی.«

حس كرد مادربزرگش سرش را نوازش می كند. مامانی آزادی را پيدا كرده بود، اما 
به بهای خيلی سنگينی. همه چيزش را از دست داد، ولی هميشه لبخند می زد، مثل حاال 
كه كنار آدورا ايســتاده بود و نگاهش می كرد. با همان مچ های قوی اش كه دِر همه ی 
بطری هايی را كه مردها هم نمی توانستند باز كنند، با يک حركت باز می كرد، صورت 
بيضی و چشم های عسلی اش، آن خاِل مشهور روی گونه ی چپش كه به آدورا هم رسيده 

بود، و پشت خميده اش، كه پدرش می گفت زمانی قامتی كشيده و بلند بوده...
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اين بار كه زنگ كتابخانه را زدند، در از داخل باز شــد. در را فشــار دادند و رفتند تو. 
اسفنديار اطراف را نگاه كرد: 

»به هر چيزی شبيه است جز كتابخانه.«
راست هم می گفت. بيشتر به خانه شــبيه بود. با راهرو باريک ورودی با جالباسی و 
جاكفشی، كه دِر دو سه اتاق به آن باز می شد، و در انتهای راهرو، پلكانی به طبقه ی دوم. 
تنها چيزي كه به آن ها مي فهماند آنجا كتابخانه است، بوي مطبوع كتاب بود، بويي كه 
براي آن هايي كه با كتاب سروكار دارند، يک رمز ارتباطي است... هركسي از بوي كتاب 

كهنه خوشش نمي آيد.
دوتا پای مردانه را ديدند كه از پله ها پايين می آمد و صدای پاهايش روی تخته های 
چوبی پله ها در راهرو می پيچيد. سپس باالتنه و سِر صاحب پاها پيدا شد. مرد سی و شش 
هفت ســاله ای بود با پيراهِن كتانی بلندی كه تا روی زانوهای شلوار سفيدش می رسيد. 
پيراهنش را روی شــلوارش انداخته بود، به جای صورت، يک توده مو داشت. موهای 
سرش ريخته بود، اما ريش بلندش تا روی سينه اش می رسيد. آن ها را كه ديد، با لبخند 

نزديک شد و با لهجه ی بلوچی گفت: »سالم، امری داشتيد؟«
اسفنديار گفت: »ما فكر می كرديم اينجا كتابخانه است.«

مرد ريشو اسم كتابخانه را كه شنيد، گل از گلش شكفت:
 »معلوم اســت كه كتابخانه اســت، منتها توی اين شــش ماه، شــما اولين نفريد كه 

می آيد اينجا.«
دستش را به طرف اسفنديار دراز كرد: »من علی زينالی هستم. خوش  آمديد.«

اسفنديار هم با او دست داد و خودش و آدورا را معرفی كرد و كارتش را به مرد ريشو 
داد كه نگاهی به آن كرد و گذاشت توی جيبش. اسفنديار ادامه داد: »اين خانم همكارم 

به خاطر كتابخانه ی شما از تهران آمده اند اينجا.«
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علی زينالی با كنجكاوی به آدورا چشم دوخت و از سرتاپايش را برانداز كرد. شايد 
مانده بود كه آن زن ميانسال قدبلند و خوش پوش با آن  چشم های عسلی، با آن مانتو كرم 
خوشرنگ و روسری سفيد با گل های آفتابگردان، كه به شكلی برازنده و نه مبتذل، بدون 
اينكه بخواهد مخفی كند كه كم كم دارد با ســال های جوانی اش خداحافظی می كند، 
زيبايی و نفوذش را بر هر فضايی حاكم می كرد، آنجا چه می كند. آدورا ته چشم هايش 
برقی ديد. اما چند لحظه بعد، نگاهش را پايين انداخت و برق چشــم هايش رفت. انگار 

نااميد شده بود.
اسفنديار توضيح داد: »ســعی كرديم قبل از آمدنمان زنگ بزنيم، اما انگار تلفنتان 

خراب است.«
ميزبان به سمت راست اشاره كرد: 

»بفرماييد در اتاق نشيمن. االن می رسم خدمت تان.« 
خودش جلو افتاد و دِر اتاق را باز كرد:  

»خيلی راه آمده ايد، تا كمی استراحت كنيد، من هم برايتان چايی می آورم.«
اتاقی بود با قاليچه و مبل های راحتی عالــی و دو آباژور كوچک در دو طرف. در 
و ديوار اتاق پر از تابلو بود و روی ميز عســلی كنار مبل، مجسمه ی كوچكی كه آدورا 
خوب می شناخت، كپی ميترای گاواوژن موزه ی بريتانيا. اسفنديار نشست و آدورا گشتی 
در اطراف اتاق زد. مدتی تابلوی شكارچی عظيمی را نگاه كرد كه آب دريا تا زانويش 
می رسيد؛ اوريون، شكارچی اسطوره ای يونان. كنارش باز هم تابلويی يونانی بود، هراكلس 
پهلوان، در حال مبارزه با گاو. روی ديوار آن طرف اتاق، يک نقاشی پاپيروس مصری 
بود، از اوزيريس، موقعی كه مردگان را داوری می كند. روی ديوار مقابل پنجره هم يک 

اسطرالب قديمی نصب شده بود.
صدای علی زينالی را از پشت سرش شنيد: »مال حداقل هفتصد سال پيش است، به 

جنگ های صليبی برمی گردد.«
آدورا برگشــت و به ميزبانش كه داشــت ســينی چای را روی ميز می گذاشــت، 
 گفت: »می دانيد نظامی گنجوی می گويد اســكندر اسطرالب را از روی جام جهان بين 

كي خسرو ساخته ؟«
علی زينالی جواب داد: »اين هم فرضيه ای است، چرا نمی نشينيد؟«

اسفنديار اجازه گرفت و سيگاری روشن كرد و شروع كرد به صحبت از آب و هوای 
بد و رانندگی بد مردم در اتوبان، و آدورا با كنجكاوی چايش را خورد.

سكوت حاكم شد.
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ميزبان نگاهی به آدورا انداخت و پرسيد: »خوب، چه كمكی از دستم برمی آيد؟«
آدورا كتابچه را از كيفش بيرون آورد و جلوی علی زينالی گذاشت. مرد ريشو كتاب 

را كه ديد، لبخند زد و چيزی نگفت.
آدورا گفت: »مُهر كتابخانه ی شما تويش است.«

مرد ريشو كتاب را از روی ادب برداشت و ورق سريعی زد و روی ميز گذاشت.
آدورا پرسيد: »كتاب را شما برای ما فرستاديد؟«
ميزبان بعد از سكوت كوتاهی جواب داد: »بله.«

»هيچ نشانی يا نامه ای رويش نبود.«
»نه، نبود.«

»پس برای چه فرستاديدش؟«
»برای اينكه اگر برايتان جالب بود ــ كه ظاهراً بوده ــ باالخره پيدايم می كرديد.«

اسفنديار كه بيرون از صحبت مانده بود، ته سيگارش را در زيرسيگاری خاموش كرد 
و سعی كرد وارد صحبت شود: »شما نوشته ايد؟«

قلب آدورا تندتند شروع كرد به زدن.
 علی زينالی خنديد: »نه. ولی به نظرم رســيد كه خوب اســت يكی در انتشــارات 

شما بخواندش.«
آدورا با هيجان سؤال كرد: »كجا می توانم پيدايش كنم؟«

علی زينالی پرسيد: »كی را؟«
آدورا جا خورد و با حالتی عصبی جواب داد: »نويسنده اش را ديگر!«

ميزبان بدون اينكه جواب بدهد، رو كرد به اسفنديار: 
»انتشارات خوبی داريد، خيلی از كتاب هايتان را توی كتابخانه مان داريم.«
اسفنديار كه خوشش آمده بود، پرسيد: »اينجا چه جور كتابخانه ای است؟«

»آقای برقعی چهار پنج ســال پيش فوت كرد و خانــه و كتاب هايش را وقف كرد 
تا كتابخانه بشــود. خانواده اش دنبال كسی می گشتند كه وصيت پدرشان را اجرا كند و 
پولی هم نخواهد. من گرافيستم. در تهران زندگی می كردم، اما يكی از دوست هايم كه 
می دانســت به فكر فرار از تهرانم، مرا بهشان معرفی كرد. پيشنهاد كردند توی اين خانه 
زندگی كنم و كتابخانه را بگردانم. اجازه دادند دفتر كارم را به اين خانه منتقل كنم. حاال 
اينجا هم زندگی می كنم و هم كار. هفته ای يک روز هم می آيم تهران تا سفارش هايم 

را بگيرم و تحويل بدهم.«
اسفنديار پرسيد: »با ناشرها هم كار می كنيد؟«
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گرافيست جواب داد: »خيلی كم. اگر سفارش بدهند قبول می كنم، اما اغلب كارم 
را نمی پسندند. به درد جلد كتاب نمی خورد. من معتقدم كه می شود براساس خط و قلمی 
مطابق با مفهوم هر كلمه يا عبارت خلق كرد. اما ظاهراً چرند است، چون ناشرها می گويند 

توی كار من اسم كتاب حتا خوانا هم نيست، چه رسد به انتقال مفهوم.«
موضوع برای اسفنديار جالب شده بود. اما آدورا داشت بی حوصله می شد: 

»نويسنده اش را چه طور پيدا كنم؟«
اســفنديار كه از بحث به هيجان آمده بود، گفت:  »شايد اگر اسم كتاب هم خوانا 

باشد و خواننده راحت با كتاب ارتباط برقرار كند، موفق بشود.«
و گرافيست، شروع كرد به بحثی بيست دقيقه ای درباره ی چيزی كه آدورا بعدها حتا 
يک كلمه اش را هم به ياد نمی آورد. اما باالخره سرســام گرفت و داد زد: »اين كتابچه 

چه طور به دست شما رسيده؟!«
هردو مرد ساكت شدند. آدورا بلند شد و ايستاد و دستش را به كمرش زد:

»اين كتابچه را فرستاده ايد تا من بخوانمش، كه چی بشود؟«
گرافيست لبخندی زد: »گفتم شايد بخواهيد چاپش كنيد.«

آدورا گفت: »خوب، بايد با نويسنده اش حرف بزنم. البد نويسنده خبر دارد كه اين 
را برايم فرستاده ايد و منتظر است.«

گرافيست يک ابرويش را باال برد: 
»راستش... نه... خبر ندارد. من هم نمی دانم نويسنده اش كجاست. يعنی تا چند ماه 

پيش می دانستم، اما غيبش زد. اگر پيدايش كرديد به من هم خبر بدهيد.«
 اســفنديار با تعجب پرســيد:  »بعــد يک دفعه هوس كرديــد نوشــته هايش را برای 

ناشر بفرستيد؟«
علی زينالی كمی اين دست و آن دســت كرد، نگاهی به آدورا انداخت و باالخره 
جواب داد: »نوشته هايش پيشم امانت بود، يعنی من به زور ازش خواستم بنويسد. آن ها را 
پيشم گذاشت و رفت. موقعی كه می رفت، ازش پرسيدم با اين نوشته ها چه كار كنم، او 
هم گفت هركاری دلت می خواهد بكن، برای من علی السويه است. من هم مدتی صبر 
كردم و بعد فكر كردم بهترين كار اين است كه بفرستمش برای ناشری كه در اين زمينه 
كار می كند. نمايشگاه كتاب كه آمده بودم، فهرست كتاب های شما را ديدم و به نظرم 

رسيد بفرستمش برای شما، تا هركاری دلتان می خواهد بكنيد.«
آدورا چيزی نگفت و به اسفنديار نگاه كرد. اسفنديار گفت: »هرچه بيشتر می گذرد، 

بيشتر كنجكاو می شوم اين متن را بخوانم.«
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آدورا پرسيد: »نمی فهمم، اين قدر به شــما نزديک بوده كه برايتان اين همه مطلب 
نوشته، اما چيزی درباره اش نمی دانيد؟«

طراح لب هايش را كج كرد و جواب داد: »اين طور هم نيست، خيلی چيزها درباره اش 
می دانم، اما درست نيست درباره ی مسائل شخصی ديگران حرف بزنم.«

اسفنديار گفت: »به هر حال، اگر هم تصميم بگيريم اين كتاب را چاپ كنيم، بايد 
نويسنده اش را پيدا كنيم و باهاش قرارداد ببنديم.«

»يک دقيقه صبر كنيد...« زينالی اين را گفت و از اتاق بيرون رفت و يكی دو دقيقه 
بعد، با دفترچه ای برگشــت و همان طور كه ورقش می زد، گفت: »اين شماره ی تلفن را 

يادداشت كنيد...« 
شماره ی تلفن را كه  خواند، آدورا با عجله در تلفن همراهش وارد كرد. 

زينالی گفت: »اين آخرين شماره ی تلفنی است كه ازش دارم، ولی چندماهی است 
ديگر اينجا نيست. صاحبخانه اش عجوزه ای است كه هردفعه اسم زئير را می آورم، فحش 
و ناسزا را اول به او و بعد به من می كشد و جوابم را نمی دهد. شايد شما توانستيد چيزی 

ازش دربياوريد.«
زينالی قبل از اينكه حرفش را بزند، نگاه عميق ديگری به آدورا انداخت: 

»هرچه زودتر پيدايش كنيد، بهتر. خيلی ها دنبالش می گردند.«
آدورا شانه هايش را باال انداخت و پرسيد: »چرا به پليس خبر نداديد؟«

»همه ترجيــح می دهند پليس از قضيه خــارج بماند. ضمن اينكــه فقط پيدا كردن 
جسمش كافی نيست. بايد تمام وجودش پيدا بشود. آن آفريدگار درونش كه اين همه 

ازش حرف زده.«

سِر راهِ  برگشتن به تهران، سری به گورســتان بقيع زدند تا آدورا بعد از سال ها سِر گور 
مادربزرگش برود. آدورا سنِگ گور مادربزرگش را شست و به سنتی كه مادربزرگش 
دوست داشت، كمی گندم را كه توی راه خريده بودند، روی قبرش ريخت. مادربزرگش 
می گفت مورچه ها كه می آيند و اين دانه ها را می برند،  ثوابش به مرده می رسد. اسفنديار 
دورتر ايستاد تا آدورا خلوتش را با مادربزرگش داشته باشد. آدورا آن قدر ايستاد تا مورچه ها 

يكی يكی پيدا شدند، سپس بی سروصدا به طرف اسفنديار آمد: 
»برويم.«

اسفنديار همان طور كه دنده را عوض می كرد، پرسيد: »حاال زنگ می زنی؟«
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آدورا فكری كرد و جواب داد: »نمی دانم... راستش ديگر زياد هم مهم نيست. دكتر 
مهتاش ظاهراً بيراه هم نمی گفت. اين ها فقط آماتورند. يكی هذيان هايش را نوشته و يكی 

ديگر هم فرستاده، به درِد رساله ي من نمی خورد.«
اسفنديار ساكت شد. گرد نوميدی را در چهره ی آدورا ديده بود. خواست موضوع را 

عوض كند: »چه طور بعد از اين همه سال به فكرت افتاد سری به مادربزرگت بزنی؟«
آدورا مكثی كرد: 

»اين چندوقته خيلی به فكرش بودم. خيال كردم اگر سِر مزارش بروم و باهاش حرف 
بزنم، جوابم را می دهد. اما فايده ای نداشت. مادربزرگم توی اين قبرستان نيست.«

اسفنديار با تعجب به طرف آدورا برگشت: 
»نيست؟ كجاست؟«

»توی حرم ديدمش. با همان لباس كتانی سرتاسری آبی اش و چادر سياه و پاهای پر 
از ميخچه اش.«



59

يقه ی پالتو ش را باال زده و تكمه هايش را بسته و قوزكرده، راه مي رود. حسرت خواب 
دارد. شايد خستگی جســمانی بتواند او را از كابوسش نجات بدهد. چند ساعت خواِب 
آرام نعمت بزرگی است. توی بيمارستان، با مرفين، چند شبی خوابيد. حاال ديگر مرفينی 
در كار نيست و او باز همين كه چشمش را روی هم می گذارد، آن هيوالها را مي بيند. بايد 
خسته بشود. بايد آن قدر راه برود كه ديگر نتواند روي پايش بند بشود، تا بندبند بدنش 

از او تمنای خواب كنند. 
خيابان ها تاريک و خلوت است. همه در آن خوابی كه او حسرتش را دارد. چه طور 
آن قدر راحت می خوابند؟  شــايد آن كابوس را پذيرفته اند. شــايد ديگر كابوس نيست، 
رؤيای شيرينی بر ذهن های خسته است. كم كم از تعداد چراغ های روشن كم می شود، 
اما هنوز جسمش از او تقاضای خواب نكرده. چشم هايش خسته است، اما تنش نه. دنباِل 

خواب مرگ است. 
ناگهان چشمش به نور آتشــي در انتهاي يک خرابه مي افتد. ترديد نمي كند و جلو 
مي رود. آتش از توی بشكه ی فلزی سوراخ سوراخ زنگ زده ای بيرون می زند و كنارش، 

شبحی چمباتمه زده و پتويی روی شانه اش انداخته است.
آرام به شبح نزديک مي شــود و نگاهش مي كند كه بی توجه به او، از داخل قوطی 

كنسرو چيزهايی درمی آورد و در دهانش می گذارد.
»می شود اينجا بنشينم؟«

شبح سرش را برمي گرداند و نور آتش توی صورتش مي افتد و پيرمردی شكسته را 
مي بيند كه مدت هاست سر و صورتش را اصالح نكرده. پيرمرد مي خندد: 

»نه آتش مال پدرم است و نه اين خرابه.«
كنار بشكه مي نشيند و دست هايش را نزديک آتش مي گيرد. پيرمرد تعارف مي كند: 

»بفرما شام.«
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ساعت هاست شــكمش قاروقور می كند. با عالقه ســرش را برمي گرداند تا نگاهی 
 به شــام پيرمرد بيندازد. پيرمرد از توی گونی كنار دســتش چند قوطی كنســرو نصفه، 
چند تكه نان نيم خورده ی كپک زده و يكی دو تكه استخوان قلم بيرون مي آورد و جلوی 

او مي گذارد.
»بفرما، منوی سرآشپز!«

با بی رغبتی آن منوی كامل را بررسی مي كند. پيرمرد خنده ای مي كند: »همه اش مقوی 
است. خيالت راحت باشد! از توی آشغال های خانه های باالی شهر پيدايشان كردم.«

سعی مي كند ســروصدای شكمش را بخواباند و بی خياِل شــام شود. پيرمرد قوطی 
خالی كنســرو را كنار مي اندازد و يک تكه استخوان برمي دارد و همان طور كه محكم 
كِف  دستش می كوبد تا مغزش را خارج كند، مي گويد: »مردم ديگر چيزهای خوب را 
دور می اندازند و بدهايش را می خورند. مثاًل ببين، كسی ديگر مغز استخوان نمی خورد. 

مغز استخوان مركز ساخت گلبول های قرمز است...«
با تعجب به پيرمرد بی خانمانی خيره مي شود كه از سازوكاِر ساخت گلبول های قرمز 

مي گويد. آواره اي كه با هيجان دانشش را به رخ او می كشد: 
»خونساز است. به خصوص برای پيرمردهايی مثل من معركه ست...« و اشاره ای به نان 
كپک زده مي كند: »يا اين كپک نان. مردم همين كه نانشان كپک می زند می اندازندش 
دور، اما نمی دانند كپک ضدعفونی كننده اســت. هم آدم را سير می كند و هم معده و 

روده اش را تميز می كند... فقط بايد به مزه اش عادت كرد.«
ســرانجام نگاهش را به نگاه حيران مرِد ازراه رسيده مي دوزد و مي پرسد: »اگر االن 

انتخاب داشتی، دوست داشتی چی بخوری؟«
با تعجب جواب مي دهد: »سرشيِر تازه!«

پيرمرد با لبخند نان را كف دست او مي گذارد: 
»بخور جوان، بخور. معلوم اســت مريض احوالی. قيافه ت خيلی نزار است. بخور تا 
زنده  بمانی و يک روزی بتوانی دوباره سرشير بخوری، وگرنه می ميری و ديگر هيچ وقت 

از سرشير خبری نيست.«
نمي فهمد كی نان را در دهانش گذاشته و می جود. وقتی به طعم كپک عادت مي كند، 
تازه تمام گرسنگی عالم بر سرش خراب مي شود و با حرص و ولع شروع مي كند به خوردن 

هرچيزی كه دِم دستش است.

پيرمرد پتوی پاره اش را كنار آتش پهن مي كند: 
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»دو تا پتو بيشتر ندارم، يكيش را می اندازم رويم، يكيش را زيرم. تو هم آن پالتو را 
بينداز زيرت، اوركت من را هم بينداز رويت.«

كنار آتش دراز مي كشند. بعد از مدت ها حس خوبی دارد. مي گويد: »حالم بد بود. 
ممنون كه گذاشتی پيشت بمانم.«

پيرمرد جواب مي دهد: »اين زمين، آن آســمان، آتش، همه اش مال خداست. من 
كی ام كه كسی را از خانه ی خدا بيرون كنم؟«

زير لب مي گويد: »اما امشب مرا از مسجد خدا بيرون كردند.«
به آسمان خيره مي شــود كه ابرهايش رفته و برخالف هرشب، آلودگی هوا مانع 
ديدن ســتاره ها نمی شود. به آسمان، به ستاره ی شــباهنگ و منظومه ی شكارچی خيره 
مي شود كه هزاران سال است گرزش را باال گرفته تا بر سر آن گاو فرود بياورد. از او 
مي پرسد چه بايد بكند. شكارچی جواب نمي دهد و او بی تصميم مي ماند. سرانجام آزاد 
است. اگر بشــود آن وضع را آزادی ناميد. نه پولی دارد تا آزادی اش را تغذيه كند، نه 
كسی را كه آزادی اش را با او سهيم شود. اين آزادی به چه درد می خورد؟ تا كي بايد 

اين آزادي را تحمل كند؟
رو مي كند به پيرمرد و مي پرسد: »تو چرا از اينجا سردرآورده ای؟«

»من دكترم، سی وهشت سال پيش از اين شهر رفتم و پريشب برگشتم. آمده بودم زنی 
را ببينم كه زمانی عاشقش بودم و گذاشتمش و رفتم تا دنبال معنای مرگ بگردم.«

سكوت. نمي خواهد ســكوت را بشــكند، اما پيرمرد دوباره ادامه مي دهد: »امشب 
 ديدمش، هنوز هم عاشــقش بودم. بدتر از همه، فهميدم كه آن سی وهشــت ســال، به 

زحمتش نمی ارزيد...«
آرام مي پرسد: »نمی ارزيد؟«

پيرمرد جواب مي دهد: »راســتش يک كمی بی انصافی است كه بگويم نمی ارزيد، 
خيلی چيزها ياد گرفتم. همين ديروز، موقعی كه داشــتم خيابانی را همين جوری برای 
دلم جارو می كردم، به زنی ســردرگم كمک كردم منتظر نمانَد و برود سراغ كسی كه 

منتظرش است.«
بعد مي پرسد: »تو چی؟ تو از خودت بگو جوان.«

»چيز زيادی برای گفتن نيست، يک مشــت خاطرات پراكنده كه ترجيح می دهم 
يادم نيايد. توی زندگی ام همه كار كرده ام. اما بيشتر از همه، معماری را دوست داشتم و 
چند سالی توی يک شركت مهندسی، طراحی خارجی ساختمان ها را می كردم. اما بيكار 

شدم... االن هم كاری ندارم.«
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پيرمرد مي خندد: 
»ديگر بگير بخواب. فردا پس فردا مجبور می شوی تصميم بزرگی بگيری و هزينه اش 

را هم بدهی. پس حاال تا وقت داری، بی خيالی طی كن.«
مرد سعی مي كند ساكت بماند و بخوابد، اما از مدت ها پيش سؤالی در ذهنش حک 
شده كه ناگهان اين احساس بهش دســت داده كه اين پيرمرد كسی است كه می تواند 

جوابش را بدهد.
»من چه كار كنم؟«

پيرمرد مي گويد: »آدم چيزهای زيادی را ندارد، امــا چيزهای كمی را دارد. بگرد 
ببين چی داری، معموالً همان هم خيلی اســت. آدم تا ندانــد چی دارد، نمی فهمد كجا 

بايد برود.«
بعد از چند دقيقه سكوت، مرد نااميدانه مي پرسد: »اما چه كار بكنم؟«

و همان طور كه انتظارش را دارد، جز صدای خروپف جوابی نمي گيرد.
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آدورا با جاروی دسته بلند و سطل آب در كوچه ايستاده بود. نور چراغ های روشن خيابان 
اصلی كه از ته كوچه پيدا بود، تاريكی غليظ نيمه شب را شكسته بود. مثل هرشب نگران 
بود همسايه ها در آن نور او را ببينند. اما اگر آن چراغ ها نبود، در آن شب ابری و بی ستاره، 
جلوی پايش را هم نمی ديد. اگر كسی او را می ديد و می پرسيد چه می كند، جوابی نداشت. 
چه می گفت؟ اينكه خودش را بازيچه ی خرافاتی قديمی كرده؟ يكی از دستاويزهايی كه 
مامانی با آن ها زندگی را شكست داده بود؟ اما حاال حس مي كرد ديگر انكار خرافات، 

افتخاری برايش ندارد. چيزی نمی خواست جز اجرای توصيه ی مادربزرگش.

در تمام اين سال ها آدورا خودش به كسی مجال نداده بود بر او دل بسوزاند و حاال هم 
كه به كسی احتياج داشت تا از سر دلسوزی راهی نشانش بدهد، كی می توانست كمكش 
كند؟ به مشاوری زنده احتياج داشت، اما نه زنده ای كه خودش نداند توی تله ی زندگی 
چه كار كند. كسی را می خواست كه در حرف هايش شک نكند و سخت می شد چنين 

كسی را پيدا كرد. ترديد بخش جدايی ناپذيری از وجود آدورا بود.
حادثه رخ داده بود. مدت ها بود در ميان نسيم بعدازظهر يا نور ماليم و سرخ غروب 
كه از الی پرده بر كف اتاق می ريخت، يا در سكوت غم انگيز تلفن، حادثه  را بو كشيده 
بود. شايد حادثه در زنگ تلفن نهفته بود تا تارهای ديرزمان خفته ی ذهنش را به ارتعاش 
دربياورد. شايد بنا بود در يک لحظه، شيشه با طنين شيپوری بشكند و او پيش از تسليم 
نهايی، چهره ی آرام و مصمم اســرافيل را ببيند. سال ها بود منتظر بود چيزی اين سكوِن 

كشنده را بشكند و بار ديگر او را در خروش هستی بيندازد.
بنا بود حادثه ای رخ بدهد. روح تعليم نديده اش وقوعش را حس می كرد. معيارش را 
برای ارزيابی وقايع از دست داده بود و ارزش آن رويداد قريب الوقوع را نمی دانست. اما 

جسم و روحش پذيرای اين ميهمان نا آمده بود.
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تا اينكه مارمولک كوچكی گوشه ی اتاقش جنبيد، چهل روز پيش. حادثه همين بود. 
چنان ريز اما محسوس جنبيد، كه قلب آدورا تكان خورد. نمی دانست مارمولک چند وقت 
است آنجا نشسته. مثل مادربزرگش، كه می توانست ساعت ها گوشه ی اتاق بنشيند و آن قدر 
نجنبد و هيچ نگويد تا حضورش فراموش شود. آن وقت ناگهان می ديدی موجودی خميده 
و شكسته شروع كرد به قالب بافی. انگار از نيستی حركت آفريده شده باشد. نرم زندگی 
می كرد. نرم هم مرد. همه يک دفعه متوجه حركتش از زندگی به مرگ شدند. ناگهان 

جای خالی اش در جايی كه هميشه بود و هيچ كس نمی ديدش، محسوس شد. 
آدورا روميزی نصفه ای را كه از معدود ماترك مادربزرگش بود، برداشت و شروع 
كرد به كامل كردنش، بعد از مرگ مادربــزرگ، مدتی به قالب بافی ادامه داده بود، تا 
اينكه با بهمن ازدواج كرد و بعد هم ديگر آن قدر كارهای مهم تری برايش پيش آمد كه 
به كلی يادش رفته بود قالب بافی هم بلد است. اول فكر می كرد كار كردن با آن قالب ها 
يادش رفته. اما همين كه روميزی مادربزرگ را دستش گرفت، با همان مهارت قديمی 
شروع به كار كرد. انگار قالب بافی چيزی مثل شنا يا رانندگی يا دوچرخه سواری باشد كه 
وقتی آدم ياد گرفت، ديگر يادش نمی رود. همان موقع بود كه به ياد حرف مامانی افتاد 
كه می گفت در هر گره كارش، قصه ای می گذارد، و به اين فكر افتاد كه در اين روميزی، 
بايد قصه ای را بگذارد كه ميان او و مامانی مشترك باشد، چون نصف كار را مامانی انجام 
داده بود و بقيه اش را گذاشته بود برای او، و همان موقع بود كه به ياد آن شب افتاد كه 

مادربزرگش نصفه شب از خواب بيدارش كرد. آخرين باری كه او را ديد...

عزيزكم، دختركم، فردا صبح زود می روم. گفتم شايد خواب باشی و نبينمت.«
»حاال چرا اين قدر زود؟«

»می خواهم فردا را قم باشم. يک كارهايی دارم كه می ترسم بهشان نرسم.«
سكوتی كه به دنبال اين جمله پيش آمد، با هميشه فرق داشت.

»پس چرا چيزی نمی گويی مامانی؟«
»می گويم، می دانی... دلم گواه می دهد كه ديگر نبينمت، اين اســت كه خواســتم 

نصيحتی بهت بكنم.«
»وا، اين چه حرفی است مامانی؟ چرا امشب اين جوری ای؟«

همان لبخند خســته و چروكيده ای چهره اش را زيبا كرده بود كه آدورا می دانست 
سال ها قبل، موقعی كه همه چيز را می گذاشت و می رفت تا زندگی زاهدانه اش را شروع 

كند، بر لب هايش نبوده.
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»همين طوری به دلم برات شده، نبايد روی حرف پيرزن های خرفت حساب كرد...« 
و موهای صاف و خرمايی نوه اش را نوازش كرد: 

»اگر روزی روزگاری حاجتی داشتی كه از دست كسی برنيامد، چهل شب كوچه ات 
را به نيت حضور حضرت خضر آب و جارو كن و اين دعا را بخوان. می آيد.«
آدورا خنديد: »فكر كردم می خواهی مال و اموالت را بگذاری برای من.«

كمتر مادربزرگش را بدون آن لبخند چروكيده ديده بود.
»مال و اموالم هم مال تو، جز تو كی را دارم؟ اتفاقاً آن جام سبز هم كه پيشم امانت 
است، بماند امانت پيش تو، تا صاحبش بيايد.« و اضافه كرد: »راه احضار حضرت خضر 
را هم مثل قالب بافی، مادرم يادم داده، او هم از مــادرش ياد گرفته. می گويند يكی از 
دخترهای نسل ما، يک روزی، مجبور می شود خضر نبی را صدا كند. همه ی دخترهای 

خانواده ی ما نسل به نسل اين دعا را ياد گرفته اند...«
وقتی داشت از اتاق بيرون می رفت، آدورا صدايش زد: »مامانی، پس چرا خودت تا 

حاال احضارش نكرده ای؟«
با همان لبخند گفت: »آخر حاجتی نداشتم، مادر.«

كسی در كوچه نبود. سعی كرد به انتهای كوچه نگاه نكند. كوچه دراز بود و تا به انتهايش 
برسد يک ساعتی طول می كشيد. اوايل خيلی خجالت می كشيد، اما حاال ديگر دير شده 

بود. بايد اين يک كار را در زندگی اش به انجام می رساند.
جارو را از دسته اش گرفت و در سطل آب فروكرد. بعد جارو را باالی سرش تكان 
داد. بوی خاك مرطوب در هوا پيچيد و شيرينی مطبوعی روحش را گرفت. چه بويی... 
پيش از آنكه آن قطرات آب به زمين برسد، نسيم شبانه آن بوی افسانه ای را با خودش 
برد. جاروی خيس را بر زمين كشيد و باز شامه اش آرامش گمشده اش را يافت. زير لب 

دعايی را كه مادربزرگش يادش داده بود، خواند: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم، بسم اهلل، االمان االمان يا حنان، االمان االمان يا منان، االمان 
االمان يا ديان، االمان االمان يا سبحان، االمان االمان يا برهان، االمان االمان مِن فِتنَهًْ الّزمان 
و جفاء االخوان و شّر الشيطان و ظلم السلطان، بفضلک يا رحيم يا رحمان يا ذوالجالل 

و االكرام...«
و با شدت و پشتكار مشغول كار شد.

شب های اول غلبه بر مانع درونی اش دشوار بود. اما همين لجبازی آرامش بخش بود. 
با كمی سماجت، غرورش هم با خاك كوچه جارو شد و رفت. به كارش عادت كرد و 
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ماجرا هم تازگی اش را برای ديگران از دست داد. هيچ برنامه ای نمی توانست او را از جارو 
كردِن كوچه در نيمه شب باز بدارد. سيراب كردِن عطش آسفالت پاره پاره و خشكيده ی 
كوچه، حس خوشی به او می داد. گاهی با خودش می گفت از اول بايد رفتگر می شدم، 

و می خنديد. عشقی كه به آن بوی خاك مرطوب پيدا كرده بود، بی علت نبود.
آن شب، برای بار آخر كوچه را آب و جارو كرد. سپس مثل سليمان نبی ايستاد و 
به عصايش تكيه داد و كوچه را از ســر تا ته برانداز كرد. نمی دانست خضر نبی از كجا 
می آيد. به سكوت گوش داد. نمی دانست انتظار صدای پای اسبی سفيد را می كشد كه 
با سوار سبزپوشش از انتهای كوچه پديدار می شود، يا صاعقه ای كه پيرمردی نورانی را 
جلويش ظاهر كند. نمی دانست همان شب می آيد يا فردا صبح، بايد در كوچه منتظرش 
باشــد يا خودش درِ  خانه  اش را می زند. هرچه بود، ترديد نداشــت كه می آيد. مامانی 

هيچ وقت اشتباه نمی كرد.
روی سكوی كناِر در خانه اش نشست و منتظر ماند.

نور صبح چشم هايش را زد. رفتگر پيری كوچه را جارو می كرد. مادربزرگ فريبش داده 
بود؟ احساس حماقت می كرد. شرمزده به رهگذران نگاه كرد. وزنش را بر دسته ی جارو 
انداخت و بلند شد. كمرش خشک شده بود. مجبور شد كنار كوچه كش وقوس بيايد.

رفتگر پير، او را كه ديد، گفت: »سالم خانم، چرا اينجا خوابيده بوديد؟«
خواست بگويد: »چون ديشب بی مواجب كار شما را می كردم.« اما مثل هميشه، مثل 

زن های متشخص و مبادی آداب، لبخند زد: »منتظر كسی بودم، خوابم برد.«
رفتگر كه خيلی ماهرانه تر از آدورا جارو می كشيد، گفت: »آخ كه انتظار چيز بدی 
است، خوب می شناسمش. اما فايده ای ندارد. آدم از انتظار به جايی نمی رسد. اگر جای 
شــما بودم، االن می رفتم يک دوش آب گرم دلچســب می گرفتم، صبحانه ی مفصلی 

می خوردم و هركاری داشتم می گذاشتم كنار و يكی دو ساعت تخت می خوابيدم.«
آدورا خنده اش گرفت، دست در جيب مانتوش كرد و يک اسكناس دوهزار تومانی 
به طرف رفتگر گرفت. رفتگر اسكناس را گرفت و روی چشم هايش گذاشت و پرسيد: 

»حاال از كجا می دانيد آن كه منتظرش بوديد، جايی منتظر شما نيست؟«
و همان طور كه جاروكنان دور می شد، زير لب  خواند: 

 كه نورش دهد ديــدگان را نوی »بيا ساقی آن جام كی خسروی
بِـنـِــه پيـش كی خســرِو روزگار.« لبالــب كن از باده ی خوشــگوار
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مگسی روی صورتش مي نشيند و او را از خواب مي پراند. پلک هايش را كه باز مي كند، 
آفتاب چشمش را مي زند. آسمان صاف و آبی است و خبری از ابرهای متراكم ديروز 
نيست. آرام در جايش می نشــيند و با چشم هايش دنبال پيرمرد می گردد، اما انگار رفته. 
سرش را كمی می خاراند و بعد بلند می شود و لنگ لنگان راه می افتد. برخالف انتظارش 
خواب ديشــب باعث انقباض عضالت و تشديد درد بدنش نشــده. ديشب انگار اصاًل 

خواب نديده.
از خيابان می گذرد. فكر می كند امروز هم مثل ديروز است و بايد راه بيفتد در خيابان 
و نصفه شب، به خرابه ای پناه ببرد و يک جوری شب را به صبح برساند. ديگر راهش را 

ياد گرفته.
به پيرمرد فكر می كند. شايد ديوانه اســت، اما از او خوشش آمده. گفته بود: بگرد 
ببين چی داری. معموالً همان هم خيلی اســت، و بعد گفته بود: »آدم تا نداند چه دارد، 

نمی فهمد كجا بايد برود.«
چی دارم؟ يک كليه و يک دنيا آزادی. پالتو عزيزم را، و هرچيزی كه توی جيبش 

است، همين.
اين چيزهايی كه دارد، به دردِ  رفتن به قبرستان می خورد. جيب هايش را خالی می كند. 
كيف پول خالی، يک مشــت قند، كارت روی گل و كارت تلفنی كه خانم ملكی به او 

داده بود.
كارت تلفن... تنها چيزی كه به پولی می ارزد. يعنی می شود اين كارت را فروخت؟ روی 
كارت نوشته: اعتبار 50000 ريال. اما نمی داند چه قدر از اعتبارش مانده. فهميدنش خرجی 
ندارد. به طرف اولين باجه ی تلفن عمومی می رود و كارت را در دستگاه می گذارد. چند 
ثانيه می گذرد، و بعد روی نمايشگر می بيند كه: »اعتبار 1000 ريال.« چه قدر خانم ملكی 
دست ودلبازی كرده! با اين كارت فقط می شود دو سه تا تلفن زد. اما به كی؟ كی را دارد 
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تا به او تلفن كند؟ كارت روی گل را از جيبش درمی آورد و به دستخط ريزی كه چند 
رقم روی آن نوشته، نگاه می كند. يک شماره ی تلفن دارد. شايد پشت خط كسی باشد، 
كسی كه برايش گل فرستاده و دلش می خواسته خوشحالش كند. كی؟ مهم نيست. بعد 

از مدت های دراز دلش هم صحبتی می خواهد، و از هم صحبت مهم تر، پناهگاهی.
كارت را جلوی چشمش نگه می دارد و شروع می كند به شماره گرفتن. 

بوق آزاد می زند، اما كسی برنمی دارد. 
قطع می كند و دوباره شماره می گيرد.

باز هم بوق آزاد.
می خواهد كارت را دربيــاورد، اما فكر می كند: يک بار ديگر می گيرم. اگر باز هم 

كسی برنداشت، كارت را می اندازم دور.

و شماره را برای آخرين بار می گيرد.
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بخشیازکی خسرو و راز جام ورجاوند

پدربزرگم را کشتم. پیرمردی که همیشه مرا دوست داشت، و هیچ کدامتان سرزنشم نکردید. مرا 
ستودید. اما سایه ی آن پیرمرد تا ابد دنبالم است.

زنی را که دوست داشتم، نابود کردم. آواره اش کردم. ش��وهرش را کشتم. چرا که درگیر 
آرمانی بزرگ، اتحاد یک ملت بودم. همه به افتخارم هلهله کشیدید.

برادرم را به کشتن دادم. کسی که پشت و پناهم بود، از خون من بود. دلتان سوخت، اما 
کسی مرا مقصر ندانست. اتفاق بود. جنگ خشک و تر را با هم می سوزاند. جلوی سرنوشت 

را نمی توان گرفت.
دایی ام را کشتم. قبل از اینکه بتوانم پشت اسب بنشینم، او سواری ام می داد. او هنِر رزم را 
یادم داد. اما می خواست از جان پدرش دفاع کند و مانع پیروزی من بود. چه شادی ها که نکردید 

وقتی در خونش غلتاندمش، پهلوانی که پشت همه ی شما را به خاک می رساند.
تنها دوست راستین زندگی ام را کشتم. زیرا که می خواست از طایفه اش دفاع کند و دیگر 

دوران طایفه گذشته بود و باید ملتی می ساختیم.
همه را کش��تم و با هر قتل بیشتر مرا ستودید. دیگر خسته  ش��ده ام، از دست همه تان. 
نمی میرم و به زندگی محکومم. بروید، زندگی کنید. پدرم کوشید طایفه ها را با عشق به هم 

پیوند بزند و جانش را گذاشت. من انتقام را پرچم کردم و ملتی به  وجود آمد.
می ارزید؟

 بروی��د. ش��ما خوش��بختید، چ��را ک��ه درگذری��د. م��ن می مان��م، ب��رای اینک��ه م��ن 
کی خسرو هستم.
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آدورا شماره ی تلفنی را كه زينالی به او داده بود، جلويش گذاشته بود و نگاهش می كرد. 
می دانست اين تلفن زندگی اش را عوض می كند. اما دلش می خواست زندگی اش عوض 
بشود؟ اگر همين طوری ادامه می داد، می توانست با اسفنديار ازدواج كند و دوباره طعم 
خوشبختی را بچشد. كارش را داشت، دانشگاهش را داشت، پسرش هم كه از آب و ِگل 

درآمده بود، تازه سی وهشت سالش بود... می توانست همه چيز را از نو شروع كند.
راه رفتن، دلش می خواست راه برود. مهم ترين كار همين بود. بلند شد و شلوار جينش 
را پوشيد، تی شرت پشمی سوپرمنش را تنش كرد كه بيست سال بود داشتش و هروقت 
ذهنش اين طور قفل می شد، می پوشيد. رفت سِر يخچال، يک بطری كوچک آب معدنی 
برداشت، روپوش ورزشــش را تنش كرد، آديداس هايش را پايش كرد، روسری اش را 
سرش كرد و از خانه بيرون زد. قصد داشت تا پارك ملت برود، يک بار پارك را دور 

بزند، يک ليوان چايی كنار درياچه بخورد و برگردد.
آن قدر تند راه می رفت كه سِر كوچه نرسيده، عرقش درآمد. همين را می خواست. 

عرق. بايدكمی از سمی را كه اين چندوقت در تنش انباشته شده بود بيرون می ريخت.
به زودی بدنش از هم می پاشيد، پوستش شل می شد، چربی زير پوستش جمع می شد، 
شكم می آورد، هرچه هم رژيم می گرفت و ورزش می كرد، نمی توانست جلوی افتادن 
عضالتش را بگيرد. حاال وقت ورزش بــود. قديم ها هرروز پياده روی می كرد، هروقت 
فرصتی بود، به باشگاه بدنسازی می رفت، به غذايش توجه داشت و نمی گذاشت وزنش 

حتا يک گرم هم باال برود.
خيلی زود، از مســيری كه طبقه اش برايش در نظر گرفته بــود، دور افتاد. در هفده 
سالگی عاشق شد و يک ســال بعد ازدواج كرد و دو سال بعد همه چيز تمام شد. مردها 
برای هميشه از زندگی اش بيرون رفتند. فقط ايليا برايش ماند، پسركی كه وقتی مرد شد، 

او هم ديگر در زندگی او نماند.
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مادرها حق ندارند از بچه هايشان طلبكار باشند. ايليا بود كه تحمل آن سال های تنهايی 
را برايش ممكن كرد. آدورا بود كه به او احتياج داشت. ايليا وظيفه اش را برای مادرش 
انجام داده بود، با آن دست ها و پاهای كوچک و شيطنت ها و شب نخوابی ها و تب ها و 
واكسن ها و درس نخواندن ها و بازيگوشی هايش. او تسالی آدورا بود و بعد رفت دنبال 

تسالی خودش... حق هم همين بود.
به پارك ملت رسيد. عرق از سرتاپايش می ريخت. خوب است، بگذار بريزد. نوجوان 
كه بود، دلش می خواست دنيا را عوض كند. عاشق چه گوارا بود. اما حاال از آرماِن »چه« 
مگر چه مانده بود؟ تنها اقدام موفقش، انقالب كوبا، حاال حكومتی ديكتاتوری شده بود 
كه تبعيدی ها و فراری های كشورش در تمام دنيا آواره بودند و عكسش شده بود يک 

مارك تجاری برای فروش تی شرت.
در اين چند وقت خوابش كمتر و كمتر شده بود. تحمل ديدن دوباره ی كابوسش را 
نداشت. آن قدر بيدار می ماند كه سرانجام پلک هايش به او خيانت می كردند و روی هم 
می افتادند و درست لحظه ای كه منظره ی سرخس ها و خزه های عظيم و پرندگان تيزچنگال 
را از دور می ديد، وحشتزده از خواب می پريد. می دانست دارد بيمار می شود. می خواست 

همسر ازدست رفته اش را دوباره پيدا كند و اين لجن لزج را از روحش پاك كند. 
شايد از سرگرفتن ورزش و پياده روی می توانست آن چيزی را كه گم كرده بود، به او 
برگرداند. چيزهای زيادی برايش نمانده بود كه به آن ها دلبسته باشد؛ ورزش، پياده روی، 

كتاب خواندن، كی خسرو...
چرا اصاًل اين رساله را برداشته بود؟  چرا كی خسرو؟ به نظرش پيچيده ترين شخصيت 
اساطيری ايران آمده بود. همين؟ كی خسرو، پسِر سياوش، شاه زنده، او كه هرگز شيفته ی 
قدرتش نشد، وظيفه اش را انجام داد و در اوج قدرت كناره گرفت. او كه سرانجام برمی گردد 

تا در ايجاد مدينه ی فاضله كمک كند.
مدت ها بود حس می كرد دنيا دارد به آخر می رسد. مدام دنبال نشانه های از راه رسيدِن 
اين مدينه ی فاضله بود. اما قرار نبود جريان لزج جهان متوقف بشود. كی خسرو آخرين 
طنابی بود كه او را در مرزهای ســالمت روان نگه می داشــت. و پس از آن كابوس ها، 
كتابچه ی كی خسرو و راز جام ورجاوند، شده بود عطر زندگی اش و مثل روكِش شفافی 
خشونت ها را برايش می پوشاند. داشــت زخم هايش را ترميم می كرد. به جای پسرش، 

تسالی دلش شده بود.
به كنار درياچه رسيده بود. يک ليوان چای خريد و رو به آب روی نيمكتی نشست 
و درناها را تماشا كرد. چند جرعه از چايش خورد. تلفن همراهش را از جيبش درآورد 
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و با خودش گفت: اگر شماره اش را حفظ باشم، می گيرم و تا ته خط می روم. اگر نشد، 
برای هميشه فراموشش می كنم.

شروع كرد به وارد كردن ارقام. آخرين رقم را كه گرفت، تكمه ی سبز را فشار داد 
و بوق را شنيد. كسی گوشی را برنمی داشت. نفس راحتی كشيد. تمام شد. تالشش را 

كرده بود، اما موفق نشده بود.
اما قبل از اينكه تلفن را قطع كند، كسی گوشی را برداشت. 

پيرزنی، آن طرف خط گفت: »الو! كيه؟!«
آدورا مكث كرد. آرام گفت: »ســالم خانم، نمی دانم درســت گرفتــه ام يا نه، اما 

می خواستم با آقای زئير حرف بزنم...«
گوشی را كمی از گوشش دورتر گرفت. زينالی گفته بود پيرزن استقبال گرمی از 

تلفن های زئير نمی كند. خيلی سريع گفت: »اما اگر نيستند...«
پيرزن با لحن خشنی پرسيد: »شما كی شان می شويد؟«

آدورا نفسی كشيد و جواب داد: »دوست قديمی، مدتی است دنبالش می گردم.«
پيرزن بعد از چند لحظه گفت: »از اينجا رفته، ديگر اينجا نيست...«

آدورا فكر كرد تشكر كند و قطع كند، اما پيرزن ادامه داد: »آخرش هم كرايه ی مرا 
نداد. يک دفعه گذاشت و رفت. يک مشت خرت و پرت بی مصرف هم جا گذاشت. 

ديوانه بود، صبح تا شب می نشست و با مقوا توی اتاقش شهر می ساخت.«
آدورا من من كنان پرسيد: »خبری ازش داريد؟«

پيرزن چند تا سرفه كرد و جواب داد: »چند وقت است نديديدش؟«
آدورا می دانست جوابش به اين سؤال خيلی مهم است.

»بيشتر از نوزده سال.«
پيرزن گفت: »نگران بودم مبادا يكی ديگر از طلبكارها يا آن قماربازهای لجن باشيد. 

پسِر خوبی است، فقط خيلی خودش را باخته. می خواهی كمكش كنی؟«
آدورا با خونسردي گفت: »بيشتر می خواهم او كمكم كند.«

پيرزن سكوت كرد. آدورا فكر كرد ارتباط قطع شده. اما قبل از اينكه بخواهد دوباره 
شماره بگيرد، صداي پيرزن آمد: »چند روز پيش يكی از طلبكارهايش را ديدم. سراغش 

را گرفتم. جايش را به من گفت، اين را هم گفت كه حال و روز خوبی ندارد.«
و هرچه را می دانست، به آدورا گفت و حرفش را با اين جمله تمام كرد: »اگر بتواند 

به شما كمک كند، خودش را نجات داده.«
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آدورا پيشبند را باز كرد و به گيره آويزان كرد. آخرين ظرف ها را در كابينت گذاشت 
و به طرف اتاقش رفت. ديگر فايده ای نداشت. ديشب باالخره تصميم گرفته بود تمام 
متون مربوط به زئير را از رساله اش حذف كند، تمامش كند و تحويلش بدهد و بعد برای 
زندگی اش تصميمی بگيرد. می خواست همين كه پسرش آمد تهران، با او صحبت كند 
و بعد برود پيش اسفنديار و بگويد با پيشــنهاِد نداده ی ازدواجش موافق است. آخرين 

تالشش برای پيدا كردن زئير بی نتيجه مانده بود. زئير حاضر نشده بود او را ببيند.
داشت دست هايش را با حوله خشک می كرد كه تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. 

حدس می زد ايليا باشد. قرار بود همين روزها بيايد. 
اما صدای گرفته ی مردی از آن طرف خط آمد:

»سالم، ببخشيد، شما مرا می شناسيد؟ اسم من زئير است.«
نفس آدورا لحظه ای بند آمد و نتوانســت حرف بزند. مرد ادامه داد: »ظاهراً اشتباه 

شده. ببخشيد مزاحم شدم.«
آدورا به زحمت و به هر فشاری بود، صدايش را بيرون داد: 

»قطع نكن!«
نفس عميقی كشيد و ادامه داد: »من بودم كه برايتان گل آوردم.«

باز هم سكوت. و باز صدای مرد آمد: »اگر بهتان نشانی بدهم، می آييد سراغم؟«
آدورا با عجله كاغذ و خودكاری را از روی ميز تلفن برداشت: 

»بفرماييد.«
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به راننده ی آژانس گفت منتظر بماند و پياده شد. جلوی خرابه ای قرار گذاشته بودند. آدورا 
كت وشلوار مغزپسته ای اش را پوشيده بود و آرايش ماليمی كرده بود. اصاًل نپرسيده بود 

اين مرد چه شكلی است و چه پوشيده، او هم از آدورا چيزی نپرسيده بود. 
هيچ وقت كنار خيابان با مردی ناشناخته قرار نگذاشته بود. اما پيش خودش از نويسنده ی 
آن كتابچه خياالتی داشــت. الغر و قدبلند، با چهره ی استخوانی و پيشانی بلند، عينک 
ظريف، احتماالً سبيلی كوتاه و موهای كمی بلند و كمی فرفری، و لباس راحت، اما شيک. 
احتمال می داد به خاطر جراحی كمی الغرتر و تكيده تر از حالت عادی هم باشد. درست 

نمی دانست جراحی اش چه بوده. كسی هم در بيمارستان به او اطالعاتی نداده بود.
ساعت ده صبح بود و خيابان پر از جمعيت. همه حركت می كردند. بايد دنبال كسی 
می گشت كه ايستاده باشــد و اطرافش را نگاه كند. بقيه همه داشتند به جايی می رفتند. 
بايد از خيابان رد می شد و خودش را به آن خرابه می رساند كه درست بين دو ساختمان 

پنج طبقه بود. اما كسی جلويش نايستاده بود. 
كسی آنجا نبود، جز گدايی كه در حاشيه ی خرابه و خيابان، روی زمين نشسته بود 
و سرش را می خاراند. كمی به اطراف نگاه كرد. ساعت مشخصی قرار نگذاشته بودند، 
فقط نشانی را داده بود و گفته بود: »اينجا منتظرتانم.« حتا نگذاشت آدورا توضيح بدهد 

كی است و برای چه به ديدنش رفته بوده.
شايد خسته شده بود و رفته بود. آدورا وقت زيادی را در رسيدن به سر و وضعش 
تلف كرده بود. آرام به طرف مرد گدا رفت و همان طور كه در جيبش دنبال پول خرد 

می گشت، گفت: »ببخشيد آقا، كسی را نديديد كه جلوی خرابه منتظر ايستاده باشد؟«
گدا سرش را باال آورد و از الی موهای بلند و ريش انبوهش، چشم های درشت و 
سياهش را به آدورا دوخت. ســپس با لهجه ای كه به نظر آدورا خراسانی رسيد، گفت: 

»سه هزار سال است كه قومی جلوی خرابه منتظر ايستاده .«



76

آدورا از جايــش پريد و چند قدم عقب رفت. قلبش داشــت توی دهانش می آمد. 
باورش نمی شد اين گدای شندر و پندر همان نويسنده ی برجسته ای باشد كه اين همه وقت 
دنبالش می گشت. هيكلش به طرزی استثنايی درشت بود، با ريش و سبيل خاكستری و 
ژوليده و موهای بلندی كه وز كرده بود و مثل هاله ای دور سرش را گرفته بود. با آن پالتو 
و لباس هايی كه بايد مدت ها پيش در ميان زباله های ديگر می سوزاندند، و چشم های... 
چشــم هايش فقط غمگين بود. آن قدر غمگين كه اگر بيشتر از چند ثانيه به آن ها خيره 

می ماند، از غصه دق می كرد.
آدورا چشم هايش را پايين انداخت و سعی كرد جمله ی مؤدبانه ای بگويد، اما حتا 

يک كلمه ی مناسب به فكرش نرسيد.
سرانجام مرد سكوت را شكست. همان طور كه دست به كمر، با زحمت از زمين بلند 

می شد، گفت: »اگر هنوز پشيمان نشده ايد كه آمده ايد دنبالم، برويم.«
آدورا چشم هايش را بست، همه چيز اين مرِد آواره، به جز آوارگی اش، او را به ياد 

بهمن می انداخت. پرسيد: »كجا برويم؟«
مرد جلويش ايستاد. حداقل نيم متر از او بلندتر بود. بينی  آدورا به زحمت به سينه اش 

می رسيد. خنده ی خشک و خفه ای كرد: 
»نمی دانم، يک جايی كه بتوانم حمام كنم و يک چرت بخوابم.«
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راننده ی آژانس ترمز دستی را كشيد: 
»خوب شد رسيديم خانم! بنده ی خدا چه سروصدايی راه انداخته!«

اميدوار بود دست كم اين جمله اش باعث قطع خرناس های هيوالوار مسافرش بشود 
كه همين كه روی صندلی جلو كنار راننده نشست، سرش را به عقب تكيه داد و شروع 
كرد به بيرون دادن صداهايی مثل نعره ی شير؛ اما فايده ای نداشت. راننده بدش نمي آمد 
هرچه زودتر از اين ســروصدا و آن بوي تند عرقي كه براي پاك كردنش از ماشينش 

مجبور مي شد يک قوطي اسپري خوشبوكننده را خالي كند، راحت شود.
آدورا با عجله پولی از كيفش بيرون آورد و به راننده داد. از ماشــين پياده شد و دِر 

سمت زئير را باز كرد و آرام شانه اش را تكان داد: 
»آقای زئير، رسيديم!«

بايد دو سه بار اين كار را تكرار می كرد، تا زئير سرانجام چشم هايش را خيلی آرام 
باز كرد و به آدورا دوخت. آدورا ناخواسته چشم هايش را به زمين دوخت. غم چشم های 
سياهِ آن مرد مثل مّد دريا بود. وقتی چشم آدورا در چشم های او می افتاد، انگار موج های 
دريا به طرفش هجوم مــی آورد و بعد آب كم كم باال می آمد تــا آدم را غرق كند. اما 
آدورا نمی گذاشت غرق بشود، همين كه احساس می كرد آب دارد به بينی اش می رسد، 
چشم هايش را برمی گرداند و باز هم چند ثانيه ای طول می كشيد تا به حال عادی برگردد. 
اما نه دقيقاً به حالت قبل از مد. بعد از هربار نگاه كردن در چشــم هايش، حس می كرد 
چيزی از او كم شده و چيز ديگری جايش نشسته. درست مثل مّد دريا، كه هربار می آمد 
و می رفت،  اليه ی نازكی، بسيار نامحسوس، از روی ماسه های ساحلی برمی داشت و با خود 

می برد، و گاهی هم چيزی به جا می گذاشت و می رفت.
وقتی آن مرد بيدار شــد، يادش نبود آدورا كی است و مدتی طول كشيد تا فهميد 
كجاست. سعی كرد شتابزده از جايش بلند شود، اما باز درِد پشتش مانع حركت سريعش 
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شد. آدورا زير بازويش را گرفت تا كمكش كند. اما آن غول بيابانی سنگين تر از آن بود 
كه آدورا با وزن پنجاه وسه كيلويی خودش، از جا بلندش كند. راننده كه داشت حوصله اش 
سرمی رفت، پياده شد تا كمكش كند. زئير بدون آنكه چيزی بگويد، با اخم هايی كه از 

درد گره كرده بود، خودش را از ماشين بيرون كشيد و قد راست كرد: 
»يک هفته ای طول می كشد تا اين بخيه های لعنتی جوش بخورد.«

آدورا كليد را كه در قفل می انداخت، دســتش می لرزيد. در را بــاز كرد و برای اينكه 
دوباره با چشــم های آن ميهمان هولناك روبه رو نشود، بی آنكه ســرش را برگرداند به 

انتهای راهرو اشاره كرد: 
»آسانسور آنجاست.« 

مثل برق از او فاصله گرفت و به سمت آسانسور رفت و تكمه  را زد تا سريع تر پايين 
بيايد و كسی او را با اين مرد نبيند. همسايه ها چه فكری می كردند اگر می ديدند آن هيوالی 
كثيف را با خودش به داخل ساختمان آورده؟ تمام اين سال ها هيچ مردی جز اسفنديار 

و دوست های ايليا به خانه اش نيامده بود.
آسانسور به طبقه ی همكف رسيد و زئير سالنه سالنه خودش را به آدورا رساند و در 
را برايش باز كرد. وقتی در آسانسور ايستاده بودند، آدورا دستپاچه سعی می كرد فاصله اش 
را با آن مرد حفظ كند. اما انگار علي رغم آن ظاهر خوفناك و آن بوي آزارنده، در آن 
غريبه نيرويی بود كه او را تحت فرمان خودش درآورده بود... و آدورا با بی ميلی حس 
می كرد از اين تسليم شدن بدش نيامده. حداقل باعث شد خودش را به جريان حوادث 

بسپرد و عقلش را به ميان نكشد، وگرنه بايد همان جا آن رابطه را قطع می كرد.

زئير درِ  آسانسور را باز كرد و نگه داشت تا آدورا بيرون بيايد. آدورا همان طور با سرِ  پايين، 
در كيفش دنبال كليد گشت و مستقيم به طرف در رفت و بازش كرد و خودش اول وارد 
آپارتمان شد و زئير آرام پشت سرش. آدورا وقتی از خانه بيرون می رفت تا دنبال اين مرد 
برود، فكرش را نمی كرد كه وقتی برمی گردد، او همراهش باشد. در واقع فكر می كرد زئير 
او را به كافی شاپ يا رستورانی دعوت می كند و سر ميز، درحالی كه خيلی موقر و شيک 
نشسته، جواب سؤال های آدورا را می دهد. بدون اينكه سرش را باال بياورد، گفت: »شما 

بفرماييد چند دقيقه استراحت كنيد تا من آماده بشوم.«
زئير سرش را آرام تكان داد و با قدم های خسته به طرف اتاق نشيمن رفت و با همان 
لباس های چرك روی مبل نشست. آدورا كتش را درآورد و به آشپزخانه ی اوپن خانه اش 
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رفت و سرش را به كاری گرم كرد و سروصدای ظرف ها را درآورد. زئير هم فرصتی 
پيدا كرد تا نگاهی به اطراف بيندازد.

مانده كه سروكله ی اين زن از كجا در زندگی اش پيدا شده. از وقتی او را ديده، ده كلمه 
هم با هم حرف نزده اند. او آن طور احمقانه در ماشين خوابش برده بود و زن هم هروقت 
او را می بيند، رويش را برمی گرداند. اما هرچه هست، همين زن ناشناس اسرارآميز، او را 
برای مدتی ولو كوتاه، از كنار خيابان نجات داده. و آن چشم ها... آن چشم های عسلی، 

او را به ياد كي مي اندازد؟
فكرش را از آن چشم ها منحرف مي كند و به آپارتمان نگاهی مي  اندازد. آپارتماِن 
كوچكی است، اما با سليقه چيده شده و حتا يک دانه ی غبار هم ــ به جز خاكی كه از 
لباس های خودش روی مبل نشسته ــ به چشــمش نمي خورد. نمي داند چه  بكند. بدش 
نمی آيد زن او را در خانه تنها بگذارد و برود، كه البته مي داند اين اتفاق نمی افتد. با كنترل 
از راه دور تلويزيون را روشن مي كند. خبر انفجار يک بمب ديگر. اين بار در بغداد. چهل 
نفر مرده اند. و زِن گوينده، انگار خبر بی اهميت جشن تولد خواهرزاده اش را به كسی گفته 

باشد، خيلی خونسرد مي رود سراغ خبِر جدا شدن دوقلوهای به هم چسبيده ی تايلندی.
زن با سينی چای به اتاق مي آيد و جلويش مي نشــيند. يكی دو تا خبر ديگر را هم 
گوش مي دهد، تلويزيون را خاموش مي كند، زيرلب تشكری می كند كه زن نمي شنود، 
و فنجان را برمي دارد و شروع مي كند به جرعه جرعه نوشيدن. گرمای چای چيزی است 

كه از ديروز تا حاال هوسش را داشته.

دوتايی جلوی هم نشســته بودند، هركدام منتظر تا آن يكی چيــزی بگويد. عقل آدورا 
كم كم داشت به سرش برمی گشت و همان طور كه چشم هايش را به چای داخل فنجانش 
دوخته بود و نگاه سنگين آن مرد را بر روی خودش حس می كرد، در اين فكر بود كه 
هرطور شده، سريع تر اين مرد را از خانه اش بيرون كند و منتظر فرصتی بود تا يواشكی به 
اسفنديار تلفن كند و از او بخواهد به خانه اش بيايد، اما ته دلش هم می خواست آن قدر 
فرصت بماند تا سؤال هايش را از اين مرد بپرسد. منتظر بود مرد چيزی بگويد يا بپرسد و 

به او اجازه بدهد بگويد دو سه ماه است دنبالش می گردد.

از بختی كه ناگهان به او رو كرده متحير است. ناگهان، از ناكجا، زن زيبايی پيدا شده و 
به او پناه داده و او حتا اسمش را هم نمی داند... شايد هم زن اسمش را گفته و او باز هم 
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يادش رفته؟ زن از نگاه او پرهيز می كند و اين به او فرصتی مي دهد تا براندازش كند. قدش 
بلند است و اصالت از تمام بدنش موج می زند. حاال كم كم يادش مي آيد: آن چشم هاي 
عسلي، او را به ياد زنی می اندازد كه خيلی وقت پيش می شناخت، قرن ها پيش. موهايش را 

تا زير گوش هايش كوتاه كرده و رنگ خرمايی موهايش به پوست سبزه اش مي نشيند.
باالخره خودش است كه سكوت را مي شكند. جرعه ی ديگری از چايش مي خورد 

و مي گويد: »خيلی می چسبد.«
چشم هايش را به چشم های زن مي دوزد كه برای مدت كوتاهی به چشم های او دوخته 

مي شود و دوباره آن ها را پايين مي اندازد.
مي فهمد كه خودش بايد صحبــت را ادامه بدهد. به عادتی كه خيلی وقت اســت 

نمی تواند از سرش بيندازد، سرش را مي خاراند: 
»اصاًل شما را نمی شناسم. هرچی فكر می كنم يادم نمی آيد شما را ديده باشم.«

آدورا باالخره لبخند كمرنگی زد، اما باز هم سرش را باال نياورد، جواب داد: »نبايد 
هم بشناسيد. تا حاال مرا نديده ايد. اسمم آدوراست.«

زئير ديگر نتوانست جلوی خودش را بگيرد: »پس چرا برايم گل فرستاديد؟«
آدورا نفس راحتی كشيد. نيم ساعتی بود كه داشت خودش را برای اين سؤال آماده 

می كرد. جواب داد: »چند تا سؤال ازتان داشتم.«
چشم های زئير گرد شد: »چند تا سؤال؟!«

»من دانشجوی دكتری فرهنگ و زبان های باستانی ام... دارم تز دكترايم را می نويسم، 
نوشته های شما خيلی تصادفی به دستم رسيد و ازش خيلی الهام گرفتم...«

زئير حرفش را قطع كرد: »نوشته های من؟«
آدورا توضيح داد: »كتابچه ای كه برای آقای زينالی گذاشتيد...«

زئير لب هايش را به هم مي فشرد. قرار نبود آن نوشته ها به دست كسی برسد. فقط جواب 
سؤال های زينالی را داده بود.

آدورا ادامه داد: »موضوع رساله ام توازی های بين اسطوره ی كی خسرو و افسانه های آرتوری 
است. به اعتقاد من، خيلی از خطوط داستان آرتورشاه و شواليه های ميز گرد، ريشه اش از 

داستان كی خسرو است...«
زئير با كنجكاوی ابروهايش را باال برد و پرسيد: »مثاًل؟«
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»كی خسرو با جام جهان بين سروكار دارد و آرتور با جام مقدس يا گرال. شواليه های 
ميز گرد خيلی شبيه حلقه ی پهلوان های كی خسرواند. كی خسرو پنهانی و ناشناس بزرگ 
می شود، آرتور و پرسيوال هم. اوثر پندراگون، پدر آرتور، آدم هوسبازی است كه كشورش 
را به خاطر عشق زنی به خطر می اندازد؛ درست مثل كاووس، پدربزرگ كی خسرو كه 
به خاطر عشق سودابه، پسرش را نابود كرد. كی خسرو برای اثبات لياقتش برای شاهی، 
بايد آزمون فتح بهمن دژ را پشت سر بگذارد، آرتور بايد شمشير را از سنگ بيرون بكشد. 
كی خسرو صاحب فّر و شكست ناپذير است، آرتور شمشير اسكاليبور شكست ناپذير را 
دارد. كی خسرو بعد از سال ها ويرانی، بركت و رونق را به كشورش برمی گرداند، آرتورشاه 
هم. بزرگ ترين دشمن كی خســرو از خانواده ی خودش است، افراسياب؛ بزرگ ترين 
دشمن آرتور، خواهرزاده اش موردِرد است. مشاور خسرو، زال پير است و مشاور آرتور، 
مرلين جادوگر. كی خسرو آخر كار از پادشاهی نوميد می شود، آرتور هم. كی خسرو در 
پايان به كنگ دژ افسانه ای می رود تا در آينده ی دور برگردد. آرتور به جزيره ی آوالون 
می رود تا روزی دوباره برگردد. گيو از مهم ترين پهلوان های كی خسرو است و گوَون 
از مهم ترين شواليه های آرتور، و شباهت اسمی شان انكارناپذير است. شخصيت سودابه 
و گوئنيور شبيه هم است، هرچند النسلوت در تله ی گوئنيور می افتد، اما سياوش جلوی 

سودابه مقاومت می كند، و اين طور چيزها...«
 مشــخص بــود كه موضــوع بــرای زئيــر جالب اســت. پرســيد: »حاال مــن اين 

وسط چه كاره ام؟«
آدورا جواب داد: »توی رســاله ام، به خصوص وقتی به بحث جام مقدس می رسم، 

خيلی به نوشته های شما ارجاع داده ام، اما خانم دكتر مهتاش، استاد راهنمايم...«
زئير خنديد: 

»حتماً كاَرت را قبول نكرد، برای اينكه به آدم غيرمعتبری مثل من ارجاع داده ای.«
آدورا ســرش را تكان داد: »می خواستم راهنمايی ام كنيد. شــما در اين كتابچه به 
هيچ جا ارجاع نمی دهيد و برای ادعاهايتان هيچ دليلی نمی آوريد. مثاًل می گوييد حكمت 
مقدس روی جام نوشته شده، اما هيچ مدركی نمی دهيد. حرف هايتان را دوست دارم. 

دلم می خواهد بهشان ارجاع بدهم. اما اين طوری قبول نمی كنند.«
زئير از جايش بلند شد و خيلی آرام، دست هايش را پشتش گره كرد و دو سه بار 

طول اتاق را قدم زد. سرانجام به حرف آمد: 
»من هيچ جايی ندارم بروم، قيافه ام را كه می بينی. ديروز از بيمارستان مرخص شدم 

و ديشب توی همان خرابه ای خوابيدم كه جلويش مرا ديدی.«
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آدورا گيج شده بود، فقط گفت: »چه كمكی از دستم برمی آيد؟«
زئير جواب داد: »اجازه بده از حمامت اســتفاده كنم. يک دست لباس تميز به من 

بده، و... اگر می شود، يكی دو شب اينجا بمانم تا فكری بكنم.«
آدورا با دهان باز به زئير نگاه می كرد. فكر اينجايش را نكرده بود. می خواست بگويد 
نه، نمی شود، من آبرو دارم، بايد برويد. فكر كرد شايد كمی پول به آن مرد عجيب وغريب 
بدهد كه در خرابه می خوابيد و درباره ی جام مقدس و كی خســرو می نوشت، اما او از 
آدورا پول نخواسته بود. چشم های غمگينش را به آدورا دوخته بود و از او پناه خواسته 
بود، و آدورا اشــتباه كرده بود و نگاهش روی نگاه او مانده بود، و مّد باال آمد و آدورا 

را با خود برد.
به دِر اتاقی اشاره كرد: 

»آنجا اتاق پسرم است. فعاًل نيســت، تا وقتی بيايد می توانيد آنجا بمانيد. حمام هم 
همان جاست.«
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صدای آب قطع شــد. نيم ساعتی بود كه آدورا در اتاق نشــيمن نشسته بود و به صدای 
ريزش آب دوش حمام داخل اتاق ايليا گوش داده بود. خانه را مرتب كرده بود، ظرف ها 
را در كابينت گذاشته بود، چای تازه دم كرده بود، به محل كارش زنگ زده بود و گفته 
بود نمی آيد، و بعد هرچه گشــته بود، كاری پيدا نكرده بود تا سرش را با آن گرم كند. 
خواست تلويزيون نگاه كند، اما حوصله اش را نداشت. و يک دفعه از جايش پريد. يادش 
رفته بود آشــپزی كند. حتماً مهمانش از حمام كه می آمد گرسنه  بود. به رستورانی در 

نزديكی خانه شان زنگ زد و كباب سفارش داد.
غذا تازه آمده بود و آدورا ميز را چيده بود، كه سروكله ی زئير پيدا شد. آدورا فوراً 
رويش را برگرداند. يک حوله دور كمرش بســته بود و حوله ی ديگری روی شانه اش 
انداخته بود. آدورا خجالت می كشيد نگاهش كند، اما بيشتر شبيه آدميزاد شده بود. ريشش 

را تراشيده بود و موهايش را هم به عقب خوابانده بود. 
آدورا همان طور كه چشمش را به ميز دوخته بود، گفت: »می توانيد يكی از لباس های 

پسرم را بپوشيد.«
خنده ی زئير را شنيد كه: »سعی كردم، اما لباس هايش به من نمی خورد.«

حق داشت. ايليای آدورا الغراندام بود و هيكل اين هيوال به قهرمان های كشتی كچ 
می مانست... مثل بهمن... اما نمی شد كه همين طور لخت در خانه بگردد:

»شما بفرماييد شروع كنيد تا من لباسی برايتان پيدا كنم.«

چهارپايه را زير پايش گذاشت و با زحمت، چمدان قديمی را از باالی كمد اتاق خوابش 
پايين آورد. خيلی سنگين بود. ســال ها بود بازش نكرده بود. چمدان را نفس زنان روی 
زمين گذاشت و با تقال باز كرد. همان طور كه لباس ها را يكی يكی بيرون می آورد، بغض 
گلويش را گرفت. انگار همين ديروز بود كه خبر آوردند كه: »شوهرتان در راه اسالم و 
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كشورش شهيد شده است. تبريک و تسليت می گوييم.« و يک ماه طول كشيد تا جنازه اش 
را آوردند و موقع خاكسپاری حتا نگذاشــتند صورتش را يک بار ديگر ببيند، چرا كه 
می گفتند اگر زن باردار چشــمش به مرده بيفتد، بچه اش شورچشم می شود. نگذاشتند 
آدورا يک بار ديگر بهمنش را ببيند و خاطره ی بار آخری كه او را ديده بود، درســت 
در ذهنش نمانده بود. صبح زود رفته بود، بدون آنكه بيدارش كند. فقط احســاس كرد 
گونه اش را بوسيد. آدورا كش وقوسی آمده بود و با خودش گفته بود: »پنج دقيقه ی ديگر 
پا می شوم و برايش صبحانه درست می كنم.« اما وقتی بيدار شد، بهمن رفته بود. هيچ وقت 

با او خداحافظی نكرده بود.
اشک را از گوشه ی چشمش پاك كرد و يكی از تی شرت های بهمن را از چمدان 
درآورد. اين تی شرتش را خيلی دوست داشت. عكس چه گوارا رويش بود. آدورا آن را 
نگه داشته بود تا روزی بدهد به ايليا، كه هيچ وقت اندازه اش نشد. اما حاال اين مرد آمده 
بود تا لباس های بهمن را بپوشد. لباس های بهمن به حركت درآمده بودند، اين مي توانست 

نشانه ي خوبي باشد.
تی شرت و شلوار جين را همان طور تاشده برداشت و به اتاق غذاخوری برد. همان طور 

كه سرش پايين بود، لباس ها را جلوی مهمانش گذاشت: 
»اين ها را بپوشيد.«

زئير چشم های قرمز آدورا را كه ديد، انگشتش را زير چانه ی او گذاشت و سرش را 
بلند كرد و زل زد توی چشم هايش. آدورا چشم هايش را پايين نياورد. 

زئير گفت: »متأسفم كه خاطرات قديمی را برايت زنده كردم.«
آدورا چشم هايش را پايين انداخت و جواب داد: »من متأسف نيستم.« و با عجله دور 

شد و خودش را به دستشويی رساند تا آن مرد شاهد گريه اش نباشد.

زئير از پشت ميز بلند می شود و لباس ها را می پوشــد و حوله ها را می اندازد توی سطل 
لباس های چرك كه در آشپزخانه، كنار ماشين لباس شويی است. با اينكه خيلی گرسنه اش 
است، تصميم می گيرد صبر كند تا زن بيايد، و گشتی دور خانه می زند. بيشتِر ديوارهای آن 
آپارتمان نودمتری را كتابخانه پوشانده. پس از آن اولين دوش آب گرم بعد از مدت ها، 
روحيه ی تازه ای پيدا كرده. احساس می كند جريانی از انرژی احاطه اش كرده  و پس از 
مدت ها، كنجكاو شده محيط اطرافش را ببيند. اما وقتی از حمام بيرون آمد، حس كرد 
آن دوش آب گرم، هرچند خيلی به او ساخته، اما منبع آن انرژی نيست. وقتی زن به او 
نزديک شد و لباس ها را به او داد، سرعت موج گرمايی كه در رگ هايش می دويد، بيشتر 
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شد و برای اولين بار با نگاه ديگری آن زن را تماشا كرد. مطمئن بود اين موج انرژی، از 
چشم های آن زن، آدورا، جاری است، آن چشم هايی كه آن قدر آشنا به نظرش می رسيد، 
و يادش آمد كه از همان لحظه ی اول كه جلوی خرابه او را ديد، حس كرده بود حالش 

بهتر شده، اما آن را به خالص شدن از آن بالتكليفی نسبت داده بود.
همان طور كه دور اتاق می گردد، می بيند در يكی از رديف های يكی از كتابخانه ها 
كتاب نچيده اند و به جايش اشيای كوچكی گذاشته اند، مثل دكور، و يک دفعه قلبش 
به تپش می افتد. با عالقه بررسی می كند. عكسی از آدورا و مرد تنومندی در قاب: آدورا 
آشــكارا دختربچه اســت و پر از هيجان و رنگ و شادی. مرد دســت راستش را دور 
شانه ی دختر حلقه كرده و رو به دوربين لبخند می زند. اما نگاهش جای ديگری است. 
تقريباً هم قد و هم هيكِلِ خود زئير است و انگار از آن همه هيجان در دختر خبر دارد و 

از خوشحالی دختر خوشحال است، اما خودش هيجانی ندارد.
كنارش چراغ پيه سوز كوچک و قديمی، كه ديگر فقط در مغازه های آنتيک فروشی 
پيدا می شود، و عكسی از پسر جوان و خوش قيافه ی الغراندامی كه با عينک  آفتابی اش 
ژست جذابی گرفته، كه حتماً پسر اين زن اســت. و كنار اين عكس... زئير رويش را 
خيلی سريع برمی گرداند و درست موقعی به سر ميز برمی گردد كه آدورا هم برگشته. به 

صورتش پودر زده تا ورم چشم هايش را پنهان كند.

آدورا پرسيد: »چرا شروع نكرديد؟«
مرد اول جواب نداد، حواسش جای ديگری بود و چشم های خالی اش به جايی باالی 

سر آدورا دوخته شده بود، اما به خودش آمد: 
»منتظر بودم بيايی.« 

و خيلی سريع پشت ميز نشست و تا آدورا هم ننشست و شروع به خوردن نكرد، دست 
به غذا نزد. آدورا می ديد كه با اينكه زئير خيلی گرسنه اش بود، اما خيلی آرام غذا می خورد 
و فكرش آنجا نبود. هر لقمه را قبل از فرودادن مدت درازی می جويد و آرامشی داشت 

كه قبل تر نداشت. باالخره آدورا سكوت را شكست.
»از وقتی متن شما را خوانده ام، نمی توانم بدون فكر كردن به حرف های شما، كی خسرو 
را مجسم كنم. انگار از نزديک كی خسرو را می شناسيد. يقين و اطمينان از كلمات تان 

می بارد. انگار به چشم خودتان همه چيز را ديده باشيد.«
زئير قبل از جــواب دادن خيلی مكث كــرد. كمی آب خــورد و زير لب گفت: 
»متأسفانه كمكی از دست من برنمی آيد. پيشنهاد می كنم حرف های مرا به كلی بگذاری 
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كنار، نمره ات را بگيری و بعد هركاری خواستی بكنی. قضيه آن قدرها هم مهم نيست. 
اين همه رساله دارد توی بايگانی دانشگاه ها خاك می خورد، اين هم رويش.«

آدورا اخم كرد: 
»نه. اين را نمی توانم. مادربزرگم می گفت چيزی را كه قبول نداری، نگو.«

زئير يكی دو بار سرش را تكان داد و آخر پرسيد: »برای چی دنبال من آمده ای؟ رساله 
نوشتن كه به اين همه دردسر نمی ارزد.«

آدورا جواب داد: »دلم می خواهد رســاله ی دقيق و خوبی بنويســم. دلم می خواهد 
نظريه ام هم درست باشد و هم منحصر به فرد.«

زئير لبخند كمرنگی زد و گفت: »شايد بيشتر از عالقه به نوشتن رساله، می خواهی 
واقعيت را درباره ی ماجرای كی خسرو بدانی.«

آدورا ســرش را پايين انداخت و مشغول بريدن گوشت توی بشقابش شد، و همان 
موقع تلفن زنگ زد و از جواب دادن به حرف زئير راحتش كرد.

»آدورا؟! تو كه خانه ای! چرا نيامدی؟«
»كجا؟«

»امروز جلسه ی تحريريه  داشتيم!«
سكوت.

»پيدايش كردم اسفنديار.«
»جدی؟ مبارك است! توی خانه اش؟«

»نه. توی خرابه. ديشب توی خرابه خوابيده بود.«
»توی خرابه؟! حاال كجاست؟«

»اينجاست. دارد ناهار می خورد.«
»ديوانه ای؟! تنهايی آورده ايش خانه ات؟ عقل توی سرت نيست؟«
»آن طوری كه تو فكر می كنی نيست. آدم عجيب و جالبی است.«

»االن خودم را می رسانم آنجا. نبايد باهاش تنها بمانی.«
»نه اسفنديار. بهتر است نيايی. يک جوری...«

اما اسفنديار گوشی را قطع كرده بود.
وقتی برگشت، زئير غذايش را تمام كرده بود و داشت ميز را جمع می كرد. آدورا 
كمكش كرد. پس از اينكه ظرف ها را هم شستند، زئير گفت: »خيلی خسته ام. می شود 

يک ساعت بخوابم؟ از ديروز تا حاال درست نخوابيده ام.«
آدورا به اتاق ايليا اشاره كرد و جوابي نداد.
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اسفنديار ساعت چهار بعدازظهر آمد، دو ســاعت بعد از اينكه زئير رفت بخوابد. نگاه 
نگرانش را از پشت شيشه های عينكش به داخل خانه انداخت: »كجاست؟«

آدورا از جلوي در كنار رفت تا اســفنديار وارد شود، و جواب داد: »خواب است، 
توی اتاق ايليا.«

اســفنديار همان طور كه وارد خانه مي شد، قرمز شد: »فرســتاديش توی اتاق ايليا؟ 
می مانم تا بيدار بشود.«

آدورا ساعتش را نگاه كرد:
»آن قدر نگران بودی كه سه ساعت طول كشيد تا بيايی اينجا.«

»نمی توانستم كه جلسه را به هم بزنم. اما زود تمامش كردم و آمدم.«
پالتو ش را به چوب لباسی آويزان كرد. رفت و آرام دِر اتاق ايليا را باز كرد و از الی 

در نگاهی به داخل انداخت. اما وارد نشد و برگشت.
آدورا گفت: »بنشين. تازه قهوه دم كرده ام.«
»باشد. اتفاقاً می خواهم باهات حرف بزنم.«

آدورا به آشپزخانه رفت و دو فنجان قهوه ريخت و كتری شيشه ای را هم آورد. از 
توی بوفه هم يک بسته شكالت برداشت و در ظرفی كنار فنجان ها گذاشت.

اسفنديار گفت: »ببين، اگر داری به خاطر انتشارات خودت را اين طوری به دردسر 
می اندازی، ولش كن.«

آدورا با تعجب پرسيد: »انتشارات؟!«
»از وقتی گفتم بايد عنوان های مجموعه ات را دوبرابر كنی، هی می خواهی نويسنده ها 

و مترجم های بيشتری را جذب كنی.«
شكالت خوشمزه ای بود. آدورا هميشه ديوانه ی شكالت و قهوه بود. همان طور كه 

گذاشته بود شكالت در دهانش آب شود، خنديد و جواب داد: »اين هم نظری است.«
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اسفنديار پرسيد: »حاال می خواهی چه كار كنی؟«
»نمی دانم. هيچ جايی ندارد برود. تازه جراحی كرده. شــايد بگذارم يكی دو شــب 

اينجا بماند.«
»خودش خانه و زندگی ندارد؟«

»ظاهراً نه. زياد حرف نزديم.«
»همين طوری بدون اينكه چيزی ازش بپرسی، برش داشــتی و آمدی خانه؟ معلوم 

هست چه ات شده؟«
آدورا كمی ديگر برای خودش قهوه ريخت و جواب داد: »نمی دانم. اما ديدم وضعش 
خراب تر از آن اســت كه همان طور ولش كنم. حاال هم...« جرعه ای از قهوه اش خورد: 

»... ناراضی نيستم.«
اسفنديار كه هنوز دست به قهوه اش نزده بود، با اخم پرسيد: 

»فكر نمی كنی ممكن است شب بلند شود و سرت را ببرد؟ معتاد باشد؟ دزد باشد؟ 
 فكر نمی كنی همســايه ها چه می گويند؟ ديگــر دختربچه كه نيســتی، بايد يک كمی  

محتاط تر باشی!«
آدورا عصبانی شد و فنجانش را روی ميز كوبيد: 

»برايم مهم نيست همسايه ها چه می گويند. خودم می دانم به يک آدم تنها كه خيلی 
حرف برای گفتن دارد، پناه داده ام. كجايش بد است؟ مسئوليتش با خودم. اصاًل به بقيه 

چه مربوط؟ اصاًل به تو چه ربطی دارد؟«
بالفاصله فهميد زياده روی كرده است. اما ديگر نمی توانست حرفش را پس بگيرد. 
دست چپ اسفنديار به لرزش افتاده بود و آن قدر حواسش به آدورا بود كه حتا سعي نكرد 
موقع روشن كردن سيگارش جلوی لرزش دستش را بگيرد. فقط گفت: »حتا نمی دانی 

جراحی اش به خاطر چی بوده.«
»يک كليه ام را درآوردند!«

آدورا و اسفنديار همزمان سرشــان را برگرداندند. زئير دست به سينه پشت سرشان 
ايستاده بود. معلوم نبود چند وقت است بيدار شده. راحت و بدون تعارف كنار اسفنديار 

روی مبل نشست، فنجانی خالی برداشت و برای خودش قهوه ريخت.
»دكتر گفته قهوه نخورم. ولی بويش حرف ندارد.«

اسفنديار با حيرت به آن مرد درشــت هيكل نگاه می كرد و حرفي نمي زد. آدورا با 
خونسردی صحبت را با سؤالی ادامه داد: »كليه تان از كار افتاده بود؟«

مرد قهوه اش را سركشيد: »نه. توی قمار باختمش.«
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اسفنديار با نگاهی جدی و با اخم ، با دقت او را نگاه می كرد. آدورا در چشم هايش، 
حتا در پشت آن عينک، برقی را ديد كه كمتر ديده بود، شايد سالی يكی دو بار آن برق 
در چشم های اسفنديار ظاهر می شد. وقت هايی كه دستنويسی روی ميزش می آمد كه به 
هيجانش می آورد. لزوماً دستنويســی نبود كه اميد به پرفروش شدنش داشته باشد. فقط 

چيزی كه سليقه ی پيچيده ی او را ارضا می كرد. 
اما جمله ای كه آن مرد غريبه گفته بود عجيب تــر از آن بود كه آدورا بتواند مدت 
زيادی در برق نگاه اسفنديار تأمل كند. ابروی راستش را باال برد و با حيرت پرسيد: »مگر 

آدم سِر كليه اش قمار می كند؟«
زئير سرش را باال آورد و قبل از اينكه جواب بدهد، با كنجكاوی به آن مرد سبزه ی 
قدبلند و الغراندام نگاه كرد كه چشم هايش به شكل نامحسوسی آدم را به ياد تركمن ها 
می انداخت. همان طور كه چشم هايش روی دست چپ لرزان او ثابت مانده بود، با دهاِن 

بسته خنديد: 
»كار خيلی عجيبی نيســت. دولت ها سر ملتشــان قمار می كنند. كشورها سر منابع 
طبيعی شــان. فرمانده ها سِر جاِن سربازهايشان. معموالً ســر چيزی قمار می كنند كه مال 

خودشان نيست. من، دست كم، سر دارايِی خودم قمار كرده ام.«
مكث كوتاهی كرد، اما خودش دوباره ادامه داد: »تازه... به من گفته اند آدم با يک 

كليه هم می تواند به خوبی و خوشی زندگی كند.«
اسفنديار با دهان باز نگاهش می كرد. آدورا گفت: »البته تا وقتی كه همان يكی از 

كار نيفتد.«
زئير دست هايش را باز كرد: 

»اين ديگر می شود يک بدبياری حسابی.« و رو كرد به اسفنديار كه چيزی بگويد... 
اما دهانش را بست و با دقت عجيبی به اسفنديار خيره شد. سرانجام پرسيد: 

»يادم رفت، گفتيد اسمتان چی است؟«
اسفنديار لبخند ماليمی زد و جواب داد: »يادتان نرفته. من اسمم را نگفته بودم.«

زئير هم سرانجام لبخند زد و گفت: »حاال به من می گوييد؟«
»اسفنديار.«

»خوشوقتم.«
 اســفنديار باالخــره بــا گفتــن اســمش، زبانــش باز شــد و پرســيد: »شــما چه 

برنامه ای داريد؟«
زئير با تعجب به او نگاه كرد: 
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»چه برنامه ای؟ مثل برنامه ی همه ی شما! مدتی زنده ام، بعد هم خدا بخواهد باالخره 
روزی می ميرم. برنامه ی شما چی است؟«

اسفنديار بعد از مكثی گفت: »می خواهم از شما دعوت كنم تشريف بياوريد خانه ی 
من، چند روزی بمانيد. اينجا مناسب نيست.«
زئير قيافه ی متعجبی به خودش گرفت: 

»نمی ترسی نصفه شب سرت را ببرم؟ دزد باشم؟«
اسفنديار سرخ شد. آدورا چيزی نگفت، اما رو به زئير لبخند زد.

زئير گفت: »تا صبح همين امروز هيچ كس توی دنيا جواب سالمم را هم نمی داد، نه 
چيزی داشتم كه بخورم، نه جايی كه بخوابم. غروب نشده، شكمم سير شده، استراحت 
كرده ام و دو نفر آدم محترم سِر نگه داشتِن من دعوا می كنند. بيخود نمي گويند كه يک 

سيب را كه باال بيندازي هزار چرخ مي خورد!«
آدورا گفت: »نه. اگر مايليد برويد خانه ی اسفنديار، من حرفی ندارم.«

زئير خنديد: »حق با شماست. ولی اگر من بروم، شما هيچ وقت جواب سؤال هايتان 
را نمی گيريد.« 

آدورا سكوت كرد و سرش را پايين انداخت. زئير داشت ذهن او را كنترل می كرد 
و او قدرت هيچ مخالفتی نداشت.

اسفنديار متوجه شد: »پس من هم امشب اينجا می مانم.«
آدورا گفت: »الزم نيست اسفنديار. مشكلی پيش نمی آيد.« و به سرعت نگاهی به زئير 

انداخت و چشم هايش را از او برگرداند.
اسفنديار باز چشمش را به زئير دوخت. هردو مدت درازی به هم خيره شدند. سرانجام 

رو كرد به آدورا: 
»خانه ی تو است و اختيار تو. اما برايم عجيب است كه برايت مانعی ندارد اين آقای 
محترم، كه اولين بار است می بينی، شب در خانه ات بماند، اما من كه كليد خانه ات را هم 

دارم، تا حاال بعد از ساعِت هفِت شب توی اين خانه نمانده ام!«
اما لرزش دست اسفنديار به آدورا مي گفت كه او آزرده است، يا نگران.

آدورا چشم هايش را پايين انداخت: 
»فرق می كند. تو...«

اسفنديار دستش را باال آورد و آدورا را ساكت كرد. به طرف در رفت، پالتو ش را 
برداشت و در را پشت سرش به هم كوبيد و رفت. آدورا با صدای در از جايش پريد و 

چشم هايش را از ترس بست.
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زئير همان طور نشسته بود و انگار اتفاقی نيفتاده باشد، پرسيد: »غير از كی خسرو، ديگر 
روی چه موضوعی كار كرده ای؟«

آدورا اول جوابش را نداد. تمام حواسش به اسفنديار بود. فكر كرد برود و جلويش 
را بگيرد و از دلش دربياورد. اما اسفنديار حق نداشــت دِر خانه ی او را آن طور به هم 
بكوبد. اينكه به آن ها كمک كرده بود، باعث نمی شــد صاحب آدورا باشد. اما به هر 

حال، او اسفنديار بود، نزديک ترين دوستش...
زئير انگار همه چيز را در ذهن آدورا خواند. پرسيد: »خيلی به هم نزديكيد؟«

آدورا سرش را به نشانه ی بله تكان داد.
»هنوز نامزد نشده ايد؟«

آدورا سرش را به چپ و راست تكان داد.
زئير لبخند زد: 

»ظاهراً نمی دانی بايد با او چه كار كنی.«
آدورا به جلويش خيره شد: 

»بهترين دوستم است. پسرم را تقريباً او بزرگ كرد. با بهمن پزشكی خواندند. با هم رفتند 
جبهه. موقعی كه بهمن داشت می مرد، فقط اســفنديار كنارش بود. بعد از آن هميشه از ما 
مراقبت كرده. مدتی است می دانم از من خوشش می آيد، من هم دوستش دارم، اما نمی توانم 
به شكل شوهر ببينمش. رابطه مان قديمی تر از اين هاست. شوهر آدم اين قدر به آدم نزديک 

نمی شود. حتا برادرم هم نيست. يک جوری... انگار بخش مردانه ی خودم باشد!«
زئير پرسيد: »خوب پس چرا اين قدر غيرتی شد؟«

آدورا روی مبل جابه جا شد: 
»من جواب درستی بهش نمی دهم. يک لحظه اميدوارش می كنم و يک لحظه نااميد. 
سردرگم شده، تكليفش را نمی داند. دست خودم نيست. دلم می خواهد زنش بشوم. كسی 

را ندارم، پسرم هم ديگر رفته. با او خوشبخت می شوم...«
مكث كرد و قبل از اينكه ادامه بدهد، با اضطراب تكه ای شكالت كند و در دهانش 
گذاشــت: »همين االن اصاًل كار درســتی نكردم. راستش آدم عاقل شــما را نمی آورد 

 

توی خانه اش.«
زئير ســرش را به تأييد تكان داد. اما اضافه كرد: »جلوی بعضی چيزها را نمی شود 
گرفت. من هم اگر عاقل بودم به اين روز نمی افتادم. اما بعضی چيزها بايد اتفاق بيفتد تا 

بعضی چيزهای ديگر اتفاق بيفتد.«
و به دري كه اسفنديار به هم كوبيده بود، چشم دوخت: 
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»از گذشته و خانواده ي اسفنديار چيزي مي داني؟«
آدورا جواب داد: »نه زياد. پدر و مادرش را توي بچگي از دست داده. توي پرورشگاه 
بزرگ شده. خانواده اي ندارد... يا حداقل من نديده ام... نمي دانم، توي زندگي خصوصي 

مردم دخالت نمي كنم، او هم دوست ندارد درباره ي گذشته اش حرف بزند.«
بعد حس كرد شــجاعت به او برگشــته. پرســيد: »شــما واقعــاً كليه تــان را توی 

 

قمار باخته ايد؟«
زئير شانه هايش را باال انداخت و زير لب گفت:  »قيافه اش مرا ياد كسي مي اندازد. 

به خصوص آن لرزش عجيب دست چپش. شايد با هم نسبتي هم داشته باشيم.«
آدورا دوست نداشــت اين صحبت ادامه پيدا كند. دوباره پرســيد: »مگر آدم سِر 

كليه اش هم قمار می كند؟«
زئير خنديد و مثل هميشه سؤال آدورا را با سؤال ديگري جواب داد: 

»می دانی چندمين بار است اين سؤال را می شنوم؟«
»آخر برای چی؟«

»برای اينكه قمار تنها چيزی است كه يادم می آورد زنده ام. زنده  بودن به تنهايی مهم 
نيست، مهم اين است كه آدم يادش بماند كه زنده  است. تمام كارهای آدم ها برای همين 
است، جنگ، حرص زدن، خوبی كردن، همه اش برای اين است كه آدم حس كند زنده 
است و زندگی اش معنايی دارد. راحت ترين كار اين است كه آدم خودش را نابود كند. 

همين كاری كه من كردم.«
آدورا منظورش را نمی فهميد:

»بهمن هم نظرش همين بود، اما به يک شكل ديگر. می گفت فقط با حفظ زندگی 
است كه می شود زندگی را حس كرد.«

زئير خنديد: 
»حس طنز خوبی داشته. چرا مرد؟«

»توی جبهه كشته شد. جراح بود. موقعي كه مي خواست زخمي هاي اورژانس خط 
مقدم را از له شدن در زير تانک هاي دشمن نجات بدهد، گلوله بارانش كردند.«

زئير اخم هايش را توی هم كرد و زير لب گفت: »خوش اقبال بود كه خودش راننده ي 
آن تانک نبود.« دهانش را باز كرد تــا چيز ديگري بگويد، اما نگفت. به جايش گفت: 
»دلم می خواهد برويم بيرون قدمی بزنيم. بعد هم، اگر حاضری مرا مهمان كنی، خيلی دلم 

می خواهد به يک رستوران خوب بروم. مدت هاست يک غذای شاهانه نخورده ام.«
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»جوابم را ندادی، غير از كی خسرو روی موضوع ديگری هم كار كرده ای؟«
»پايان نامه ی فوق ليسانسم درباره ی شباهت های اوزيريس و جمشيد بود.«

زئير با عالقه پرسيد: »چه اصراری داری دنبال شباهت اسطوره ها بگردی؟«
پشت ميز شام نشسته بودند. غذای شاهانه ای نبود. خوراك گوشت مرغابی. غذا را كه 

آوردند، آدورا گفت: »بهمن عاشق گوشت شكار بود. خيلی مرا می آورد اينجا.«
رفتار زئير موقع غذا خوردن توجه آدورا را جلب كرده بود. چنان با دقت و ظرافت 
هر لقمه را كوچک برمی داشت و سر فرصت می جويد و فرومی داد كه انگار يک لرد 

انگليسی است و سر ميز ملكه اليزابت نشسته است.
»بعد از اينكه سيصدچهارصدتا كتاب تاريخ و فلسفه و اسطوره خواندم، ديدم در مورد 
تاريخ واقعی بشر تقريباً هيچ چيز نمی دانيم. تمامش حدس و گمان است و حرف های ضد 

و نقيض. حتا معلوم نيست جنگ ماراتون واقعيت داشته يا نه. اما...«
زئير كمی از آبش خورد: 

»غذای خوبی است. هرچند راستش را بخواهی، باورم نمی شود گوشت شكار باشد.«
آدورا كه تخصصي در زمينه ي گوشت شكار نداشت، حرفش را ادامه داد: »اما تنها 
جايی كه می شود حقيقت را پيدا كرد، توی اسطوره هاست. اسطوره ها دروغ نمی گويند. 
فقط بايد تأويلشان كرد و نكته ی مهم اين اســت كه حقيقت نهايی را می شود با تطبيق 
اساطير ملت های مختلف پيدا كرد. مثل سينمای سه بُعدی، كه با سه تا دوربين از سه زاويه ی 
مختلف به يک سوژه نگاه می كند. آن وقت تصويری كه به دست می آيد، حجم دارد. 

خيلی به سوژه ی اصلی نزديک است.«
ظاهراً حواس زئير بيشتر مشغول پاك كردن گوشت مرغابی از استخوان با كارد و 
چنگالش بود و حرف های آدورا را درست نشنيد. برای اينكه بعد از نطق طوالنی آدورا، 

فقط گفت: »اوزيريس و جمشيد... بد نيست.«
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آدورا با هيجان توضيح داد: »اوزيريس مثل جمشــيد پادشاه تمدن ساز است. زمان 
اوزيريس، مثل جمشــيد، بيماری و مرگ و جنگ از بين می رود، كشاورزی رونق پيدا 
می كند و تمدن شروع می شود. اوزيريس را خودخواهی و غرورش نابود می كند، جمشيد 
را هم. اوزيريس بعد از مرگ فرمانروای جهان مردگان می شود و يم يا همان جمشيد، 
راهنمای ارواح مردگان به دنيای ديگر می شــود. ســث، برادر و قاتــل اوزيريس، تمام 
جلوه های باليای طبيعی و توفان و زلزله را دارد. آژيدهاك كه بعد می شود ضحاك هم 
تمام مشخصاتش به ديو توفان می خورد. اوزيريس با خواهرش ايزيس ازدواج می كند و 
جمشيد با خواهرش جمک. اوزيريس را موقع كشتن قطعه قطعه می كنند، جمشيد را هم 
با اره از وسط نصف می كنند. انتقام اوزيريس را پسرش حوروس می گيرد و انتقام جمشيد 
را فريدون می گيرد كه از نواده هايش اســت. ضحاك را بعد از مرگ نمی كشند و در 
كوه به بند می كشند، سث هم محكوم می شــود تا ابد در بادبان كشتی اوزيريس بدمد. 

شباهت ها انكارناپذير است.«
اين بار برای زئير جالب شده بود:

»جالب اين است كه نژاد مصری ها و آريايی ها هيچ نسبتی با هم ندارد.«
آدورا به شوق آمد: 

»دقيقاً. انگار واقعه ی مشتركی برای هردو نژاد اتفاق افتاده. پيش از جدايی نژادها... 
اين كشف می تواند درك ما را از تاريخ عوض كند!«

آن قدر هيجان زده شــده بود كه دستش به ليوانش خورد و آب ريخت روی ميز. با 
عجله بلند شد و پيشبند را از روی پايش برداشت و خواست ميز را پاك كند. اما زئير خيلی 
مؤدبانه دستمال را از او گرفت و با دقت، روی آب انداخت و خشكش كرد. كارش كه 

تمام شد، دستمال را روی زمين انداخت و گفت: »تمام شد.«
آدورا دست و پايش را گم كرده بود. كارد و چنگالش را برداشت و خودش را با راِن 
مرغابی مشــغول كرد. مطمئن بود زئير با آن چشم های زيبا و نافذی كه حتا وقتی شوخی 

می كرد هم غمگين بود، دارد نگاهش می كند. جرئت نداشت چشم هايش را باال بياورد.
زئير سرانجام گفت: »مثل اينكه زياد اهل معاشرت نيستی.«

آدورا جواب نداد. 
»مهم نيست. من هم خيلی وقت است با كسی معاشــرت ندارم. به خصوص با خانم 

زيبايی مثل تو.«
آدورا مطمئن بود صورتش مثل لبو سرخ شده. باز هم سرش را باال نياورد. سال ها بود 

كسی به او نگفته بود »خانم زيبا«.
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زئيــر بــه اضطــراب او پــی بــرد و موضــوع را عــوض كــرد: »برگرديــم ســِر 

 

قضيه ی كی خسرو.«
آدورا نفس راحتی كشيد و سرش را باال آورد: 

»می توانيد كمكم كنيد؟«
زئير لبخند زد، اما رنگش پريده بود. پيدا بود درد دارد. به پشتی صندلی تكيه داد و 

گفت: »در ده سال گذشته، تو جالب ترين آدمی هستی كه ديده ام. خيلی هم قشنگی.«
باز شروع كرد. آدورا می دانست اگر اين مرد يک كلمه ی ديگر درباره ی زيبايی او 
حرف بزند، آدورا برای اينكه اختيار نفسش را از دست ندهد، مجبور می شود بلند شود 

و برود و ديگر پشت سرش را هم نگاه نكند. 
»لطفاً درباره ی كارمان حرف بزنيد.«

انگار زئير متوجه شد كه زياده روی كرده. صورتش در يک لحظه جدی شد: 
»در مورد پايان نامه ات كمكی از دستم برنمی آيد. هيچ سند دانشگاه پسندی ندارم. 
تمام اسنادی كه استادان كبير شما به آن ها استناد می كنند، در نظر من هيچ اعتباری ندارد. 
تمامش حدس وگمان يک عده  است كه می خواهند از روی رنگ يک نخ، طرح قالی 

را حدس بزنند.«
آدورا گفت: »مرجع آن ها متون دست اول ايران قبل از اسالم است.«

زئير پوزخند زد: 
»متون دست اول. تمام متونی كه تا پايان دوره ی هخامنشی مانده، يک دفترچه يادداشت 
هم نمی شود. چند تا كتيبه كه اغلب آن ها را هم غلط ترجمه  كرده اند. انگار حرف آخر 
اسمت را به من بدهی و من شروع كنم به حدس زدن اسم تو. آدورا، شايد بشود سارا، 
يا مهسا، يا اصاًل زئير ــ چون به هر حال هردو »ر« دارند ــ شايد هم اصاًل آن الف آخر 

نيست و الف اول است و اسمت می شود اسفنديار.«
آدورا لب هايش را ورچيد و پرسيد: »پس مرجع شما چی است؟«

زئير نگاه تندی به آدورا انداخت: 
»اگر نوشــته هايم را دقيق خوانده بودی، مرجعش هم تويــش آمده. يک بار ديگر 

نگاهی به آن نوشته ها بينداز.«
 »كتابچه را صــد بار خوانــده ام. اما دليــل و مدرك مســتندی بــرای آن نظريه ها 

الزم دارم.«
زئير با تعجب پرسيد: »نظريه؟ كی گفت حرف های من نظريه است؟«

»اينكه كی خسرو عاشق اسپنوی بوده، نظريه نيست؟«
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سرش را به نشانه ی نه تكان داد.
»اينكه رستم و گودرز در اصل هيچ حضوری در داستان كی خسرو ندارند و الحاقی 

از تاريخ  دوران اشكانی اند، نظريه نيست؟«
زئير باز هم سرش را تكان داد.

»پس چی است؟«
»چی چی است؟«

»نوشته ها، اگر نظريه نيست پس چی است؟«
زئير لب پايينش را جلو آورد و گفت: »حقيقت.«

حقيقت!
 آدورا خنديــد كه: »ايــن حقيقتی را كــه از توی هيــچ كتابی پيــدا نكرده ايد، از 

كجا آورده ايد؟«
زئير جواب نداد.

»البد از خود كی خسرو شنيده ايد.«
زئير لبخند زد: »نه دقيقاً.«

 آدورا ســرش را كج كرد و پرســيد: »می خواهيد مطمئن بشــوم صحبت با شــما 
بی فايده است؟«

»نه دقيقاً. حاال من سؤالی دارم.«
آدورا پوزخند زد: »نه كه همه ی سؤال های مرا جواب داديد!«

زئير ادامه داد: »گفتی توی اسطوره ها دنبال حقيقت می گردی. تجربه به من ثابت كرده 
كسانی كه دنبال اين رشته ها می روند، يا در رشته های ديگر شكست خورده اند، يا مشكل 

حل نشده ای توی زندگی شخصی شان دارند و توی اسطوره ها دنبال علتش می گردند.«
آدورا خنديد: »شــايد به خاطر اينكه از دنيای امروزمان بيــزارم و فكر می كنم قباًل 

همه چيز بهتر بوده.«
زئير چند لحظه ساكت ماند، سپس سرش را تكان داد: 

»اشتباه می كنی. دنيا هميشه همين طور بوده. چيزی عوض نشده. فقط موشک جای 
منجنيق را گرفته و تانک جای ارابه را. آدم همان آدم است.«

آدورا چيزی نگفت. زئير نااميدی را در چهره اش ديد.
»خانم عزيز، من استاد راهنما نيستم. تو هم پيش من دانشجو نيستی. فكر كرده ای من 
حقيقت را می دانم. خودت می دانی كه حقيقت به درد دانشگاهت نمی خورد، من هم بايد 

مطمئن بشوم كه ظرفيت شنيدنش را داری. بستگی دارد كی به يقين برسم.«



97

آدورا ساعتش را نگاه كرد و پرسيد: »حاال چه كار كنيم؟«
زئير جواب داد: »ببين، من توی دنيا يک پول سياه هم ندارم. نه جايی برای خوابيدن 
دارم و نه كاری برای انجام. توی يک چيز من و تو خيلی به هم شبيهيم. هردويمان خيلی 
تنهاييم. می توانی دو سه شــب به من جا بدهی تا حالم بهتر بشود و بروم دنبال كارم. يا 
اينكه كمی پول به من قرض بدهی تا به مسافرخانه ای بروم. يا اينكه همين جا ولم كنی و 

بروی، البته اگر اين لباس ها را الزم نداری.«
آدورا پرسيد: »بعد از اين سه شب چه می شود؟«

شانه هايش را باال انداخت: 
»مهم نيست. يک طوری می شود. به هرحال مطمئنم حالم بهتر می شود و دوباره جان 

می گيرم و می توانم بروم دنبال زندگی ام.«
آدورا گفت: »فقط تا وقتی حالتان بهتر بشود.«

»مطمئن باش، تا وقتی حالم بهتر بشود، و تا وقتی عذرم را نخواهی. اما اگر قصد نداری 
عذرم را االن بخواهی، دلم می خواهد دراز بكشم. حالم اصاًل خوب نيست.«

 آدورا دانه های درشــت عرق را بر پيشــانی زئير ديد و اشــاره كرد صورتحســاب 
را بياورند.

باز مثل صبح مجبور شد زير بغل زئير را بگيرد تا از آژانس پياده اش كند. با اين تفاوت 
كه صبح فقط بايد او را از ماشين بيرون می كشيد و حاال زئير بعد از پياده شدن از ماشين 
 هم روی پاهايش بند نمی شــد. مثل مســت ها تلوتلو می خورد و زانوهايش تاب وزنش 

را نداشت.
آدورا همان طور كه هن هن كنان سعی می كرد زئير را دنبال خودش بكشد، گفت:

»حالت اصاًل خوب نيست. شايد بايد ببرمت بيمارستان.«
زئير همان طور كه يک دستش را به ديوار گرفته بود تا زمين نخورد، جواب داد: »نه، 

بيمارستان ديگر نه. فقط اگر بتوانم خودم را به يک جايی برسانم كه بتوانم ولو بشوم...«
آدورا زئير را توی آسانسور هل داد.

وقتی زئير با همان لباس هايش روی تخت ايليا دراز كشيد، ديگر تقريباً هذيان می گفت. 
آدورا دستش را روی پيشانی اش گذاشت و وحشت كرد: 

»داری توی تب می سوزی! بايد ببرمت...«
زئير با چشم های بسته گفت: »نه... اما شايد دواهايم...«
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»كدام دواها؟«
زئير دستش را حركت داد و به سمتی اشاره كرد. آدورا پرسيد: »چی؟«

»پالتوم... توی جيبش...«
آدورا با عجله سراغ پالتو زئير رفت كه مچاله، گوشه ی اتاق افتاده بود. جيب هايش 
را گشت و نسخه ای را كه دكتر در بيمارستان به او داده بود، پيدا كرد. پرسيد: »دواها 

را نگرفته ای؟«
زئير بدون حرف سرش را تكان داد.

آدورا ساعت را نگاه كرد. يازده شب بود. فكر كرد به اسفنديار زنگ بزند، اما پس 
از برخورد بعدازظهر، رويش نمی شد. به آژانس زنگ زد و ماشين خواست و با حوله و 
كاسه ی آب پيش زئير برگشت. همان طور كه حوله ی خيس را بر پيشانی اش می كشيد، 

گفت: »نگران نباش، االن ماشين می آيد و دواهايت را می گيرم. خوب می شوی.«
زئير گفت: »س... سردم است...«

آدورا پتو را رويش كشيد و حوله را دوباره بر پيشانی اش گذاشت: 
»خوب می شوی، نگران نباش.«

زئير ديگر انگار حرف های آدورا را نمی شنيد. دندان هايش به هم می خورد و لب هايش 
می لرزيد. كلمات بی ربطــی از دهانش بيرون می آمد: »مرا ببخش... نمی دانســتم... من 

نخواستم... وظيفه بود... اسب... شيد... ويو...«
و ناگهان چشم هايش را باز كرد و به آدورا دوخت. آدورا گفت: »آرام باش... فكر 

كنم توی خانه تب بُر داشته باشيم. االن می روم می گردم...«
اما زئير مچ دستش را محكم گرفت: 

»تو گفتی بدون خشم و حرص و نفرت، آرامش می آيد... دروغ گفتی! تو گفتی نبرد 
آسمانی، نبرد اقوام را تمام می كند! نمی كند! تمام نمی شود، برای بشر آرامشی نيست... و من 
چه بهايي دادم تا اين را فهميدم... روحم را از دست داده ام... برو ديگر! مرا به حال خودم 
بگذار!... برو، با آن پوست شتر مسخره ات... برو كوه نشين آواره... دست از سرم بردار!«

بی حركت روی تخت افتاد. زنگ در را زدند. ماشين آمده بود.

زئير صدای بر هم خوردن در را كه مي شنود، از خواب مي پرد. انگار كوهی روی 
سرش گذاشته اند و دوباره دارد در آتش می ســوزد و كمرش هم درد می كند. اما 
هوشيار است. رو به مرد نيمه برهنه ای كه جلويش ايستاده، مي گويد: »فكر كردم ديگر 

از شّرت خالص شده ام.«
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»از شّر ديگری رهايی ممكن است، اما نه از شّر درون.«
»اين مزخرفاتت ديگر روی من اثری ندارد. وعظ و خطابه ات را ببر جای ديگر. به 

كمكت احتياج ندارم.«
مرد مي خندد: 

»مطمئنــاً با اين ســالمت جســم و روانت بــه كمک هيچ كــس احتيــاج نداری. 

 

خودت رويين تنی!«
زئير مي گويد: »طناز شده ای پيرمرد!«

»برای رهايی از رنج ابدی ات كاری از دست كسی برنمی آيد. اما برای رهايی از اين 
اسارت جسمانی كه برای خودت درست  كرده ای، خوب می دانی چه كار بايد بكنی.«

»نمی خواهم. می خواهم دواهايم را بخورم.«
مرد مي گويد: »می دانی كه آن دواهــا ديگر كمكی بهت نمی كند. ريه ات عفونت 
كرده. به خاطر جراحی ضعيف شــده ای. تا فردا صبح عفونت وارد خونت می شود. اما 
نمی ميری. ســم عفونت فلجت می كند، مغزت را عليل می كند، اما نه آن قدر كه از كار 
بيندازدش. می بينی، رنج می كشی، اما ديگر كاری از دستت برنمی آيد، و نمی ميری. اگر 
وقتی كاری از دستت برمی آيد كاری نكنی، آن وقت وقتی كاری از دستت برنمی آيد، 

رنجت صد برابر می شود...«
 »االن دواهايــم را مــی آورد، اگــر خــوب نشــدم، مــرا می بــرد بيمارســتان، ازم 

پرستاری می كند...«
مرد باز مي خندد: 

»آن زن نمی داند كی اســت و آن گنجی را كه تو در خانه اش ديدی، نمی شناسد. 
فقط دارد آن پرستاری را كه نتوانست از شوهرش بكند، از تو می كند. برخيز. ائشو ائيپی 

هانجاسهيانت.«
زئير عصبانی مي شود. از جايش مي پرد و داد مي زند: »دور شو عجوز! راحتم بگذار. 

اگر بميرم، خودم مرده ام و اگر ماندم، ديگر وامدار كسی نيستم.«
اما مرد رفته. به اطراف نگاه مي كند. چه طور شد كه سر از اين خانه درآورد؟ كدام 
مسير شگفت انگيز راهش را به راه اين زن گره زد؟ اين همه سال فرار كرده بود، اما آخرش 

خودش با پای خودش قدم به تله گذاشت.
و می داند حق با آن مرد شترينه پوش است. برای خوردن آن دواها ديگر دير است. 
گسترش عفونت را در خونش حس مي كند. با زحمت از روی تخت بلند مي شود و به 
آشــپزخانه مي رود. ليوانی از جاظرفی برمي دارد و زير شير آب پرش مي كند و الجرعه  
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سرمي كشد. آب كه از گلويش پايين مي رود، حس مي كند انگار حالش بهتر شده. ليوان 
را روی ميز آشپزخانه مي گذارد و به سالن مي رود. سراغ آن رديف كتابخانه كه آدورا 
اشيای محبوبش را در آن چيده. جام سبز را برمي دارد و نگاهش مي كند، روی نوشته ی 
حاشيه اش دست مي كشد. انگار انرژی ای از آن ظرف جاری مي شود و از ساعدش باال 
مي رود و تمام تنش را مي گيرد. حس مي كند تبش مي افتد و سردردش بهتر مي شود. فكر 
مي كند: شايد برای اينكه بتوانم باز هم آواره ی خيابان ها بشوم، باز هم توی خرابه ها بخوابم، 
باز هم فرار كنم، بد نباشد... اما منصرف مي شود و جام را مي گذارد سر جايش، كه دوباره 
احساس مي كند دمای بدنش باال رفته و رگی كه تمام آن شب در شقيقه اش زده  بود و دارد 
ديوانه اش می كند، دوباره تپيدن مي گيرد. چند قدم دور مي شود، اما با هر قدم، سرش بيشتر 
گيج می رود و حالش بدتر می شود. باالخره با حركتی سريع، خودش را به جام مي رساند، 
برش مي دارد و زير شير سينک آشپزخانه از آب پرش مي كند. چشم هايش را مي بندد و 

زير لب مي گويد: »ائشو ائيپی هانجاسهيانت.« و آب را سرمي كشد.
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آدورا يک ساعت بعد برگشت. وقتی كليد را در قفل در می چرخاند، صدای موسيقی را 
شنيد و دستش لرزيد. اين موســيقی خاطراتی را به يادش می آورد كه مدت ها بود برای 

سركوب كردن رنَجش، آن ها را به عمد از ياد برده بود.
چراغ های خانه، به جز چراغ آشپزخانه خاموش بود. سعی كرد خودش را كنترل كند. 
به آشپزخانه رفت و يک بطری آب معدنی و يک ليوان در سينی گذاشت. دستور مصرف 
داروها را خواند. دو تا آنتی بيوتيک قوی و تب بُر و مسكن. از هر بسته قرصی درآورد و 

در پيشدستی گذاشت و همه  را با سينی به اتاق نشيمن آورد.
زئير روی كاناپه دراز كشيده بود، ســاعد راستش را روی چشم هايش گذاشته بود 
و ظاهراً كمی آرامشش برگشته بود. خواننده از داخل دستگاه پخش می خواند: »آفتاب 
را به درون راه بده.« كار گروه ِهير كه آن ســال های دهه ی شــصت، در دوران جنبش 
هيپی ها، سروصدای زيادی كرده بود. اين موسيقی آدورا را دوباره به ياد يكی از عشق های 
فراموش  شده ی جوانی اش انداخت: دهه ی 1960، هرچند خاطره ای شخصی از آن دوران 
نداشت... دهه ی بيتل ها، لِدزپلين، فيلم هايی مثل 2001 اديسه ی فضايی و دكتر استرنجالو، 
باب ديالن، رولينگ استونز، چه گوارا، عصر شورش جوان ها عليه تمام بنيادهای تماميت خواه 
غرب، َملكوم ايكس، مارتين لوتركينگ و جنبش های ضد نژادپرستی سياهپوستان امريكا، 
جنبش های ضد جنگ جوانان سراسر دنيا، سارتر و سيمون دوبووار و فيليپ كی ديک، 
سفر انسان به فضا و راه رفتنش بر كره ی ماه، جشنواره ی وودستاك، زير سؤال رفتن تمام 
ارزش هايی كه تمدن غرب بر آن ها سوار شده بود، دورانی كه بشر، بعد از وحشت های 
جنگ جهانی دوم، دوباره داشت اميدش را به آينده بازسازی می كرد، دهه ای كه وعده 
از ظهور عصر جديدی می داد... و در پايان دهه، با جنگ اعراب و اسرائيل، قتل پاتريس 

لومومبا و چه گوارا و مارتين لوتركينگ، دوباره اميدها بر باد رفت...
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We starve, look at one another short of breath
Walking proudly in our winter coats
Wearing smells from laboratories
Facing a dying nation of moving paper fantasy
Listening for the new-told lies
With supreme visions of lonely tunes

Somewhere, inside something, there is a rush of greatness
Who knows what stands in front of our lives
I fashion my future on films in space
Silence tells me secretly everything, everything

I believe in God
And I believe that God believes in Claude
That’s me, that’s me

     Eyes, look your last
     Arms, take your last embrace
     And lips, oh you, the doors
     Of breath, seal with a righteous kiss
     The rest is silence

Singing our space songs on a spider-web sitar
Life is around you and in you.

Let the sunshine
Let the sunshine in, 
the sunshine in...1

11گرسنگیمیکشیم،نفسبریدهبههممینگریم،
آنگاهکهمتکبرانه،پوشیدهدرپالتوهایزمستانیراهمیرویم،

بوهایآزمایشگاهرابهخودگرفتهایم،
وباملتیدرحالمرگروبهرومیشویم،ملتیازجنستخیلکاغذهایمتحرک،

کهبهدروغهایتازهگفتهگوشمیدهد،
وخیالهایواالییدربارهینواهایتنهاییدارد1

جایی،درونچیزی،موجیازعظمتهست1
کهمیداندپیشرویزندگیماچیست؟

آیندهامرادرفیلمهایفضاییشکلمیدهم،
سکوتدرنهانهمهچیزرا،همهچیزرا،بهمنمیگوید

منبهخدااعتقاددارم،ومیدانمخداهمبهمناعتقاددارد1
ایچشمها،آخریننگاهتانرابیندازید،

ایدستها،برایواپسینباردرآغوشگیرید،
وایلبها،ایروزنههاینفس،بابوسهایبرحقمهرشوید،

وبقیهسکوتاست1
آهنگهایفضاییمانرابرسیتاریازتارهایعنکبوتمیخوانیم،

زندگیپیراموِنتوودرتوست1
آفتابرا،

آفتابرابهدرونراهبده،
آفتابرابهدرونراهبده111
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آدورا بر بغضش غلبه كرد و بی حرف سينی را روی ميز گذاشت. ليوان آب را برداشت 
و شانه ی زئير را تكان داد. زئير دستش را آرام از روی چشم هايش برداشت و به آدورا 

نگاه كرد: 
»حالم خيلی بهتر است.«

آدورا گفت: »قرص هايت را بخور، حالت بهتر می شود.«
زئير نگاهی به ليوان آب كرد. بدون حرف، قرص ها را با مشت از توی ظرف برداشت 

و در دهانش ريخت و آب را سر كشيد.
آدورا دستش را بر پيشانی زئير گذاشت: 

»انگار تبت قطع شده...«
زئير سرش را تكان داد و بلند شد نشست. آدورا از كنارش بلند شد و مقابلش روی 

مبل نشست: »شوهرم خيلی اين آهنگ را دوست داشت.«
زئير گفت: »همه ی آرمانگراها اين جور چيزها را دوست داشتند. اما من تصادفی اين 

آهنگ را گذاشتم.«
آدورا پرسيد: »چرا كليه ات را توی قمار باختی؟«

زئير شانه هايش را باال انداخت: 
»خوشم نمی آيد يک چيز را ده بار توضيح بدهم...« نگاهی مستقيم به آدورا انداخت 

و گفت: »حتا برای كسی كه خيلی به من محبت كرده.«
»منظورم اين است كه... تو آدم بدی نيستی... پيشانی بلندی داری. از آن آدم هايی 
هستی كه می توانند دردی از بقيه دوا كنند، دنيا را بهتر كنند، اما چی می شود كه يک دفعه 

شروع می كنی به تقاص گرفتن از خودت، می روی حتا سر كليه ات قمار می كنی؟«
زئير ساكت ماند. آدورا اين بار قصد نداشت كوتاه بيايد، تصميم گرفته بود آن قدر 

منتظر بماند تا زئير را به حرف بياورد.
 زئيــر باالخــره جــواب داد: »من ســعی خــودم را كــرده ام. دنيا بهتر نمی شــود، 

فايده ای ندارد.«
آدورا گفت: »مادربزرگم هميشه می گفت:  ‘زندگی را خيلی سخت نگير، آخرش 

هم هيچ كس جان سالم از آن به در نمی برد.’«
زئير زير لب گفت: »مادربزرگت آدم بامزه ای بوده.«

آدورا گفت: »بهمن هميشه می گفت كيهان ما مثل بدن انسان است و ما و سيارات و 
ستاره ها و موجودات ديگر، مثل سلول های بدن انسانيم. سلول های داخل بدن هيچ وقت 
نمی دانند بيرون بدن چه خبر است يا اينكه اصاًل برای چه زنده اند. مثاًل گلبول های قرمز 
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وظيفه شان اين است كه اكسيژن را از ريه بگيرند و به بافت ها برسانند، اما درست نمی دانند 
همه ی اين كارها برای چی است. اما اگر گلبول های قرمز اعتصاب كنند و به خاطر اينكه از 
وجود چيزی به نام انسان خبر ندارند، از كار دست بكشند، انسان می ميرد، خودشان هم با 
انسان. ما هم اصاًل نمی دانيم اين دنيا چی است، چون هيچ وقت از بيرون آن را نديده ايم و 
احتماالً هيچ وقت هم نمی بينيم، مگر اينكه بميريم، مثل سلول هايی كه در بدن می ميرند و 
به تدريج از بدن دفع می شوند. آن وقت اين سلول ها حيات ديگری را در دنيای جديدشان 
شروع می كنند و بخشی از دنيای بيرون می شوند. هيچ سلولی در بدن نيست كه بداند چرا 

زنده  است يا فعاليت هايش فايده ای دارد يا ندارد. اما بايد وظيفه اش را انجام بدهد.«
زئير بعد از چند ســاعت خنديد: »مثل بازرس ژاور بينوايان كه آن قدر وظيفه اش را 
انجام داد كه باالخره با وجدانش درگير شد و چون وظيفه مهم تر بود، نتوانست كاري كند 

كه اين دو تا با هم كنار بيايند و خودكشی كرد.«
»موضوع اين است كه اگر سلولی می توانست از بدن انسان به بيرون سرك بكشد و 
ببيند آن بيرون چه خبر است و برای سلول های ديگر خبر می آورد، آن وقت سلول ها چند 
دسته می شدند، بعضی هاشان می گفتند دارد چاخان می كند، بعضی های ديگر به اين سلول 
اعتقاد پيدا می كردند و بعضی ها هم تصميم می گرفتند خودشان راه بيرون را پيدا كنند 
و واقعيت را با چشم های خودشان ببينند. اما مسئله اين است كه هيچ كدام از سلول های 

بدن، بيرون بدن زنده نمی ماند كه برگردد، مگر برای چند لحظه.«
زئير حــرف آدورا را ادامه داد: »در همان چند لحظه، واقعيــت را می بيند. مثال بامزه ای 
است. اما به اين سادگی نيســت. بعضی از ســلول ها از بدنی به بدن ديگر سفر می كنند. اين 
ســلول ها لزوماً بافت طبيعی بدن نيســتند. می دانند كه دنيا همان محيط اطرافشــان نيســت، 
بدن های زيادی در دنيا هســت، با خصوصيات مختلف، پرنده هســت، آبزی هست، حيوان 
هست، انسان هســت. اين ســلول ها معموالً تكند، در پزشكی بهشــان می گويند باكتری! و 
وقتی وارد بدنی می شوند، تمام بدن تجهيز می شــود تا نابودش كند. حقش هم همين است، 
وگرنه تكثير می كند و سازوكار بدن را به هم می ريزد. يكی از اين سلول های سرگردان منم، 
آن قدر از واقعيت خبر دارم كه وقتی به يک سلول مفيد مثل تو می گويم فايده ای ندارد، فوراً 
برچســب عنصر مزاحم می خورم و همه برای نابودی من بسيج می شوند. اما ظاهراً من از آن 
باكتری هايی هستم كه توی بدن ماسِت خودشان را می خورند و بدن هم يادش رفته كه بايد 

آن را نابود كند... تا وقتی كه حرف نزده ام!«
كاست ِهير هنوز می خواند. حاال آهنگ آكواريوس پخش می شد. ترانه ای درباره ی 

اينكه عصر دلو دارد می آيد، عصر طاليی بشريت.
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آدورا گفت: »اما سلول سرگردان هم وظيفه ای دارد...«
»مثاًل؟«

»وظيفه اش اين است كه به سلول های ديگر بفهماند كه وضع موجود را ابدی فرض 
نكنند، يادشان باشد كه همه چيز می تواند عوض شود.«

زئير كمی در فكر فرورفت. ســپس ناگهان گفت: »اما اگر اين سلول سرگردان در 
آرزوی مردن باشــد و نميرد، اگر او را قهرمان بدانند و خــودش نداند چرا، اگر ديگر 
نمی خواهد مســئوليتی قبول كند برای اينكه فكر می كند مسئوليتش به نابودی ديگران 
منجر می شود، اگر می ترســد به كسی نزديک شــود، برای اينكه هركس برايش عزيز 
است، به خاطر همين نابود می شود، آن  وقت اين سلول سرگردان ترجيح می دهد در خأل 
بين دنياها سرگردان بماند، در آرزوی مردن، و اگر نمی ميرد، دست كم آزارش به كسی 
نرسد. باكتری نمی تواند با يک سلول عادی دوست بشود، برای اينكه سلول های عادی در 

تماس با باكتری ها می ميرند. سرنوشت باكتری تنهايی است.«
نگاهی به اطراف انداخت، چشمش كه به جام سبز خورد، گفت: »حالم خيلی بهتر 

شده، به خاطر دواها ممنونم، اما فكر می كنم بايد بخوابم.«
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آدورا تصميم نداشت آن روز سِر كار برود، بيدار كه شد، احساسات ضد و نقيضی داشت، 
از يک طرف نگران بود كه ببيند حال زئير تا صبح بدتر نشده باشد، و از طرفی هم حوصله ی 
مريض داری نداشت. از دست اسفنديار دلخور بود، اما كنارش عذاب وجدان داشت. كلی 
كار روی ميز دفترش مانده بود و اما در اين فكر بود كه امروز بايد هرطور شده تكليفش 
را با زئير روشن كند؛ يا به حرفش بياورد، يا هركس برود دنبال زندگی اش. هم خوشش 
آمده بود كه اسفنديار به زئير حسودی كرده بود و هم عصبانی بود كه چرا اسفنديار در 
زندگی خصوصی او دخالت می كند، و از همه مهم تر، زئيِر بيمار به او فرصت دوباره ای 

داده بود تا برای كس ديگری مفيد باشد. 
اين احساسات ضد و نقيض باعث شد بيشتر از معمول در تختش بماند و از اين حالت 
خوشــش آمد. از وقتی يادش می آمد، صبح با عجله از خواب بيدار شده بود و قبل از 
اينكه فرصت كند يكی دو تا كش وقوس بيايد، ربدوشامبرش را پوشيده بود. بايد خودش 
را به مدرسه می رساند، بعدها بايد برای شوهرش صبحانه درست می كرد، بعدش هم كه 
رسيدگی به كارهای ايليا بود و آماده شدن برای رفتن به سِر كار يا دانشگاه. آن قدر به اين 
وضع عادت كرده بود كه حتا جمعه ها هم طبق عادت، قبل از اينكه بفهمد بيدار شده، زير 

دوش آب بود و بعد در آشپزخانه.
اما امروز داشت حس جديدی را تجربه می كرد. می دانست به محض اينكه از 
تختش بيرون بيايد ماجرای تازه ای پيش رويش اســت كه عواقبش را نمی توانست 
حدس بزند. هركاری كه می كرد و هر تصميمی بــرای روزش می گرفت، آن روز 
ديگر مثل روزهای ديگر نمی شد. می دانست اتفاق تازه ای در پيش است كه شايد 
بر تمام زندگی اش تأثير می گذاشت. برای همين تصميم گرفت تا جايی كه می تواند 
و تا وقتی زندگی روزمره او را فرانخوانده، ماندن در تخت را كش بدهد و روبه رو 

شدن با ماجرای روز را به تعويق بيندازد.
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ولی آرام نگرفت. فكر اينكه شايد مهمان مريضش آن شب مرده باشد، وسواس شد 
و ريخت به جانش. همين كه چشمش را روی هم می گذاشت، دلهره دلش را می گرفت. 
بهمن هميشه می گفت تاريک ترين لحظه ی شب درست پيش از طلوع آفتاب است، اما 
آدورا هروقت به ياد اين حرف می افتاد، فكر می كرد چه طور می شود فهميد تاريک ترين 

لحظه ِكی است، اگر هنوز آفتاب طلوع نكرده باشد.
باالخره از جايش بلند شد. مثل هميشه ربدوشامبر گلدارش را پوشيد و به اتاق ايليا 
رفت. تخت مرتب شــده بود و مهمانش در اتاق نبود. از اتاق كه بيــرون آمد، ديد ميِز 
صبحانه در آشپزخانه چيده شــده و بوي عطر چای تازه دم خانه را پر كرده. با تعجب به 
اطراف نگاهی كرد و اثری از زئير نديد. صدا زد: »آقــای زئير؟« و چون جوابی نيامد، 

آرام تر پرسيد: »زئير؟«
ظاهراً رفته بود. از لباس های چركش هم خبری نبود. تی شرت و شلوار جين بهمن هم 
نبود. شانه هايش را باال انداخت. پس اين مرد با آن همه سروصدا وارد زندگی اش شد و 

اين طور بی سروصدا رفت؟
برای خودش چای ريخت و پشت ميز نشست. ميلی به صبحانه نداشت. ناگهان انگار 

زندگی اش خالی شده بود. خودش را برای روزی متفاوت آماده كرده بود و حاال...
آرام چايش را خورد، تلفن را برداشت و تلفن همراه اسفنديار را گرفت. اسفنديار 
همين كه گوشی را برداشت، به او فرصت صحبت نداد و از دخالتش معذرت خواست و 
گفت قصد فضولی نداشته و فقط نگران آدورا بوده و اگر دلش می خواهد، چند روز با 
اين مرد بگردد تا جواب سؤال هايش را بگيرد. آدورا هم از برخوردش معذرت خواست 

و گفت تا دو ساعت ديگر سِر كار می رود.
گوشی را كه گذاشت، از رفتار ديروزش خنده اش گرفت. چه طور اجازه داده بود 
اين مرد غريبه يک روز تمام اختيار او را در دستش بگيرد؟ وسواس احمقانه ای كه سروته 
نداشــت و نزديک بود زندگی او را به هم بريزد. همان بهتر كه رفت، و همان بهتر كه 

بدون خداحافظی رفت.
اين تصميم باعث شد با لذت سِر ميز صبحانه برگردد. مشغول ماليدن كره بر روی نان 

تُست بود كه زنِگ خانه را زدند.
 با تعجب از جايش بلند شــد و به طــرف در رفت و از آيفون تصويــری بيرون را 

نگاه كرد.
زئير، نفس زنان، آنجا ايستاده بود. آدورا قبل از اينكه در را باز كند، لحظه ای مكث 

كرد و چشم هايش را بست.
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وقتی زئير وارد خانه شد، آدورا داشت نان و كره و عسل و چايش را با لقمه های كوچک 
می خورد. سرش را از روی ميز بلند كرد و نگاه بی تفاوتی به زئير انداخت كه دو نان سنگک 

تازه و ظرفی پالستيكی در دست هايش بود، و دوباره مشغول صبحانه اش شد.
زئير گفت: »صبح به  خير!«

آدورا بدون اينكه سرش را باال بياورد، جواب داد: »سالم!«
زئير همان طور ايستاده بود و اين پا و آن پا می كرد. توضيح داد: »صبح كه بيدار شدم، 
حالم خيلی خوب شده بود. با اجازه ات كمی از پول خردهای توی كشوی دم در برداشتم 

و رفتم نان و سرشير خريدم.«
آدورا گازی به نانش زد: »ظاهراً!«

زئير پرسيد: »اجازه هست من هم بنشينم و صبحانه بخورم؟«
آدورا جواب نداد و با دستش به صندلی اشاره كرد. زئير برای خودش چای ريخت 
و وقتی ديد چای آدورا هم تمام شده، برای او هم چای ريخت و پشت ميز نشست و با 
اشتها مشغول خوردن سرشير و عسل و نان تازه شد. انتظار داشت به خاطر آماده كردن 

صبحانه و چای، تشكری بشنود.
آدورا فنجان چای را برداشت و به لبش نزديک كرد. زئير هشدار داد: »داغ است.«

آدورا لبخند متكبرانه ای زد: »خودم تشخيص می دهم كی چايی ام را بخورم.«
زئير جا خورد، اما لبخند كمرنگی زد و چيزی نگفت.

آدورا صبحانه اش را كه خورد، بلند شد و ميز را جمع كرد. زئير در سكوت كمكش 
كرد. پيشنهاد كرد ظرف ها را بشويد كه آدورا قبول نكرد و از او خواست از آشپزخانه 

برود و مزاحمش نباشد.

زئير پشت ميز غذاخوری نشسته بود و داشت با مقوا و چسب هايی كه از اتاق ايليا آورده 
بود، ماكت ساختمانی را می ساخت. وقتی آدورا را ديد كه با مانتو و روسری به سالن آمد، 
گفت: »دارم ماكِت وِر جمكرد را می سازم، شهری كه بشر هميشه آرزويش را داشته.« 

بعد به نقطه ای اشاره كرد و خواست توضيح بدهد: »اينجا...«
اما آدورا حرفش را قطع كرد: »چند دقيقه صحبت كنيم.«

 زئير مقوايی را كه با قيچی می بريد،  كنار گذاشت و قبل از اينكه آدورا حرفی بزند،
گفت: »من زبان های زيادی را بلدم. در عمر درازم هميشه به ياد گرفتِن زبان های مرده و 
زنده عالقه داشته ام. اما زبانی كه خيلی خوب می شناسم و می فهمم، زبان اشاره است. الزم 

نيست چيزی بگويی. حالم كاماًل خوب شده و می توانم همين االن بروم...«
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»بايد بروم سِر كار. اسفنديار منتظرم است.«
زئير گفت: »می فهمم.«

»اما الزم است قبل از رفتنم يكی دو چيز را روشن كنيم.«
زئير گفت: »شايد. شايد هم لزومی نباشد. بعضی چيزها روشن نشود بهتر است.«

آدورا بی حرف سرش را تكان داد.
زئير گفت: »خوب، پس، خداحافظ. از زحماتی كه برايم كشيديد ممنونم.«

آدورا باز هم سرش را تكان داد و به طرف در رفت، كيفش را باز كرد و يک چک 
مسافرتی صد هزار تومانی روی ميز گذاشت: »الزمتان می شود.«

زئير از دور چک را نگاه كرد و ناخودآگاه شروع كرد به خاراندن سرش: 
»خيلی ممنونم. در اولين فرصت برش می گردانم.«

آدورا باالخره لبخند زد: »يک وقت برای برگرداندنش آن يكی كليه تان را نبازيد!«
زئير هم خنديد: »حوصله ی دوباره خوابيدن در بيمارستان را ندارم.«

آدورا گفت: »پس... من رفتم... اگر خواستيد، می توانيد بمانيد...«
زئير لبخند زد و چيزی نگفت. آدورا به او پشــت كرد و در را باز كرد. می دانست 

چشم های زئير پشتش است. يک قدم به طرف خارج گذاشت، اما برگشت.
»شما ديشب چهل درجه تب داشتيد. چه طور شد يک دفعه حالتان خوب شد؟ نمی شود 

فقط به خاطر دواها باشد. وقتی من از داروخانه برگشتم، حالتان خوب شده بود.«
زئير بعد از لحظه ای ســكوت گفت: »امروز صبح زود كه اخبار ورزشی را گوش 
می دادم، شنيدم كه امروز ساعت ده صبح، در باشگاه توچال مسابقه ی تيراندازی با كمان 

است. اگر دوست داشته باشی می توانيم با هم به تماشای مسابقه برويم.«
آدورا يک دقيقه در سكوت به او خيره شد. سرانجام گفت: »من تا حاال تيراندازی 

با كمان نديده ام.«
زئير خنديد، همان خنده ای كه در واقع صدايی بود كه از ته گلويش بيرون می آمد و 

پشت دندان هايش متوقف می شد و هيچ وقت در چشم هايش انعكاس نمی يافت. 
»اين باعث می شود زنده  بودنت را حس كنی. هميشه به آدم هايی كه چيزی را نديده اند 

حسودی ام می شود.«
آدورا با ترديد گفت: »اما بايد بروم سِر كار.«

»هرروز می شود رفت سِر كار. مسابقه ی تيراندازی را هميشه نمی شود ديد.«
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زئير كه در ميان سی چهل تماشاگر مسابقه كنار آدورا نشسته بود، قواعد مسابقه را برايش 
توضيح داد. شركت كننده ها شش  تا شش تا می آمدند و چند تا تير می انداختند. بعد داور 

سراغ سيبل ها می رفت و امتيازها را می شمرد.
آدورا پرسيد: 

»شايد اين ورزش برای تيراندازها جالب باشد، اما برای تماشاگر هيجانی ندارد. بيخود 
نيست كسی برای تماشا نيامده.«

زئير خنديد و جواب داد: »كی گفته كه ما برای هيجان تماشايش می كنيم؟«
»خوب، پس برای چی آمده ايم؟«

»هوای خوب، فضای مفرح، بوی چمن های تازه كوتاه شده، نوشيدنی خنک، و البته 
تماشای كمال.«

»كمال؟«
زئير به يكی از تيراندازها كه داشت تيرش را در كمانش می گذاشت، اشاره كرد:

»قبل از اينكه تيرانداز كمانش را باال بگيرد، می شود فهميد كه موفق می شود به خال 
زرد بزند يا نه. تيراندازی يعنی يكی شــدن جسم با ذهن، و رها كردن هردو در تير. اين 

جوان اگر تيرش به سياه بخورد هم گل كاشته. امكان ندارد به زرد بزند.«
آدورا جزئيات را نفهميد، اما تير با فاصله به خطا رفت. با تعجب به زئير نگاه كرد. 
زئير لبخند زد و همان طور كه ماءالشــعير خنكش را می نوشيد، گفت: »ورزش محبوبم 
است. هرچه هم تمرين كنی، هرچه هم تجربه داشته باشــی، هربار تيراندازی با بار قبل 
فرق می كند. اگر موقع تيراندازی، با كمان و تير و دست و چشمت يكی بشوی، نتيجه 

می گيری. اما اين اتفاق هميشه نمی افتد.«
آدورا پرسيد: »شانسی هست كه امروز كمی جدی صحبت كنيم؟«

زئير همان طور كه با دقت به تيرانداز خيره شــده بود، گفت: »نشــانه گيرِی درست 
كم اهميت ترين قسمت كار است. موضوع اين است كه حالت بدن، روش كشيدن تير 
و نگه داشــتن كمان را درست انجام بدهی. بايد موقع كشــيدن كمان فراموش كنی كه 

می خواهی به هدف بزنی، بيشتر بايد حواست به بدن خودت باشد تا هدف.«
آدورا باز پرسيد: »حداقل يكی از سؤال هايم را جواب بده.«

زئير سرش را تكان داد: 
»آن يكی را كه كمانش سياه است می بينی؟ همان كه خم شد تا كمانش را بردارد. 
حتماً می زند به زرد. از همين حاال معلوم است. حالت بدنش را كه نگاه كنی، فكر می كنی 

هم تمام عمرش تير انداخته و هم بار اولش است.«
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آدورا دهانش را باز كرد تا چيزی بگويد، زئير دستش را باال آورد و ساكتش كرد. 
تيرانداز كمان را تا بناگوشش كشيد. 

»تا چهار ثانيه می شمرد.«
زه انگار در لحظه ی موعود، خودش از دست تيرانداز رها شد، بدون آنكه تيرانداز 
پنجه اش را باز كند. تير قوسی در هوا برداشت و هفتاد متر آن طرف تر، روی خال زرد 

فرود آمد. آدورا ناخواسته همراه زئير و بقيه ی تماشاگرها دست زد.
زئير به طرف آدورا برگشت: 

 »ســؤال هايت را جواب می دهم. همه شــان را. به شــرطی كه فقط يک ســؤال مرا 
جواب بدهی.«

آدورا با چهره ای پرسشگر به او نگاه كرد.
زئير پرسيد: »آن جام سبز چه طور به دستت رسيده؟«

آدورا ماجــرای مادربزرگش را برای زئير گفت. زئير با دقــت گوش داد، در ميان 
قصه ی زندگی مادربزرگ، گاهی سؤالی می كرد و بعد ساكت می ماند و دوباره سرتاپا 

گوش می شد.
قصه ی مادربزرگ با پايان مسابقه ی تيراندازی تمام شد.

زئير از جايش بلند شد: 
»برويم. خيلی چيزها روشن شد.«

آدورا پرسيد: »جواب سؤال های من؟«
زئير جواب داد: »خيلی گرسنه ام است. با شكم خالی نمی توانم چيزی به اين مهمی 

را بگويم.«
آدورا با لحنی عصبی پرســيد: »باز هم می خواهی مطمئن بشــوم كه صحبت با تو 

بی فايده است؟«
زئير گفت: »نه. قول داده ام كه بگويم. تا حاال زير قولم نزده ام.«
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زئير به مبل تكيه داد: 
»خوب، من در خدمت شما هستم.«

آدورا كه صاف جلويش نشسته بود و دفترچه ی يادداشت و خودكارش را محكم 
گرفته بود، گفت: »از اول شروع كنيم.«

»يعنی از كجا؟«
»من دارم درباره ی كی خسرو تحقيق می كنم. كتابچه ی تو به دستم رسيد و در تحقيقم 
به جاهايی از آن ارجاع دادم. استاد راهنمايم مرجع اطالعات تو را از من می خواهد. برای 

همين دنبالت گشتم و بعد از ماجراهای زياد، اينجاييم كه هستيم.«
زئير سؤال كرد: »اين خيلی كلی بود. دقيقاً چی را می خواهی بدانی؟«

»اين اطالعات را از كجا آورده ای؟«
زئير فكری كرد و پرســيد: »اول بگو چرا ميان اين همه اسطوره و افسانه، كی خسرو 

را انتخاب كردی؟«
آدورا مكثی كرد و گفت: »قرار است تو به سؤال های من جواب بدهی. اما برای اينكه 
خيالت راحت بشود، در اوستا آمده كه كی خسرو از واالترين آفريده های اهوراست. انسان 
كامل است. حتا جاهايی مقام پيامبر پيدا می كند. زمان خودش جنگ های صدها ساله ی 
ايران و توران را تمام می كند و صلح را به دنيا برمی گرداند. آخر كار هم دوباره می آيد 

تا فرشكرد را به پا كند و ضحاك را شكست بدهد. می خواهم بشناسمش.«
زئير خنديد: »واالترين آفريده های خدا! چه مزخرفاتی! از كی خسرو نفرين شده تر 

در تاريخ نداريم.«
آدورا با تعجب پرسيد: »چرا؟«

زئير جواب نداد و به سؤال هايش ادامه داد: »قبل از اينكه برويم سِر كی خسرو، درباره ی 
من چی می خواهی بدانی؟«
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»كی هستی؟ از كجا آمده ای؟ چه كار كردی كه به خاطرش اين قدر خودت را رنج 
می دهی؟ چرا پيش من ماندی؟ می توانســتی پول را برداری و بروی. چرا اين  چيزها را 

می نويسی و بعد می دهی به كتابداری توی قم؟«
زئير چند لحظه سرش را خاراند. بعد بلند شد و شروع كرد به قدم زدن در اتاق. از 

پنجره بيرون را نگاه كرد: »كی خسرو واالترين انسان نيست، دلشكسته و پشيمان است.«
آدورا عصبانی شد: »تو كی هستی كه اين طوری درباره ی كی خسرو حرف بزنی؟ 

چه طور به خودت اجازه می دهی كی خسرو، شاه زنده، نماد اميد را تخطئه كنی؟«
زئير گفت: »آن كتابچه را بياور.«

آدورا رفت و از توی كيفش، كتابچه ی نوشــته های زئير را آورد و به دستش داد و 
دوباره نشست.

زئير كتابچه را باز كرد، چند صفحه را ورق زد، و خواند:
»پدربزرگم را كشتم. پيرمردی كه هميشه مرا دوست داشت، و هيچ كدامتان سرزنشم 

نكرديد. مرا ستوديد. اما سايه ی آن پيرمرد تا ابد دنبالم است.
»زنی را كه دوست داشتم، نابود كردم. آواره اش كردم. شوهرش را كشتم. چرا كه 

درگير آرمانی بزرگ، اتحاد يک ملت بودم. همه به افتخارم هلهله كشيديد.
»برادرم را به كشتن دادم. كسی كه پشت و پناهم بود، از خون من بود. دلتان سوخت، 
اما كسی مرا مقصر ندانســت. اتفاق بود. جنگ خشک و تر را با هم می سوزاند. جلوی 

سرنوشت را نمی توان گرفت.
»دايی ام را كشتم. قبل از اينكه بتوانم پشت اسب بنشينم، او سواری ام می داد. او هنِر رزم 
را يادم داد. اما می خواست از جان پدرش دفاع كند و مانع پيروزی من بود. چه شادی ها كه 
نكرديد وقتی در خونش غلتاندمش، پهلوانی كه پشت همه ی شما را به خاك می رساند.

»تنها دوست راستين زندگی ام را كشتم. زيرا كه می خواست از طايفه اش دفاع كند و 
ديگر دوران طايفه گذشته بود و بايد ملتی می ساختيم.

»همه را كشتم، و با هر قتل، بيشتر مرا ستوديد. ديگر خسته  شده ام، از دست همه تان. 
نمی ميرم و به زندگی محكومم. برويد، زندگی كنيد. پدرم كوشيد طايفه ها را با عشق به 

هم پيوند بزند و جانش را گذاشت. من انتقام را پرچم كردم و ملتی به  وجود آمد.
»می ارزيد؟

 »برويــد. شــما خوشــبختيد، چــرا كــه درگذريــد. مــن می مانــم، چــرا كه من 
كی خسرو هستم.«
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در ســكوت به آدورا نگاه كرد. آدورا همان طور با حالت استفهام نشسته بود و نگاهش 
می كرد و منتظر توضيحی بود. زئير كتابچه را بست: 

»نمی فهمی؟ نمی بينی؟ مرجع اطالعاتم را می خواهی؟ مرجع، خود منم: كی خسرو، 
پسر سياوش و فرنگيس، نوه ی كی كاووس و افراسياب!«
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آدورا هاج و واج به زئير نگاه می كرد. آخرش فقط گفت: »جالب است.«
زئير خنديد. پرسيد: »باور نمی كنی، نه؟«

آدورا بی آنكه جوابی بدهد، از جايش بلند شد و به آشپزخانه رفت و سرش را به دم 
كردن چای گرم كرد. زئير دنبالش به آشپزخانه رفت: 

»می دانستم باورت نمی شود. برای همين هم نمی خواستم حرف بزنم... حاال هم عيبی 
ندارد. می روم.«

 آدورا بــدون اينكــه رويــش را برگردانــد، گفــت: »مــن دوســتی دارم كــه 
روانپزشک است...«

زئير باز زير لب خنديد: 
»نتيجه گيری نهايی! طرف ديوانه اســت. از ترس اين برچسب بود كه اين همه سال 
واقعيت را توی دلم ســركوب كرده بودم. ظاهراً حق داشــتم. واقعاً چيزی عجيب تر از 

حقيقت نيست.«
آدورا سعي مي كرد به او نگاه نكند.

»ببين  آدورا...« 
آدورا سرش را برگرداند، اولين بار بود كه زئير او را به اسم صدا می كرد.

»تو از من پرسيدی، من هم جوابت را دادم. يا راست می گويم، يا ديوانه ام، اما دروغ 
نمی گويم. اگر جام را در خانه ات نديده بودم، هيچ وقت حرف نمی زدم.«

آدورا با تعجب پرسيد: »جام؟ جام مادربزرگم؟«
»امروز صبح از من پرسيدی چه طور حالم خوب شد... اگر آن نوشته هايم را درست 
خوانده بــودی، می ديدی كه جام ورجاوند، ميان همه ی خصوصياتش، شــفابخش هم 
هست. اگر امروز پيش دكتر برويم، می بينی كه هيچ عاليمی از بيماری توی من نيست. 

هيچ بيماری عفونی ای به اين سرعت از بدن پاك نمی شود.«
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آدورا پرسيد: »افسانه های تو همين طور ادامه دارد؟«
زئير گفت: »باور نمی كنی و من هم ديگر تالشــی نمی كنم. همين امشب می روم. 

فقط... اگر می شود... آن پول را بهم قرض بده...«
آدورا با طعنه پرسيد: »جام را نمی خواهی؟«

زئير مكثی كرد: 
»برای بيست وچهار ساعت فكر كردم كه شايد اشتباه كرده ام كه مخفی شده ام، شايد 
از زير بار مسئوليتم شانه خالی كرده ام، شايد ترس باعث شده وظيفه ام را فراموش كنم... 

فكر كردم تو به فراخوان جام دنبالم آمده ای... اما...«
آب دهانش را فروداد و ادامه داد: »اگر تو، تو كه سال هاست داری درباره ی كی خسرو 

تحقيق می كنی، كی خسرو را ببينی و باور نكنی، كی باور می كند؟«
و همان طور كه به پنجره ی باالی سر آدورا نگاه می كرد، لب هايش را كج كرد: 

»شايد هم بشود توجيهش كرد... به جايی رسيده ای كه ديگر آرزويی نداری، چون 
فكر می كنی برای آرزو داشتن ديگر خيلی دير شده. تمام عزيزانت رفته اند. مادربزرگت، 
شــوهرت، و حاال با رفتن پسرت  احســاس می كنی ديگر بی فايده ای، كاری برای انجام 
نداری، چون كسی را نداری كه ازش مراقبت كنی... و اين وسط مانده ای كه چرا با اينكه 
همه چيز تمام شده، باز هم پيش می روی، دلت می خواهد رساله ات را تمام كنی، دكترايت 
را بگيری، استاد دانشگاه بشوی و زندگی ات را وقف اساطير تطبيقی كنی... برای همين، 
با اينكه روزی روزگاری داستان كی خسرو برايت مهم بود و می خواستی كشف رمزش 
كنی، حاال ديگر برايت شده يكی ديگر از موانعی كه در مسابقه ی دو بامانعی كه تمام 
عمرت طول كشــيده، بايد از رويش بپری. اين مانع، بهت انگيزه ی ادامه می دهد... برای 
همين است كه وقتی كی خسرو را با دو تا چشــمت می بينی، باور نمی كنی... اين وضع 

برای من هم پيش آمده...«
خيلی آرام رويش را برگرداند، از آشپزخانه بيرون رفت و و پالتو كهنه اش را از اتاق 

ايليا برداشت. وقتی برگشت، آدورا دِم در اتاق ايستاده بود.
»تو اگر كی خسرو باشی، االن سه هزار سالت است.«

زئير لبخند زد: 
»هيچ وقت نشمرده ام...« و پرسيد: »اين تی شرت و شلوار را می توانم نگه دارم؟«

آدورا جوابی نداد. زئير از كنار آدورا گذشت و بيرون رفت. پول را از روی كنسول 
برداشت. دِم در، آدورا پرسيد: »صبر كن... چه  سندی داری كه كی خسرو تويی؟«

زئير خنديد و گفت: »سند؟ هنوز هم دنبال سندی، نه؟ سندی ندارم.«
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و در را باز كرد. اما برگشت: 
»خودت را بگذار جای كی خســرو، چه طور می تواند ثابت كند كی است؟ در آن 
دورانی كه من رهبر جنگ های ايران و توران بودم، آزمايش د.ان.آ يا اثر انگشت نبود.«

آدورا پرسيد: »توی آن كتابچه نوشــته ای كه ذوالقرنين قرآن نه اسكندر است و نه 
كوروش، كی خسرو است. چه دليلی داری؟«

زئير شانه هايش را باال انداخت: 
»گفتم كه سند و مدرك و دليل ندارم. همان طور كه آن هايی كه می گويند ذوالقرنين 
اسكندر يا كوروش است هم فقط يک چندتايی تصوير و دروغ پردازی مورخ های هوادار 

اين حكومت و آن ملت را سرهم كرده اند.«
بعد ناگهان فكری به سرش خطور كرد و چشم هايش برق زد:

»يک كار از دســتم برمی آيد. می توانم يک چيزهايی را نشانت بدهم. با چشم های 
خودت اگر قضايا را ببينی، آن وقت اين همه دنبال سند و مدرك نمی گردی. البته به درد 

پايان نامه ات نمی خورد.«
در را بســت و با قدم های بلندش به ســالن رفت. آدورا مدتــی دِم در مكث كرد. 
نمی دانســت اگر به دنبال آن مرد برود، با حركتی از طــرف يک ديوانه ی دچار هذيان 
روبه رو می شــود يا يک معجزه. آن قدر ماند تا صدای بلند و محكم زئير كه ديگر هيچ 

شباهتی به صدای مرد خسته ای كه در اين چند روز ديده بود نداشت، آمد.
»يک بار در عمرت شجاعت كن و بيا وسط.«

آدورا با قدم های نامطمئن به سالن رفت. زئير با همان پالتو، وسط سالن روی زمين 
نشسته بود و جام مادربزرگ آدورا را جلويش گذاشته بود. آدورا ديد، يا فكر كرد كه 

می بيند، كه جام می درخشد.
چند لحظه مكث كــرد، تصميمش را گرفت و به طــرف آن مرد رفت و جلويش 
نشست و با كمی طعنه گفت: »حاال چه می شود؟ توی اين جام جهان بين، مثل تلويزيون 

همه چيز را می بينيم؟«
»نه. با چشم خودمان همه چيز را می بينيم. يادت هست كه درباره ی سلول هايی صحبت 
كردی كه فكر می كنند بدن آدمی كه تويش زندگی می كنند، تمام دنياســت و در آن 

بدن وظيفه ای دارند؟«
آدورا سرش را تكان داد.

زئير پرسيد: »شوهرت اين را گفته بود، نه؟«
آدورا باز هم سرش را تكان داد.
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»راست گفته بود. تو گفتی اگر سلولی به بيرون از آن بدن راه پيدا كند و برگردد و 
به سلول های ديگر درباره ی دنيای بيرون و بدن های ديگر بگويد، اغلب حرفش را باور 
نمی كنند. و من گفتم سلول هايی هستند كه از بدنی به بدن ديگر سفر می كنند، و تمام 

بدن ها آماده ی نابود كردنش هستند.«
آدورا جواب داد: »كه بهشان می گويند باكتری.«
زئير پرسيد: »آماده ی سفر به بدنی ديگر هستی؟«

آدورا جواب نداد. زئير گفت: »اگر می خواهی واقعيت را بدانی، بايد بگويی آره.«
تلفن شروع كرد به زنگ زدن. آدورا خواست از جايش بلند شود، اما زئير بازويش 

را گرفت و گفت: »جواب نده. دستت را بگذار روی جام.«
آدورا گفت: »شايد پسرم باشد...« اما دستش را روی جام گذاشت. زئير هم دستش 

را روی جام گذاشت.
تلفن دو تا زنگ ديگر زد.

زئير گفت: »پسرت نيست.«
آدورا گفت: »تو از كجا...«

زئير لبخند زد و چشم هايش را بست.
صدای بوق پيامگير بلند شد و صدای اسفنديار از بلندگوی تلفن بيرون آمد: 

»سالم آدورا، می دانم خانه ای...«
زئير نفس عميقي كشيد و گفت: »ائشو ائيپی هانجاسهيانت.«

نور ســفيد خيره كننده ای از جام بيرون زد. آدورا يک لحظه كور شــد، حس كرد 
دلش آشوب می شود. انگار ذرات بدنش داشت از هم متالشی می شد و هركدام به طرفی 
می رفت. زئير را نمی ديد، فقط جام را می ديد كه با ســرعتی مافوق تصور می چرخيد. 
خواست چشمش را ببندد، اما ديگر دير شده بود، هيچ اختياری بر اعضای بدنش نداشت، 
و پی برد كه اين جام نيست كه می چرخد، خودش است. كم كم منگی ذهنش را پوشاند 
و حس كرد خوابش می آيد. اما پلک هايش بسته نمی شــد. می خواست باال بياورد، اما 
انگار معده اش هم از كار افتاده بود. و بعد آن درد جانكاه، كه ســرانجام فعاليت مغزش 

را هم متوقف كرد.



بخش دوم
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آدورا از بوی معطر و عودمانند هوا به خود آمد و پلک هايش را كه باز كرد، تا مدتی فقط 
تصوير تاری می ديد. وقتی سعی كرد تكان بخورد، حس كرد بدنش مال خودش نيست 
و حتا نوك انگشت هايش را هم نمی تواند تكان بدهد. سرش درد می كرد و به جز شامه و 
شنوايی اش هيچ كدام از حواسش كار نمی كرد. صدای خش خشی را از درون سينه اش 
می شنيد، انگار كسی به فواصل معين كيسه ی فريزری را مچاله و رها كند. مرده ها نفس 
نمی كشند. اين را می دانست. فكر كرد در زندگی بعد از مرگ هم، اگر همه ی حرف هايی 
كه زده اند راست باشد، نيازی به نفس كشيدن برای زنده ماندن نيست؛ چرا كه آدم نفس 
می كشد تا اكسيژن به بافت های بدنش برســد تا زنده بماند و در زندگی پس از مرگ، 
اگر قرار است بخش ابدی وجود آدم به حياتش ادامه بدهد، ديگر مرگی در كار نيست 
كه نفس كشيدن مانع آن بشود. و باالخره نتيجه  گرفت كه احتماالً نمرده است، اما بعيد 

نيست تا چند دقيقه ی ديگر بميرد.
سعی كرد به حافظه اش فشار بياورد تا شــايد بفهمد كجاسـت و چه باليی َسـَرش 
آمده است. تصاوير مبهمی در سرش چرخ می زد. تصويری مثل مارپيچ، و اعدادی كه 
در گوشش تكرار می شــد: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 ... كه اصاًل تصوری نداشت 

از كجا آمده.
كم كم به صداهای اطرافش توجه كرد. چيزی مثل دعای راهبان تبتی بود. صدای 
گوشخراشی كه اگر مدت كافی به آن گوش بدهی، ناگهان از لحظه ای به بعد، احساس 
می كنی بدون اين صدا نمی توانی به زندگی ات ادامه بدهی. كلماتی كه می شنيد نامفهوم 
بود، بويی را هم كه به بينی اش می خورد، نمی شناخت؛ هرچند بسيار آرامش بخش بود و 

ضربان قلبش را كند می كرد.
سعی كرد دهانش را باز كند؛ به تمام عضالت لب ها و فكش فشار آورد و آخر سر 

فقط توانست كمی از آب دهانش را بيرون بريزد.
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دســتی قوی شــانه اش را لمس كرد و صدای مردانه ای چيزی گفت كه از آن هم 
سردرنياورد، اما طنين سنگين و آرامی داشت.

وزش نسيم خنكی را روی صورتش حس كرد. كم كم حس المسه اش هم داشت 
برمی گشت. معلوم بود هوا تاريک است. در فضای آزاد بود و سوسوی نورهای متعدد، 
شبح سبزی را جلويش روشن می كرد. سرانجام توانست پلک هايش را به هم بزند و ديِد 

چشم هايش هم كم كم برگشت. صدای مردانه باز چيزی گفت.
ناگهان وحشت كرد و ترس مرگ تمام تنش را به انقباض انداخت. پی برده بود كه 
در تمام آن مدت نفس نمی كشيده است. پس آن صدای خش خش چه بود؟ آن بو از كجا 
به بيني اش رسيده بود؟ ريه اش داشت می تركيد. دو دست، دهانش را با قدرت باز كرد و 
انگشتی را حس كرد كه در گلويش فرورفت و زبانش را بيرون كشيد. ضربه ی محكمی 
را روی سينه اش احساس كرد و بعد، هوا سوت كشــان از حنجره اش گذشت و به درون 
ريه هايش جريان يافت و رمق ادامه ی حيات را به او برگرداند. با حركتی ناگهانی به پهلو غلتيد 
و روی چمن ها باال آورد. صدای نفس ها با صدای خش خشی آميخت كه تازه پی برده بود 

تالش های ريه اش برای باز شدن بوده، لب هايش را با ضعف تكان داد و گفت: »آب...«
حس كرد دســتی ســرش را باال آورد، ظرفی را كنار لبش حس كرد و با عجله از 
مايع درونش خورد، آب بود، اما طعم خاطرات خوب را داشت، طعم يک لحظه آرام 
گرفتن بعد از روزی خســته كننده. مايع كه از گلويش پايين رفت، احساس كرد نيروی 
حيات در تمام رگ هايش جريان يافته، و يادش آمد كه لحظه ای پيش با آن مرد عجيب 
كه ادعا می كرد خود كی خسرو اســت، در اتاق نشيمن خانه اش بوده و اينجا، هرجا كه 

بود، خانه نبود.
بلند شد و به آرنجش تكيه داد. از درخت های بلند و قطور اطراف حدس زد كه در 

حاشيه ی جنگلی است.
»اولين بار هميشه سخت است. بعد بدنت به اين سفرهای بين جهانی عادت می كند، 

دفعه ی بعد برايت خيلی راحت تر است.«
آدورا چشمش را گرداند و زئير را ديد كه در پالتو كهنه اش، كنارش چهارزانو روی 
زمين نشسته بود و با كنجكاوی نگاهش می كرد. چند لحظه به او خيره شد، حيرت زده تر 

از آن بود كه چيزی بپرسد.
زئير گفت: »به زودی صبح می شود. كمی استراحت می كنيم و راه می افتيم. بايد دو 

تا اسب گير بياوريم.«
با همان حال گيجش پرسيد: »چی شد؟« آدورا  
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زئير لبخند زد و جواب داد: »تقصير خودت اســت كه باور نكردی. مجبور شــدم 
نشانت بدهم.«

و خنديد و ادامه داد: »شدی يک باكتری كوچولو!«
آدورا به آســمان نگاه كرد. ستاره ها نورشــان را كم كم از دست می دادند. آسمان 
خاكستری شده بود. صبح داشت ظاهر می شد. آدورا ديد كه يک طرفشان جنگل است 
و يک طرفشان دشتی گسترده و سبز كه از شرق تا افق خالی كشيده شده بود. در شمال 

كوه كوچكی بود و در جنوب، درياچه ای بزرگ.
با حيرت به زئير نگاه كرد كه گفت: »می رويم تا كی خسرو را پيدا كنيم.«

آدورا پرسيد: »توی زمان به عقب رفته ايم؟«
زئير سرش را تكان داد: 

»اگر فكر كنيم زمان خط مستقيمی است كه تويش فقط می شود جلو و عقب رفت. 
اما اين طور نيست.« و به جام سبز  جلويش اشاره كرد: »واقعيت اين است كه تصور ما از 
زمان غلط است. هيچ  گذشته يا آينده ای وجود ندارد. تنها چيزی كه وجود دارد، لحظه 
است. اين حرف را خيلی شنيده ای، اما هيچ وقت معنای واقعی اش را نفهميده ای. هرچيزی 
كه فكر می كنی قباًل اتفاق افتاده، االن در حال رخ دادن است. فقط در بدنی ديگر، خارج 

از بدنی كه ما قباًل در آن زندگی می كرديم.«
آدورا كه هيجانی را در لحن صدای زئير حس می كرد، گفت: »نمی فهمم. دنيا زمانی 

خلق شده.«
»دنيا هميشه در حال خلق شدن است.«
با ديدن نگاه گيج آدورا، مكثی كرد: 

»به تعداد حوادثی كه اتفاق می افتد، دنيا خلق می شود. جام اين قدرت را به صاحبش 
می دهد كه بين اين دنياها حركت كنــد، صاحبش را به همان باكتری مبدل می كند كه 
می تواند از بدنی به بدن ديگر سفر كند و برای سلول ها قصه هايی بگويد كه خيال می كنند 

افسانه است.«
كل ماجرا پيچيده تر از آن بود كه آدورا بتواند با سؤال هايش ابهامش را از بين ببرد. 

فقط پرسيد: »االن قرار است چی بشود؟«
زئير چيزی نگفت و به دور اشاره كرد، جايی كه در نور صبحگاهی، دو اسب با دو 

سوارشان می تاختند.
»آن جوان كی خسرو اســت و آن مرد تنومند، پيران ويسه. پيران رفته و خسرو را از 
پيش چوپان هايی كه از بچگی، گمنام بزرگش كردند، برداشته و به قصر افراسياب می برد. 
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افراسياب می خواهد خسرو را ببيند، اگر خطری احساس كند، او را می كشد. پيران اين 
را نمی داند.«

آدورا پرسيد: »اگر او كی خسرو است، پس تو...«
»من هم كی خسروام.«

و پس از مكثی، لبخند زد: »هنوز نفهميده ای. تنها راهت اين است كه باور كنی، به 
من اعتماد كن. اتفاقی نمی افتد. حداكثر اين است كه بعد می فهمی من دروغ گفته ام، اما 

دست كم اين تجربه را از دست نداده ای.«
آدورا پرسيد: »آخر ماجرا دارد ديگر خيلی پيچيده می شود.«

زئير زير لب خنديد: »پيچيده نيست. برايت گفتم، همه چيز همزمان دارد اتفاق می افتد. 
من كی خسروام و در پايان پادشاهی ام به دنياهای موازی راه پيدا كردم. حاال، به يک دليلی 
كه خودم هم نمی دانم و منتظرم يا خودم پيدايش كنم يا تو كمكم كنی بفهمم، برگشته ام 
و شاهد داستان زندگی خودمم. بی دليل نيست، اينجا نقشی دارم. اما من مثل تو اين قدر 
بی اعتماد نيستم. زندگی فرصت دوباره ای به من داده، تا همين سه روز پيش فكر می كردم 

هيچ كاری از دستم برنمی آيد.«
آدورا پرسيد: »حاال بايد چه كار كنيم؟«

زئير گفت: »پيران و خسرو تا سه روز ديگر به گنگ می رسند، شهر افراسياب. می توانيم 
آنجا خودمان را به او برسانيم. تا جايی كه يادم است، شب ها توی يورت ها می مانديم و 
شب آخر، يعنی شبی كه فردايش به قصر افراسياب می رسيديم، مرد غريبه ای به اسم زئير به 

سراغم آمد...« ابروهايش را درهم كشيد: »بعدها اسم او را برای خودم انتخاب كردم...«
و ناگهان از جايش پريد: »فهميدم!«

آدورا هم كه يک دفعه ترسيده بود، با صدای بهت زده پرسيد: »چی را؟«
زئير خنديد و زير بازوي او را گرفت: »زود باش، بايد برويم.«

»بايد به جايی برسيم؟«
»آره! فوراً.«

»به خسرو و پيران؟«
»نه، به آن ها می رسيم، هنوز وقت داريم.«

»پس عجله كنيم كه به كجا برسيم؟«
»دهی همين نزديكی است. بايد فوری به آنجا برويم. بايد چيزی برای خوردن پيدا 

كنيم. دارم از گرسنگی می ميرم!«
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آدورا چشــم به زئير دوخته بود كه داشت با ولع نان شــيرمال را با سرشير و عسل لقمه 
می كرد و می خورد. دو سه بار سعی كرده بود سِر صحبت را باز كند، اما زئير آن قدر با 
عجله مشغول خوردن بود كه آدورا از صحبت منصرف شده بود. باالخره وقتی زئير تقريباً 
يک كندوی عسل و سرشيِر سه تا گاو را خورد، به پشتی تكيه داد و به زبانی كه آدورا 
نمی فهميد، از پيرمرد تشــكر كرد. پيرمرد با خنده سرش را تكان داد و يكی دو دقيقه با 
زئير حرف زد. آدورا كه نمی دانست چه كار كند، به اطرافش نگاه كرد. شبيه يورت هايی 
بود كه در عكس هايی از استپ های قزاقستان ديده بود. چيزی شبيه چادری دايره ای كه 
بوی گوسفند می داد. ســرعت اتفاق ها آن قدر باال بود كه فرصتی برای تأمل بر وضعش 
پيدا نكرده بود. تا دو ساعت پيش توی خانه اش بود و بعد ناگهان سر از يورتی در زمانی 

نامعلوم درآورده بود.
بايد تصميم می گرفت ذهن شــكاكش را فعال نگه دارد يا خودش را به ماجرا 
بسپرد. اما هنوز برای تصميم گرفتن آماده نبود. تمام اين وقايع می توانست هذيان و 

توهم و تب باشد.
پرسيد: »به چه زبانی با اين پيرمرد حرف می زنی؟«

»يكی از قديمی ترين زبان های ايرانی. زبان سكايی. اين منطقه در اختيار سكاهاست. 
شما هيچ وقت در دانشگاه زبان سكايی نخوانديد؟«

»خيلي كم.«
زئير لبخند زد:

»خوب، اينجا فرصت خوبی داری تا سوادت را در مورد زبان های قديمی ايرانی باال 
ببری. در قسمت هايی مجبور می شوی به زبان سكايی حرف بزنی. جاهايی به زبان اوستايی، 

و خيلی جاها به زبان پارتی كهن.«
آدورا پرسيد: »تو داری همه ی اين ها را راست می گويی؟«
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»امتحانــش مجانی اســت. اگر خــودت را بــه جريان بســپری، وقتــی برگردی، 
 كســی در خوانــدن، آگاهی، و حتا حــرف زدن به زبان هــای قديمی ايران شــرقی به 

َگردت نمی رسد.«
آدورا مكثی كرد و سرانجام پرسيد: »تو اين زبان ها را بلدی؟«

»من اوستايی، پرثوی و سكايی باستان را بلدم، يک كمی هم سغدی، كه زبانی است 
كه االن تازه دارد در ميان بعضی از قبايل تورانی به كار می رود. فارسی باستان مدت ها 

بعد از دوران من به وجود آمد.«
آدورا باز پرسيد: »االن چه زمانی است؟«

»االن، سال 1387 شمسی يا 2008 ميالدی است.«
آدورا سرش را چند بار تكان داد: »نه، نه. اينجا، االن كی است؟«

»من كه گفتم، همه چيز دارد همزمان اتفاق می افتد، فقــط در بُعدهای مختلف.« و 
نگاه مبهوت زن را كه ديد، آرام گفت: »اگر و فقط اگر، می خواهی آن را به سير خطی 
زمان تبديل كنی، می شود بيشتر از يک هزاره قبل از ميالد، دقيقاً نمی دانم. معياری برای 

مقايسه ی زمان ندارم.«
دوباره چيزی به پيرمرد گفت. پيرمرد سرش را تكان داد و از كلبه بيرون رفت. 

»بايد هديه ای به پيرمرد بدهيم، آن حلقه ات را الزم داری؟«
آدورا ماند كه چه بگويد. حلقه ی ازدواجش بود. 

»خانواده ی فقيری اند. به ما محبت كرده اند. بين اين مردم، محبت را فقط با محبت 
می شود جبران كرد. بايد چيزی را كه برايمان عزيز است بهشان بدهيم.«

آدورا دلش نمی خواســت از يادگار زندگی اش با بهمن دست بكشد، اما فكر كرد 
اگر اين ها همه توهم باشــد، وقتی به خودش بيايد، حلقه اش روی دستش خواهد بود و 
اگر واقعيت است... اگر واقعيت باشد... آرام انگشتر را از دستش بيرون آورد و در دست 

زئير گذاشت:
»حاال چه كار می كنيم؟«

»حاال، دو شب به جلو می رويم تا خودمان را به خسرو و پيران برسانيم.«
»دو شب جلو می رويم؟ يعنی چی؟ چه طوری؟«

زئير به جام كه سرش از جيب پالتو ش بيرون زده بود، اشاره كرد: 
»با اين.«

آدورا ســكوت كرد. ديگر تصميم  گرفته بود كمتر بپرسد، هرچه بيشتر می پرسيد، 
بيشتر سردرگم می شد.
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پيرمرد به داخل كلبه برگشت و كمان بزرگ و يک تركش پر از تير و يک شمشير 
جلوی زئير گذاشت و باز چيزی گفت. زئير حلقه ی آدورا را به پيرمرد داد. پيرمرد حلقه 

را نگاه كرد، آن را روی پيشانی اش گذاشت و لبخند زد.
زئير گفت: »كمان ختنی است. خيلی نادر است. مال پسرش است كه در سپاه خدمت 

می كند. برای شكار به دردمان می خورد.«
آدورا روی كمان دست كشيد.

زئير از جايش بلند شد و كمان را به شانه اش آويخت: 
»بلند شو. بايد برويم.«

يک ساعتی پياده رفتند تا به فضای باز كوچكی ميان جنگل رسيدند. زئير دستور داد: 
»دستت را روی جام بگذار.«

آدورا با وحشت پرسيد: »باز همان بساط است كه بيهوش بشوم و باال بياورم؟«
زئير جواب داد: »فكر نمی كنم. معموالً فقط بار اول ســخت است. اين بار حداكثر 
چند دقيقه سرگيجه داری. دو سه بار كه با جام كار كنی، ديگر اصاًل نمی فهمی چی شد. 

خود من هم خيلی وقت است كه با اين جام سفر نكرده ام.«
آدورا با كمی ترديد دســتش را روی جام گذاشــت. زئير هم دستش را روی جام 

گذاشت، چشم هايش را بست و گفت: »ائشو ائيپی هانجاسهيانت.«
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شب بود و دوتايی بيرون يورتی بزرگ تر از قبلی ايستاده بودند، همان طور كه زئير گفته 
بود، سفر دوم فقط سرگيجه ی مختصری برای آدورا آورده بود و حاال نسيم شبانه و بوی 
علف ها حالش را جا آورده بود. در اين بُعدی كه بودند، عجيب ترين چيزی كه آدورا يافته 
بود، نه يورت ها بود، و نه سفر آنی در زمان و مكان. عجيب ترين چيزی كه يافته بود، تازگی 
و تميزی بيش از حِد هوا بود. هوايی كه مدام فرومی داد و مستش می كرد و از تميزترين 
هوايی كه در زندگی اش فروداده بود، در روستای دوردستی در چهارمحال و بختياری، 
زنده كننده تر بود. هوايی كه هرگز حتا به يک مولكول سوخت فسيلی آغشته نشده بود، 
روی زمينی كه فقط چندصدهزار نفر بر آن زندگی می كردند، بدون اينكه هرگز حتا يک 
پرتو راديواكتيو با مولكول های اكسيژن و نيتروژن هوايش برخورد كرده باشد. تنفس آن 

هوا بيش از هر واقعه ی ديگری او را متقاعد می كرد كه در جهان ديگری است.
زئير مدتی به باريكه ی نوری كه از دِر پوستِی يورت بيرون می زد، نگاه كرد:

»پيران و كی خسرو توی اين يورتند. امشب را يادم است. اينجا بود كه زندگی ام برای 
هميشه عوض شد. مدام از پيران می پرسيدم برای چه مرا از پدر و مادر چوپانم جدا كرده. 

پيران فقط می گفت بايد مرا به ديدن شاه فرنگرسين ببرد.«
آدورا گفت: »اما در شــاهنامه آمده كه پيران به خســرو می گويد كی است و از او 

می خواهد برای نجات جانش...«
زئير حرفش را قطع كرد: »می دانم در شــاهنامه چی آمده، اما پيران نبود كه به من 

واقعيت را گفت.«
نور داخل يورت خاموش شد.

زئير زير لب ادامه داد: »مرد غريبه ای بود. نصفه شب داخل يورت شد و بيدارم كرد. 
فقط...« دستش را روی پالتوش كشيد: »ردای سبزش را ديدم.« و سكوتی كرد و ادامه داد: 

»حاال می فهمم چرا تا حاال نمرده ام. نقش من هنوز تمام نشده. همين جا منتظرم بمان.«
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پرده ی جلوی دِر يورت را كنار زد و تو رفت. آدورا در سكوت انتظار می كشيد. چند 
دقيقه طول كشيد تا زئير با پسر جوانی بيرون آمد. هوا تاريک بود و او را درست نمی ديد، 
اما از همان سايه اش تشخيص داد كه جوان چهارشانه و قدبلندی است، تقريباً هم قِد زئير. 
زئير جلوتر حركت می كرد و وقتی به آدورا رسيد، جام را از جيبش درآورد و به او داد: 
»دستت را روی جام بگذار. آن وقت حرف های ما را می فهمی. هرچند بهتر است سعی 

كنی هرچه زودتر اين زبان ها را ياد بگيری.« 
 پسر جوان با ترديد به آن ها نزديک شد و پرسيد: »شــما كی هستيد؟ اگر آمده ايد 

مرا بكشيد...«
زئير گفت: »به قدر كافی دور نشده ايم.«

در سكوت به آدورا و آن پسر جوان اشاره  كرد كه دنبالش بروند و خودش جلو افتاد. 
وقتی در احاطه ي چند درخت قرار گرفتند، زئير ايستاد:

»آمده ام جانت را نجات بدهم. پس ساكت بمان و گوش بده...«
آنجا بود كه مهتاب بر صورت جوان افتاد و آدورا او را ديد. جوانی شانزده هفده ساله، 
با چشم های درشت سياه و چانه ی چهارگوش. آدورا وقتی او را ديد، ديگر نتوانست ادعای 
زئير را كه می گفت كی خسرو است، انكار كند. اگر اين جوان كی خسرو بود، پس زئير 

هم كی خسرو بود. جوان كمی الغرتر از زئير، اما درست هم قد او بود.
زئير دست نيرومندش را بر شانه ی جوان گذاشت و او را بر زمين نشاند. خودش هم 

كنارش نشست و پرسيد: »اسمت چی است؟«
»بِِرخشذا.«

زئير رو به آدورا گفت: »يعنی محبوب، عزيز.«
رو كرد به پسر جوان و پرسيد: »پيران به تو چی گفت؟«

»گفت شاه فرنگرسين می خواهد مرا ببيند، و گفت همه چيز را بعد به من می گويد.«
زئير گفت: »پيران آدم خوبی است. فكر می كند اگر تو واقعيت را ندانی، جانت در 
امان است. اما برای اينكه فردا سرت روی گردنت بماند، تنها راهت اين است كه به من 

اعتماد كنی و هركاری می گويم انجام بدهي.«
»آخر تو كی هستی؟«

»فقط به من بگو زئير.« و ادامه داد: »گوش كن جوان. تو برخشــذا نيســتی. اسم تو 
هئوَسرَوه است، يعنی خوش سروده شده. تو كی خسرويی، پسِر سياوش، پسِر كی اوسن، 
پسِر كی اپيوه، پسِر كی كواد. از اين طرف پسِر فريگيسی، دختر فرنگرسين، پسِر پشنگ، 

نبيره ی فريدون فرخ...«
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آدورا صدای لرزان پسر جوان را شنيد: »سياوش، اسمش را شنيده ام. همان شاهزاده ای 
كه به خاطر خيانت گردنش را زدند... نه! من پسِر او نيستم. من پسِر اَرشاِن چوپانم!«

زئير نگاهي جدي به پسر جوان انداخت: 
»ساكت شو و قبل از شــنيدن همه ي حرف هايم، چيزی نگو. تمام داستان هايی كه 
شنيده ای دروغ است. سياوش پسِر كی اوسِن كيانی بود. اوسن او را به فرمانده ی سكاهای 
جنوب سپرد تا راه و رسم پهلوانی و شاهی را به او بياموزد. وقتی جوانی برازنده شد، به 
كاخ پدرش برگشت. اول همه چيز به خوبی و خوشی پيش می رفت، تا اينكه سودابه زِن 
اوسن، عاشق سياوش شد و خواست او را فريب بدهد. اما سياوش حاضر نشد تن به گناه 
بدهد و سودابه از ترس آنكه سياوش آبرويش را ببرد، پيشدستی كرد و به اوسن گفت 
سياوش به او چشم دارد. سياوش انكار كرد، اما شاه حرفش را باور نكرد. سرانجام برای 
اينكه حقيقت آشكار شود، قرار شد هردو، َور را از ســر بگذرانند. بايد به درون آتش 
عظيمی می رفتند و كسی زنده می ماند كه حقيقت را می گفت. سياوش اول وارد آتش 
شد و سالم و تندرســت از آن بيرون آمد. سودابه می دانست اگر قدم به درون آن آتش 

بگذارد، زنده نمی ماند. اما سياوش پادرميانی كرد و شاه، سودابه را بخشيد.
»بعد از اين ماجرا سياوش ديگر نمی خواست در كاخ پدرش بماند. برای همين داوطلب 
شد و فرماندهی بخشی از سپاه پرثوها را بر عهده گرفت و به جنگ تورانيان رفت كه به 
مرزهای ايران حمله كرده بودند. تورانی ها شكست سختی از سياوش خوردند و پيشنهاد 
صلح دادند. سياوش قبول كرد و قرار شــد برای ضمانت اين صلح، صد نفر از بزرگان 

توران در ايران گروگان بمانند.
»وقتی خبر به اوسن رسيد، به سياوش پيام داد كه گروگان ها را بكشد و حاال كه بخت 
با ايرانی هاست، به توران حمله كند. سياوش حاضر نشد پيمانش را زير پا بگذارد. اما با 
تمرد از فرماِن مستقيم شاه، ديگر نمی توانست به ايران برگردد. برای همين به پيشنهاد همين 

پيران ويسه، سپهساالر توران و پسرعموی فرنگرسين، به توران آمد.
»فرنگرسين اول سياوش را با آغوش باز پذيرفت و سياوش بعد از ازدواج با گئيری، 
دختر پيران، با فريگيس دختر فرنگرسين هم ازدواج كرد. اما وقتی محبوبيت سياوش در 
توران باال گرفت، َگرسوَزد، برادر و وزير شــاه، نگران شد و شروع كرد به توطئه عليه 
سياوش  و بدگمان كردن شاه به او، كه سرانجام كار خودش را كرد و فرنگرسين دستور 

داد سياوش را دستگير كنند و قبل از آنكه پيران برسد و مانعش شود، سرش را بريدند.
»سياوش از گئيری پسری به اسم بَردان داشت و موقع مرگ سياوش، تو هنوز به دنيا 
نيامده بودی. فرنگرسين دســتور داد آن قدر فريگيس را چوب بزنند تا پسر سياوش در 
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رحمش سقط بشود. اما اين بار پيران به موقع رسيد و توانست جلوی او را بگيرد و قول داد 
تو را بی خبر از نام و نشانت، در ميان چوپان ها بزرگ كند و وقتی از اصل و نسبت بی خبر 
باشی، دليلی هم ندارد كه بخواهی انتقام بگيری. بعد فريگيس را به خانه ی خودش برد و 
خودش و زنش، تا زمان زايمانش از او پرستاری كردند. تو كه به دنيا آمدی، پيران تو را 

به زن و مرد چوپانی سپرد تا بی خبر از همه چيز بزرگت كنند.
»حاال كه بزرگ شده ای، فرنگرسين می خواهد تو را ببيند. اگر كوچک ترين خطری 
از طرف تو حس كند، غروب نشده گردنت را می زند. تنها راهت اين است كه خودت 
را به حماقت بزنی، تو جوان باهوشی هستی، مغرور هم هستی و می خواهی به همه ثابت 
كنی از همه باهوش تری. اما اگر سر سوزنی هوش داشته باشی، بايد خودت را به بالهت 

بزنی. فقط اين طوری زنده می مانی.«
صدای نگران پيران از داخل يورت آمد كه برخشذا را صدا می زد. زئير خيلی سريع 

گفت: »برگرد و از مالقات با من به هيچ كس چيزی نگو.«
جوان گفت: »اما من هنوز خيلی چيزها را نمی دانم. اين زن كی است؟«

زئير همان طور كه آدورا را دنبال خودش می كشيد، جواب داد: »اگر جان سالم به در 
بردی، باز هم ما را می بينی. برو!«

پسر جوان، ساكت  ساكت نشسته بود و به تاريكی داخل بيشه خيره شده بود، كه آن پهلواني 
كه روز پيش آمده بود و او را از پدر و مادرش تحويل گرفته بود تا نزد شاه فرنگرسين 

ببرد، پيدايش كرد و پرسيد: »چرا بيرون آمدی؟«
برخشذا به سپهساالر توران نگاهي انداخت كه با چوبدستي كه تمام مدت در دستش 
نگه مي داشت، جلوي او ايســتاده بود. مردي كه هرچند پا به سن گذاشته بود و موها و 
سبيلش خاكستري شده بود، هنوز راست قامت و نيرومند بود و عضالت درهم گره خورده ي 
بازوهايش برخشذا را مسحور مي كرد. لباس سرخ سپاهي و مچ بند چرمي اش كه ميخ هاي 
طاليي در آن كوبيده بودند، ثابت مي كرد كه نژادش به شاهان مي رسد. قبل از آن، در 

عمرش پهلوان نديده بود.
حرف هاي آن مرد بيگانه هنوز در گوشــش طنين مي انداخــت. گفته بود او نوه ي 

فرنگرسين است... 
جواب داد: »خواب از سرم پريد. آمدم ستاره ها را تماشا كنم.«
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آدورا پرسيد: »واقعاً خود كی خسرو بود؟«
زئير لبخند زد: 

»كم كم داری باور می كنی. خوب است.«
آدورا باز پرسيد: »حاال چی می شود؟«

زئير جــواب داد: »هيچ، االن با اين جــام به دربار فرنگرســين می رويم و مالقات 
كی خسرو را با شاه افراسياب می بينيم.«

آدورا سؤال كرد: »با اين جام چه كارهايی می شود كرد؟«
»خيلی كارها. يكی از مهم ترين كارها اين است كه می توانيم در جايی حضور داشته 

باشيم، بی آنكه كسی ما را ببيند.«
»برايم توضيح بده. توران كجاست؟ ايران كجاست؟ االن در تاريخ چه اتفاقی دارد 

می افتد؟ مورخ ها خيلی كم درباره ی اين دوره از تاريخ ايران می دانند.«
»افراسياب يا فرنگرسين، قبايل آريايی سكايی ماورای رود جيحون را با هم متحد كرد 
و كاووس يا كی اوسن، قبايل پرثو جنوب جيحون يا وهرود را. قلمرو افراسياب، االن از 
غرب به سرزمين ماساگت ها می رسد. از شمال تا سرزمين پرهای سفيد نزديک سيبری، از 
شرق تا مرزهای دريای زرد. از جنوب هم تا دره ی رود سند می رسد و همسايه ی سكاهای 

جنوب و شرق ايران می شود.«
»و ايران؟«

»فريدون وقتی دنيايی را كه می شناخت، بين سه پسرش تقسيم كرد، جنوب وهرود 
را به ايرج داد و شمالش را به تور، و غرب را به سرم يا سلم سپرد. بازمانده های ايرج به 
پرثو يا ايرانی مشهورند و بازمانده های تور به سكا يا تورانی، بازمانده های سرم هم قبايل 
سارومات شدند كه بعدها به سرمت ها مشهور شدند. بعدها اقوام ديگری آمدند و سرمت ها 
را به دوردست های غرب راندند. اما همه شان آريايی و ايرانی اند. ايرانی ها و تورانی ها، بعد 
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از مرگ ايرج و خونخواهی منوچهر، دچار اختالف شدند. از وهرود تا دوردست های 
جنوب و حوالی دريای فراخكرت يا دريای عمان امروز، سرزمين ايران تشكيل می شد از 
ده ها شهرـ كشور كوچک، كه هركدام را يک كوی يا كی اداره می كرد. كی ها هم حاكم 
قومشان بودند، هم كاهن و هم قاضی. مشهورترين شهرـ كشور، كی نشين زرنگ بود كه 
اوسن بر آن حكومت می كرد. اما اوسن توانست اغلب پرثوها را متحد كند و اتحاديه ای 
به وجود بياورد. با سكاهای جنوب شرقی هم ائتالفی تشكيل داد كه افسانه های رستم از 
آنجا می آيد. علت اينكه تورانی ها هيچ وقت نتوانسته اند جنگ را تمام كنند، همين است. 
دشمن مشخصی برای شكست وجود ندارد.كی نشين های مستقل حسب مورد با اوسن متحد 
می شوند يا با او می جنگند. حتا تعدادی از كی ها كه از جنگ های هفتصدساله با تورانی ها 

خسته  شده اند، با اقوامشان به سمت مركز و غرب خونيرث يا نجد ايران كوچ كرده اند.«
آدورا پرسيد: »پس تقريباً هرچيزی كه درباره ی اين دوره می دانيم، اشتباه است.«

زئير خنديد: 
»مسئله ی خودت اســت كه چه طور اين قضايا را به استاد راهنمايت بقبوالنی. هنوز 
جايی به نام ايران وجود ندارد. ايران يا ايرانويج يک چيزی اســت مثل بهشت گمشده. 
ايران، سرزمين تحت حكومت جمشيد است، سه هزار سال پيش. يعنی در واقع تمام جهان 
است، موقعی كه جمشيد سه بار جهان را گستراند و سرزمين عظيمی را در اختيار مردم 
گذاشــت كه در آن بيماری و مرگ و ظلم و ستم و گرسنگی و رنج نبود... ايران يک 

آرزوست، نه يک كشور. همه اميدوارند روزی به ايران برگردند.«
سكوتی كرد. آدورا خواست چيزی بگويد، اما نگفت. برای اولين بار از بودن كنار 

زئير احساس آرامش می كرد.
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سرزمين سبز و خرمی بود. جاهای پر رفت و آمد زير سم اسب ها كوبيده تر شده بود و 
مسير را مشخص می كرد. نزديک ظهر به گنگ رسيدند، شهر فرنگرسين، پايتخت توران. 
بار اول بود كه برخشذا به شهر می آمد. در شهر ديگر از يورت ها خبری نبود و مردم در 
بازار بزرگی خريد و فروش می كردند و صدای گوسفندها و مرغ و خروس ها و سروصدای 
ظروف سفالی و داد و فريادهای مردم فضا را پر كرده بود. برخشذا قباًل اين همه خانه ي 

گلي در كنار هم و اين همه آدم نديده بود و اين همه سروصدا نشنيده بود. 
كاخ هنگ، محل اقامت شاه فرنگرسين، درست در مركز شهر بود، با ديواری بلند 
و سنگی كه آن را از بقيه ی شــهر جدا می كرد، و دروازه ی بزرگی كه ده ها مرد مسلح 

جلويش ايستاده بودند.
نگهبان ها با ديدن پيران احترام گذاشتند. هيچ كس از او نپرسيد مرد جوانی كه همراهش 
آورده كی است. فقط سرشان را به احترام خم كردند و راه را باز كردند. پيران و برخشذا 
پياده شدند و اسب ها را به نگهبان ها سپردند. از دروازه و چندين داالن گذشتند تا به كاخ 
مركزی رسيدند. برخشذا با هيجان به آن كاخي كه وصفش را در قصه ها شنيده بود، نگاه 

 كرد و به پيران گفت: »نمي دانستم كاخ اين قدر بزرگ است!«
»اين فقط يک طبقه است. هفت طبقه ي ديگرش زيِر زمين است.«

برخشذا نپرسيد كه چرا شــاه قصرش را به جاي اينكه روي زمين بسازد، زير زمين 
برده است.

پيران بدون هيچ مانعی از دروازه ی كاخ هم گذشت و نگهبان ها در مقابلش سرشان 
را خم كردند. پيران خســرو را به داالن باريكي در سمت راست برد و بعد ناگهان وارد 

دنياي تاريكي شدند كه فقط با نور مشعل ها روشن مي شد.
برخشذا نفهميد چه قدر راه رفتند. فقط مي دانست مدام پايين مي روند و دور مي زنند. 
اگر پيران با او نبود و نمي دانست كه قرار است شاه توران را ببيند، همان اول از اين داالن 
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مارپيچي برمي گشت. بوي رطوبت زياد و هواي خفه و صداي موش ها آزارش مي داد. 
يک بار هم چيزي پروازكنان از باالي سرش گذشت و جيغ كشيد.

پيران گفت: »نترس، خفاش است.«
برخشذا مي دانست خفاش چيست. در غارهاي اطراف روستايشان، خفاش هاي زيادي 
را ديده بود كه شب ها به محل نگهداري گله حمله مي كردند و خون گوسفندها و گاوها 

را مي مكيدند.
سرانجام داالن دراز تمام شد و وارد تاالري شدند كه سقف بسيار بلندی داشت و نور 
مشعل ها و چراغ های روغنی متعدد آن را روشن می كرد. روشنايي چند لحظه چشمان چوپان 
جوان را زد. پيران به نگهباني كه در انتهاي تاالر ايستاده بود، گفت كه مي خواهد شاه را 
ببيند. نگهبان سرش را خم كرد و در داالن ديگري در انتهاي تاالر ناپديد شد و خيلي زود 

برگشت و به پيران خبر داد كه شاه گفته اند سپهساالر را در همين تاالر مي بينند.
برخشذا با حيرت به همه ی آن تجمل نگاه مي كرد. تخت بزرگی باالی تاالر، خالی 
بود. پيران زمزمه كرد: »تحت هيچ شرايطی جلوی شاه ننشين، مگر آنكه خودش بگويد. 
نكته ي مهم ديگر، فريب رفتارهاي ظاهري شاه فرنگرسين را نخور. شاه به سرعت يک 
پلنگ خلق وخو عوض مي كند. يک لحظه به مهرباني فرشته هاست، و لحظه ي ديگر، بدون 

اينكه فرصت داشته باشي كه بفهمي، مي شود شير درنده.«
برخشذا كه با عالقه ي زياد اطرافش را تماشا مي كرد، حرف هاي مرد بيگانه اي را در 

ذهنش مرور مي كرد كه خودش را زئير معرفي كرده بود.
آن قدر غرق تماشای آن تاالر پرشكوه، با آن چراغ های متعدد و فرش های بزرگ 
گسترده در كف تاالر شده بود كه نفهميد چه قدر گذشت تا مرد الغراندامي، با مو و ريش 

مجعد و لباس گرانبها وارد شد. برخشذا تعظيم كرد. پيران در گوشش گفت: 
»اين شاه نيست. گرسوَزد است، برادرش.«

گرسوَزد پيران را كه ديد، گل از گلش شكفت. به طرفش آمد و با دست چپش او 
را در آغوش گرفت: »خوش آمدی برادر، پيران دالور.« 

برخشذا متوجه شد كه آستين راست رداي آن مرد خالي است.
گرسوَزد نگاه سريعي به او انداخت و از پيران پرسيد: »خودش است؟« پيران سرش 

را به تأييد تكان داد.
گرسوَزد گفت: »چه قدر شبيهش است.« 

 بعد با خنده به چوبدســت پيران اشــاره كرد: »بعضــي عادت ها هيچ وقت از ســر 
آدم نمي افتد.«
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 پيران هم لبخند زد: »هميشــه اعتقاد داشــته ام كه چوبدســت بهترين ســالح براي 
دفاع است.«

»اما براي حمله بهترين ابزار نيست.«
پيران با متانت جواب داد: »ترجيح مي دهم براي دفاع آماده باشم تا حمله.«

گرسوَزد به طرف برخشذا برگشت، شانه هايش را محكم گرفت و در چشم هايش 
خيره شد. برخشذا هرگز آن نگاه را فراموش نكرد. آن چشم های باهوِش گودنشسته، با 
آميزه ای از محبت، وحشت و نفرت. برخشذا همان لحظه دانست كه اين چشم ها، هيچ 

خطايي را نمي بخشند و هيچ رقيبي را برنمي تابند.
وقتی گرســوَزد خوب تماشــايش كرد، او را در آغوش كشــيد و با دست چپش 
 آن قدر محكم فشــارش داد كه برخشــذا لحظه ای احساس كرد اســتخوان هايش دارد 

خرد می شود.
»خوش آمدی پسرم.«

بعد برگشت و در سمت راست تخت ايستاد. كمي بعد، پهلوان جوان تري، بلندقد و 
خوش قيافه  و با چشم هاي نافذ و ابروهاي پرپشت سياه و لباس شاهانه وارد شد و او هم 
درست مثل گرسوَزد رفتار كرد. اول پيران را در آغوش گرفت و بعد به برخشذا خيره شد. 
تنها تفاوت اين بود كه اين بار، برخشذا در چشم های او به جای وحشت، حيرت و محبت 

ديد و خيلی سريع متوجه شد كه پای چشم های اين مرد تازه وارد تَر است. 
مرد دستش را بر شانه ی برخشذا گذاشت: »خوش آمدی.«
پيران گفت: »شيده است، پسر فرنگرسين، برادر فريگيس.«

برخشذا فكر كرد كه اگر مرد سبز درست گفته باشد، پس اين مرد دايی اش است.
شيده رفت و سمت چپ تخت ايســتاد. پهلوان ها يكی يكی وارد شدند و دو طرف 
تخت ايستادند. همه با كنجكاوی به برخشذا خيره شدند، اما ديگر كسی او را در آغوش 

نگرفت، فقط با احترام در برابرش سر خم می كردند.
پسر جوان، آهسته در گوش پيران زمزمه كرد: »خسته شدم. تا كی اين ها می خواهند 

يكی يكی بيايند و خم و راست بشوند؟«
پيران مچ دستش را فشــار داد و ســاكتش كرد. برخشذا ســعی كرد دستش را از 
 ميان آن چنگ های قدرتمند بيرون بكشــد و وقتی موفق نشد، زير لب گفت: »فهميدم، 

حرف نمی زنم!«
سرانجام صدای سنج بلند شد و جارچی اعالم كرد: »شاه  شاهان، پور پشنگ، نبيره ی 

فريدون فرخ...«
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همه به خاك افتادند. همه، به جز پسر جوان. پيران مچ دستش را كشيد: 
»سرت را روی خاك بگذار.«

و منتظر جواب او نماند و دستش را روی كمرش گذاشت و يک لحظه بعد، انگار 
زير يک بار چندخرواری باشد، سر پسر جوان روی خاك بود. پيران زير لب گفت: »قرار 

نيست بحث كنی. هركاری می گويم بكن.«
نفهميد شــاه كی وارد شد و كی روی تخت نشســت. فقط پس از چند دم و بازدِم 
طوالني، بعد از صداي صاف شــدن ســينه اي، صدای پرطنين و پرنفوذی را شنيد كه تا 

تارهای قلبش را لرزاند: »برخيزيد، ياران و دالوران من.«
فشار دست پيران از روی كمرش برداشته شد و قد راست كرد. و آن وقت بود كه 
برای اولين بار شاه توران را ديد. قدش بيشتر از هفت پا بود و هيكلش اندازه ی يک خرس. 
موهای خاكستري اش روي شانه اش ريخته بود و و ريش خاكستری اش تمام صورتش را 

پوشانده بود و حلقه ی طاليی بزرگی روی سرش گذاشته بود.
 فرنگرســين از دور به آن هــا نگاه كــرد و بعد از چنــد لحظه دوبــاره گلويش را 

صاف كرد: 
»پيران، يار گرامی ام، خوش آمدی از سفر چندماهه. و تو... جوان...«

از روی تخت بلند شد. همه دوباره به خاك افتادند. به جز پيران و پسر جوان. شاه با 
قدم های بلندش به آن ها نزديک شــد و جلوی برخشذا ايستاد. برخشذا تا به حال لباسی 
چنان مجلل نديده بود. لباس شاه آستين نداشت و از همان فاصله، برخشذا در كنار آن 

بازوبند چرمي، جای زخم های متعددی را روی بازوها و ساعد شاه می ديد.
سرش به زحمت تا سينه ی شاه می رسيد. شاه دستش را  زير چانه ی او گذاشت و سرش 
را باال آورد. با يک دستش می توانست جمجمه اش را خرد كند. هيچ حسی در چشم هايش 
نبود، فقط دو تا دايره ی سياه، وسط دو لوزی سفيد. دور چشم هايش خط سياهی كشيده 
بود كه چشــم هايش را پرهيبت تر می كرد، و جای زخم عميقی كه از زير چشم چپش 
شروع می شد و گونه اش را می شكافت، مانع از آن می شد كه برخشذا لرزشی را كه در 

ستون فقراتش حس می كرد، مهار كند.
شاه با دست ديگرش شــانه اش را گرفت، اما چيزی نگفت. باالخره،  آرام پشت به 
آن ها كرد و دوباره به طرف تخت رفت و نشست. چند لحظه سرش را در دستش گرفت 

و سرانجام دوباره سينه اش را صاف كرد و گفت: »برخيزيد، ياران و دالوران من.«
همه دوباره سر از خاك برداشتند و ايستادند. شاه رو به پسر جوان كرد: 

»مرد جوان، نامت چيست؟«
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»برخشذا، پسِر ارشاِن چوپان.«
شاه سرش را تكان داد و باز پرسيد: 
»چه بر سرت گذشته در اين سال ها؟«

جوان سرش را خاراند و نگاه ماتی به شاه انداخت: »گوسفند می چراندم.«
پيران با آرنجش به پهلوی او زد كه جلوی شاه سرش را نخاراند.

فرنگرسين لبخند زد و سؤال كرد: »از گوسفندها چه خبر؟«
»هميشه دوست داشتم شكارچی بشوم، اما نه شكاری هست و نه كسی به من تيراندازی 

ياد داده. تير و كمان هم ندارم.«
فرنگرسين پرسيد: »كی خوب است، كی بد است؟ از اوضاع روزگار چه خبر؟«

»از اوضاع روزگار خبر نداريم. برای ما، بد، گرگ است كه گوسفندهايمان را می درد، 
و پلنگ، كه مردم بی گناه را تكه تكه می كند.«

»پدر و مادرت كی هستند؟«
»من پسر ارشان چوپانم، مادرم نئيری است.«

»از من نمی ترسی؟«
»شما شير ژيانيد و من سگ گله، من شكار شما نيستم و دليلی ندارد از شما بترسم. 

شما هم دليلی نداريد تا به من خشم بگيريد.«
فرنگرسين مدت درازي با سوءظن چشم هايش را به او دوخت. سرانجام لبخند زد: 

»پسرم، برای حفاظت از جان تو در برابر بدچشمان و دشمنان جنوب وهرود، مجبور 
شديم تو را در خفا بزرگ كنيم و واقعيت را از تو پنهان نگه داريم. اسم تو برخشذا نيست، 

اسمت خسرو است، پسِر سياوش و فريگيس... دختِر من.«
جوان ديد موقعی كه شاه اسم سياوش و فريگيس را می آورد، اشک در چشم هايش 
حلقه زد. پس آن مرد غريبه كه به خودش می گفت زئير، راست می گفت. احساسات ضد 
و نقيضی درونش موج می زد. از ديشب كه با آن مرد مالقات كرده بود، ته دلش، فهميده 
بود راست می گويد. اين را هم فهميده بود كه بايد با گذشته اش، پدر و مادرش، گله اش، 
دوستانش، برای هميشه وداع كند. بي دليل نبود كه موقع خداحافظي، مادرش او را آن طور 
سخت در آغوش گرفت و گريه كرد. از كودكی می دانست رازی در زندگی اش است 
كه هيچ كس درباره اش حرف نمی زد، از همان موقع احساس كرده بود سرنوشتش محبوس 
آن دشت ها و چراگاه ها و يورت های روستايی نيست. انگار مدت ها منتظر بود كسی بيايد و 
حقيقت را به او بگويد. اما حاال كه حقيقت را می شنيد، هيجانی نداشت. فقط در سكوت 

سرنوشتش را پذيرفت. شاهزاده بودن حتماً از چوپان بودن بهتر بود.
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فرنگرسين از روی تخت برخاست و به خسرو نزديک شد. شانه هايش را با دو دست 
گرفت، با چشم های تَر به او خيره شد و سرانجام دوباره صدايش را صاف كرد: 

»پدرت ســياوش پاره ی تنم بود و مادرت دختر دردانه ام. اينک كه هردو به سايه ی 
مردگان پيوسته اند، خسرو، ای خوش سروده، يادگار عزيزانم، با آمدنت، دل نيای پيرت را 

شاد كردی. خوش آمدی.«
و او را در آغوش گرفت.

مدتی به همان حال ماندند. همه ســر خم كرده بودند. سرانجام فرنگرسين جوان را رها 
كرد، دست راستش را دور شانه اش انداخت و با صدای بلند گفت: »ياران و دالوران من، 
بنگريد اين فرزند راستين توران زمين را. او شاهزاده خسرو است. همچون من گرامی اش 

بداريد. خسرو، فرزند من است.«
همه روی خاك افتادند. حوصله ی پسر جوان داشت از اين افتادن ها و بلند شدن ها 

سرمی رفت. به پيران نگاه كرد كه همچنان ايستاده بود و لبخند می زد.
شاه دستش را بر شانه ی پيران گذاشت: 

»پيران، چشم و چراغ توران، خوشحالم كه به حرفت گوش كردم. اما بايد بيشتر با 
هم صحبت كنيم.«

دست هايش را به هم زد و دستور داد: »بگوييد اسپنوی بيايد.«
شيده  اشاره ای به يكی از نگهبان ها كرد. نگهبان ناپديد شد و خيلي زود، كسی از 
در آمد كه دل خسروی جوان را لرزاند. دختری با لباس سفيد و بلند كه كمربند زرين 
و پهنی كمر باريكش را نشان می داد، چشم های بادامی تيره، موهای سياه كه از پشت تا 

پاهايش می رسيد، و پوستی به رنگ گندِم رسيده.
موقعی كه به طرف شــاه می آمد، با چشم های بادامی و سياهش نگاهی به برخشذا 
انداخت و لب پايينش را گزيد، طوري كه دل جوان را لرزاند، بعد، انگار باالتر از سطح 

زمين می خراميد، چند قدم ديگر به طرف شاه برداشت و جلويش به خاك افتاد.
شاه دستش را بر شانه ی دختر گذاشت: »برخيز دخترم و پسرخاله ات را ببين.«

دختر، آرام و ظريف از جايش بلند شد، به شاه لبخند زد و رويش را به طرف برخشذا 
گرداند. برخشذا سرخ شد و چشم هايش را به زمين دوخت. در آن دنيای چوپانی كمتر با 

دختری همزبان شده بود و حاال اين طلسم داشت با زيباترين دختر دنيا می شكست.

آدورا به زئير رو كرد: »عجب دختر قشنگی است. در كتابچه ات نوشته بودی كه اسپنوی 
دختر افراسياب نيست و دختر شيده است، اما اگر خودم نمی ديدم، باور نمی كردم.«
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زئير آهی كشيد و گفت: »من هيچ وقت دروغ نگفته ام.« 
سرش را پايين انداخت و آدورا شنيد كه: »مثل باد بهاری بود و رفت... فكر نمی كردم 

دوباره ببينمش.«

شاه به دختر كه با عالقه به برخشذا نگاه می كرد، گفت: »دخترم، او شاهزاده خسرو است، 
پسِر عمه ات فريگيس. درست هم سن و سال خودت است. او را ببر و از او پذيرايی كن و 

كمكش كن تا به آداب شاهزادگی خو كند و آيين ها را به او بياموز. هم سخنش شو.«
دختر سرش را به احترام خم كرد. شاه رو به پسرش شيده كرد: 

»پسرم، همزمان كه دخترت آيين شاهزادگی را به او می آموزد، تو پهلوانی و رزم را 
به او بياموز.« و رو به برخشــذا ادامه داد: »خسرو، هرچه در اين كاخ و در سراسِر توران 

می بينی، متعلق به توست... شادكام در توران زمين زندگی كن.«
بعد به طرف در رفت. اما قبل از بيرون رفتن، برگشت و نگاه عميقی به پيران انداخت: 

»پيران دلير، با من بيا، صحبت های زيادی داريم.«
وقتی رفتند، اســپنوی با همان خرامش فرازميني اش، همان طور كه پاهاي پوشــيده 
در كفش هاي زرينش را با آرامش جلوي هم مي گذاشت، با قدم هاي ظريف به طرف 
برخشذا آمد و با صدای لطيفش كه به وزش نسيم بهاری می مانست، گفت: »خوش آمدی 
شاهزاده خسرو، عمه زاده ی عزيزم، خوشحالم كه می بينمت. نگران چيزي نباش. من تمام 

مدت كنارت هستم.«

آدورا گفت: »عجيب است. در دوره و زمانه ی ما، تو آدم قوی هيكل و درشتی به حساب 
می آيی. اما اينجا، در مقابل اين غول بيابانی ها، هيكل متوسطی داری.«

زير درخت های بيشه نشسته بودند، همان بيشه ای كه روز اول، از آن سردرآوردند. 
زئير همان طور كه چــوب در آتش می انداخــت و منتظر كباب شــدِن ران گورخری 

 

 بود كه شــكار كرده بود، گفــت: »عصر پهلوانی اســت ديگر! مــن هيچ وقت پهلوان 
به حساب نمی آمدم.«

و همان طور كه با تركه اش به گوشت می زد تا ببيند كباب شده يا نه، ادامه داد: »هفت 
سال تمام در شهر گنگ زندگی كردم. قتل سياوش مخفيانه انجام شده بود و افراسياب 
مخفيانه دستور داده بود هركسی كه ماجرای قتل سياوش را به زبان بياورد، گردنش را 
بزنند، برای همين، تا مدت ها بعد، به جز آنچه از آن مرد سبزپوش شنيده بودم و باور هم 
نكرده بودم، ماجرای واقعی قتل سياوش را نفهميدم. پيران مرا پيش دخترش گئيری برد، 
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يا همان جريره ی شاهنامه كه زن اول سياوش بود. آنجا برای اولين بار برادر بزرگ ترم 
بردان را ديدم كه توی شاهنامه، اسمش فرود آمده. من و بردان و اسپنوی و تژاو، پسر يكی 
از سردارهای تورانی، به همراه خاله ام منيژه كه هم سن و سال ما بود، خيلی به هم نزديک 
شديم. گاهی هم جهن، پسر كوچک افراسياب كه پنج شش ساله بود، پيش ما می آمد. 

»افراســياب هفته ای يک بار مرا با خودش به شــكار می برد. مرد جالبی بود، وقتی 
گورخری را تعقيب می كرد، تا وقتی آن را از پا نمی انداخت، برنمی گشت. هيچ جانوری از 
دستش خالصی نداشت. مرا از همه بيشتر دوست داشت و اصرار داشت وقتی می تازيم، فقط 
من همراهش بروم. واقعاً مرا دوست داشت. توی يكی از همين شكارها بود كه وقتی آهويی 
را شكار كرده بود، تصميم گرفت همان جا آتشی درست كند و با هم كباب آهو بخوريم. 
همان جا بود كه يكی از مهم ترين مكالمه های من و افراسياب پيش آمد و اگر موقعی كه 

كی خسرو رفت تا هيزم جمع كند، آن مرد غريبه و آن زن دوباره نيامده بودند...«
حرفش را قطع كرد. فكری كرد، جام را از جيبش بيرون  آورد: 

»بايد برويم.«
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پسر جوان با لباس سفيد شــاهانه ، در جنگل هيزم جمع می كرد. از دور آواز فرنگرسين 
می آمد. خسرو پايش را به كنده ی خشــكيده ی كوچكی در زمين زد و زير لب گفت: 
»آتش خوبی از اين درمی آيد.« و خم شــد تا با تبرزينش كنده ی خشكيده  را از خاك 
بيرون بياورد، اما كنده محكم به زمين چسبيده بود و بيرون نمی آمد. جوان سرش را باال 
آورد تا عرقش را پاك كند، و ناگهان آن مرد سبزپوش را ديد كه جلويش ايستاده بود.
مرد گفت: »نگران نباش، كمی آن طرف تر كنده ی خشک بزرگ تری روی زمين 

افتاده. همان برای آتش امروزتان بس است.«
جوان كه هيچ وقت از حيرت دفعه ی قبل بيرون نيامده بود، به آن مرد و زنی كه انگار 

در آن هفت سال حتا يک روز هم پيرتر نشده بودند، خيره شده بود.
»نترس. يک روز جواب همه ی سؤال هايت را می گيری. همان طور كه من گرفتم.«

»شما كی هستيد؟ از كجا می دانستيد من كی هستم؟«
»خوب گوش كن به چيزی كه می خواهم برايت بگويم.«

»چرا هرچند وقت سراغم می آييد و چيزهايی می گوييد كه كسی نمی داند؟«
مرد غريبه آهی كشيد و به زن كنار دستش نگاه كرد. زير لب گفت: 

»می خواهم اگر بشود، سرنوشت تو را عوض كنم تا دستت به خون آلوده نشود.«
جوان پرسيد: »خون؟ چرا خون؟«

»وقتی پيش فرنگرســين برگردی، موقع غذا خوردن، بحث مهمی را پيش می كشد. 
می خواهد تصميم بگيرد كه تو را وليعهد خودش بكند يا يكی از پسرهايش را. هرطور 

شده بايد كاری كنی كه تو را انتخاب كند.«
جوان با بی تكلفی شانه اش را باال انداخت و پرسيد: 

»چرا؟ دايی ام شــيده شاه خوبی می شود. من ترجيح می دهم شــاهزاده باشم تا شاه. 
اين طوری بار مسئوليت يک مملكت روی دوشم نمی افتد. مجبور هم نمی شوم تصميم های 
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سخت بگيرم. فقط يک چيز برايم مهم است... و اگر همان يک آرزويم برآورده شود، 
ديگر از زندگي ام چيزي نمي خواهم.«

غريبه گفت: »مي دانم، اسپنوي.«
خسرو با تعجب ابروهايش را باال برد و پرسيد: »چيزي هم هست كه تو نداني؟«

مرد سؤال خسرو را نشنيده گرفت: 
»اگر شاه توران نشوي، براي هميشه اسپنوي را از دست مي دهي.«

 »چرا بايد شاه بشوم تا همه هوس كنند سرم را زير آب كنند و جايم را بگيرند؟ آدم 
جاه طلبي نيستم.«

مرد غريبه اخم كرد: »اگر شاه بشوی مجبور نمی شوی عزيزانت را بكشی. گوش كن 
چه می گويم و اين قدر حرفم را قطع نكن.«

خسرو ساكت شد. آن مرد هيبت عجيبی داشت. يک لحظه با خودش فكر كرد كه 
كاش شبيه او بود. اين طوری اسپنوی خيلی بيشتر دوستش می داشت.

مرد ادامه داد: 
»هفتصد سال اســت كه توران و ايران با هم می جنگند. هفتصد سال است كه آب 
خوش از گلوی هيچ كدام از اين دو قوم پايين نرفته. چه خون هايی كه ريخت، سِر چه 
بی گناهانی بر خاك افتاد. تورانی ها با ايرانی ها برادرند، يک قومند، زبانشان تا مدت ها 
يكی بود، اما به خونخواهی اجدادشان كه در زمانی دور همديگر راكشتند، هنوز با هم 

می جنگند و نمی دانند از اين جنگ چه می خواهند.«
مكثی كرد و به زن همراهش گفت: »می دانم بی فايده است، اما تالشم را می كنم.«

و ادامه داد: »اين دو قوم سرانجام با هم آشتی می كنند، اما اين صلح می تواند پس از 
جاری شدن سيل خون رخ بدهد، يا با درايت و بی آنكه يک قطره خون بريزد.«

خسرو پرسيد: »من توی اين ماجرا چه كاره ام؟«
»تو، نژادت از يک ســو به فرنگرســين می رسد و از ســوی ديگر به كی اوسن. هم 
ايرانی هستی و هم تورانی. آريايی نابی. تو اگر شاه توران بشوی، ايرانی ها خونخواهی 
 ســياوش را فراموش می كنند و بــا تو صلح می كنند. اگر نشــوی، چنــان جنگ هايی 
درمی گيرد كه سنگ بر سنگ نمی گذارد. توی اين جنگ تمام كسانی را كه دوست داری، 

از دست مي دهي.«
خسرو ساكت گوش می داد. زئير هم چند لحظه درنگ كرد. سرانجام گفت: 

»می رسيم به پاسخ هايی كه بايد به پدربزرگت بدهی.«
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فرنگرسين همان طور كه تكه های گوشت را به سيخ چوبی اش می كشيد و روی آتش نگه 
می داشت، صدايش را صاف كرد: 

»پسرم، ازت خيلی خوشم می آيد.«
خسرو هم با احترام گفت: »من هم شما را خيلی دوست دارم.« منتظر بود. منتظر اينكه 

شاه بپرسد. می خواست بداند آن مرد غريبه باز هم راست گفته يا نه.
چشم های شاه به دور خيره شده بود. خسرو خواست گوشت را برگرداند، اما فشار 

دست شاه مانعش شد.
»من خيلی پير شده ام خســرو. آن قدر ديده ام و آن قدر جنگيده ام كه ديگر می دانم 

چيزی عوض نمی شود.«
مكث كرد و خودش گوشت را گرداند و ادامه داد: 

»تو خيلی ساده ای خســرو. بعضی وقت ها ساده ترين چشــم ها بهترين راه حل ها را 
می بينند. مردم توران از اين جنگ ها خســته  شــده اند. اما انتقام پشت انتقام، نمی گذارد 

جنگ تمام شود.«
خسرو به عادت هميشگی اش سرش را خاراند و گفت: »جنگ با ايرانی ها هيچ فايده ای 
ندارد. توران پنبه دارد. شنيده ام ايران ريسنده ها و بافنده هايی عالی دارد. اگر ما پنبه مان را 
به ايران ببريم و به ريسندگان و بافندگان آنجا بدهيم تا برايمان پارچه ببافند و به ازايش به 
آن ها پنبه بدهيم، آن وقت، هم ايرانی ها پارچه های عالی دارند و هم ما. ما بايد دو برابر پنبه 
بكاريم تا پنبه ی ايران را هم تأمين كنيم. ايرانی ها بايد دو برابر ببافند تا پارچه به ما بدهند. 

اين طوری هردو تا كشور منفعت می برند. اين از هر غنيمت جنگی ای بهتر است.«
فرنگرسين لبخند زد: »رؤيای قشنگی اســت. اما من نمی دانم چه طور بايد جنگ را 
تمام كنم. ايرانی ها تشنه ی خونند. فقط با نابود كردن سرزمينشان مي توانيم خطرشان را 

از سر توران كم كنيم.«
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خســرو گفت: »بايد مذاكره كرد. يک هيئت از ايران، با يک هيئت از توران، لب 
مرز قرار بگذارند. بنشينند و با هم حرف بزنند. ببينيد چه كاری به نفع هردو طرف است. 
كينه جويی را كنار بگذاريد. همديگر را ببخشيد. شايد خون هايی ريخته شده باشد، اما با 
ريختن خون بيشتر، جنگ تمام نمی شود. شايد الزم باشد بابت خسارت هايی كه به هم 
زده ايد، جريمه هايی به هم بدهيد. اما اگر هر دو طرف حســن نيت داشته باشند، آشتی 

كردن كار سختی نيست.«
فرنگرسين در جايش كمي جابه جا شد و آرام گفت: »با سياوش اين مذاكره را كرديم، 
من برای نشان دادن حسن نيتم تعدادي از شهر هايی را كه از پرثوها گرفته بودم پس دادم. 
اما اوسن دستور داد نمايندگان ما را بكشند. سياوش حسن نيت داشت، سپاه ايران در اختيار 

او بود، اما فايده ای نداشت. همين باعث شد كه به ما پناه بياورد.«
گوشت را دوباره گرداند. بوی گوشت كباب شده، هوا را پر كرده بود.

»الزم نيست خون بيشتری بريزد، كي اوسن هم حتماً اين را می داند. اما بايد حس كند 
كه حسن نيت داريد.«

فرنگرسين گوشت را از روی آتش برداشت و كمی چشيد.
»از همين فردا در كاخ كنار من می نشينی. كم كم كشورداری را ياد می گيری. برای من 
خيلی دير شده. ديگر نمی توانم عقب بكشم، مردم باورشان نمی شود. اما تو می توانی...« و 

با يک خبر و يک دستور، بحث را تمام كرد:
»كباب شده. بخوريم.«
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خسرو با دقت از كاسه ی پر از كاهگل كنارش، با انگشت مالت برمی داشت و روی ديوار 
كوچكی كه ساخته بود، می كشيد و بعد خشت های كوچک بندانگشتی را روی ديوار 
می چسباند. آن قدر غرق اين كار شده بود كه نفهميد اسپنوی مدتی پيش وارد اتاقش شده 

و پشت سرش ايستاده و كارش را تماشا می كند.
»برای موش های كاخ النه می سازی؟«

خسرو از جايش پريد و خشتش از باالی ديوار افتاد. وقتی برگشت و اسپنوی را با همان 
لباس سفيد شاهانه و كمربند زرين ديد، خنديد: »اين آينده ی شهر َگنگ است.«

اسپنوی چشم هاي بادامي سياهش را گرد كرد: »گنگ؟«
خسرو شهر كوچكی را كه با خشت های كوچک روی صفحه ی چوبی بزرگی كف 
اتاقش ساخته بود، به اسپنوی نشان داد و گفت:  »بيا جلو و ببين. اين راز من است. وقتی 
تمام بشود، می برمش و به شاه نشانش می دهم. بعد می توانيم شروع كنيم به ساختن گنِگ 

تازه، كنار گنگ قديمی.«
اسپنوی پرسيد: »چرا بايد شهر تازه ای بسازيم؟«

 خسرو با همان انگشِت  گلی، ســرش را خاراند: »برای اينكه اين جوري بهتر است. 
قشنگ تر هم هست.«

اسپنوی به لباس سفيد زربافت خسرو اشاره كرد: »تمام لباست را ِگلی كردی!« 
اما جلو آمد و روی شهر كوچک خم شد.

»تا حاال شهری به اين كوچكی نديده بودم.«
خسرو انگشتش را بر نقاط مختلف شهر حركت داد و با هيجان توضيح داد: »ببين، 
گنِگ قديمی ديگر به درد نمی خورد. مدتی فكر كردم كه يواش يواش بازسازی اش كنيم. 

اما به نظرم رسيد كه يک شهر تازه بهتر از آب درمی آيد.«
انگشتش را بر ساختمان بلندی وسط شهر گذاشت و گفت: 
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»اينجا كاخ شاهی است. كاخ فعلی شــاه، به جای اينكه ده طبقه باالی زمين باشد، 
هفت طبقه زيِر زمين است. انگار شاه می خواهد پنهان بشود. اما مردم نبايد فكر كنند كه 
شاه می خواهد از دستشان فرار كند. كاخ شاه بايد جايی باشد كه همه ی مردم از همه جای 

شهر آن را ببينند. بايد بگذاريم نور آفتاب به قصر بتابد.«
اسپنوی ابروهايش را باال برد: 

»متقاعد كردِن شاه برای عوض كردن همين يكی كلی زحمت می برد، چه برسد به 
ساختن بقيه ی شهر.«

خسرو با عالقه گفت: »متقاعدش می كنم. بگذار اول نقشه ی شهر تمام بشود.« 
و به توضيحاتش ادامه داد: »شهر را طوری طراحی كرده ام كه سپاهيان به جای مركز 
شهر در محيط شهر مستقر بشوند. اين طوری اگر خطری شهر را تهديد كند، سپاه زودتر 
از همه می فهمد و می تواند از شهر دفاع كند. محله ی پيشه ورها و صنعتگرها را در غرب 
گذاشته ام. بادهای اين منطقه هميشه از شــرق به غرب می وزد. اين طوری، دودی كه از 
كوره های صنعتگرها باال می آيد وارد شهر نمی شــود و از روی ديوارهای غربی بيرون 
می رود. محله ی دامدارها را هم در شــرق گذاشته ام تا از راه دروازه ی شرقی، راحت به 
چراگاه های بيرون شهر دسترسی داشته باشند و شب ها كه گله هايشان را برمی گردانند، از 

وسط شهر رد نشوند. در اين قسمت...«
اسپنوی حرفش را قطع كرد: »ببين، خسرو، َشهرت خيلی جالب است، اما من برای 

كار مهم تری پيشت آمده ام.«
خسرو كه كمی سرخورده شده بود، با پارچه ای دست هايش را پاك كرد: 

»در خدمتم.«
اسپنوی مثل همه ي مواقعي كه اضطراب داشت، لِب پايينش را گزيد و آرام گفت: 

»زمزمه هايی هست كه شاه می خواهد پدرم را به مأموريتی بفرستد. اين طوری ديگر 
همديگر را هرروز نمی بينيم.«

خسرو جواب داد: »می دانم، من هم شنيده ام. اما هنوز معلوم نيست.«
»خسرو. اگر پدرم برود، من هم بايد با او بروم. شايد اگر تو با شاه صحبت كنی...«

خسرو دست او را گرفت: 
»اسپنوی عزيزم. هيچ چيز نمی تواند بين ما فاصله بيندازد. دايی شيده پسِر شاه است. 

خيلی از من به شاه نزديک تر است. خودش اگر با شاه صحبت كند بهتر است.«
اسپنوی گفت: »پدرم مغرورتر از آن است كه از شاه بخواهد او را از گنگ نفرستد. 

نمی خواهد شاه خيال كند به خور و خواب عادت كرده.«
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خسرو باز سرش را خاراند: »نمی دانم. شاه هنوز كه حرفی نزده.«
اسپنوی گفت: »خسرو، خودت می دانی ماجرا چيست.«

»نه، نمی دانم. اما اين را می دانم كه تو را دوست دارم. اگر مطمئن باشم كه تو هم مرا 
دوست داری، می توانم هر سختی  و هر فاصله ای را تحمل كنم.«

»خودت می دانی چه قدر برايم عزيزی. اما اين را هم می دانی كه شاه می خواهد پدرم 
را از گنگ دور كند و بعد تو را جانشين خودش اعالم كند. اگر تو با شاه حرف بزنی و 

بگويی قصد حكومت نداری، ما را در َگنگ نگه می دارد.«
 خســرو گفت: »اســپنوی، من نمی توانم همين طــوری بروم و به شــاه بگويم قصد 
حكومت ندارم. آن وقت او نمی پرســد كی از تو خواســت حكومت كنی؟ آن وقت 

سرافكنده نمی شوم؟«
 »ببين خســرو، من احســاس خوبی ندارم. دلم نمی خواهد از تو دور بشوم. عاقبت 

خوبی نمی بينم.«
خســرو زير بازوی اســپنوی را گرفت و با خنده گفت: »االن خيلی زود است كه 
بخواهی نگران بشوی. فعاًل بيا تا من شــهرم را به تو نشان بدهم. بعد هم بايد يک كمی 

ديگر پرثوی تمرين كنيم.«
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»شــيده به من فوت و فن پهلوانی را ياد می داد. پهلوان برازنده اي بود و بيشتر از همه به 
تيراندازي عالقه داشت و تيراندازي با كمان را او به من ياد داد، چنان كه بعدها هنر تيراندازي 

من در ميان پهلوانان ايراني زبانزد شد.«
 زئير آهی كشــيد و زير لــب ادامــه داد: »نمی دانســت اين كار بــه قيمت جانش 

تمام می شود.«
مدتی در سكوت ماند. آدورا هم چيزی نگفت. ياد گرفته بود كه وقتی زئير سكوت 
می كند، نبايد حرف بزند. زئير سرانجام گفت: »دوستي عميقي بين من و شيده برقرار شده 
بود. شيده از آموزش دادِن من لذت مي برد و من از همنشيني با بزرگ ترين پهلوان توران. 
او آداب جوانمردي و دالوري را هم به من مي آموخت و زيِر دست او، سواركاري ماهر 

شدم، بدنم ورزيده تر شد و دست هايم چابک تر، و به تدريج با هنِر رزم آشنا شدم.
»اسپنوی آداب و رســوم دربار و زبان های مختلف، از جمله زبان سكايی تورانی و 
زبان پرثوی، يعنی زبان ايرانی ها را به من ياد مي داد. هروقت فرصتی دست می داد، من و 
اسپنوی بهانه ای پيدا می  كرديم تا با هم وقت بگذرانيم. اسپنوي هر صفت خوبي را كه انسان 
مي توانست داشته باشد، مال خودش كرده بود. زيبايي، مهرباني، صداقت، لطافت... از من 
مي خواست موقعي كه به خانواده هاي فقير و بيمارها سرمي زد، همراه او در شهر بچرخم. 
گاهي حكيم هندي شــاه توران را هم با خودمان مي برديم و اسپنوي از او مي خواست 
مريض هاي فقير را دوا و درمان كنــد... همان مكالمه و فكر جدايی قريب الوقوع باعث 

شده بود به هم نزديک تر بشويم. 
»برادرم بردان آدم درونگرايی بود و زياد با بقيه حرف نمی زد. پهلوان برومند و مهربانی 
بود. مرا خيلی دوست داشت، اما كمتر با من وقت می گذراند. بيشتر با دايی ام شيده تمرين 
شمشيربازی و كشتی می كرد. هم بردان از من قوی تر بود و هم تژاو. اما اسپنوي بود كه 
عشــق به ياد گرفتن زبان های مختلف را به من داد. می گفت مهم ترين راه جلوگيری از 
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جنگ اين است كه آدم ها با هم حرف بزنند و برای اينكه با هم حرف بزنند، بايد زباِن هم 
را بفهمند. بعدها فهميدم حرفش هرچند درست است، اما خيلی آدم های هم زبان هم حرف 
همديگر را نمی فهمند. ولي باز هم عالقه ام به يادگيری زبان های مختلف باقی ماند. آن 
موقع زبان های اوستايی و سكايی و پرثوی و ختنی را ياد گرفتم كه االن همه شان زبان های 
مرده اند. اما زبان های زنده ی زيادی را هم ياد گرفتم. انگليسی، فرانسه، اسپانيايی، عربی، 

چينی و تركی، مهم تريِن اين زبان ها هستند. ايتاليايی و آلمانی هم بلدم.«
آدورا خنديد: 

»بله، قباًل هم اين ها را گفتی. فهميدم كه زبان های زيادی بلدی.«
زئير ابروهايش را باال برد و همان طور كه سرش را می خاراند، با تعجب گفت: »فقط 
يک بار شروع كردم به تعريف كردن از خودم، آن وقت اين طوری توی ذوقم می زنی.«

آدورا جلوی خنده اش را گرفت و پرسيد: »بعد چه شد؟«
»وقتی شاه، شيده را فرمانده سپاه شرق كرد و دستور داد برود و حكومت بخدی را 
بر عهده بگيرد، بردان هم با او رفت. شيده از شنيدن خبر جابه جايی اش خوشحال نشد. 
فهميده بود افراسياب چه قدر مرا دوست دارد و می دانست دور شدنش از مركز، اميدش 
را برای جانشينی شــاه كمرنگ می كند. اما افراسياب كســی نبود كه بشود از فرمانش 

سرپيچی كرد.«
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شيده، خيلی سرد و رسمی، خســرو را در آغوش گرفت و با او خداحافظی كرد. اما 
يک كلمه هم حرف نزد. خسرو سوار اسب شد و به طرف بردان رفت كه روی اسب 
نشسته بود و دست هايش را حايل چشــم هايش كرده بود و به افق نگاه می كرد. آرام 
نزديک شد و دستش را بر شــانه ی عضالنی او گذاشت. بردان برگشت و برادرش را 
كه ديد، لبخند زد. مدتی كنار هم سوار بر اسب رفتند. بردان ساكت بود و انگار قصد 

نداشت حرف بزند.
سرانجام خسرو گفت: »برادر، اميدوارم با افتخار برگردی.«

بردان ابروهايش را درهم كرد و با لحنی جدی گفت: »خسرو، برادر كوچكم. من و 
تو هردو از خون سياوشيم. شاه وقتی شيده را از مركز دور كرده، يعنی نمی خواهد او را 
جانشين خودش كند. فكر نمی كنم كسی جز تو را برای جانشينی اش در نظر داشته باشد. 
چون جهن هنوز خيلی بچه است. هفت ســال است كه تو را شناخته ام. هيچ بدی در تو 
نيست. بهترين كسی هستی كه می تواند به مشكالت توران و ايران سروسامان بدهد. از تو 

خواهش می كنم درگير خونخواهی نشوی.«
خسرو با تعجب پرسيد: »خونخواهی؟«

 »خونخواهی سياوش. پدرمان بی گناه كشته شــد. اما نمی خواهم تقاص خونش را 
بگيری. چون او خودش نمی خواست.«

خسرو گفت: »شاه جز خوبی به من كاری نكرده. سياوش را هيچ وقت نديده ام. فكر 
نمی كنم دنبال خونخواهی اش بروم.«

بردان با چشم های نافذ سياهش به او خيره شد: »مادرم می گويد صورت تو درست 
مثل پدر است. می گويد اگر پدرت را نديده ای، كی خسرو را نگاه كن، مثل سيبی اند كه 

دو نيم شده باشند.«
سكوت كرد. كمی ديگر پيش راندند. آفتاب داشت از افق باال می آمد.
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بردان ناگهان دوباره به حرف آمد: »من مثل تو نيستم. هروقت فرنگرسين را می بينم و 
يادم می آيد چه طور پدرم را مثل گوسفند سر بريد، از دست سياوش عصبانی می شوم. چرا 
مقاومت نكرد؟ می خواست جلوی جنگ را بگيرد. اما اشتباه می كرد. از وقتی كشته شده، 
آب خوش از گلوی هيچ كس پايين نرفته، نه ما، نه ايرانی ها. هنوز خون سياوش خشک 
نشده بود كه ايرانی ها به توران هجوم آوردند و همه را قتل عام كردند. من بچه بودم و 
يادم است كه همه مان مجبور شديم به چين فرار كنيم. پنج سال طول كشيد تا توانستيم 
ايرانی ها را از توران بيرون كنيم و دوباره سر جايمان بنشينيم. شاه فوراً به سپاه ما دستور 
داد به ايران حمله كند. حاال سال هاست كه هی ما به ايران حمله می كنيم و هی آن ها به 

ما. دو تا كشور دارند نابود می شوند و مردم توران...«
ساكت شد.

خسرو گفت: »بگو برادر.«
»مردم توران دارند هم از حمله ی ايرانی ها رنج می برند و هم از ظلم های فرنگرسين. 
هرروز كه می گذرد، شــاه به همه بدگمان تر می شود. خرج سپاه توران زياد است و شاه 
مدام فشار را روی مردم بيشتر می كند. مردم توران دارند توی بدبختي دست و پا می زنند 

و راستش را بخواهی...«
آهی كشيد و ادامه داد: »راســتش را بخواهی، بارها فكر كرده ام بهتر است من هم 
به ايران بروم و كنار بقيه ی ايرانی ها انتقام خــون پدرم را بگيرم. گاهی هم فكر كرده ام 
همين جا كه به شاه دسترسی دارم، او را بكشم. هربار اين فكر را از سرم بيرون می كنم. 
ولی برمی گردد. برای همين است كه وقتی شنيدم شيده عازم شرق است، تصميم گرفتم 
با او بروم. بخدی هم از ايران دور است و هم از گنگ. احتماالً آنجا فرماندهی يک دژ 

را به من می سپرند و ديگر كار خطايی از دستم برنمی آيد.«
خسرو سعی كرد به او اطمينان بدهد: »نگران نباش. فرنگرسين آدم بدی نيست. خيلی 

فشار رويش است. اگر بتوانم، قائله را ختم می كنم.«
بردان باز به برادر كوچكش خيره شــد: »می دانم. اگر كسی بتواند، تويی كه هردو 

خون را داری. اما...«
چشم هايش را بست و نفس عميقی كشيد: »اما اگر روزی همه ی راه ها بسته شد و تنها 

راه، خونخواهی بود، می خواهم كنارت باشم.«
از اسب پياده شدند و همديگر را در آغوش گرفتند.

زئير گفت: »اين آخرين باری بود كه برادرم را ديدم.«
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خداحافظی خسرو با اسپنوی كوتاه تر بود. كاروان زن ها نصف روز ديرتر از سپاه حركت 
می كرد. خسرو سراغ اسپنوی را گرفت و گفتند در باغ قصر سواری می كند و منتظر راه 
افتادن كاروان است. خسرو به اسبش هی زد و به باغ رفت. صدای سم اسب اسپنوی را 

كه  شنيد، خودش را به او رساند.
اسپنوی ايستاد و رويش را به طرف او برگرداند. صورتش از اندوه سفيد شده بود.

خسرو گفت: »اسپنوی، مجبور نيستی بروی. بمان. من با شاه حرف می زنم.«
اسپنوی بدون هيچ احساسی در چهره اش، لب پايينش را گزيد: 

»خسرو، هنوز هم اگر به شاه بگويی كه نمی خواهی حكومت كنی، پدرم را در گنگ 
نگه می دارد. آن وقت من و تو پيش هم می مانيم. پدرم مرد خوبی است.«

»دايی من است، كمتر از تو دوستش ندارم.«
اسپنوی آهی كشيد: »قدرت را فراموش كن. كسی را نمی شناسم كه به قدرت رسيده 

باشد و ديگر روی خوشی را ديده باشد. نمی خواهم تو را از دست بدهم...«
چشم هايش را پايين انداخت و سرخ شد. خسرو بازويش را گرفت:

»اسپنوی. سال هاست با هم زندگی می كنيم. من هم دوستت دارم. من از شاه نخواستم 
مرا جانشين خودش كند. اما اگر اين تصميم را بگيرد، نمی گويم نه. اگر قبول نكنم، جنگ 
توران را ويران می كند. نپرس از كجا می دانم، چون خودم هم درست نمی دانم. می خواهم 
اگر بتوانم جلوی اين خونريزی را بگيرم. آن وقت با هم ازدواج می كنيم. حاال مسئوليت 

سنگينی روی گردنم است... اگر همديگر را فراموش نكنيم، دوباره به هم می رسيم.«
اسپنوي دستش را بر شانه ی خسرو گذاشت: 

»خسرو، يادت باشد كه وقتي به كاخ فرنگرسين آمدي، اسمت برخشذا بود. با زور 
نمي تواني دنيا را بهتر كني. فكر مي كني وقتي من به بيماران و فقرا مي رسم و دل محروم ها 

را شاد مي كنم، به چيزي جز بهتر شدن دنيا فكر مي كنم؟«
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خسرو چشم هايش را پايين انداخت: 
»تو يک نفري. هرچه هم خوبي كني، نمي تواني فقر و بيماري را ريشه كن كني. اما 

جمشيد سرزميني به  وجود آورد كه در آن بيماري و فقر و مرگ نبود...«
اشک از چشم های اسپنوی جاری شد: »خسرو، قدرت كثيف است، چه بخواهی و 

چه نخواهی، نابودت می كند... درست مثل جمشيد شاه...«
و بدون اينكه چيز ديگری بگويد، رويش را برگرداند و به تاخت دور شد.
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شاه سينه اش را صاف كرد: »سرداران من، خسرو نظراتی در مورد دارايی های شاه دارد، 
مايلم نظر شما را بشنوم.«

سرداران به خسرو خيره شدند. اما او فقط از جايش بلند شد، به صندلی خالی پيران 
اشاره كرد و گفت: »سرورم، مايلم سپهساالر پيران هم اين نظرات را بشنوند.«

زمزمه ی كوتاهی ميان سرداران پيچيد و گرسوَزد اخم هايش را درهم گره كرد. خسرو 
تنها كسی بود كه می توانست با دستور صريح شاه مخالفت كند و سرش بر باد نرود. شاه 
آن قدر خسرو را دوست داشت كه هرگز به او خشم نمی گرفت، حتا اگر خسرو اقتدار 
او را در برابر سرداران زير ســؤال می برد. اما اين بار، همه در نگاه شاه، خشمی نهفته را 
می ديدند كه بيهوده سعی می كرد پنهانش كند. گرسوَزد می دانست تمام محبتی كه شاه 
به خسرو دارد، قابل مقايسه با يک روز محبت او به سياوش نيست، و اين را هم می دانست 
كه خسرو مدتی است از محدوده ی مجازش فراتر رفته است. در نگاه شاه می خواند كه 
صبرش كم كم دارد به سر می آيد، و حدس می زد كی خسرو آن قدر مست قدرتی است 

كه شاه به او داده، كه اين دگرديسی تدريجی محبت را به خشم حس نمی كند.
سرانجام پيران آمد. وقتی با لباس سرخ سپهساالري اش وارد شد، نگاهی به شاه و بعد 
به خسرو انداخت و تعظيم كرد. وقتی سرش را باال آورد، نگرانی در چشم هايش موج 

می زد. او هم متوجه حال و هوای سنگيِن نگاهِ شاه شده بود.
شاه بدون اينكه به او نگاه كند، پرسيد: »سپهساالر، از شما بعيد است كه در جلسات 

با حضور ما تأخير كنيد!«
 پيــران ســرش را پاييــن انداخــت و گفــت: »امــر مهمــی پيــش آمــده بــود. 

پوزش می خواهم.« 
شاه با دستش به او اشاره كرد و پيران همان طور كه چوبدستش را روي زمين مي زد، 

به طرف جايگاهش رفت و نشست.
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خسرو ايستاد و همان طور كه در تاالر قدم می زد و سرش را می خاراند، توضيح داد: 
»تمام دارايی های توران متعلق به شاه است و هركس از كاری كه می كند، سهم كوچكی 
می برد. اين باعث شده كه انگيزه ی مردم برای افزايش توليد باال نرود. فقر و به دنبال آن 
نارضايتی به شدت در ميان مردم توران به چشم می خورد. شاه از من خواسته اند رضايت 
مردم را باال ببرم. به نظر من، فقط يک راه وجود دارد: مردم بايد بر آنچه می كارند اختيار 
داشته باشند. توران نبايد متعلق به شاه باشد، توران مال مردم است و شاه فرنگرسين، شاهِ 

مردم توران. بايد توران را به مردمش برگرداند.«
لهاك، برادر پيران، پرسيد: »پس هزينه های حكومت چه می شود؟«

فرنگرسين با تحسين به او نگاه كرد.
خسرو گفت: »ماليات و خراج. چه سرزمين های مستقل تحت امر توران و چه شهروندان 
توران، بايد ساالنه ده يک از توليد و ده يک از درآمدشان را به كاخ شاه بپردازند. بقيه اش 
مال خودشان است. اگر هركسی از منفعتش كمی به خزانه ی دولت بريزد، آن قدر ثروتمند 

می شويم كه برای عمران و توسعه ی كشورمان هزينه ی بيشتری كنيم.«
گرسوَزد كه مثل هميشه آن قدر زر و زيور به خودش آويخته بود كه به زحمت وزنشان 

را تحمل می كرد، با خونسردي پرسيد: »چرا تمامش به خزانه ی دولت نريزد؟«
خسرو برقي را در نگاه گرسوَزد ديد كه خوشش نيامد. اما به روي خودش نياورد و 
ادامه داد: »با زور نمی شود مردم را وادار به كار كرد. اگر مردم احساس كنند بر دسترنجشان 

اختيار دارند، بيشتر تالش می كنند. اكنون توران به رشد درون زا نياز دارد.«
فرنگرسين انگشتش را به شــكلي تهديدآميز به طرف حاضران تكان داد: »البته اين 

جلب رضايت مردم فقط به دارايی ها ختم نمی شود.«
پيران با وحشت به خسرو نگاه كرد. سعی داشت با نگاهش به او بگويد كه ديگر ادامه 

ندهد. اما خسرو كه از نظريه هايش هيجان زده بود، اشاره ی او را نفهميد.
»بله. درست است. رضايت واقعی در حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان است.«

همه با چشم های گرد به او نگاه می كردند. منظورش را نمی فهميدند. اما پيران می دانست 
اين حرف ها تازگی ندارد. عاقبت خوشی هم ندارد. سال ها قبل جوان ديگری هم به آن 
سرزمين آمده بود و در شهری كه ساخت، تمام اين آرزوها را پياده كرد. خسرو، غير از 
شباهت ظاهری ترديدناپذيرش به سياوش، مثل او هم فكر می كرد و پيران می دانست كه 

شاه هم ديگر اين موضوع را فهميده.
خسرو توضيح داد: »مردم بايد باور كنند كه خودشان سرنوشت خودشان را تعيين 
می كنند. آن وقت است كه حكومت اولويت های ديگری غير از جنگيدن پيدا می كند. 
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چون مردم اگر به خودشان باشد، به فكر فتح كشورهای ديگر نيستند، بيشتر به فكر معاشند 
و اينكه بچه هايشان را در آرامش بزرگ كنند و به آرزوهايشان برسانند.«

فرنگرسين كه لحظه به لحظه چين هاي روي پيشانی اش عميق تر می شد، سرفه ای كرد 
تا خسرو را ساكت كند: 

»خسرو، مثل اينكه متوجه نيستی، نابود كردن پرثوها، به ويژه شاهشان اوسن، آرزوی 
هر تورانی است. پرثوها كارگزاران ساالر ديوانند، بايد نسلشان نابود شود.«

خسرو برگشت و در چشم های شاه خيره شد. سعی كرد تحت تأثير نگاه مخوف او 
قرار نگيرد و چشم هايش را برنگرداند. سكوت بر تاالر مستولی شده بود و همه به جوان 
نورســيده ای نگاه می كردند كه جرئت كرده بود در چشم های قدرتمندترين مرد روی 

زمين خيره شود.
»من هم نيم ايرانی ام. من هم از نسل اوسنم. آيا من هم بايد نابود شوم؟«

زمزمه ای در ميان حاضران افتاد. شاه همچنان به او چشم دوخته بود و چيزی نمی گفت. 
گرسوَزد با رضايت نهفته اي به خسرو نگاه می كرد. پيران از گوشه ی چشم شاه را زير نظر 

داشت. اين نگاه را قباًل در شاه ديده بود و هيچ خيری بعد از اين نگاه حاصل نمی شد.
خسرو سعی كرد نگاهش را بر شكاف زخم روی چهره ی شاه متمركز كند تا هم 
از چشم دوختن به چشم های مرگبار او پرهيز كند و هم شاه نفهمد كه او به چشم هايش 

نگاه نمی كند.
شاه سرانجام جواب داد: »بهره ی تو از خون تورانی بر نژاد ايرانی ات غلبه می كند. اما 

مراقب باش خون پرثوی ات بيدار نشود، كه در دربار توران جايی برای پرثوها نيست.«
خسرو خيلی دير شبح تهديد را حس كرد. يک لحظه فكر كرد ساكت بشود. اما به 
يادش آمد كه برای اصالح وضع توران حاضر شده از اسپنوی جدا بماند و اگر قرار بود 
برای توران كاری بكند، نبايد در اولين قدم مرعوب می شد. فرنگرسين دوستش داشت، 

اگر استدالل هايش را محكم می كرد، متقاعد می شد.
»تورانی ها و ايرانی ها همه از نسل فريدون فرخند. برادرند.«

ديد كه چهره ی شاه دارد سرخ می شود و تپش نبضی را در شقيقه اش ديد. اما ديگر 
نمی توانست به عقب برگردد.

»اولويت شاه توران بايد خوشبختی مردم توران باشد، نه نابودی يک ملت ديگر.«
فرشيدورد، برادِر ديگِر پيران گفت: »شاهِ توران، نماينده ی ورونه خدای بر روی زمين 
است، هر تصميمی كه می گيرد، تصميم خدايگانی است. ورونه دشمن شّر است و اگر شاه 

می دانند كه پرثوها بايد نابود شوند، حتماً اراده ی ورونه بر اين قرار گرفته است.«
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 خسرو سرانجام توانست چشم هايش را از شاه دور و متوجه شخصی ديگر كند. رو 
به فرشيدورد كرد: »مردم هم بايد با دلشان باور كنند كه شاه نماينده ی ورونه هستند، اگر 
قلباً باور نكنند، با شاه همدل نخواهند بود، و تنها راه اينكه به شاهشان باور داشته باشند، 

اين است كه خودشان در انتخاب او شريک باشند.«
گرسوَزد دست چپش را باال آورد، حرف خسرو را قطع كرد و با خنده پرسيد: 

»يعنی می گوييد مردم شاهشان را تعيين كنند؟«
خسرو سرش را تكان داد: »دقيقاً. مردم بايد در تعيين جانشين شاه فرنگرسين نظر بدهند. 
ضمناً بايد شورايی از مردم وجود داشته باشدكه شاه هركاری می كند با موافقت آن ها باشد. 

به اين شكل، مردم با دل و جان به تصميم های شاه احترام می گذارند.«
گرسوَزد شانه هايش را باال انداخت و با لبخند به شاه نگاه كرد. شاه زير لب چيزی 
گفت. پيران برای كم كردن سنگينی فضا، از جايش بلند شد و گفت: »نظرات تان خيلی 

جالب است شاهزاده، اما پس خَورنَه چه می شود؟ فَرّ شاهی چه می شود؟« 
خسرو خنديد: »سپهساالر، خورنه يک مفهوم است. اگر مردم به شاهی اعتقاد نداشته 
باشــند، فّری هم در كار نيست. خدا كســی را بركت می دهد كه مردم بخواهند. و اگر 
نخواهندش، فّر از او دور می شود، همان طور كه از جمشيد و ضحاك و نوتَر دور شد. 
حاال اگر مردم خودشان شاه خودشان را انتخاب كنند، كدام فّر قدرتمندتر از ميل مردمی 

خواهد بود كه پشت و پناه شاهشان هستند؟«
پيران گفت: »اين اتفاق نمی تواند به اين سرعت بيفتد. وگرنه مردم ممكن است روی 

نظرات شاه نظر بدهند.«
خسرو جواب داد: »اتفاقاً من هم همين را می خواهم. مردم بايد بتوانند حرفشان را بزنند. 
هركس مخالف نظر شاه بود، نبايد بدهيد گردنش را بزنند. بايد حرف هايش را شنيد. شاه 

هم ممكن است مثل هركس ديگری اشتباه كند.«
همهمه ای ميان حاضران در گرفت. شاه با چشم های خون گرفته، خيره به اطراف نگاه 
می كرد. پيران می دانست چه اتفاقی دارد می افتد و تصميم گرفت دخالت كند. از جايش 

بلند شد و با صدای بلند گفت:
»كی فرنگرسين، بحثی كه پيش آمده، بسيار پيچيده است. رخصت بدهيد تا هفت 

روز ديگر، پس از تأمل و رايزنی، دوباره در اين باره حرف بزنيم.«
فرنگرسين چند لحظه فكر كرد، و با اشاره ی دستش همه را مرخص كرد. موقعی كه 

خسرو می خواست برود، پيران خودش را به او رساند و در گوشش گفت: 
»با من بيا. همين االن.«
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دونفری سوار اسب از شهر خارج شدند. پيران تا وقتی از شهر خارج نشدند، حرفی نزد. 
يک فرسنگ بيرون شهر، اسبش را نگه داشت و پياده شد و زير درختی نشست. خسرو 

هم از او پيروی كرد.
پيران گفت: »می خواستم جايی با تو حرف بزنم كه كسی نشنود. قصر و شهر پر از 

چشم های شاه است.«
خسرو با خنده گفت: »ُكشتی مرا.«

پيران جواب داد: »خســرو، می دانی كه تو را از جانم بيشتر دوست دارم. تو يادگار 
سياوشی، بهترين دوست من. اين را می دانی؟«

خسرو دستش را بر شانه ی پيران گذاشت: 
»پيران، من چوپان فقيری بودم. حاال شاهزاده ی تورانم. همه ی اين ها به خاطر توست. 
وقتی به دنيا آمدم، جانم را نجات دادی، پناهم دادی، و زمانش كه رسيد، مرا برگرداندی به 

جايی كه سزاوار می دانستی. هيچ كسی در زندگی ام به اندازه ی تو به من خوبی نكرده.«
پيران لبخند غمگينی زد: »می دانی كه پدرت جانش را داد تا ميان ايران و توران صلح 
بشود. مظلوم كشته شد. اما نجنگيد. می دانســت اگر بجنگد، تا ابد شمشيری در غالف 
نخواهد رفت. حاال تو آمده ای. تو هم بايد صلح بياوری، نه مرگ. می توانم در اين كار 

به تو اعتماد كنم؟«
خسرو گفت: »مگر تا حاال غير از اين بوده؟ تمام اين كارهايی كه می كنم، برای همين 

است. مرا آورده ای اينجا همين را بگويی؟«
پيران سرش را پايين انداخت: »نه. اما روزی كه تو را به قصر برگرداندم، شاه خيلی 

نگران بود كه بعدها تو عليهش شورش كنی.«
خسرو گفت: »خودت می دانی كه هيچ وقت قصد اين كار را ندارم. االن من از همه 

به شاه نزديک ترم. چه دليلی دارد بخواهم طغيان كنم؟«
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پيران گفت: »اما شاه اين طور فكر نمی كند. من فرنگرسين را سال هاست می شناسم. 
همه چيز را تحمل می كند، جز زير سؤال رفتن قدرتش، و تو اين كار را كردی. مطمئنم 

االن گرسوَزد دارد مغزش را از سوءظن به تو پر می كند.«
خسرو جواب داد: »نمی فهمم چرا شاه به كسی جز گرسوَزد اعتماد ندارد. حتماً يک 

چيزی در گذشته ها باعث شده كه شاه اعتمادش را از دست بدهد.«
پيران سرش را تكان داد و مدتي در فكر فرورفت و با چوبدستش روي زمين خط 
كشيد. سرانجام به حرف آمد: »درست است. خيلی وقت است شاه را می شناسم. زمانی 
كه هنوز عمويم پشنگ شاه بود، من و فرنگرسين نزديک ترين دوستان هم بوديم. پهلوانی 
بی نظير بود و جوانمرد و شوخ طبع و مهربان. عاشق توران بود. پشنگ كه می خواست به 
خونخواهی تور كه به دست منوچهر كشته شده بود، به پرثوهاي جنوب وهرود حمله كند، 
سپاه توران را دو قسمت كرده بود، يک بخش را به وليعهدش اغرارث داده بود و بخش 

ديگر را به فرنگرسين. گرسوَزد كه برادر كوچک تر بود، در سپاه اغرارث بود.
»اغرارث رابطه ی خوبی با گرسوَزد نداشت و چون برادِر بزرگ تر بود، هميشه او را 
تحقير می كرد، چرا كه گرسوَزد مثل دو برادر ديگرش پهلوان نبود، جثه اش از كودكی 
نحيف بود و اغرارث كه آموزش او را بر عهده داشــت، خيلی زود مأيوس شد. چرا كه 
عقب ماندن گرسوَزد از بچه های پهلوان های ديگر، برای خاندان شاهی مايه ی سرافكندگی 
بود. برای همين، حضور در تمرين های پهلوانی را برای گرســوَزد ممنوع كرد و همين 
باعث شد گرسوَزد كينه ی او را به دل بگيرد و از همه ی پهلوان ها متنفر شود. در عوض 
خودش را به فرنگرسين نزديک كرد و منتظر روزي ماند تا انتقامش را از اغرارث بگيرد. 
در اين فرصت شروع كرد به مسموم كردن ذهن برادرش عليه اغرارث و مدام در گوش 
فرنگرسين مي خواند كه او براي جانشيني پشنگ سزاوارتر است و وسوسه هايش كم كم 
تأثير مي كرد. رابطه ي فرنگرسين با برادرش تيره شد و رقابت سختي را با او شروع كرد 

تا به پدرش نشان بدهد لياقت بيشتري دارد.«
دوباره ساكت شد. انگار ترديد داشت كه گفتن اين تاريخچه الزم است يا نه.

»اغرارث از اولين افرادی بود كه به كی نشين بخدی حمله كرد و خيلی زود توانست 
مقاومت نوتَر را درهم بشكند و توس و ويستئورو، نوه ها و ده ها نفر از پهلوانان سپاه نوتَر را 
اسير گرفت. اما نوتَر پيغام داد كه اگر اغرارث سرداران و فرزندان او را آزاد كند، بخدی 

را تخليه می كند و اغرارث می تواند وارد بخدی شود.
»اغرارث كه فرمانده ي باهوشي بود، می دانست اگر اسرايش را به گنگ ببرد، پشنگ 
دستور می دهد آن ها را بكشند، و بعد از آن سپاه توران بايد به بخدی حمله و پس از دادن 
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كشته های بسيار، آن را تصرف كند. به اين نتيجه رسيد كه پيشنهاد نوتَر را بپذيرد و بدون 
خونريزی بيشتر، بخدی را در اختيار خودش بگيرد. اين تصميم مزيت ديگری هم داشت، 
محبوبيت تورانی ها را در ميان ايرانی ها بيشتر می كرد و مردم ايران می گفتند كه اغرارِث 

بخشنده، اسرا را نكشت و آزاد كرد.
»اما براي گرســوَزد كه مأمور بود خبر را براي پشنگ ببرد، فرصتي دست داده بود 
تا انتقام تحقيرهاي جواني را از اغرارث بگيرد. به پشنگ گفت اغرارث خيانت كرده و 
مهمان شاه نوتَر است. شاه به خشم آمد و گرسوَزد را نزد فرنگرسين فرستاد، با اين دستور 

كه همين االن به بخدي حمله كند و اغرارث را هم دست بسته به گنگ ببرد.«
و همان طور كه به چوبدستش تكيه مي داد، از جايش برخاست و شروع كرد به قدم 

زدن. خسرو هم با او همراهي كرد.
»فرنگرسين مشغول جنگ با سكاهاي جنوب بود. گرسوَزد در هنگامه ي نبرد رسيد، 
وقتي كه فرنگرسين مشــغول جنگ تن به تن با بزرگ  پهلوان سكايي بود. گرسوَزد چند 
لحظه از دور تماشا كرد. فرنگرسين هماورد آن پهلوان باتجربه نبود و وقتي به خاك افتاد، 
گرسوَزد با شتاب خودش را به او رساند و درست موقعي كه شمشير آن پهلوان توراني 
داشت روي صورت فرنگرسين فرود مي آمد، دست راستش را جلوي صورت او گرفت. 
شمشير دست گرسوَزد را قطع كرد و فقط زخم عميقي روي صورت فرنگرسين به  جا 
گذاشت، اما او را نكشت. پهلوان سكايي كه از اين حركت فداكارانه بهت زده شده بود، 
چند لحظه قدرت واكنشش را از دست داد و همين به فرنگرسين فرصت داد تا نيزه اش 

را بردارد و در سينه ي او فرو كند.
»دو روز بعد، گرســوَزد به هوش آمد و برادرش را باالي ســرش ديد. فرنگرسين 
پيشاني اش را بوسيد و گفت اگر يک دســتش را به خاطر برادرش از دست داده، اما در 

عوض پهلواني بزرگ را مديون خودش كرده است.«
خسرو پرسيد: »نمي فهمم، همه ي اين ماجراها به االن چه ربطي دارد؟«

پيران با دستش به خسرو اشاره كرد كه صبر كند، و ادامه داد:
»گرسوَزد پيغام پشنگ را به فرنگرسين رساند، اما در آن تغييري داد و گفت پدرشان 

دستور داده اغرارث را همان جا محاكمه و به جرم خيانت اعدام كند. 
»سه روز بعد، فرنگرسين گرسوَزد را با عده اي به گنگ فرستاد تا از او مراقبت بشود 
و خودش سپاهش را برداشت و عازم بخدي شد و شــهر را محاصره كرد. اغرارث كه 
اصاًل فكرش را نمي كرد برادرش به قصد شومي به آنجا آمده باشد، دروازه ها را به روي 
سپاه او باز كرد. اما فرنگرسين وارد شهر نشد و با پيكش از اغرارث خواست بيرون شهر 
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او را ببيند تا پيغام پدرش را دريافت كند. اغرارث هنوز به خيمه ي فرنگرسين نرسيده بود 
كه متوجه شد ده ها پهلوان او را محاصره كرده اند.

»چند بار بيهوده فرياد زد كه من اغرارثم، چرا به جاي احترام گذاشتن به من محاصره ام 
مي كنيد؟ اما وقتي ديد سربازان مسلح به او نزديک مي شوند، خشمگين شد و شمشيرش 
را كشيد و به جان پهلوان ها افتاد. بعد از اينكه چند نفر از پهلوان ها را كشت، فرنگرسين 
از چادرش بيرون آمد و با شمشير برهنه با او روبه رو شد. اغرارث چند بار سعي كرد با او 

حرف بزند، اما وقتي فرنگرسين با شمشيرش به او حمله كرد، چاره اي جز دفاع نداشت.
»نبرد تن به تن سختي درگرفت و سرانجام اغرارث از ضربه ي شمشير فرنگرسين كه 

بر كمرش نشسته بود، در خون خودش غلتيد.«
 پيران با افســوس دستي بر ســبيل هايش كشــيد. خســرو ديگر ربط اين ماجرا را با 

خودش مي دانست.
»نوتَر كه از كشته شدن اغرارث باخبر شد، به بخدي حمله كرد. اما اين بار خودش 
اسير فرنگرسين شد و فرنگرســين براي اينكه خودش هم متهم به خيانت نشود، نوتَر را 

بالفاصله گردن زد.
»شاه پشنگ يک ماه بعد مرد. بعضي ها مي گويند از غصه ي مرگ پسرش، و بعضي ها 
مي گويند گرسوَزد مسمومش كرد تا فرنگرسين نفهمد كه او پيغام دروغي از شاه به او 

رسانده. هرچه بود، فرنگرسين شاه شد و ديگر هرگز گرسوَزد را از كنارش دور نكرد.«
پيران چشــم هاي جدي اش را به خســرو دوخت و دوباره چند لحظه ســاكت شد. 
چوبدستش را فشرد و اخم كرد: »فرنگرسين بعد از كشتِن اغرارث آدم ديگري شد. هنوز 
هم پس از سال ها نتوانسته از احساس گناه مرگ برادرش كم كند، هرچند هرگز به روي 
خودش نياورد كه از بی گناهی برادرش باخبر اســت. از آن زمان ديگر به كسی اعتماد 
ندارد، مدام فكر مي كند كساني دارند عليهش توطئه مي كنند... فقط به گرسوَزد اعتماد 
دارد، و خيلي كمتر از گرسوَزد، به من، كه دوست جواني اش هستم. بيشتر از هرچيزي 
از مرگ مي ترسد و زايل شدن قدرتش. براي اينكه مرگ به او دست نيابد، كاخ هنگ 
را هفت طبقه زير زمين ساخت. و با اولين سوءظني كه گرسوَزد نسبت به سياوش در او 
ايجاد كرد، او را هم كشت. از كي اوسن هم براي اين متنفر است كه تنها قدرتي است كه 

هنوز در برابر قدرت او سر فرود نياورده.«
لب هايش را بر هم فشرد: »و حاال، تو، كه پسِر سياوش بودن به اندازه ي كافي شاه را 
بدگمان مي كند، مي آيي و اعالم مي كني كه قدرت شاه بايد در دست مردم باشد و مردم 

شاهشان را انتخاب كنند؟«
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خسرو گفت: »آينده ي دنيا همين است. من چيزي را گفتم كه فكر مي كردم درست 
است. چه بهتر كه فرنگرسين باني كشوري شود كه سرزمين هاي ديگر از آن الگو بگيرند! 

حرف هايم به نفع شاه است.«
و اضافه كرد: »شاه مرا دوست دارد. فكر نمي كنم با من بد كند.«

پيران خنديد: »شاه ده برابر تو، اغرارث و سياوش را دوست داشت. بعد از اينكه سياوش 
را كشتند، تا يک ماه ديوانه شده بود. شاه زودخشم است و خيلي سريع تصميم مي گيرد، 

اما قلب مهرباني دارد و بعد از تصميمش پشيمان مي شود.«
سپس خنده اش دوباره به اخم مبدل شــد وگفت: »اما متأسفانه اغلب وقتي پشيمان 

مي شود كه ديگر دير شده.«
بعد از چند لحظه مكث، سرانجام گفت: »تمام حرف هايت حكيمانه است، هرچند 
ممكن است به قيمت جانت تمام شود. از همه مهم تر، همان آرزويي است كه سياوش 

آرزوی انجامش را داشت. از كجا به اين حرف ها رسيده ای؟«
خسرو آرام گفت: »مردی است به نام زئير، كه ناگهان بر من ظاهر می شود و راه را 

نشانم می دهد.«
پيران گفت: »شــايد از ايزدان اســت، ايندر، يا اگنی. صدها سال است كه افسانه ها 
از مردی می گويند كه روزی می آيد و جنگ را به پايان می رساند و بركت را به زمين 

برمی گرداند و ايزدان راهنمايش هستند. اما...«
خسرو حرفش را قطع كرد: 

»زئير به من گفت كه جنگ هيچ وقت تمام نمی شود. هزاران سال می گذرد و مردم 
همچنان با هم می جنگند. عده ای به خاطر آرمانشان، و عده ای به خاطر ثروت و قدرت. 
اما به كشــتن همديگر ادامه می دهند. می گفت تا هزاران ســال ديگــر، هنوز مهم ترين 
آرزوی مردم اين است كه بتوانند آزاد و در صلح زندگی كنند. اگر بتوانم، تنها آرزويم 
اين است كه حكومتی را كه آن مردم در آينده ی دور آرزويش را دارند، امروز، اينجا 

بر پا كنم. همين.«
پيران نفس عميقی كشيد: 

»جانت در خطر است، فكر می كنم بهتر است مدتی از گنگ دور بشوی. ضمناً...«
سكوت كرد. نمی دانست بايد ادامه بدهد يا نه. اما سرانجام حرفش را زد: »علت اينكه 
امروز دير آمدم، اين بود كه پيكی پيشم آمده بود. يک نفر ناشناس دارد در توران كشتار 
می كند. از كنار وهرود در جنوب شروع كرده. دارد در توران پرسه می زند و خط سير 
مشخصی ندارد. هيچ كس نمی داند كی است و چه كار دارد. كسی كه صورت او را ديده 
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باشد، زنده نمانده. اما من حدس می زنم از پهلوان های كی اوسن باشد. پيک را به دربار 
ايران فرستادم تا بپرسم از موضوع خبر دارند. اما مطمئن نيستم اصاًل برگردد.«

 خســرو با خونســردی پرســيد: »خــوب، چــرا چند تــا پهلــوان نمی فرســتيد تا 
پيدايش كنند؟«

پيران گفت: »اين آدم، هركه باشد، كسی نيست كه به سادگی بشود جلويش را گرفت. 
در اين فكر بودم كه فقط يک نفر می تواند جلويش را بگيرد...« و با انگشتش به خسرو 

اشاره كرد: »تو!«
»من؟!«

خسرو خنده اش گرفت. ضعيف ترين پهلوان دربار بود، يعنی در واقع اصاًل پهلوان 
نبود. فقط سواركار و تيرانداز خوبی بود.

پيران گفت: »تو پسر سياوشی. من اعتقاد دارم كه اين مرد دنبال تو می گردد. احتماالً به 
ايرانی ها خبر رسيده كه تو پيدا شده ای و در كاخ فرنگرسين زندگی می كنی. می خواهند 
تو را به ايران برگردانند. سياوش خاطره ی مقدسی است و همه فكر می كنند پسر سياوش 

در هر جبهه ای باشد،  آن جبهه پيروز می شود.«
خسرو سرش را خاراند: »اما من نمی خواهم به ايران بروم.«

پيران گفت: »دقيقاً به همين دليل، تويی كه بايــد دنبال او بروی. اگر تو را ببيند، به 
هدفش رسيده، و وقتی بفهمد كه تو دلت نمی خواهد به ايران بروی و دوست نداری انتقام 

خون پدرت را بگيری، برمی گردد و جلوی جنگ و خونريزی زيادی گرفته می شود.«
خسرو پرسيد: »اگر مرا بكشد چی؟«

پيران با تعجب گفت: »يک ايرانی پسر سياوش را بكشد؟ غيرممكن است.«
خسرو آن قدرها از اين حرف مطمئن نبود. پيران ادامه داد:

»ضمناً، می توانی توران را هم ببينی. شــايد بد نباشد سری هم به سياوشگرد بزنی و 
شهری را كه پدرت ساخته، ببينی. برای مدتی از مركز دور می شوی تا سوءظن شاه از بين 

برود. فقط قول بده با اين مرد به ايران نروی.«
خسرو سؤال كرد: »چرا؟ بد نيست اگر عازم سفرم، سرزمين پدرم را هم ببينم.«

»نه. من به فرنگرسين قول داده ام. جانم را ضمانت گذاشته ام كه در توران می مانی. 
اگر به ايران برگردی، من قولم را شكسته ام.«

خسرو اول جوابی نداد، بعد پرسيد: »سياوشگرد كجاست؟«
پيران دستش را بر شانه ی او گذاشت: »پسرم، سياوش بعد از اينكه به توران آمد، شهری 
به اسم سياوشگرد ساخت. شهری آباد، عروس شهرهای توران زمين. شاه فرنگرسين پذيرفت 
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كه سياوش ماليات كمی از درآمد اين شهر به حكومت توران بپردازد و بقيه ی درآمد شهر 
خرج خودش بشود. سياوشگرد با اين توافق و هوش خارق العاده ی سياوش كه در خاك 

حاصلخيز آن كشاورزی و دامپروری را توسعه داد، شهر ثروتمندی شد...«
و چند لحظه در فكر فرورفت.

»شايد هم همين ثروت عظيم و اســتقالل بود كه گرســوَزد را بدگمان كرد و سِر 
سياوش را به باد داد...«

خسرو گفت: »سياوش كی  هنِر كشورداری را ياد گرفت؟«
پيران جواب داد: »نمی دانم، اما خيلی چيزها می دانست. اين را هم می دانست كه وقِت 
زيادی ندارد، گفت می خواهد نمونه ای به جا بگذارد كه آيندگان بدانند برقراری رفاه و 

صلح و عدالت و آزادی ممكن است، هرچند برای مدتی كوتاه...«
وقتی از سياوش می گفت، اشک در چشم هايش جمع شده بود. آهی كشيد و ادامه 

داد: »سياوش شهر ديگری هم ساخت كه هيچ كس درباره اش نمی داند... جز من.
»كنگ دژ را وقتی برای ســركوبی قوم نور به شــمال رفته بوديم، ساخت. طوايف 
وحشی نور كه هميشه به دشت های سبز توران چشم دارند، هروقت فرصتی پيدا كنند، و 
به خصوص در زمستان های سرد شمال كه برايشان گرسنگی و مرگ می آورد، به توران 
حمله می كنند. پوست گرگ به تنشان می كنند و سِر گرگ روي سرشان می گذارند و 
مثل گرگ ها گله ای حمله می كنند و گوشت آدميزاد می خورند. اغلب، زمستان ها، به 
روستاهای بی دفاع حمله می كنند و همه را قتل عام می كنند. پوستشان تيره تر از ماست و 
چشم های كشيده دارند. سياوش با ساختن ماده ای كه اسمش را گذاشته بود خشم آذر، 
نورها را سركوب كرد. می گفت ايرانی ها در آينده به آن می گويند باروت. گردی سياه 
كه وقتی با آتش تماس می گرفت، منفجر می شد. روش تهيه اش را هرگز به من ياد نداد، 
به نظرم تركيبی از شوره و زغال و سوگند بود كه از دهانه های كوه های آتشفشانی جمع 
می كرد. می گفت اگر آن را به دســت بياورم، روزی كه او ديگر نبود، در نبرد بزرگ 

ايرانی ها و تورانی ها، از اين سالح عليه ايرانی ها استفاده می كنم...«
ســرش را تكان داد و ادامه داد: »شايد وقتي خبِر همين ماده ي آتش زاي سياوش به 
فرنگرسين رسيد، نگران شد... در هر حال، همان موقع كه با نورها می جنگيديم، سياوش 
در حلقه ای از وحشی ها محاصره شد و ما هم دور بوديم. اما همان موقع، گروهی سوار 
سلحشور ناشناس رسيدند و نورها را تارومار كردند و سياوش را نجات دادند. بعد ما هم 
رسيديم و سركرده ی آن سلحشورها را شناختم. گوپدشاه بود، پسِر فراری اغرارث كه بعد 
از كشته شدن پدرش، از چنگ فرستادگان فرنگرسين كه مي خواستند او را به گنگ ببرند، 
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گريخته بود و فرنگرسين سال ها دنبالش مي گشت. از لرزش دست چپش شناختمش كه در 
كودكي، به خاطر حادثه اي آسيب ديده بود. حاال معلوم شد كه با تعدادی از جنگجوهايش 
به دشت های سرِد شمالی پناه آورده است و در ميان كوهی در كنار درياچه ای پنهان شده 
بودند. سياوش با كمک سپاه ما برای آن ها شهری در ميان سه كوه ساخت تا از سرمای 
زمستان در امان بمانند. درست كنار همان غارهای پناهگاه گوپدشاه. چرا كه گوپدشاه 
می گفت از هنگامی كه در اينجا اقامت كرده اند، نه خودش، و نه جنگجوهايش، نه يک 

روز پيرتر شده اند و نه حتا تب كرده اند.«
نگاهی به خســرو انداخت: »هيچ كــس محل كنگ دژ را نمی داند. همه ی ما قســم 
خورديم هرگز محل آن را به كسی نگوييم. اما تو، فرزند سياوش، كه از شدت شباهت 
به او، انگار رستاخيز اويی، بايد نشــانی اش را بدانی. من پيرم و نمی خواهم اين راز را با 

خودم به گور ببرم.«
 و ســخنرانی اش را با ايــن جمله تمام كرد: »وقتی برگشــتی، محل كنــگ دژ را به 

تو می گويم.«
خسرو خنديد و پرسيد: »يعنی می ترسيد برنگردم؟«

پيران چند لحظه چيزی نگفت و سرانجام، زير لب، جواب داد: »فقط می خواهم بدانی 
كه كار تو در توران تمام نشده.«
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»سه روز بعد، با اجازه ی شاه، به اسم شــكار، دربار را ترك كردم و عازم جنوب شدم. 
سه ماه گذشت و تمام جنوب توران را گشتم، به دنبال مردی كه سِر راهش هر موجود 
زنده ای را می كشت. ناچار بودم جنازه ها را تعقيب كنم. گاهی ردی از او پيدا می كردم، 
اما مسيرش را گم می كردم. ديگر خسته شده بودم. اما به پيران قول داده بودم او را پيدا 
كنم و جلويش را بگيرم. برای همين دست از جستجو نمی كشيدم. ناشناس سفر می كردم. 
با خودم طالی زيادی داشتم و درنمی ماندم. اما تنهايی و بی حاصلی اين جستجو حوصله ام 
را سر برده بود. در اين سفر خيلی چيزها را ياد گرفتم. در توران سالح ها هنوز از مفرغ بود 
و عصر آهن هنوز شروع نشده بود، اما در مالقات هايی كه با اقوام سكايي جنوبي داشتم 
كه از وهرود مي گذشتند و برای تجارت به توران می آمدند، فهميدم فلزی دارند كه مفرغ 
را خرد می كند و اسمش را گذاشته اند آسن يا آهن. يكی دو بار هم به مرز اقوام ماساگت 
نزديک شدم. اما پيران تأكيد كرده بود تحت هر شرايطی از آن ها فاصله بگيرم. می گفت 

خونخوارند و هرگز كسی را كه بی اجازه پا به سرزمينشان بگذارد، نمی بخشند.
»اما تا مدت ها بعد، بختی در پيدا كردن آن مرد نداشتم. تا اينكه...« زئير مكث كرد و 

ناگهان برقی در چشم هايش درخشيد: »تقريباً معجزه ای باعث شد به او برسم...«
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مردی جوان و نحيف كه موهايش روی شانه هايش ريخته بود و ريش تنكش را هم گذاشته 
بود تا بلند شود، نشسته باالی كوه، به خورشــيد نگاه می كرد كه آرام از پس قله ای در 
غرب پايين می رفت. آن قدر غرق تماشای غروب بود كه نفهميد مرد و زنی از پشت به 
او نزديک شدند. فقط وقتی احساس كرد چيزی پشتش را لمس كرد، از جايش پريد و 

از ديدن آن ها وحشت كرد.
»شما كی هستيد؟ سه سال است كه در اين كوهستانم و هيچ انسانی را نديده ام.«

زن با هيجان به او نگاه می كرد. پوست شتری، از شــانه ی راست تا زانوهای مرد را 
می پوشاند و كمربندی از پوست درخت رويش بسته بود.

مرد گفت: »مهم نيست من كی هستم. مهم كسی است كه فردا از اينجا می گذرد و 
به كمک تو احتياج دارد.«

»نكند همانی باشد كه دارد در توران كشتار می كند و دنبال كی خسرو می گردد؟«
مرد با تعجب پرسيد: »تو از كجا اين ها را می دانی؟«

مرد كوه نشين گفت: »من از خيلی چيزها خبر دارم. زندگی منزوی در كوه، حواس 
آدم را خيلی تيز می كند. از بادی كه می وزد و آفتابی كه می تابد، يا حتا از شكل ابرها، 

آدم همه چيز را می فهمد. تو از كجا خبر داشتی كسی در اين كوه هست؟«
مرد گفت: »من هم چيزهايی را می دانم. ايــن را هم می دانی كه اين مرد چرا دنبال 

كی خسرو می گردد؟«
كوه نشين چشم های نافذش را به چشم های مرد ناشناس دوخت: 

»جنگ های ايران و توران خيلی طول كشيده و هيچ كس راهی برای تمام كردنش 
پيدا نمی كند. اما حاال پهلوان های پرثو به اين نتيجه رسيده اند كه بايد به جای اوسن ديوانه، 
َكوی تازه ای بيايد و توران را شكست بدهد و جنگ را تمام كند. پيشگويی ها می گويند 
كی خسرو كه نژادش از مادر به فريدون می رسد و از پدر به كيان، كسی است كه توران 
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را شكســت خواهد داد. پس دير يا زود كسی از ايران بايد دنبال كی خسرو می آمد. اما 
نمی دانم كی است.«

مرد ناشناس گفت: »ويوان است.«
»اما اين كار چيزی را حل نمی كند. تا وقتی آدم ها فكر می كنند حق با خودشان است 
و ديگران به خطايند، همين است. كی خسرو هم نمی تواند كاری بكند. جنگ بايد درون 

آدم ها اتفاق بيفتد، نه بيرونشان، اما جنگ درون سخت است.«
زن با عالقه پرسيد: »پس چه طور می شود اين جنگ را تمام كرد؟«

مرد كوه نشــين همان طور كه با نوك انگشــتش روی خاك شكل هايی می كشيد، 
گفت: »درست نمی دانم. چند سال است به كوه پناه آورده ام تا شايد حكمت راستين بر 
من آشكار شود. چيست جايگزين جنگ به خاطر مشتی خاك، به خاطر يک عقيده، به 
خاطر كشتزارها يا چراگاه های فراخ يا گاوهای بيشتر؟ حسی به من می گويد كه ساختن 
از ويران كردن بهتر است. می گويد نبرد حقيقی، آن نبردی كه در افالك رخ می دهد، 
اگر به قلب آدميان راه يابد، نبرد اقوام به پايان می رسد. اقوام آريايی هزاران سال است 
كه دارند كوچ می كنند. از جايی به جای ديگر می روند تا شايد زندگی بهتری پيدا كنند. 
برای آنكه به جای ديگر بروند، بايد مردمی را كه قباًل آنجا بوده اند، قتل عام كنند. اسمشان 
را می گذارند ديو و بعد آن ها را می كشند. اما كسی كه می خواهد به سبک خودش در 

سرزمين آبا و اجدادی اش زندگی كند، ديو نيست.«
مرد ناشناس پرسيد: »اما تو به وجود ديو اعتقاد داری، مگر نه؟«

كوه نشين گفت: »ديو من ديو ديگری است. ديو همان آز است، خشم است، نفرت 
است. اگر انسان جنگی دارد، با آز و خشم و نفرت دارد. و اگر كسی بخواهد با خشم 
بجنگد، نمی تواند از همان سالح خشم استفاده كند، چرا كه اين طوری جنگ را پيشاپيش 

باخته است. زيرا خشم آرزو دارد كه بگسترد، تنها سالح مقابل خشم، شفقت است.«
زن با كنجكاوی پرسيد: »تو كی هستی كه اين قدر حكيمانه حرف می زنی؟«

كوه نشين بی توجه به ســؤال زن ادامه داد: »هر روستايی، ايزدی دارد، هر سرزمينی، 
ايزدستانی. چه بسيار جنگ ها كه بر سِر اين ايزدان درمی گيرد. اما اين جهان را، تنها يک 
خدای می تواند آفريده باشد. خدايی كه مانند اين ايزدان ريز و درشت و خير و شّر، نام 
ندارد. من او را مزدا اهوره ناميده ام، سروِر دانايی. چرا كه آنچه آدمی را می رهاند، خرد 
است و نه خشم. اگر آدميان يک خدای را بپرســتند، ديگر بر سِر خدايان بی شمارشان 

همديگر را نمی درند.«
زن با تعجب گفت: »جمالت زره توشتره را می گويی!«
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چشم های مرد كوه نشين گرد شد. به زن خيره نگاه كرد و زير لب گفت: »زره توشتره 
منم! اما اين حرف ها را تا كنون به كسی نگفته ام. از كجا مرا می شناسيد؟«

زن ســاكت شــد. قلبش به تپش افتاده بود. باورش نمی شــد جلــوی پيامبر كهن 
آريايی ايســتاده باشــد. مرد همراهش با لبخند نگاهش می كرد. معلوم بود از هيجاِن او 

 

لذت می برد.
زن سرانجام گفت: »تو زره توشتره هستی؟ سراينده ی گاتاها؟«

كوه نشين چشم هايش را باال آورد و پرسيد: »از كجا زره توشتره را می شناسی؟«
مرد ناشناس جواب داد: »ما خيلی چيزها را می دانيم. تو، زره توشتره، از خاندان اسپيتمان، 
پيامبر بزرگ ايرانی خواهی شد. دين تو سراسر ايران را می گيرد و بر تمام اديان بعد از خود 

تأثير می گذارد. تويی كه نبرد ابدی خير و شر را به درون قلب آدم ها می كشانی.«
كوه نشين كه با حيرت او را نگاه می كرد، گفت: »من؟ پيامبر؟ دين می آورم؟ من كه 

فقط يک كوه نشين منزوی ام!«
زن گفت: »تو گاتاها را می سرايی. خدايان پراكنده ی آريايی را باطل اعالم می كنی، 

همه را زير لوای اهورامزدا، سرور دانايی، خدای واحد، می آوری.«
مرد زير لب گفت: »اين خدايان پراكنده كه برای قدرت می جنگند، بايد يكی شوند. 
نبرد حقيقی ميان سپندمينو، انديشــه ی مقدس اهورامزدا، و ســاالر ديوان، انگره مينوی 
تاريک رخ می دهد.« و از مرد پرســيد: »آيا تو وهومنه ای كه انديشه ی نيک را برايم به 

ارمغان آورده ای؟«
مرد ناشناس گفت: »من زئيرم. می بينم جاودانان پاك را هم شناخته ای.«

زره توشتره در فكر فرورفت: 
»جاودانان پاك. امشاسپندان. وهومنه، انديشه ی نيک؛ اَِشه وهيشته، واالترين راستی؛ 
خشتره وئيريه، بهترين شهرياری؛ سپنته آرمئيتی، بردباری مقدس زمين؛ هئوروتات، كمال 
و بركت؛ امرتات، بی مرگی، و هر يک تجلی ای از اهورامزدا تحقق اين جلوه ها تنها راه 
سعادت بشر است! و دشمنان ايشان، ديوان خشم و آز و دروغ، به سركردگی انگره مينو، 
انديشه ی تباهگر. امشاسپندان به ياری آتش و باد و سروش و ميثر، به جنگ ديوان می روند. 

و آنچه ناظر بر اين نبرد است، زروان بی كرانه است.«
مرد گفت: »سخنان تو جهان را می گيرد. تو دينی می آوری به قصد نجات بشر، اما 
خيلی زود، دين تو می شود بهانه ای برای نابودی، قتل عام، حكومت بر ديگران،  ظلم و 
ستم. پيروان تو هركس را كه پيرو تو نيست، شّر می دانند و سركوب می كنند. پيام صلح تو 
را عوض می كنند. عقايد ديگری هم ظهور خواهد كرد. همه شان برای نجات بشر، همه با 



171

يک حرف. و حيف كه اين يک حرف به هزاران تفسير مبدل مي شود و جنگ هاي زيادي 
را برمي افروزد. اما تا آن روز راه درازی است. دليل ديگری دارد كه نزد تو آمده ام.«

زره توشــتره همچنان غرق در انديشــه اش بود. مرد ناشناس شــانه اش را تكان داد: 
»كی خسرو، پسر گمشده ی سياوش، فردا از اينجا می گذرد. بايد كمكش كنی.«

زن پرسيد: »اينجا كجاست؟«
زره توشتره گفت: »كوهی در كنار درياچه ی چيچست.« و بعد پرسيد: »چه كمكی 

از من برمی آيد؟«
مرد گفت: »اينجا در كوه حتماً چيزی می خوری. ما گرسنه مان است. بنشينيم و چيزی 

بخوريم و سِر شام برايت می گويم.«
زره توشــتره ســرش را تكان داد و جواب داد: »فقط يک گاو دارم كه شــيرش را 
می خورم، و ميوه های درختان كوهستانی خوراكم است. من هم می خواهم درباره ی دينم 
بيشتر بشنوم. و درباره ی آينده. تو، يا خود وهومنه ای، يا فرستاده ی او. شايد هم فرستاده ی 

ساالر ديوان باشی. بايد بفهمم.«
زئير خنديد: 

»من هم مثل تو آدمم، كه از بد روزگار آن قدر می دانم كه هيچ تالشی را فايده مند 
نمی بينم. به هر حال، واقعيت اين است كه تو در اين كوه خيلی نمی توانی انديشه ات را 

ترويج كنی. بايد به ميان مردم بروی.«
از جيب ردايش جام سبزی را بيرون آورد و به زره توشتره نشان داد.

»فكر می كنم تو هم يكی مثل اين داری. اين شايد اعتمادت را جلب كند.«
زره توشتره با حيرت به جام خيره شده بود. زير لب گفت: 

»من فكر می كردم فقط يک جام وجود دارد.«
زئير گفت: 

»درست فكر می كنی. فقط يكی وجود دارد. اين همان لحظه ای است كه يک، دو 
می شود و زره توشتره بر من گذر می كند. برويم چيزی بخوريم؟«
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خسرو به پای آن كوه كه رسيد، هوس كرد قبل از اينكه برود دنبال شكار، كمی خستگی 
در كند. اسبش را رها كرد تا برای خودش بچرد و روی زيراندازش دراز كشيد و به آسمان 

چشم دوخت، به ابرهای دوردست كه كم كم به هم نزديک و فشرده تر می شدند.
به خودش گفت: »فردا می بارد.«

آن سفر چندماهه و تنهايی در دشت های توران باعث شده بود حسی در او رشد كند 
كه وقايع را كمی ــ فقط كمی ــ قبل از وقوعشان حدس بزند. آرامشی بر او حاكم شد 

و پلک هايش روی هم افتاد.

با صدای شيهه ی اسبش چشم هايش را باز كرد و وقتی آن چهره را باالی سرش ديد، از 
جا پريد و شمشيرش را كشيد. مرد ريشو و نيم برهنه ای كه با دقت روی او خم شده بود 

و نگاهش می كرد، خودش را عقب كشيد و دستش را باال آورد: 
»دست نگه دار جوان! بی دليل خون نريز!«

خسرو هيكل نحيف مرد را كه ديد، شمشيرش را غالف كرد و با خنده پرسيد: »تو 
ديگر چه جور جانوری هستی؟ نكند تويی كه داری مردم توران را قتل عام می كنی؟«

مرد هم خنديد: »نه. كوه نشينم. از باالی كوه ديدمت. از دور معلوم بود آدم معمولی 
نيستی. آمدم كمكت كنم.«

خسرو با تعجب پرسيد: »كمكم كنی؟ كه چه كار كنم؟«
»كه قبل از پيدا كردن ويوان، خودت را پيدا كنی.«

»ويوان؟ ويوان كی است؟«
»پهلوان بزرگ پرثو، آن كه ســرعت شمشيرزنی اش افســانه شده،  حاكم كی نشين 

وهركانه، همان كه دنبالش می گردی و هفت سال است در توران دنبال تو می گردد.«
»دنبال من؟ تو مرا می شناسی؟«
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كوه نشين لبخند زد: 
»تو كی هئوَسرَوه، پسر گمشده ی سياورشنی، مگر نه؟«

و به نگاه حيران جوان پاسخ داد: »ويوان به هركس می رسد، سراغ تو را ازش می گيرد 
و اگر خبری نداشته باشد، گردنش را می زند تا به ديگران خبر ندهد.«

»برای چه دنبال خسرو می گردد؟«
 كوه نشــين جواب داد: »با مــن بيا، مدتی پيــش من بمان، خيلی چيزها هســت كه 

بايد بدانی.«
خسرو گفت: »گرسنه ام است. چيزی برای خوردن داری؟«

كوه نشــين با طعنه جواب داد: »اين روزها مدام برايم مهمان های گرسنه می آيد. بيا 
جوان، سرشير خوبی دارم. بهترين غذای دنيا.«

 وقتي ســير غــذا خوردند، كوه نشــين گفــت: »در افســانه ها آمــده كه نجــات ايران 
به دست توست.«

خسرو جواب داد: »به من گفته اند بايد جنگ های ايران و توران را تمام كنم. فرنگرسين 
می تواند بر سرزمين های شمال وهرود حكومت كند و پرثوها بر سرزمين های جنوب اين 

رود. در صلح و صفا با هم تجارت كنند و همه ی كشورها رونق بگيرند.«
كوه نشين به او خيره شد و پرسيد: »فرنگرسين حكومت كند؟«

خسرو جواب داد: »بله. آدم خوبی است. پرثوها می گويند او تجسم اهريمن است. اما 
او پدربزرگ من است و در اين هفت سال، هيچ بدی اي از او نديده ام.«

مرد كوه نشين خنديد. خسرو پرسيد: »چرا می خندی؟«
 »تو در قصر فرنگرســين زندگی كرده ای و در ناز و نعمت غلت زده ای. بين مردم 

هم رفته ای؟«
»االن مدتی است كه از قصر بيرون آمده ام. بدی نديده ام.«

مرد كوه نشين، زره توشتره، گفت: »در بيابان ها به دنبال بدی می گردی؟ در طبيعِت 
مخلوق سرور دانايی مگر شّر پيدا می شود؟ شّر را بين مردم پيدا می كنی.«

خسرو ساكت شد. از حرف های اين مرد كوه نشين سردرنمی آورد.
زره توشــتره ادامه داد: »بدون اين لباس های فاخر كه نشان می دهد از خاندان شاهی 
هستی، توی شهرها گشت بزن و ببين چه می بينی. فكر می كنی فرنگرسين چه طور توانست 

قبايل سكا را متحد كند؟«
»با جنگ، يا مذاكره؟«
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زره توشتره مثل هميشه خنديد: »جنگ و مذاكره هم كرد، اما مهم تر از همه، دروغ 
گفت، خيانت كرد.«

»خيانت؟«
»فرنگرسين برای اينكه به قدرت برسد، برادرش اغرارث را هم فدا كرد.«

خسرو گفت: »پيران هم اين قصه را می گفت.«
»اما اين را برايت نگفته كه سربازان فرنگرسين، دست پسر هفت ساله ی اغرارث را 
 با زه چرمي به اســب بستند و روي زمين كشــيدندش و بعد از آن، دست چپش از كار 
افتاد. اگر پيران به موقع برای نجات او نرســيده بود، سِر او را هم كناِر سِر پدرش به نيزه 

مي كردند. فرنگرسين وقتی كسی را می كشد، نسل او را هم برمی اندازد.«
خسرو با دهان باز به حرف های زره توشتره گوش می داد و نمی توانست باور كند.

زره توشتره ادامه داد: »بعد از مرگ پشنگ، فرنگرسين برای اينكه بر قبايل ديگر غلبه 
كند، همه را به اسم مذاكره و اتحاد عليه پرثوها، به نقطه ای در شمال دعوت كرد. سران 
قبايل جمع شدند، اما فرنگرسين دِر تاالر را بست و جنگجوهايش تمام سران را قتل عام 
كردند. كسی جان سالم به در نبرد. سرداران فرنگرسين تمام قبايل را در اختيار گرفتند. 
پسران سران را يكی يكی جلوی فرنگرسين می آوردند. می پرسيد: حاضری تحت فرمان 
من بر قبيله ات حكومت كنی و موقع جنگ، جنگجوهايت را در اختيارم بگذاری؟ اگر 
جواب مثبت بود، پيماني مي بست و به قبيله اش برمی گشت و سركرده ی قومش می شد. 
اگر قبول نمي كرد، همان جا ســرش بر باد می رفت. باالخره، همه جا كســی پيدا می شد 
كه سروری فرنگرسين را بپذيرد و رئيس طايفه بشود. سربازان فرنگرسين به فرماندهي 
گرسوَزد، هر قبيله اي را كه تمكين نمي كرد، قتل عام كردند، مردان و زنان و كودكان و 
نوزادان شيرخوار را تكه تكه كردند و يورت هايشان را آتش زدند... فرنگرسين اين طوري 

شاه توران شد.
»بعد خفقان شد. فرنگرســين به هركس كه خبری برايش می برد كه توطئه ای عليه 
حكومتش در حال شكل گيری است، يا حتا صحبت از مخالفت با فرنگرسين وسط است، 
پاداش هنگفتی می داد. برادر عليه برادر بلند شد، پسر پدرش را لو داد، زن، شوهرش را 
زير تيغ جالد فرستاد. ديگر هيچ كس به ديگری اعتماد ندارد. هر حرفی كه بزنی، ممكن 

است فردا تيغ جالد را بر گردنت فرود بياورد.«
خسرو گفت: »شايد به خاطر وضعيت جنگی بوده.«

»جنگ فرصتی برای سركوبی های فرنگرسين فراهم كرد. هزينه ی جنگ با پرثوها و 
اقوام ديگر خيلی سنگين است. او برای تأمين هزينه های جنگ و تجهيز سپاه و تأمين مس 
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و روی الزم برای تهيه ی مفرغ و ساخت اسلحه، تمام دام  ها و منابع و زمين ها را متعلق به 
شاه اعالم كرد و مردم در ازای كاری كه می كردند، سهم خيلی كمی از محصول می بردند. 

هر سال هم شاه اين سهم را كمتر می كند. در توران مردم دارند از گرسنگی می ميرند. 
»با همه ی اين ســركوب ها، اوايل مردم اعتراض هايی می كردند، تشكل هايی شكل 
می گرفت و مردم، مخفی يا علنی، اعتراضشان را نشان می دادند. اما شاه روی اعتقادات 
مردم دست گذاشت. زوتارها را جمع كرد و به عنوان مشاوران شاه، امتيازهای ويژه ای به 
آن ها داد و از قانون عدم تملک بر دارايی  معافشان كرد و می توانستند دارايی شان را نگه 
دارند. امروز اين زوتارها ثروتمندترين مردم تورانند. در عوض، اعالم كردند كه فرنگرسين 
تجسم ايزد ورونه بر روی زمين است و برای نجات انسان ها آمده است. به خصوص وقتی 
مناهای غرب به سرزمين سكاها لشكر كشيدند، فرنگرسين اعالم كرد كه اين، جنِگ ديوان 
در برابر ورونه است و تمام قبايل اين سوی چيچست را به كمک سكاهای غرب فرستاد 

و مناها را شكست دادند. با اين پيروزی، موقعيت فرنگرسين تثبيت شد.
»قتل سياوش، پدِر تو، آخرين اميدها را بر باد داد. شاه اول از سياوش استقبال كرد، 
اما بعد نگران شــد كه بقيه ی دهيه های توران هم بخواهند از سياوشگرد الگو بگيرند و 

باالخره هم سربه نيستش كرد.«
مرد كوه نشين پس از اين سخنرانی طوالنی، باالخره ساكت شد و با اين جمله حرفش 

را تمام كرد: »فكر می كنی اين طوری مردم خوشبختند؟«
خسرو پرسيد: »اما پيران آدم خوبی است. خيلی هم قدرت دارد، چرا جلوی فرنگرسين 

را نمی گيرد؟«
»فرنگرسين ترتيبی داده تا كسی نتواند سرنگونش كند. به جای آنكه فقط يک نفر را 
فرمانده   ی كل سپاهش كند، سپاه را دو قسمت كرد. پيران و خاندان ويسه، فرمانده  ی يک 
بخش از سپاهند و گرسوَزد، برادر فرنگرسين، فرمانده ی بخش ديگر. هركدام از اين دو 

بخواهند عليه فرنگرسين قد علم كنند،  آن يكی جلويش را می گيرد.«
خسرو باز پرسيد: »تو همه ی اين ها را از كجا می دانی؟«

»خاندان من، اسپيتمان، از خانواده های زوتارهايی است كه از اول با فرنگرسين همكاری 
كردند. پدرم می خواست در مقابل فساد زوتارها قد علم كند، اما فرنگرسين قصد كشتنش 
را كرد و پدرم به سرزمين پرهای سفيد در شمال گريخت. پس از مرگ پدرم، من برگشتم 
و ناشناس خودم را به توران رساندم. اما فوراً مرا شناسايی كردند و تعقيبم كردند. برای 
همين به اين كوه ها پناه آوردم. چند سال كه در كوه زندگی كردم، احساس كردم راه 
را پيدا كرده ام. ديروز فرشته ي نيک انديشي راه درست را نشانم داد. بايد قلب آدم ها را 
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روشن كرد. بايد به آن ها آگاهی داد. بايد ياد بگيرند كه اطاعت كوركورانه از يک آدم، 
ويرانی می آورد. دارم سعی می كنم يک روش زندگی را طراحی كنم كه در آن، فقط 
خود آدم مسئول انتخاب هايش است. مظلوم هم به اندازه ی ظالم مقصر است. هيچ كس 
نمی تواند به خاطر انتخابی كه كرده، ديگری را مسئول بداند. انتخاب جنگيدن در جبهه ی 

خير يا شّر، بر عهده ی خود آدم است.«
كی خسرو با قدرت شروع به خاراندن سرش كرد. پس از چند لحظه گفت: 

»مقصودت را از همه ی اين حرف ها نمی فهمم.«
مرد شترينه پوش ابروهايش را باال برد: 

»دو باِل سالمت و شكوفايی يک سرزمين، عدالت و آزادی است. عدالت محصول 
آزادی است. برای اينكه اگر كسی نتواند آزادانه اعتراض كند، نمی شود تشخيص داد كه 
ظلمی اتفاق افتاده. در شرايطی كه فرنگرسين بر توران حكومت می كند، عدالت و آزادی، 
هردو از بين رفته. يكی از مهم ترين شرايط آمدن بركت به يک سرزمين، اين است كه 
مردم آن سرزمين از بودن در آنجا شاد باشند. و انسان ها زمانی شادند كه بدانند می توانند 

سرنوشت خودشان را انتخاب كنند. اما در توران، مردم كدام اختيار را دارند؟«
خسرو جواب داد: »فرنگرسين شاه است. صاحب فّر شاهی است.«

كوه نشين زهرخند زد: »هر شاهی كه به حكومت می رسد، می گويد من صاحب فّرم. 
اينكه دليل كافی نيست... جمشــيد با آن همه قدرتش، وقتی كه گفت من اين جهان را 

آفريده ام، همان فّر عظيمش از او دور شد.«
بعد دستش را بر شــانه ی خسرو گذاشت: »مهم اين است كه مردم تو را صاحب فّر 
بدانند، نه خودت. فرنگرسين كجا به مردم فرصت داده كه بگويند او را چه گونه شاهی 
می دانند، متبرك يا دروغين؟ هركس كوچک ترين ترديدی در حكومت فرنگرســين 
بكند، به مرگ محكوم می شود. مگر اغرارث چه كار كرده بود؟ گوپدشاه، پسرش چه  
گناهي كرده بود كه آن موقع كودكی ســاده بود و اصاًل نمی دانســت شاهی چيست يا 
حكومت يعنی چه؟ سِر سياوش فقط برای اين به باد رفت كه كم كم محبوبيتش در ميان 
مردم توران، از خود فرنگرسين بيشتر می شــد. خون هيچ كدام از مردِم توران از برادر و 

برادرزاده و داماد شاه رنگين تر نيست.«
خسرو گفت: »چرا اين ها را به من می گويی؟«

جوان كو ه نشين لحظه ای سكوت كرد و سرانجام گفت: »تو، آخرين اميدی. به تو ياد 
می دهم چه گونه درست را از نادرست تشخيص بدهی. سپس تصميم با خودت است.«
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هفت روز بعد وداع كردند. به پايين كوه كه رسيدند، خسرو ميزبانش را در آغوش كشيد: 
»از ميهمان نوازی ات سپاسگزارم. نمی دانم سرنوشتم مرا به كجا می برد. اما اگر روزی قدرت 

داشتم، كمكت می كنم تا فكر هايت را به مردم برسانی.«
مرد كه از باالی كوه ساكت مانده بود، از داخل پوست شتر جامی از زمرد بيرون آورد 

و به طرف خسرو گرفت: »اين در اختيار تو باشد بهتر است. كمكت می كند.«
خسرو جام را گرفت و نگاهش كرد: »اين چی هست؟«

زره توشتره پاسخ داد: »جام.«
»اين را كه فهميدم. به چه دردی می خورد؟«

مرد گفت: »جام ورجاوند است. تجلی مادی خورنه.«
خسرو باز پرسيد: »به چه دردی می خورد؟«

كوه نشين فكری كرد و جواب داد: »درست نمی دانم. اما هميشه در اختيار يكی از 
مهم ترين انسان های روی زمين است: پدِر مغان.«

»مگر تو پدِر مغانی؟«
»پدرم از معدود پدرانی است كه اين جام را در اختيار داشتند: ويونگهان و پسرش 
جمشيد كه مصری ها به او می گويند اوزيريس. آثويه و پسرش فريدون، درهم كوبنده ی 
آژيدهاك. هوشنگ كه مصريان به او می گويند تحوت و يونانی ها می گويند هرمس، و 
پسرش تهمورث ديوبند. در هر زمان، در سراسر جهان فقط يک پدر وجود دارد. پدرم 
جام را به من سپرد و گفت پيش من امانت است و خودم می فهمم آن را بايد به چه كسی 
بسپرم. می گويند صاحب جام ورجاوند به حكمت مقدس دست می يابد و حكمت مقدس، 
زروان و وای را در اختيار او درمی آورد. می گويند اگر خوب بنگری، هرآنچه در سراسر 
كائنات رخ می دهد، بازتابی در اين جام دارد. می گويند جام به زمينی كه در آن است، 

بركت می بخشد و بيماری و مرگ را شفا می دهد.«
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خسرو پرسيد: »پس چرا آن را به من می دهی؟ من كه مغ نيستم! چرا برای خودت 
نگهش نمی داری؟«

زره توشتره لبخند زد: »نه، نيستی. من مدت هاست از مغان دور شده ام و به اين كوه پناه 
آورده ام. بر اين باورم كه حكمت راستين را در طبيعت مخلوق مزدااهوره می توان يافت 
و نه در آيين های مغان. اما سنت حكم می كند كه هر زمان، كسی در جهان، جام را در 
اختيار بگيرد. تو، آخرين اميد مردم دو سرزمينی. پسِر سياوش شهيدی، كسی كه جانش 
را بر سر عشقش به انسان ها گذاشت. و از همه مهم تر، آن فرشته ی سبز، آن منش نيک، 

به من گفت جام را به تو بسپرم. كسی را نمی شناسم كه سزاوارتر از تو باشد.«
خسرو حروفی را كه به دور جام نوشته شده بود، لمس كرد و پرسيد: »چيزی اينجا 

نوشته شده. خط و زبانش را نمی دانم.«
زره توشتره جواب داد: »خط و زبان مقدس است. فقط مغان آن را می دانند و می توانند 

به اين زبان حرف بزنند. بر آن نوشته: ائشو ائيپی هانجاسهيانت.«
»معنايش چی است؟«

»هرگاه معنايش را كشف كردی، راز حكمت ازلی را كشف كرده ای. راز جام.«
دوباره هم را در آغوش گرفتند. نيازی به حرف زدن نبود. هردو بيشتر از آن می دانستند 

كه برای يک انسان مجاز بود. آرام از هم دور شدند و هركدام به راه خود رفت.



179

زئير گفت: »از وقتی كه جام به دستم رسيد، انگار دستی نامرئی مسيرم را مشخص می كرد. 
نمی دانستم چه گونه از جام استفاده كنم، اما اسبم هدايت می شد. خيلی زود اين مرحله از 

سفرم به پايان رسيد و گيو را پيدا كردم.«

خسرو كنار رودخانه نشسته بود و اسبش می چريد. كبكی شكار كرده بود و داشت پوستش 
را می كند تا كباب كند. ناگهان تيزِی سردی را پشت گردنش حس كرد و صدای مردانه ای 

به زبان پرثوي گفت: »اگر سرت را برگردانی، گردنت را می زنم.«
دلش پايين ريخت، اما شجاعتش را حفظ كرد. كبک را بر زمين انداخت و گفت: 

»پهلوان از پشت حريفش را نمی كشد.«
صدای مردانه و نافذ، با لهجه ي سليس و آهنگيني كه نشان مي داد گوينده اش از نژاد 

شاهان است، گفت: »مقصود من واالتر از آداب كارزار است.«
خسرو آرام سرش را برگرداند و به چشم های كسی خيره شد كه مدت ها بود دنبالش 
می گشت. مردی تنومند و موخاكستري با ريش كوتاه و ابروهاي پرپشت، كه خفتانش از 

زير ردای پشمی اش پيدا بود و معلوم بود سعی دارد پنهانش كند. 
»ويوان. تا وقتی خون بريزی، هيچ حاصلی ندارد اين جستجوی هفت ساله.«

مرد شمشير را بيشتر فشار داد و خسرو همان طور كه به داغ زخم هاي متعدد روي ساعد 
و گردن مرد نگاه مي كرد، سوزش شديدی را در گردنش حس كرد.

»اسم مرا از كجا می دانی؟«
»فقط می دانم. اما نفهميده ام تو به جستجوی خسرو آمده ای يا به هماوردی اش.«

فشار شمشير كم شد.
»تو كی هستی؟«

»ويوان، جوينده ای كه مقصود را نبيند و از آن بگذرد، پيشاپيش گم شده است.«
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مرد به جلو خم شد و با شمشيرش شالی را كه خسرو به دور صورتش پيچيده بود، 
كنار زد. خسرو سرش را پايين انداخت: 

»دنبال خسرو آمده ای به توران. هركه بگويد از او خبری ندارد، گردنش را می زنی و 
حاال اگر خسرو را پيدا كنی و بگويد بی خبرم از خسرو، چه می كنی؟«

صورتش را برگرداند و مرد صورت او را كه ديد، رنگ از صورتش پريد و دست های 
قدرتمندش لرزيد و زير لب گفت: »سياوش...«

خسرو خنديد و شمشير او را با دست كنار زد: 
»سياوش سال هاست كه مرده. جانش را داد تا خون بی گناهی نريزد. حاال به خونخواهی 

او آمده ای و خون بی گناهان را می ريزی؟«
ويوان مدتی ساكت به او نگاه كرد. سرانجام شمشيرش را در غالف فروكرد و روی 

زمين زانو زد: 
»تو كی خسرو سياوشانی؟«

خسرو با لبخند گفت: »بستگی دارد با او چه كار داشته باشی؟«
ويوان گفت: »اگر از كيان باشی، خورنه با توست. نشانم بده.«

خسرو با تعجب پرسيد: »چی را نشانت بدهم؟«
»فّر. خورنه.«

»فّر كه نشان دادنی نيست! بركت ايزدی است!«
ويوان قبضه ی شمشيرش را فشار داد: »فّر را می توان ديد.«

»تو تا حاال فّر را ديده ای؟«
ويوان لحظه ای مكث كرد: »من نديده ام.«

»كسی را می شناسی كه ديده باشد؟«
»پدربزرگم خورنه را ديده بود، باالی سر كی اپيوه.«

»چه شكلی بوده؟«
»برايم نگفت. اما بايد چيزی مثل هاله ی نور باشد.«

»چرا هاله ی نور؟«
»شاه نماينده ی مهر بر روی زمين اســت. دارنده ی فّر بايد همان هاله ی مهر را دور 

سرش داشته باشد.«
خسرو خنديد: »خورنه ديدنی نيست. مثل پهلوانی و شرافت.«

ويــوان لحظه ای گيــج شــد. ســرانجام پرســيد: »چه طــور می توانی ثابــت كنی 
كی خسرويی؟«
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خسرو جواب داد: »من هيچ وقت نگفتم كی خسروام. تو خودت گفتی. حتماً دليلی 
داشت كه فكر كردی من كی خسروام.«

ويوان روی صورت خسرو خم شد و مدتی به او نگاه كرد. سرانجام سرش را پايين 
انداخت: »تو انگار تصوير سياوشی در آينه. نمی توانی خسرو نباشی.«

و سرش را بر خاك گذاشت.
خسرو از جا بلندش كرد: »اين كارها الزم نيست. بگو چرا اين همه كشتار می كنی؟ 

برای چه دنبال من می گردی؟«
»اوسن هفت كی نشين را به هم پيوست و بر هفت اقليم حكومت يافت، اما سال هاست 
كه خورنه از او دور شده. وزيرش اوشنر دانا را به خاطر سوءظن كوچكی كشت، سياوش 
پسرش را آواره كرد و باعث مرگش شــد. ايران ويران شده. مردم در نكبت دست و پا 
می زنند. فرنگرسين شوم آرامش برای ما نگذاشته. جادوگرانش سياهی را بر سرزمين ما 
فرود آورده اند و بركت را برده اند. هفت سال پيش، مرد ناشناسی، شايد سروش بود، بر 
من ظاهر شد و گفت كی خسرو پسر سياوش در توران است. گفت نبايد نگران باشيم، 
چرا كه او پادشاه توران خواهد شد و توران و ايران را متحد و هم پيمان می كند و به اين 

سياهی ها پايان خواهد داد.«
خسرو به ميان حرفش دويد و پرسيد: »اسم آن مرد چه بود؟«

»نامش را نگفت. لباس سبزی داشت. حتماً فرشته بود. تنها نبود، زنی هم با او بود...«
خسرو زير لب گفت: »زئير.«

ويوان پرسيد: »او را می شناسيد؟«
خسرو سرش را تكان داد: »مرد دانايی به من گفت او وهومن است، موكل چراگاه های 

سبز، ياور انديشه های نيک.«
ويوان ادامه داد: »وقتی فهميدم پسر سياوش زنده است، راهی شدم تا پيدايش كنم. 
هفت سال است در توران به دنبال شما می گردم. خون های فراوان ريختم، اما خونخواه 
سياوش را پيدا نكردم. آمده ام شما را به ايران ببرم تا اوسن تاج بر سرتان بگذارد و بار ديگر 
بركت به ايران بازگردد و دست فرنگرسين را از ايران كوتاه كنيم. آمده ام شما را ببرم تا 

انتقام خون نوتَر و اغرارث و سياوش را بگيريم.«
خسرو آرام گفت: »زئير بر تو ظاهر نشد تا به دنبال من بيايی. می خواست تساليت بدهد 

و نوميدی را از دلت براند. خون ريختن هرگز بركت را به سرزمينی بازنمی گرداند.«
ويوان گفت: »هاتفان گفته اند كی خسرو آرياييان را متحد می كند و فرنگرسين شوم 

را شكست می دهد. بايد پيدايش می كردم«
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خسرو جواب داد: »شكست فرنگرسين مشكلی را حل نمی كند. مگر شكست ضحاك 
وضع را بهتر كرد؟ هنوز پادشاهی فريدون محكم نشده بود كه پسرانش به خاطر قدرت به 
جان هم افتادند. مشكل از فرنگرسين نيست، از ذات بشر است كه هميشه تشنه ی قدرت 
است. من قرار است جانشين شــاه فرنگرسين بشوم، آن وقت بهتر می توانم به هردو قوم 
كمک كنم. می توانم لشكر توران را از بخدی كه زمانی متعلق به پرثوها بود، بيرون بياورم 

و آشتی را برقرار كنم. اين به نفع هردو كشور است.«
»سياوش هم همين فكر را می كرد، اما سر خودش را به باد داد. فرنگرسين تا زنده است، 
همه چيز را نابود می كند. پس از مرگش هم كسی جز گرسوَزد پادشاه توران نمی شود. 
تا وقتی فرنگرسين در توران باشد و كی اوسن در ايران، جنگ است. اگر بمانيد، سرتان 

را به باد می دهيد.«
گلويش را صاف كرد و حكمش را صادر كرد: »ننگ ايرانيان است كه پسر سياوش 

در بارگاه قاتل پدرش زندگی كند.«
خسرو گفت: »من موافق خونخواهی نيستم.«

»می گويند هر مردی كه كشته شود و پسری داشته باشد كه كينش را بخواهد، نمرده. 
سياوش بی گناه بميرد و پسرش به دنبال خونش نباشد؟«

خسرو جواب داد: »ســياوش وقتی به توران می رفت، از خطرات پيش رويش آگاه 
بود. اما رفت تا جلوی جنگ را بگيرد. اگر من بيايم و به بهانه ی خونخواهی آتش جنگ 

به پا كنم، درست خالف آرزوی پدرم عمل كرده ام.«
ويوان عصبی شده بود. مدتی اين طرف و آن طرف راه رفت و زير لب با خودش 

حرف زد. سرانجام به طرف خسرو آمد:
»هفت سال است آواره ی شــما هستم. اين خفتان كه مي بينيد، بيست سال است كه 
بر تنم اســت و قسم خورده ام تا وقتي انتقام خون ســياوش را نگرفته ام، بيرونش نياورم. 
مي توانستم در وهركانه بنشينم و با نوه هايم بازي كنم. اما شما تنها اميدی هستيد كه برای 
پايمال نشدن خون عزيزترين دوستم، سياوش، مانده. حاال كه پيدايتان كرده ام، يا خودتان 

با ميل خودتان می آييد، يا به زور شما را می برم.«
خسرو خنديد: »و اگر مقاومت كنم؟ روی من شمشير می كشی؟ از همان راهی كه 

آمده ای برگرد. به من اعتماد كن.«
ويوان كه مستأصل شده بود، با نوميدی گفت: »اگر فرنگرسين شما را دوست دارد، تا 
وقتی در ايران باشيد به ما حمله نمی كند. اين طوری فرصتی داريد تا جنگ را تمام كنيد. از 
طرف ديگر اوسن قصد حمله به توران را دارد. فقط پير است و منتظر است جانشينی برای 
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خودش پيدا كند كه جنگ را رهبری كند. اگر شما به ايران نياييد، عمويتان شاهزاده فريبرز 
را جانشين خودش می كند. فريبرز پهلوان برازنده ای است، اما او هم مثل نوتَر رهبری بلد 
نيست، درايت و تدبير ندارد. اگر او جانشين اوسن بشود، فرنگرسين در اولين حمله خاك 
ما را به توبره می كشد. التماس می كنم با من به ايران بياييد. كی اوسن را ببينيد. جانتان در 
توران در خطر است. نمی دانيد فرنگرسين چه خيانتی به سياوش كرد. در تمام عمرش جز 
پيمان شكستن و مهردروجی كاری نكرده. دير يا زود از طرف شما احساس خطر می كند، 

آن وقت در هر نفسی كه می كشيد، مرگ را به خود نزديک تر كرده ايد.«
خسرو به ياد پيران افتاد كه با نگرانی توصيه كرده بود او مدتی از مركز دور بشود.

»اگر پايم را به ايران بگذارم و فرنگرسين بو ببرد، ديگر نمی توانم برگردم.«
»پنهانی می رويم. حتا اگر نمی خواهيد بجنگيد، با من به ايران بياييد، حتا برای مدتی 

كوتاه. سرزمين پدری تان را ببينيد و اگر نخواستيد بمانيد، خودم برتان می گردانم.«
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»چه كار می كنی؟«
خسرو خواب آلود، دنبال زئير و زن همراهش آمده بود كه نيمه شب بيدارش كرده 
بود و از او خواسته بود در جنگل دنبال او برود. تمام شب را به تماشاي ويوان گذرانده 
بود كه به جز چند تكه اي كه خسرو برداشته بود، بقيه ي گوشت كبابي يک گوزن وحشي 
را خورده بود و حاال زير آسمان دراز كشيده بود و صداي خرناسش همه ي جانورهاي 
خفته را از خواب بيدار كرده بود و جانوران شبخيز را فراري مي داد. وقتی به قدر كافی 

دور شدند، زئير ايستاد و پرسيد: »چه كار می كنی؟«
»می خواهم مخفيانه سری به ايران بزنم.«

»مگر من به تو نگفتم كه بايد شاه توران بشوی؟«
خسرو با عصبانيت ســرش را خاراند: »من هيچ وقت نگفتم هرچه تو بگويی انجام 

می دهم. تو هنوز به من نگفته ای كی هستی.«
»مگر تا به حال توصيه ای به تو كرده ام كه از انجامش پشيمان باشی؟«

خسرو لحظه ای ساكت ماند، بعد با ترديد گفت: »مطمئن نيستم فرنگرسين مرا جانشين 
خودش بكند. روِز آخر خيلی بد به من نگاه می كرد. نمی گذارد تغييراتی را كه تو يادم 

دادی در توران بدهم. بعيد می دانم گرسوَزد بگذارد سرم سالم بماند.«
زئير آهی كشيد: »تو عجله كردی. بايد می گذاشتی فرنگرسين بميرد و تو شاه بشوی. 

آن وقت ديگر كسی مانعت نمی شد.«
خســرو گفت: »نمی دانم تو از كجا آمده ای. اما نمی توانم نادرست را ببينم و منتظر 
روزی بمانم كه درست بشود. وقتی می دانم كار درست چی است، بايد انجامش بدهم. 

مگر پهلوانی غير از اين است؟ از توطئه خوشم نمی آيد.«
زئير سكوت كرد. زِن همراهش به او گفت: »چرا می خواهی مسير ماجرا را عوض 

كنی؟ بايد خودش انتخاب كند.«
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زئير گفت: »برای اينكه بعدها از انتخابش پشيمان می شود.«
خسرو گفت: »ديگر خيلی دير شده. می خواهم ايران را ببينم.«

زئير گفت: »نمی توانم به زور جلويت را بگيرم. اما اين را بدان كه اگر با ويوان بروی 
هرگز نمی توانی به توران برگردی. ديگر اسپنوی زيبا را نمی بينی.«

خسرو لبخند زد: »همه ی اين ها به خاطر اسپنوی است، تا خوب و در صلح و آرامش 
زندگی كند.«

زئير گفت: »اگر تصميمت اين است كه به ايران بروی، با عجله نرو. اول به سياوشگرد 
برو. آنجا شگفتی هايی منتظرت است.«

خسرو ابروهايش را باال برد: »چه شگفتی هايی؟«
»مادرت در سياوشگرد اسير است.«

خسرو با تعجب پرسيد: »مادرم؟! فريگيس؟ او كه...«
»نمرده. به تو دروغ گفته اند. به دستور شاه، در برجی در سياوشگرد تحت نظر است. 

اگر می خواهی بروی بايد او را هم با خودت ببری. وگرنه او را می كشند.«
خسرو آهی كشيد و روی زمين نشست. 
»يعنی حتا پيران هم به من دروغ گفت؟«

»پيران خبر ندارد. فكــر می كند فريگيس مرده. هيچ كس جــز گروی زره، حاكم 
سياوشگرد و فرنگرسين و گرسوَزد، واقعيت را نمی داند.«
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بيرون دروازه ی سياوشگرد، جسد شش مرد و يک زن را آويخته بودند. كالغ ها چشم های 
جسدها را درآورده بودند و پوستشان ورم كرده بود. خسرو چشمش را با نفرت برگرداند. 
ويوان ترجيح می داد با لباس مبدل وارد شــوند تا كسی خســرو را نشناسد. خسرو تمام 
جواهرات سلطنتی و لباس نفيس شكارش را در خورجين گذاشت و پيش از ورود، دو 

اسبشان را هم در كاروانسرايی بيرون شهر گذاشتند و صورتشان را پوشاندند.
سياوشگرد شهر زيبايی بود، بسيار پيشرفته تر از ســاير شهرهای توران. آب شهر را 
از سِر چشمه ها با مجراهايی به شهر می آوردند و بسيار گوارا بود. ساختمان ها هم بسيار 
محكم تر و زيباتر بود، با خيابان های بسيار زيبا. بعدها يكی از اهالی شهر به خسرو توضيح 
داد كه سياوش برای اولين بار كوره هايی به پا كرد و خشت ها را در كوره پخت. استحكاِم 
خشِت پخته به مراتب بيشتر از خشــت  خام بود و خانه هايی كه با آن ساخته می شد، در 
برابر رطوبت و گرما و سرما عايق نيرومندتری بود. خسرو موقع عبور از خيابان های شهر، 
با عالقه به باروها و برج ها و استحكامات شهر نگاه  كرد. كف خيابان ها را با سنگ فرش 
كرده بودند تا موقع عبور اسب ها خاك به هوا بلند نشود. خسرو با عالقه به ويوان گفت: 
»عجيب اســت، فكر می كردم خودم خيال های بزرگی برای ساختن شهر دارم. اما حاال 

می بينم اين همه زيبايی اصاًل به مخيله ی من خطور نكرده بود.«
ويوان گفت: »سياوش به شهرسازی مشهور بود. پسرم بهرام كه آن موقع همراه سياوش 
بود، می گفت اين فقط گوشه ای از برنامه های سياوش بود و قصد داشت سازوكاری برای 
زهكشی گنداب ها به بيرون شهر هم در نظر بگيرد. می گفت گنداب نبايد با آب آشاميدنی 
مردم مخلوط شود، برای اينكه برخالف زوتارها كه می گفتند بيماری ناشی از جادوی 
ديوان بر آب است، سياوش معتقد بود اگر هم ديوی در كار باشد، به شكل موجودات 
ريزی درون شكم مردم حضور دارد و اگر همراه با گنداب از شهر دفع شود، بيماری های 

زيادی مثل وبا به ديگران سرايت نمی كند.«
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از كنار ساختمان بلندی با ديوارهای سفيد گذشتند كه برج بلندی هم از پشت ديوارهای 
آن سر به فلک كشيده بود. ويوان گفت: »بايد قصِر حاكِم سياوشگرد باشد.« 

خسرو گفت: »چه طور است برويم به قصر؟ اگر مرا بشناسند راهم می دهند و ازمان 
پذيرايی می كنند.«

ويوان گفت: »و فوراً به شاه خبر می دهند و او هم بو می برد چرا به اينجا آمده ايد.«
خسرو گفت: »به هر حال مادرم حتماً در قصر است. بايد به قصر برويم.«

»بهتر است امشب را صبر كنيم. در شهر می مانيم و سروگوشی آب می دهيم.«

در همان حوالی دِر اولين خانه را زدند. پيرزنی در را باز كرد و پرسيد: »چه كار داريد؟«
»مادر، مسافر و غريبيم. امشب به ما جا و غذا بده.«

پيرزن من و منی كرد. خسرو دســت در جيبش كرد و چند قطعه طال بيرون آورد. 
چشم های پيرزن به ديدن طال برق زد. اما گفت: »دستور داده اند هر مسافری كه به خانه مان 

بيايد، بايد به كاخ گزارش بدهيم. همه ی آمد و رفت ها بايد ثبت بشود.«
ويوان نگاهی به خسرو انداخت. خسرو دوباره چند قطعه طال از جيبش بيرون آورد. 

پيرزن لبخند زد و در را چهارتاق باز كرد تا وارد شوند.

شب، موقع شام كه ويوان داشت ذخيره ي يک ماه غذاي پيرزن را در يک وعده مي خورد، 
پيرزن برايشان تعريف كرد كه بعد از اعداِم شاهزاده سياوش به جرم خيانت، گروی زره 
را حاكم سياوشگرد كردند. همه سياوش را دوست داشتند، برای همين گروی هر تجمعی 
بيشتر از سه نفر را ممنوع كرد و اعالم كرد به هركس كه خبری از طرفداران سياوش به 
قصر ببرد، پاداش هنگفتی می دهد. هرروز سِر عده ای به جرم طرفداری از سياوش باالی 

نيزه می رود.
خسرو با تعجب پرسيد: »طرفداری از سياوش؟ سياوش كه سال هاست مرده!«

پيرزن گفت: »مردم باور ندارند. معتقدند سياوش روزی برمی گردد و آرزوهای مردمش 
را برآورده می كند. هيچ كس خاطره ی خوش دوراِن حكومت سياوش را بر سياوشگرد از 
ياد نمی برد. گروی تمام قوانينی را كه سياوش گذاشته بود، ملغا كرد، اما هنوز هم خيلی ها 

آن روش زندگی را حفظ كرده اند. برای همين است كه گروی خيلی عصبانی است.«
خسرو گفت: »آن جسدهای بيرون شهر... آن ها هم...«

پيرزن جواب داد: »نه، آن ها از ســياوش طرفداری نكرده اند. يكی شان شاعر است 
و وقتی گروی از او خواســت در مدح او شعری بگويد، حاضر نشد و گفت شاعر فقط 
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در مدح ايزدان شعر می سرايد و در ستايش زيبايی و عشق، و حاكم سياوشگرد مشمول 
هيچ كدام از اين صفات نيست. آن های ديگر يک شب در خانه شان جشنی گرفته بودند 
و همسايه هايشان كه چشم به مزارعشان داشتند، به چشم های حاكم خبر دادند كه اين ها 

به قصد توطئه عليه گروی جمع شده اند.«
خســرو لب هايش را بر هم فشــرد و به ويوان گفت: »اين طور كه معلوم است، بايد 

تغييراتی در اوضاع داد.«
ويوان لبخند كنايه داری زد و از پيرزن پرسيد: »مادر، چه طور می شود به قصر گروی 

راه پيدا كرد؟«
پيرزن گفت: »خوب موقعی آمده ايد. فصل مسابقات پهلوانی است. سالی يک بار، 
پهلوان ها از گوشــه و كنار توران می آيند و در سياوشگرد مسابقه می دهند. اين رسم را 
خود سياوش گذاشت و خودش هم اولين پهلوانی بود كه مسابقه داد. توی همان مسابقه 
گروی زره را شكست داد و از همان موقع بود كه گروی كينه ی او را به دل گرفت و تا 
وقتی سرش را از تنش جدا نكرد، راحت نشد. موقعی كه شاه سياوش را به مرگ محكوم 
كرد، هيچ كس حاضر نبود حكم اعدام او را اجرا كند، براي اينكه مي گفتند كســي كه 
سياوش را بكشد، به نفرين ايزدان دچار مي شود. اما گروی داوطلب شد و او را كشت. به 

خاطر همين خدمت بود كه شاه او را حاكم سياوشگرد كرد.«
خسرو به ميان حرفش دويد: »مادر، داشتی می گفتی. فصل مسابقات پهلوانی است.«

پيرزن گفت: »آها، آخر هروقت ياد سياوش شهيد می افتم، از اين گروی زره بيشتر بدم 
می آيد. جوان ها او را نمی شناسند، اما من در زمان حكومت او زن جوانی بودم... آره مادر، 
بعد از مرگ سياوش، به خاطر آنكه مردم خيلی اين مسابقه ها را دوست داشتند، گروی 
برای حفظ محبوبيتش اجازه داد كه هرسال اين مسابقه ها برگزار شود. توی مدت مسابقه، 

هركس بخواهد می تواند به قصر برود و در مسابقه شركت كند يا تماشايش كند.«
خسرو پرسيد: »مادر، دنبال زنی می گردم كه توی يكی از برج های قصر زندانی است. 

خبری داری؟«
رنگ از صورت پيرزن پريد. سكوت كرد و جوابی نداد.
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ويوان با اسم مستعار »گوتَرز« در مسابقه های پهلوانی ثبت نام كرد و خسرو هم نقابی به 
صورتش زد و خودش را مهترِ  گوتَرز معرفی كرد. در دور اول كه مسابقات شمشيرزني 
بود و سه روز طول كشيد، موقعی كه ويوان تمام حريفانش را با قدرت شكست می داد، 
خسرو بيهوده به دنبال راهی برای نفوذ به درون كاخ اصلی می گشت. پهلوان ها دوتا دوتا 
جلوی هم می ايستادند و بعد از مدتی رجز خواندن برای هم، سرانجام شمشير می كشيدند. 
تنها پهلوانی كه هرگز رجز نمی خواند و ساكت می ايستاد تا نطِق طوالنِی حريفش تمام 
شود، ويوان بود. بعد شمشيرش را می كشيد و با چند حركِت رعدآسا شمشيِر حريف را 

از دستش بيرون می آورد و نوِك تيِز شمشيرش را بر گردن او می  گذاشت.
»ويوان، هنِر شمشيرزني تو در عالم مشهور است، اين طور كه شمشير مي زني، خيلي 

زود بو مي برند كه تو كي هستي!«
ويوان خنديد: »نگران نباشيد شاهزاده، اين شمشيرزني اي كه از من مي بينيد، نصف 

هنِر من هم نيست.«
اما در اولين روز از دور دوم مسابقات، سرنوشــِت خسرو عوض شد و نگراني اش 
جنبه ي ديگري پيدا كرد. پهلوان ها به صف ايستاده بودند تا مسابقه ی پرتاب نيزه را شروع 
كنند و خسرو پشت سر ويوان ايستاده بود تا نيزه ها را به او بدهد، كه گروی زره بر ايوان 
قصر ظاهر شد. همه ساكت شــدند. جارچی با صدای بلند اعالم كرد كه فرمانی از شاه 

فرنگرسين رسيده است و حاكم شهر مايلند آن را به اطالع مردم برسانند.
گروی زره پوست آهويی را باز كرد و با صدای بلند خواند. اما صدايش آن قدر بلند 
نبود تا به انتهای ميدان برسد. برای همين، جارچی ها به فواصل صد قدمِی هم ايستاده بودند 

و هر جمله را برای جمعيت تكرار می كردند. 
گروی زره فرمان شــاه را چنين خواند: »هركس كه مرده يا زنده ی خسروی ياغی، 
تخمه ی ســياوش خائن را تحويل بدهــد، ده جريب زمين پاداش می گيرد. ســپاهی به 
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سركردگِی سپهساالر پيران ويسه تمام توران را در جستجوی خسرو زير پا گذاشته است 
و هركس نشانی از او يافت، بايد به سرداراِن سپهساالر خبر بدهد.«

خسرو وحشــت كرد. احتماالً غيبِت طوالنی مدتش از دربار سوءظن شاه را تقويت 
كرده بود. ديگر راهی نداشت جز پناه بردن به درباِر اوسن. ويوان با نگرانی به طرف او 

برگشت و نگاهش كرد. خسرو چند قدم نزديک شد و كنار او ايستاد.
»بهتر است بيشتر از اين خطر نكنيم و در توران نمانيم.«

خســرو گفت: »می دانم. اما تو قهرمان مسابقه هايی. اگر ناگهان ناپديد بشوی شک 
همه به طرفت جلب می شــود. تازه، من هنوز مادرم را پيدا نكرده ام. با احتياط می مانيم. 
هروقت مادرم را پيدا كردم، تو بايد در مسابقه شكست بخوری و از دور مسابقات بيرون 

بروی تا زودتر حركت كنيم.«
ويوان اخم كرد: »اگر شما دستور بدهيد، در مسابقه شركت نمی كنم. اما خاندان كشواد 

خفت شكست را نمی پذيرد. اگر مبارزه كردم، پيروز می شوم.«
خسرو خنده اش گرفت. می دانست اين پهلوان ها اگر گردنشان برود، از اسم و رسمشان، 
حتا اسم مستعارشان نمی گذرند. مدت ها بعد، شاهد بود كه بهرام، پسِر ويوان، فقط برای 
اينكه تازيانه اش را در ميدان جنگ جا گذاشته بود و نمی خواست به دسِت دشمن بيفتد، 
تنهايی به ميدان برگشت و جانش را سر همين گذاشت. خسرو هيچ وقت درست و حسابی 
رسم و آيين پهلوان ها را درك نكرده بود. سِر چيزهای كوچكی، بی جهت جان می دادند 

و آن وقت سِر مسائل بزرگ جا خالی می كردند. اما می دانست اصرار فايده ای ندارد.

تالِش آن روِز خسرو هم برای نفوذ به قصر بی نتيجه ماند. اما شب كه در خانه ی پيرزن 
نشسته بودند و حرف می زدند، پيرزن سراغشان آمد و گفت دخترش كه در آشپزخانه ی 
كاخ گروی كار می كند، به ديدن مادرش آمده و می خواهد با آن ها حرف بزند. ويوان با 
نگرانی به پيرزن گفت كه اگر آن ها را لو داده باشد، تكه تكه اش می كند. اما پيرزن فقط 

دخترش را صدا زد.
وقتی دختر وارد اتاق شد، مدتی به صورت خسرو خيره شد و سرانجام گفت: 

»من هيچ وقت سياوش را نديده ام، موقعی كه او را كشتند، من نوزاد بودم. اما مادرم 
می گويد انگار تو سيبی هستی كه با شاهزاده سياوش از وسط نصف كرده باشند.«
و قبل از اينكه حرف بزند، مدتی چشم هايش را روی صورِت او نگه داشت: 

»به هر حال به آن مردی كه امروز به ديدنم آمد و گفت سراغ تو بيايم، خيلی شبيهی. 
فقط بيست سال جوان تری.«
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خسرو با تعجب گفت: »زئير؟«
دختر سرش را تكان داد: »آره، سرتاپا سبز پوشيده بود.«

ويوان با نگاه به خسرو گفت كه بهتر است دختر و مادرش را همان جا سربه نيست 
كنند تا كسی از رازشان باخبر نشود. اما خسرو اخم كرد.

دختر گفت: »اگر تو واقعاً كی خسرو سياوشانی، بگو تا خبری به تو بدهم كه ارزش 
بيست قطعه ی زر را دارد.«

ويوان با وحشــت به او نگاه كرد. اما خســرو آرام گفت: »اگر زئير تو را فرستاده، 
حتماً می دانسته چه كار می كند. من خسرو، پسر سياوش و فريگيس، نواده ی فرنگرسين 

و كی اوسنم. چه خبری برای من داری؟«
»مادرت در برِج سياه زندانی است. من هرروز برايش غذا می برم.«

خسرو با هيجان پرسيد: »می توانی مرا ببری پيشش؟«
دختر گفت: »فردا در اســتراحت بين دو مبارزه، شــما را می برم آنجا. اما خودتان 

می دانيد و نگهبان ها.«

روز بعد، ويوان سه نگهبان فريگيس را ظرف چند ثانيه كشت، بدون آنكه حتا صدايشان 
دربيايد. كليد را از جيب نگهبان برداشتند و وارد اتاق فريگيس در برج بلند شدند. 

فريگيس كنار پنجره نشسته بود و مسابقه را تماشا می كرد. آن ها را كه ديد، از جا پريد: 
»باالخره آن شاه شــومتان تصميم گرفت همين يک اتاق را هم از من دريغ كند و 

مرا به دخمه بفرستد؟ سال هاست منتظرتانم.«
سی و هفت هشت ساله بود. ويوان با ديدن زيبايی او چشم هايش را پايين انداخت. 
اما خسرو به او خيره ماند. با آن چشم های سياهِ بادامی و آن پوست گندمگون، اگر آن 
رگه های موی سفيد و آن چين های ريِز دور چشمانش نبود، خسرو باورش نمی شد كه 
او مادرش است... و اسپنوی چه قدر شبيه او بود... فقط سال ها جوان تر و شاداب تر بود و 

مثل اين زن، لباس خاكستری نمی پوشيد...
آرام نقابش را برداشت. رنگ از صورت زن پريد و عقب عقب رفت. بعد صدايی از 

ته گلويش بيرون آمد: »سياوش!« و غش كرد.
مدتی طول كشيد تا او را به هوش آوردند و متقاعدش كردند كه اين مرد سياوش 
نيست و خسرو پسرش است. فريگيس خسرو را بغل كرد و زد زيِر گريه و مدام می گفت: 

»تو سياوشی، برگشته ای پيش من.«
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ويوان مدتی با نگرانی منتظر ماند، اما بعد به زحمت فريگيس را از پسرش جدا كرد و 
هشدار داد كه االن اصاًل وقت اين حرف ها نيست و قبل از اينكه كسی خبردار بشود بايد 
بروند. شمشيرش را كشيد تا هركس را كه سر راهش سبز شد، از پا دربياورد. اما هنوز راه 

نيفتاده بودند كه فريگيس گفت: »كی خسرو نمی تواند بدوِن سالح پدرش برگردد.«
و توضيح داد كه سياوش قبل از آخرين ســفرش به سمت كاخ فرنگرسين، زره و 
شمشيرش را در سردابه های سياوشگرد پنهان كرد و جايش را فقط به او گفت. گروی 

بيهوده تمام كاخ را زيرورو كرده بود تا شايد اسلحه ی سياوش را پيدا كند. 
خسرو پرسيد: »مگر اين زره و شمشير چه اهميتی دارد؟«

فريگيس با همان چشم های سرخش جواب داد: »خسروی من. هيچ سالحی بر زره 
سياوش كارگر نيست و هر شمشيری در برابِر شمشيرش می شكند. مردم می گفتند موقعی 
كه سياوش در هند بود، اين زره را ايندرا، خدای آتش هندی ها به او بخشيده. اما خودش 

هيچ وقت چيزی نگفت.«
ويوان حرفش را قطع كرد و گفت االن موقع قصه گفتن نيست. برای همين راه افتادند 
و مخفيانه از سردابه ها پايين رفتند. ويوان مجبور شد سِر راهش چهار نگهبان ديگر را هم 
خفه كند و گردن دو نگهبان را بشكند. سرانجام در گوشه ای در هزارتويی در زيِر زمين، 
فريگيس دريچه ای مخفی را باز كرد و ويوان صندوق بزرگی را بيرون كشيد و درش را 
باز كرد و زره و شمشير و كمان و پيكان های سياوش را بيرون آورد. كالهخود بزرگی 

داشت كه فقط چشم هايش بيرون بود.

زئير در گوش آدورا زمزمه كرد: »تمام سالح ها در توران از مفرغ است. در ايران هم هنوز 
عصر آهن شروع نشده. نمی دانم سياوش چه طور توانست به سالح آهنی دست پيدا كند. 
اما به هر حال از سرزمين سكاهای جنوب كه برمی گشت، اين زره و شمشير را با خودش 
آورد. برای همين است كه هيچ سالحی بر آن كارگر نيست. بعدها اين زره را به لهراسب يا 
ائوروت اسپ دادم. ظاهراً او هم آن را به نوه اش اسفنديار داد و افسانه ی روئين تنی اسفنديار 

و آسيب پذيری چشم هايش از همين زره و كالهخود می آيد.«

خسرو و ويوان و فريگيس سرانجام قلعه را ترك كردند. گروی و سربازهايش آن قدر 
درگيِر مسابقات بودند كه تا شب خبردار نشدند كه فريگيس فرار كرده است. شب هم 

كه خبردار شدند، برای حركت دير بود و مجبور بودند تا صبح صبر كنند.
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فراری ها شبانه دور شدند. دو اسب داشتند كه خسرو و فريگيس سوار آن ها بودند. ويوان 
پياده می آمد. اما با اين وضع نمی شد خيلی دور شد. با اينكه خسرو از كشف اينكه مادرش 
زنده اســت هيجان زده بود، آن قدر درگيِر دلهره  و نگرانی فرار بودند كه فرصتی دست 
نداد تا با مادرش حرف بزند. فريگيس هم بعد از اولين برخورد كه زد زير گريه، ديگر 
توی خودش رفته بود و زياد حرف نمی زد. فقط هروقت چشمش به پسرش می افتاد، زير 

مهتاب لبخندی می زد و باز به جلويش نگاه می كرد. 
ويوان نفس زنان گفت: »يک كمی صبر كنيد.«

عقب افتاده بود. اسب ها را نگه داشتند. ويوان هن هن كنان نزديک شد: »اين طوری 
نمی شود فرار كرد.گيرمان می اندازند. شما اسب مرا برداريد و برويد. من چند وقِت ديگر 

خودم را در ايران به شما می رسانم.«
خسرو اعتراض كرد: »نمی شود.گير می افتی و تكه تكه ات می كنند.«

ويوان با وجود خســتگی، خنديد: »من چند سال اســت كه در خاك تورانم، اگر 
می خواستند مرا گير بيندازند، تا حاال استخوان هايم هم پوسيده بود.«

فريگيس گفت: »نه من راهِ ايران را بلدم و نه خسرو. گم می شويم.«
ويوان سكوت كرد. خسرو گفت: »با هم می رويم. تا من هستم، كسی را پشت سر جا 

نمی گذارم.« خبر نداشتند كه سپاه پيران نزديک تر از آن است كه فكر می كردند.
سرانجام فريگيس پيشنهاد كرد: »بايد اسب ديگری پيدا كنيم.«

ويوان گفت: »شاهدخت فريگيس، با كمال احترام، من االن وسط اين بيابان اسب از 
كجا پيدا كنم؟«

صدايی از پشت سرشان آمد: »شبرنگ بهزاد.«
هر سه نفر با وحشت برگشتند و به دو ســايه ای كه به آن ها نزديک می شدند چشم 

دوختند. ويوان شمشيرش را كشيد و با صدای بلند گفت: »همان جا بايست!«
اما سايه ها آرام نزديک شدند و چند لحظه بعد، زير نور ماه، چهره ی مرد و زنی ظاهر 

شد. فريگيس با وحشت گفت: »سياوش!«
مرد به فريگيس لبخند زد: »من سياوش نيستم. اما از خون سياوشم.«

خسرو كه مرد را شــناخته بود، گفت: »زئير مهربان. هروقت به مشكلی می خورم، 
پيدايت می شود.«

زن با همان حيرت گفت: »فقط ريشت را تراشيده ای.«
خسرو هم برای اولين بار متوجه تفاوت شد. تمام مردها ريش داشتند.

ويوان شمشيرش را غالف كرد و سرش را در مقابل مرد خم كرد.
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زئير گفت: »چه طوری ويوان. باالخره خســرو را پيدا كردی. اما من نمی خواســتم 
آواره ی توران بشوی. می خواستم منتظر بمانی. اما انگار هركاری هم كه بكنم، نمی توانم 

چيزی را عوض كنم.«
فريگيس كه ساكت به او خيره مانده بود، گفت: »مرا نمی شناسی؟«

زئير لبخند زد: »چه كســی دختر فرنگرسين، همسر سياوش شــهيد را نمی شناسد؟ 
خوشحالم باالخره آزاد شديد.«

فريگيس گفت: »تو... روح سياوش منی؟«
زئير گفت: »نه، بانوی من. نپرس من كی هستم.«

ويوان با تعجب به خسرو و مرد ناشناس نگاه می كرد. قباًل متوجه شباهِت ترديدناپذير 
آن مرد با سياوش نشده بود.

 فريگيس گفت: »من چند ســال با ســياوش زندگــی كردم. تو سياوشــی! اين زن 
كی است؟«

زئير گفت: »مهم هويت من يا اين زن نيســت. مهم اين اســت كه چه طور شبرنگ 
بهزاد را پيدا كنيد.«

خسرو پرسيد: »شبرنگ بهزاد كی است؟«
ويوان دســتش را بر شانه ی او گذاشت: »اسب سياوش. اســب سياهی كه از هند با 

خودش آورد و هيچ اسبی به گردش نمی رسد.«
زئير گفت: »فردا صبح به دامنه ی اين كوه بياييد. شبرنگ را می آورم.«

دست زن را گرفت و عقب عقب رفتند و در تاريكی گم شدند.
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فريگيس گفت: »خودم بايد به فكر شبرنگ می افتادم. بايد تا صبح بمانيم.«
ويوان گفت: »بانوی من، خطر دارد هر لحظه نزديک تر می شود. بهتر است برويد.«

خسرو گفت: »می مانيم. به زئير اعتماد دارم.«
ويوان با غرولندی تسليم شد. غار كوچكی را زير تپه ای سنگی پيدا كردند و جلويش 
را با شاخ و برگ پوشاندند. اسب ها را هم در جنگل بستند. نمی توانستند آتش روشن كنند. 
ويوان گفت بيرون می ماند و كشــيک می دهد. اما خسرو فكر كرد كه شايد می خواهد 
او و فريگيس را تنها بگذارد. ويوان در بيرون غار شمشيرش را كشيد و شروع به تمرين 
شمشيرزني كرد. هروقت فرصتي دســت مي داد، تمرين رزم مي كرد و خسرو هم از او 

خيلي چيزها ياد گرفته بود.
مدتی در سكوت گذشت. نور مهتاب به داخل غار نمی تابيد و تاريكی آدم را شجاع تر 
مي كند، شايد برای اينكه سياهی و نديدن، باعث می شود آدم حس كند ديگر چيزی برای 
از دســت دادن ندارد. ترس از تاريكی، در واقع ترس از شجاعت است. اگر كمی صبر 

كنی تا ترست بريزد، آن وقت احساس می كنی هركاری ازت برمی آيد.
خسرو به مادرش نزديک شد و پچ پچ كنان گفت: »من نمی دانم با مادرم چه طور بايد 

رفتار كنم.«
فريگيس موهايش را نوازش كرد و سِر خسرو را روی پايش گذاشت و جواب داد: »الزم 
نيست كاری بكنی. نمی دانســتم ممكن اســت دوباره بچه ام را ببينم. اما همين كه می دانستم 

زنده ای، برايم بس بود. تو فقط كافی است زنده بمانی. وظيفه ات همين است.«
»برايم بگو چه شــد. پيران گفت بعد از اينكه مرا به آن چوپان ها سپردند، مرده ای. 

چرا حبست كردند؟«
فريگيس آرام گفت: »سياوش قبل از آخرين سفرش می دانست حيله ای در كار است. 
شک داشت جان سالم به در ببرد. اما اگر نمی رفت، فرنگرسين به سياوشگرد لشكر می كشيد 
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و سياوش نمی خواست اين اتفاق بيفتد. برای همين دعوت شاه را قبول كرد و راه افتاد. 
قبل از حركت به من گفت اگر اتفاقی افتاد، اسم تو را بگذارم خسرو، خوش سروده شده. 
حس پيشگويی عجيبی داشت. هميشه می دانست بعد چه می شود. می گفت بعدها اين اسم 
را بر سر تمام پادشاهان ايران می گذارند و حكيمی ايرانی هم حكمتی براساس تفكر ما 
ارائه می كند به نام حكمت خسروانی يا اشراق. می گفت كی خسرو جنگ های دو كشور 

را تمام می كند، كاری كه خودش هرچه كرد، نشد.
 »وقتــی راه می افتاد، اســبش شــبرنگ بهــزاد را در كــوه رها كرد. بــه من گفت
 روزی كه كی خســرو بخواهد راهی ايران شود، شــبرنگ برمی گردد و فقط به خسرو 

سواری می دهد.«
خسرو گفت: »االن بيست سال اســت كه پدرم مرده. بعد از اين بيست سال، اسبش 

حتماً مرده، يا پير و فرتوت شده.«
»نه. شبرنگ اسبی عادی نبود. وقتی خورنه از جمشيد شاه جدا شد، خورنه ی ايزدی 
به مهر رسيد و خورنه ی شاهی به گرشاسب. گرشاسب آن قدر اسبش شبرنگ بهزاد را 
دوست داشت كه خورنه ی پهلوانی و عمر دراز به اسب هم منتقل شد. وقتی با گنَدرو اژدها 
جنگيد، هم خودش و هم اسبش زخمی شدند و در خون اژدها غرق شدند. خون اژدها، 
صفات تندخويی و ناميرايی اژدها را به آن ها منتقل كرد. بعد از ناپديد شدِن گرشاسب، 
اسب هم ناپديد شد و كسی از آن خبر نداشت، تا اينكه سياوش، موقع بازگشت از هند، 
سواِر اين اسب به سپيد ارگ برگشت، شهر كی اوســن. بعدها به من گفت كه اسب را 
سرگردان در كوهی پيدا كرده. وقتی ازش پرســيدم از كجا می دانسته اسب آنجاست، 

فقط سكوت كرد و گفت می دانستم.
»شب آخر كه راهی قتلگاهش می شد، به من گفت شبرنگ بهزاد فقط به كسی سواری 

می دهد كه هر سه خورنه ی پهلوانی و ايزدی و شاهی را داشته باشد.«
خسرو پرسيد: »مادر، تو را چرا حبس كردند؟«

»وقتی سياوش را كشتند، پدرم می خواست مرا بكشد، اما پيران مانعش شد. من تا بعد از 
زايمان در خانه ی پيران ماندم و زنش گلشهر از من مراقبت كرد. سه ماه بعد، پيران آمد و تو 
را برد. می گفت می خواهد تو را ناشناس در ميان چوپان ها بزرگ كند. گريه كردم و خواستم 
بچه ام را از من دور نكند، اما پيران گفت اگر بچه را نبرد، شاه هم جان مرا می گيرد و هم جان 
بچه  را. ناچار تسليم شــدم و تو را با اشک خونين به پيران ســپردم. اما قبل از اينكه برگردد، 
گروی زره آمد و ســراغ بچه را گرفت و وقتی فهميد دير رســيده، حكم پدرم را نشانم داد 
كه او را حاكم سياوشگرد كرده بود و دستور داده بود مرا آنجا مخفيانه تحت نظر بگيرند. از 
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آن روز، در آن اتاق در برج سياه حبس بودم. از من پذيرايی خوبی می كردند، اما هيچ كس 
 را جز آن دختر و نگهبان هايم نمی ديدم. برای همين هيچ وقت نفهميدم چه بر ســر تو آمد... 

تا امروز.«
ويوان به داخل غار آمد و گوشه ای نشست: »گرسنه ام. می توانم يک گور اسب را 

درسته بخورم.«
خسرو پرسيد: »پيران حتماً می دانسته. شاه هيچ رازی را از او پنهان نمی كرد. چرا به 

من چيزی نگفت؟«
فريگيس ســاكت ماند. ويوان گفت: »برای اينكه آدم دروغگو و رياكاری است و 

جاِن سياوش را هم با همين رياكاری به باد داد.«
فريگيس گفت: »من چند ماه با پيران زندگی كردم. نشنيدم دروغ بگويد. سياوش هم 

به اندازه ی چشم هايش به او اعتماد داشت.«
ويوان غرولندكنان گفت: »سياوش به همه اعتماد داشت، به فرنگرسين اعتماد كرد، 

به پدرش هم اعتماد كرد. همه هم به اعتمادش خيانت كردند.«
فريگيس گفت: »سياوش همه چيز را می دانست. اعتمادش به هيچ كس كوركورانه 
نبود. همان شب عروســی مان به من گفت االن داماد فرنگرسين شــده، اما روزی همين 

فرنگرسين قربانی اش می كند.«
خسرو آهی كشيد: »من زندگی عجيبی داشته ام. ديگر هيچ چيز باعث تعجبم نمی شود. 

اما چرا خانواده ی ما اين طور لطمه ديد؟«
فريگيس قبل از اينكه دوباره حرف بزند، مدتي در فكر رفت.

»سياوش می گفت جنگ های ايران و توران فقط در افسانه ها می ماند. اما همين جنگ ها 
باعث كشته شدن هزاران نفر می شود. می گفت راهی برای جلوگيری از اين جنگ نيست. 
جنگ در خون انسان است، چرا كه هركس فكر می كند تمام حقيقت نزد خودش است 
و ديگران به خطايند. و چون تمام حقيقت نزد خودش اســت، تمام حقوق هم متعلق به 
خودش است. پس مدعی جان و مال و خاك همنوعانش می شود. می گفت مقاومِت او 
در مقابل جنگ باعث می شود كه هزينه ی جنگ باال برود. باعث نمی شود كه نجنگند، 
اما از اينكه می جنگند، زجر می كشند و هميشه به ياد كسی هستند كه نه بر ماِل خودش 
ادعايی داشت و نه بر خاك همسايه، و روزی كه قرار شد ميان جان خودش و نجنگيدن 
انتخاب كند، جان خودش را داد. می گفت كی خسرو حلقه را تكميل می كند و اين قصه، 
اميد كوچكی خواهد بود در دل نااميدان. می گفت اين سرنوشت شوِم خانوادگی، بهايی 

است كه بايد برای از بين نرفتن اميد بپردازيم.«
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 خســرو گفت: »اما زئيــر به من گفتــه كه جنــگ تمام نمی شــود. آدم هــا تا ابد 
با هم می جنگند.«

فريگيس گفت: »اما به ياد كســی كه خونش را فديه ی ثابت كردن پوچی مرزها و 
نژادها كرد، می مانند.«

خسرو گفت: »مردم، نه شاهان.«
»سياوش می گفت شاهان می گذرند و مردم می مانند.«

ويوان خميــازه  كشــيد: »بايد چند ســاعتی بخوابيــد. من می روم بيرون كشــيک 
 بدهم. ســپيده كه زد، با شبرنگ يا بی شــبرنگ راه می افتيم. همين االن هم خيلی وقت 

از دست داده ايم.«
پس از اينكه ويوان رفت، خسرو دوباره سرش را روی پای مادرش گذاشت و گفت: 

»روِز درازی در پيش داريم. بايد بخوابيم. اما فكر نمی كنم امشب راحت خوابم ببرد.«
فريگيس لبخند زد و باز شروع كرد به نوازش موهای پسِر گمشده اش.

»من فقط سه ماه فرصت داشتم تا تو را در آغوشم بخوابانم. بودن تو در آن روزها، درِد 
رفتِن سياوش را در دلم تسكين می داد. شب ها برايت الاليی می خواندم. پس از اينكه تو هم 
رفتی، هروقت دلتنگ می شــدم، الاليی ات را می خواندم و باز انگار تو در بغلم بودی، با آن 
چشم های سياه درشتت، موهای نوزادی كم پشتت، و لب پايينی قشنگت كه بعد از اينكه سير 

شير می خوردی، شروع می كردی به جلو و عقب بردنش...«
و زير لب الاليــی ای را خواند كه از پلنگی می گفت كــه در كوه می ناليد، گرگ 
خسته ای كه می خواند، شيری غمگين و دلشكســته، بلبلی چشم به راه بهار، آهويی كه 
دلش از او می گريخت، ببری زخمی كه نبايد از پا می افتاد، توسنی كه نبايد می نشست، و 
عقابی كه نبايد خسته می شد، و ققنوس پيری كه از ميان خاكسترهايش جوان برمی خاست. 
و پلک های خسرو، قبل از آنكه بتواند به عمق رنج مادرش پی ببرد، سنگين شد و خيلی 

زود خوابش برد.
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ويوان از كوه باال رفته بود تا افق دوردست را ببيند و مطمئن شود كه هنوز اثری از سپاه 
پيران نيســت. زمان درازی بود كه آنجا منتظر بودند. آفتــاب كم كم باال می آمد و هوا 

نيمه روشن بود.
دو صدا، همزمان گوش های خســرو را پر كرد. صدای ويوان كه فرياد می زد و از 
كوه پايين می دويد، و... آميزه ای آهنگين از شــيهه و چهارنعل اسب كه در كوه و دره 
می پيچيد. ويوان خودش را به آن ها رساند و با عجله خسرو و فريگيس را به طرف اسب ها 

هل داد: 
»دارند می آيند. راه بيفتيد.«

خسرو با هيجان گفت: »اسب دارد می آيد. صدای چهارنعلش را نمی شنوی؟«
ويوان گوش هايش را تيز كرد، اخم كرد و گفت: »نه. راه بيفتيد. من می مانم و اگر 

اسب آمد، می آورمش.«
خسرو از مادرش پرسيد: »مادر، تو هم نمی شنوی؟«

فريگيس هم سرش را تكان داد: »نه. صدايی نمی شنوم.«
اما صدای پا و شيهه ی اسب گوش های خسرو را پر كرده بود، انگار در يک  قدمی اش 
می دويد. دست هايش را روی گوش هايش گذاشت و فرياد زد: »شبرنگ بهزاد، بيا، منم 

خسرو سياوشان!«
ويوان با تعجب به خسرو نگاه كرد. خواست بازوی خســرو را بگيرد و بكشد، اما 
فريگيس جلويش را گرفت و با نگاه ُگرگرفته به پســرش چشــم دوخت... و بعد جيغ 

كشيد: »نگاه كن! آنجاست!«
روی قله ی كوه كم ارتفاعی كه كمی پيش ويــوان از آن پايين آمده بود، هيواليی 
اسب نما با سوارش ايستاده بودند و نور سرخ آفتاب كه از پشت كوه باال می آمد، هيبتی 
اســرارآميز به آن ها داده بود. اســب روی دوپای عقبش بلند شــد و شيهه ای كشيد كه 
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لرزه ی صدايش هر سه ی آن ها را به زمين انداخت. ويوان با حيرت به اسب نگاه می كرد، 
فريگيس اشک می ريخت و خسرو، درست همان احساسی را داشت كه آدم ها گاهی 
پيدا می كنند، وقتی كس ديگری را برای اولين بار می بينند، اما احساس می كنند عمری 

او را می شناخته اند.
اســب با ســوارش به تاخت از كوه پاييــن آمد. زئير اســرارآميز از اســب پايين پريد و 
دهانه اش را گرفت و به سمت خســرو برد. اسب چند لحظه خسرو را بوييد، بعد صورتش را 
به صورت او ماليد و ســرش را روی شانه اش گذاشت و شــروع كرد به خرخر. خسرو آرام 
دســت هايش را روی يال هايش كشيد و ســرش را بغل كرد و نگاهش را به چشم هاي سياه 
 درشــت او دوخت كه انگار مي خواســت چيزي بگويد. نگاه اين اسب مثل اسب هاي ديگر 

خالي نبود.
زئير كه تا آن لحظه هيچ نگفته بود، گفت: »حاال ســه اسب داريد. مراقب شبرنگ 
باش. شبدر خيلي دوست دارد.« و همان طور كه با حسرت و غرور دستش را بر پشت اسب 

مي كشيد، گفت: »هيچ وقت تازيانه اش نزن، ديوانه اش مي كند.خوب مراقبش باش.«
اسب سرش را از روی شانه ی خسرو برداشت، لحظه ای به فريگيس نگاه كرد و سرش 
را به احترام پايين آورد. فريگيس همان طور كه گريه می كرد، سر اسب را نوازش كرد: 

»شبرنگ، سياوش را كشتند. خسرو را به تو می سپارم.«
بعد ســرش را بلند كرد تا بار ديگر آن مرد ناشناس را كه مطمئن بود روح سياوش 

است، ببيند و از او تشكر كند. اما مرد ناپديد شده بود.
ويوان با نگرانی گفت: »ديگر برويم!«

فريگيس گفت: »سياوش بود... من سياوشم را می شناسم.«
خسرو بازوی مادرش را گرفت: »مادر، سياوش سال هاست كه مرده.«

فريگيس بازويش را كشيد: »دخمه اش كجاست؟ می خواهم ببينم!«
خسرو رو به ويوان كرد و نگاهش كرد. ويوان ساكت ماند.

فريگيس گفت: »ويوان، جسد سياوش كجاست؟«
ويوان گفت: »هفت ســال پيش كه به توران آمدم، دنبال دخمه ی ســياوش گشتم. 
می خواستم جسدش را پيدا كنم و به ايران ببرم. اما فهميدم بعد از اينكه سرش را بريدند، 
جسدش را با سرش نوك برجی گذاشــتند تا روز بعد دفنش كنند. اما فردا كه به آنجا 
رفتند، ديدند فقط پارچه هايی كه جســد را در آن پيچيده بودنــد به جا مانده و اثری از 

سياوش نيست...«
فريگيس با حسرت به نوك تپه نگاه كرد: »اين مرد خوِد سياوش بود!«
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به تاخت رفتند. اما خسرو هنوز كاماًل راه نيفتاده بود كه برگشت و ديد نه فريگيس را 
می بيند و نه ويوان را. شبرنگ چنان تند می تاخت كه اسب های دو همراهش عقب 
ماندند. خسرو با خنده به گردن دوســت تازه اش زد و گفت: »يک كاری كن كه 

همه با هم برويم.«
سِر اسب را برگرداند و برگشت. اما وقتی به فريگيس و ويوان رسيد، ديد در ميان پنجاه 
سوار محاصره شده اند. يک لحظه فكر كرد فرار كند. اما بعد با جهش بلند شبرنگ، از باالی 

سِر سوارها پريد و در وسط حلقه، كنار مادرش و ويوان فرود آمد.
ويوان فرياد زد: »ديوانه ايد؟ اين ها شما را می خواهند. بانو فريگيس را كاری نمی كنند 

و مرا هم اگر كشتند، كشتند.«
خسرو شمشيرش را كشيد: »هيچ كس را پشت سر رها نمی كنيم.«

ويوان هم شمشيرش را كشيد و فريگيس را بين خودشان گرفتند. جنگجوها حلقه را 
تنگ تر كردند. آن سه فراری هم خودشان را بيشتر به هم فشردند. ويوان گفت: 

»اگر پشتمان به پشت هم باشد، نمی توانند از پشت حمله كنند.«
خسرو گفت: »بگذار اول من حرف بزنم.« و داد زد: »شما سربازان پيرانيد؟«

جنگجوها جواب ندادند. اما صدايی از پشت سرشان آمد كه: »خسرو، نمی خواهم 
به تو آسيبی برسد.«

ســربازها با احترام راه را باز كردند و پيران سرتاپا مسلح، با چوبدست محبوبش در 
دست، با همان لباس سرخ سپهساالري، جلو آمد.

خسرو گفت: »پيران، نه به روزگاری كه جان مرا با جان خودت حفظ می كردی و نه 
به امروز كه به روی من و مادرم شمشير می كشی.«

چشم های پيران گرد شد: »مادرت؟«
فريگيس از پشت خسرو بيرون آمد: »پيراِن دلير، سپاهيانت را به شكار فرزنِد سياوش 

و دختر فرنگرسين می فرستی؟«
 پيــران حيرتزده نــگاه  كــرد. آرام ســرش را پاييــن انداخــت: »بانوی مــن، فكر 

می كردم شما...«
فريگيس حرفش را قطع كرد: »مرده ام؟ وضعی كه تمام اين ســال ها داشتم، كم از 
مرگ نداشــت. حاال هم راه را باز كنيد. نه خشمی دارم و نه حس انتقام. كی خسرو هم 

ندارد. فقط می خواهيم از توران برويم.«
پيران كه هنوز از تعجب ديدن فريگيس بيرون نيامده بود، دســتي به ســبيلش 
كشيد: »بانوی من، اگر می دانستم زنده ايد، تمام توانم را به كار می بردم تا مطابق با 
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شأن وااليتان با شما رفتار كنند. اما رفتن شما و شاهزاده خسرو از ايران ممكن نيست. 
دستور شاه است.«

خسرو گفت: »پيران، قبل از اينكه خونی بريزد، بگذار برويم. نمی خواهم نام پدرم را 
با خونريزی لكه دار كنم.«

پيران نگاهی به ويوان انداخت و او را شناخت. لبخند كمرنگی زد و گفت: »خسرو، 
قرار بود اين ويوان ملعون را پيدا كنی و وادارش كنی به ايران برگردد. به من قول دادی 

كه با او به ايران نمی روی.«
ويوان شمشيرش را باال برد: »ملعون خاندان نكبت زده ی خودت است پيران! ملعون 
توی رياكار خائنی كه سِر سياوش را با وعده  و وعيدهايت به باد دادی! به مهر دروج اوژن 

قسم كه تا خونت را نريزم، اين ميدان را ترك نمی كنم.«
خسرو ويوان را ساكت كرد: »پيران، من قولی ندادم. تو خودت به فرنگرسين قول دادی 
كه من نمی روم. حاال می خواهم بروم. در اين ماه هايی كه در توران گشــته ام، جز ظلم و ستم 
و خيانت چيزی نديدم. بعد هم از جارچی ها شــنيدم كه هركس مــرده يا زنده ی مرا تحويل 
بدهد، جايزه می گيرد. مگر من چه كار كردم جز اينكه خير توران را می خواستم؟ می خواهی 

مرا هم مثل پدرم به قتلگاه ببری؟«
پيران گفت: »فرنگرسين شــک كرد. وقتی نبودی، گرسوَزد گفت احتماالً به ايران 
گريخته ای. به شاه گفتم كه من تو را به مأموريتی فرستاده ام. اما او حرف كسی را به حرف 
برادرش ترجيح نمی دهد. پس خودم داوطلب شدم كه دنبالت بيايم. هركس ديگری بود، 
تو را می كشت. حاال اگر بيايی، می توانيم به شاه بگوييم كه تو رفته بودی اين ويوان ملعون 

را به ايران برگردانی. شاه خيلی دوستت دارد، وقتی تو را ببيند، خشمش می خوابد.«
خسرو گفت: »پدرم را هم دوست داشت. اما حاضر نشد ببيندش و دستور داد گردنش 
را زدند. نه. ما به ايران می رويم و اين بوم و بر ويران شما را برای هميشه ترك می كنيم.«

پيران آهی كشيد: »پس مجبورم به زور ببرمتان. پيشاپيش عذر می خواهم.«
چند قدم به عقب رفت و به جنگجوها اشــاره  كرد: »شاهزاده و شاهدخت آسيبی 

نبينند. اما اين ملعون را بكشيد.«

نبرد كوتاهي بود. ويوان خسرو و فريگيس را كنار انداخت و با شمشير و گرزش مثل فرفره 
شروع كرد به چرخيدن و... وقتی خسرو از روی مادرش بلند شد تا به ويوان كمک كند، 
پنجاه ســرباز درب و داغان روی زمين افتاده بودند و ويوان خنجرش را بر گلوی پيران 

گذاشته بود. پيران چشم هايش را بسته بود و چوبدستش چند گام دورتر افتاده بود.
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فريگيس داد زد: »نه... ويوان! نه!...«
خسرو دستش را باال برد و به ويوان اشاره كرد صبر كند. فريگيس دوان دوان خودش 

را به آن دو رساند و خودش را روی پای ويوان انداخت.
»نه ويوان، به من ببخشش.«

»بانوی من. خودتان بوديد و شنيديد كه دستور داد شما و شاهزاده را دستگير كنند و 
مرا بكشند. حاال می گوييد كاری اش نداشته باشم؟«

فريگيس گفت: »پيران آدم خوبی اســت. من و كی خسرو جانمان را مديون اوييم. 
دخترش نامادری كی خسرو است. اگر دير نرسيده بود، جان سياوش را هم نجات می داد... 

او به ما خيلی خدمت كرده.«
ويوان گفت: »اين آدم خطرناك است. اگر او ســياوش را فريب نمی داد، سياوش 
هيچ وقت به توران نمی آمد. اگر االن سپهساالر توران را بكشم، فرنگرسين ديگر جرئت 
نمی كند به خاك ايران نگاه كند. خودتان ديديد كه روی شما شمشير كشيد. ديگر چه 

دينی به او داريد؟«
پيران چشــم های آرام و بی ترســش را باز كرد: »بانوی من. دخالت نكنيد. دينی به 
من نداريد. آيين رزم همين است. ويوان يک تنه پنجاه جنگجوی مرا به خاك انداخت. 
پاداشش سِر من است.« و رو به ويوان كرد: »وصف شمشيرزني صاعقه آساي تو را شنيده 
بودم، اما اگر به چشم خودم نمي ديدم، باورم نمي شد. حيف كه فرصتي نشد تا من هنر 

بي رقيبم را در نيزه افكني نشانت بدهم.«
خسرو جلو رفت و گفت: »من برای او امان می خواهم. پهلوانی ات را ثابت كردی. با 

ريختن خوِن اين مرد خوب، ننگينش نكن.«
ويوان لحظه اي خنجرش را پاييــن آورد. اما دوبــاره آن را روی گلوی پهلوان پير 

گذاشت: »قسم خورده ام كه خونش را بريزم. نمی توانم سوگندم را بشكنم.«
خسرو گفت: »سه قطره  خون كافی است.«

ويوان لحظه ای فكر كرد. گوش پيران را گرفت و با نوك شمشيرش، الله ی گوشش 
را سوراخ كرد. سه قطره خون روی خنجر چكيد. سپس او را رها كرد. يک قدم دور شد، 

با تحقير نگاهی به او انداخت و گفت: 
»اگر يک بار ديگر به روی من يا هر ايرانی ديگری شمشير بكشی، حتا اگر خود ايزد 

مهر هم ميانجی شود، امانت نمی دهم.«
خســرو زير بازوی پيران را گرفت و بلندش كرد. پيران كه از شرم سرخ شده بود، 

گفت: »ويوان، مرا شرمگين نكن. كار را به آخر برسان.«
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خســرو چوبدســت پيــران را از روي زميــن برداشــت و بــه او داد. بعد دســتش 
 را بر شــانه  اش گذاشــت: »دوســت من. بيا با ما به ايران برويم. آنجا با عــزت و احترام 

زندگی می كنی.«
پيران چوبدستش را بر زمين كوبيد: »به خاكی غير از خاك خودم پناه نمی برم.«

خسرو احساس كرد دلش آشوب شد. پيران را با خشم رها كرد:
»پس برای همين پدرم را وادار كردی به توران بيايد؟ او كمتر از تو آب و خاكش 

را دوست داشت؟«
پيران آرام گفت: »دل من به بزرگی دل ســياوش نيست. سياوش ميهنش را دوست 
داشت، اما انسان را بيشتر دوست داشــت. من به خاك وطنم دلخوشم. توران تنها عشق 

زندگي من است.«
خسرو پشــت به او كرد و همان طور كه دور می شــد، گفت: »پيران، به فرنگرسين 
بگو من و مادرم به ايران رفتيم. بگو كی خســرو گفت تو پدربزرگ منی و به تو احترام 
می گذارم و دوستت دارم. من نيم ايرانی و نيم تورانی ام. مردم توران هم وطن منند. بگو اگر 
دست از ستم به مردم توران بكشــد و به خاك مردم ايران تجاوز نكند، من نمی گذارم 

جنگ به پا شود.«
ويوان با تعجب پرسيد: »منظورتان چی است؟ شما برای گرفتن انتقام خون سياوش 

به ايران می آييد!«
خسرو دستش را باال آورد و ويوان را ساكت كرد.

»پيران، هرگاه خواستی، در ايران روی چشم من جای داری، مثل پدرم به تو احترام 
می گذارم. اگر هم می خواهی در توران بمانی، بمان. اما وای به روزت اگر ســپاه توران 

را به ايران بكشی.«
پيران آرام گفت: »خسرو، من كاری را می كنم كه به نفع توران است. طالب جنگ 
نيستم، اما در جنگ، جنگاورم و به بادی نمی لرزم. پيمان نمی شكنم، اما پيمان شكنی را 
نمی بخشم. اكنون كه راهمان جدا می شــود، بدرود. اما بدان كه من پدرت را مثل پسرم 
دوست داشتم. نوه ی من بردان، برادِر تو، يادگار سياوش است. تو هم جايت در دل من 
كمتر از سياوش نيســت. جنگيدن با نفرت آسان اســت. اما در زندگی لحظه هايی پيش 
می آيد كه بايد به حكم عشق، با كسی بجنگی كه بسيار دوستش داری. اين دردناك ترين 
لحظه ی زندگی انسان است و هر انتخابی بكند، زخمی جانكاه بر روحش می زند كه تا ابد 
خون چكان می ماند و هيچ مرهمی خونش را بند نمی آورد. من انتخابم را كرده ام. باشد 

كه تو از اين انتخاب در امان بمانی.«
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سپس رو به ويوان كرد و گفت: »ويوان. كاش همين جا رزم مان را تمام می كردی. 
اكنون جانم را به تو مديونم. اگر روزی دوباره در ميدان نبرد با هم روبه رو  شــويم، 
 آن روز، هنگام جنگيدن با تو، دســتم خواهــد لرزيد. نه می توانم تو را بكشــم، نه 
می توانم نجنگم، و نه می توانم تسليم بشوم. پس در آن روز، بگذار پيش از نبرد به 

هم تبسم كنيم.«
بعد سوار اسبش شد و به تاخت دور شد.
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زئير و آدورا كنار بيشه نشسته بودند. در اين چند روزی كه سفر می كردند، آدورا بيشتر 
ساكت بود و زئير بود كه حرف می زد، ماجراها را تعريف می كرد و تصميم می گرفت 
كجا بايد به كمک كی برود. در همين چند روز كه از اتاق نشيمن خانه شان از اين دنيا 
سردرآورد، بيشتر از تمام عمرش شگفتی ديده بود. افراسياب و كی خسرو و گيو و فرنگيس 
و زرتشــت را ديده بود و ديگر بحث باور كردن يا نكردن نبود. فقط خودش را در اين 

جهان تازه غوطه ور كرده بود و ماجراها را استنشاق می كرد.

اما امروز زئير ساكت بود. آدورا خواست سِر صحبت را باز كند.
 »در تمــام اين مدت، ويــوان نه صحبتی از پــدرش گودرز كرده و نــه صحبتی از 

رستم بوده.«
زئير با بی تفاوتی گفت: »نه گودرز وجود دارد و نه رستم. گودرز يک پادشاه پارت 
است كه داستان هايش بعدها با داستان های خداينامه مخلوط شد. رستم هم از افسانه های 
سكايی است، تجسم ايندرا، خدای آتش هندی ها، كه با شخصيت ُگندوفَر، شاه سكاها 
در زمان پارت ها، ادغام شــده. اما الزم نيســت اين حرف ها را در پايان نامه ات بياوری. 

كسی باور نمی كند.«
آدورا خنديد: »كاًل پايان نامه ام يادم رفته بود.«

زئير گفت: »من يادم نرفتــه بود. اگر پايان نامه ی تو نبود، جام دوباره به دســت من 
نمی رسيد و برنمی گشتم. تا روزی كه جام را در خانه ات نديدم، نمی دانستم آن زئيری كه 

در جوانی به سراغ من می آمد و راهنمايی ام می كرد، خودم بوده ام.«
»چرا زئير؟«

»نمی دانم. شــايد به خاطر پالتو سبزم. اما نكته ي مهم اين است كه زئير همان اسمی 
است كه بعدها ر در آن به لقلب می شود. اين اسم را در شاهنامه خوانده ای: زال. بعدها 
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قصه ی موی سفيد زال را ساختند. حاال می فهمم زال يعنی سبز و مرد ناشناس سبزپوش، 
كی را به ياد تو می آورد؟«

هيچ كدام اسمی را كه از ذهنشان گذشت، بر زبان نياوردند.
آدورا گفت: »تو در آن نوشــته هايت مدعی شده ای كه ذوالقرنين همان كی خسرو 

است و حاال می گويی كه...«
زئير گفت: »تمام سوره ی كهف قرآن درباره ی اين ماجراست.« و بعد از مكثی گفت: 
»ذوالقرنين صورت قلب شده ی خواخورنه است، يعنی دارنده ی فّر. اما بعدها مفسرها آن 
را ترجمه ی تحت اللفظی كردند و گفتند يعنی صاحب دو شــاخ و فكر كردند اسكندر 

است، يا كوروش.«
و اضافه كرد: »ذوالقرنين و خضر در ظلمات به دنبال آب حيات رفتند. خضر آب حيات 

را پيدا كرد و ذوالقرنين نتوانست. خضر و ذوالقرنين دو بخش از وجود يک نفرند.«
آدورا مدتی ساكت ماند. سرانجام گفت: »چرا امروز اين قدر گرفته ای؟«

زئير گفت: »فكر می كردم اين بار می توانم جلوی واقعه را بگيرم. اما كی خسرو جوان تر 
از آن است كه بفهمد. می خواستم اين نفرين را از سرنوشت خودم دور كنم و حاال می بينم 

فايده ای ندارد. آنچه بوده است، همان است كه خواهد شد.«
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 ويوان همان طور كه به آب های خروشــان وهرود نگاه می كرد، گفــت: »آب در بهار 
باال آمده.«

دو هفته بود كــه به طرف اين رود تاخته بودند و تمام اميدشــان اين بود كه قبل از 
رسيدن سپاه فرنگرسين به وهرود برسند. اما حاال هر سه در سكوت به رود نگاه می كردند 
و تمام شتابشان به  نظر بيهوده می رسيد. ويوان گفت: »دو فرسنگ پايين تر از اينجا، مسيِر 

كشتی رو است.«
خسرو گفت: »ديوانگی است. فرنگرسين می داند ما به طرف ايران می رويم. مطمئن 

باش صدها نفر آنجا منتظرمانند.«
فريگيس گفت: »پس چه كار كنيم؟ خودمان كشتی بسازيم؟«

دو مرِد همراهش ساكت ماندند. خسرو پرسيد: »مصّب اين رودخانه كجاست؟«
ويوان گفت: »از كوه های وخش در چين سرچشمه می گيرد و يک شاخه اش به دريای 

چيچست می ريزد و شاخه ی ديگرش به فراخكرت.«
خسرو در سكوت به آن رود كه حدود ســه هزار اََرش پهنا داشت، نگاه كرد. در 
ســاحِل ديگر رود، ايران را می ديد. فكر كرد شايد اين تنها قطعه ای از خاك سرزمين 

پدری اش باشد كه خواهد ديد. هيچ راهی برای عبور از اين رود پرتالطم نبود.
فريگيس گفت: »اگر اينجا همين طوری منتظر بمانيم، خيلی زود گرفتار می شويم. 

چه طور است در راستای رودخانه به سمت چين بتازيم؟«
ويوان با تعجب او را نگاه كرد: »بانوی من، تا چين سيصد فرسنگ راه است. تازه، 

شاه توران خيلی راحت مسير ما را پيدا می كند و در تله می اندازدمان.«
خســرو گفت: »من اگر می خواســتم به چين پناه ببرم، با پيران برمی گشتم. من فرار 

نمی كنم، دارم به خانه برمی گردم.«
ويوان گفت: »پس فقط يک راه می ماند...«
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 خســرو آرام ســرش را تــكان داد: »يــا از رودخانــه می گذريــم، يــا در آب 
غرق می شويم.«

فريگيس با وحشت گفت: »چه طور می خواهی از اين رودخانه رد بشوی؟ صد قدم 
جلو برويم، آب ما را می برد.«

خســرو نگاهی به مادرش كرد و چيزی نگفت. ويوان جواب داد: »بانوی من، اگر 
بمانيم و گرفتار سپاه فرنگرسين بشويم، اين بار حتا پيران هم ميانجی نمی شود. شاهزاده 
را می كشند، مرا دار می زنند و بعيد می دانم كه بعد از اين فرار شما را هم زنده بگذارند. 

اين طوری حداقل بعدها می گويند شاهزاده كی خسروی فرهمند، مردانه به آب زد...«
ناگهان چشم هايش روشن شد و رو به خسرو گفت: »شاهزاده. گفته اند كه فريدون 
وقتی از اروند رود می گذشت تا خودش را به كاخ آژيدهاك برساند، با همين وضع ما 
روبه رو شد. اما نام خدا را بر زبان آورد و با اسبش به آب زد. فريدون هم خواخورنه بود و 
بدون هيچ آسيبی از آب گذشت. اگر به راستی فرهمند باشيد، اين آب نبايد به شما آسيبی 

بزند. پدرتان سياوش هم با همين شبرنگ بهزاد از آتش گذشت و آسيبی نديد.«
خســرو گفت: »آمديم و فرهمند نبودم. توی آب غرق می شوم. من هيچ وقت ادعا 

نكردم صاحب خورنه ام.«
ويوان گفت: »اما آن مرد غريب به من گفت كه شما خورنه را در اختيار داريد. پيدا 

شدن شبرنگ بهزاد هم تأييد فرهمند بودن شماست.«
خسرو جواب داد: »گيرم كه من صاحب خورنه باشم. شما چه می شويد؟«

فريگيس گفت: »من از مردن نمی ترســم. با ديدن تو خيالم راحت شد كه وظيفه ام 
را انجام داده ام. سياوش در تو به زندگی اش ادامه می دهد. من هم اگر بميرم، فقط زنی 

ديگر مرده است.«
ويوان هم گفت: »در اين هفت ســال هفتاد بار نزديک بوده در راهِ پيدا كردن شما 

بميرم. حاال كه پيدايتان كرده ام، مردن برايم سخت نيست.«
خسرو گفت: »اما من دلم نمی خواهد بميرم و اصاًل هم دلم نمی خواهد شما به خاطر 

من بميريد.«
ويوان گفت: »هوا دارد تاريک می شود. به هر حال، االن نمی توانيم كاری بكنيم. اگر 

تا صبح راهی پيدا نشد، بايد با اسب هايمان به آب بزنيم و هرچه باداباد.«

نيمه شب بود كه زئير كی خســرو را كه با فريگيس و ويوان كنار اسب هايشان خوابيده 
بودند، بيدار كرد و اشاره كرد ساكت بماند. كی خسرو آرام از جايش بلند شد و آهسته 
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به دنبال مرد اسرارآميز دور شد تا به پشــت صخره ای رسيدند كه آن زن ايستاده بود و 
ديگر كسی صدايشان را نمی شنيد.

خسرو گفت: »حسی بهم می گفت كه می آيی.«
زئير گفت: »جام دارد كم كم حس آگاهی پيش از وقوع را درونت رشد می دهد. 

اين حس آن قدر قوی می شود كه از آن متنفر می شوی.«
خسرو گفت: »نمی دانم چه طور بايد از آب بگذرم.«

زئير گفت: »تا حاال تمام تالشم اين بود كه كار به اينجا نرسد و از اين آب نگذری. 
با گذشــتن از اين آب، آتش جنگی بلند می شود كه تمام عزيزانت را می سوزاند. تمام 
تالش هايم برای اينكه در توران بمانی و به قدرت برسی بی فايده بود. هركاری كه كردم، 
فقط سرعت وقوع ماجراها را بيشتر كرده است. حاال اينجايی، بدون راه برگشت. برای 

اينكه به توران برگردی دير شده. اما می توانی ناپديد بشوی و هيچ كس پيدايت نكند.«
خسرو گفت: »فكر می كنی اگر من نباشم، جنگ هم نيست؟«

زئير گفت: »جنگ هميشــه هســت. اما حداقل دســِت تو به خون آلوده نمی شود 

 

و من...«
خسرو با هيجان پرسيد: »تو چی؟ بگو!«

زئير آهی كشيد: »يک روز خودت می فهمی. آن روز مثل من تالش می كنی روند 
وقايع را عوض كنی، اما نمی توانی.«

رو به زن همراهش كرد: »آدورا، به او بگو هر تصميمی بگيرد، چه عواقبی دارد.«
زن جلــو آمد و به جوان پيش رويــش نگاه كرد. به آن هيــكل ورزيده كه خوب 
می شناخت، و آن قد بلند و چشم هايی كه هنوز آن مه غمگين در آن ها ظاهر نشده بود. آن 

مرد كه ظرف چند روز دنيای او را زير و زبر كرده بود، داشت او را به ميدان می كشيد.
دستش را بر شانه ی شــاهزاده ی جوان گذاشت: »كی خسرو، زندگی، درست وقتی 
كه آدم ها انتظارش را ندارند، آن ها را مجبور به انتخاب می كند. االن يک تصميم ساده 
است، از اين رودخانه بگذری يا ناپديد بشوی. اگر بگذری، بانی اتفاقات بزرگی می شوی، 
اما شادی قلبت را برای هميشه از دست می دهی. اگر ناپديد بشوی، ديگر مجبور نيستی 
باری را تا ابد با خودت بكشی كه روحت را سنگين تر از تمام صخره های دنيا می كند، 

اما باز هم شاد نخواهی بود.«
خسرو خنديد: »يک جوری حرف می زنيد كه انگار گذشتن از اين رودخانه مثل آب 
خوردن است. قبل از اينكه بخواهم تصميم بگيرم كه از رودخانه رد بشوم يا نه، بايد بدانم 

كه اصاًل گذشتن از رودخانه ممكن هست يا نه. كه ظاهراً نيست.«
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زن به زئير نگاه كرد. مرد سبزپوش لبخند زد: »ممكن است.«
خسرو با كنجكاوی به او نگاه كرد و منتظر ماند. وقتی ديد كه مرد ساكت شده است، 

همان طور كه سرش را می خاراند، گفت:
»دايی ام شيده وقتی هنر رزم را به من ياد می داد، گفت جنگجو بايد همه چيز را در نظر 
داشته باشد، اما موقع نبرد، فقط می تواند با حريفی كه جلويش است بجنگد. االن حريف 
قََدری پشت سرم است؛ فرنگرسين و پيران. حريف ديگری پيش رويم است؛ وهرود. بايد 
جنگ با يكی از اين دو حريف را انتخاب كنم. شما می گوييد حريف ديگری هم هست: 
خودم. بين اين ســه حريف، رودخانه را انتخاب می كنم. بعدها درباره ی آن دو حريف 
ديگر فكر می كنم. تازه، گيريم كه من ميدان را خالی كنم، مادرم چه می شود؟ ويوان را 

كه بارها جانش را به خاطر من به خطر انداخته رها كنم؟«
زن چيزی نگفت. مرد گفت: »تصميِم توست، نه من.«

خسرو گفت: »به جای اينكه برايم سخنرانی كنيد و كارها را برايم سخت كنيد، اگر 
می دانيد چه طور بايد از رودخانه بگذرم، بگوييد.«

زئير گفت: »زره توشتره به تو جامی داد و گفت تجسم مادی خورنه است.«
خسرو با تعجب پرسيد: »تو از كجا می دانی؟«

مرد سؤالش را ناديده گرفت و ادامه داد: »جوان، من تاريک ترين انديشه های تو را 
هم می دانم. خورنه قدرت های زيادی به تو می دهد. اين قدرت ها را به مرور زمان درك 
می كنی، تا روزی كه زبان مقدس را ياد بگيری و حكمت ازلی را كه روی اين جام نقش 
شده بفهمی و آخرين و بزرگ ترين قدرتی را كه جام به تو می دهد، كشف كنی. اما امشب 
اولين قدرت آن را بياموز، خورنه اين بينش را به تو می دهد كه بدانی سنگ و آب و هوا، 

همه از يک گوهرند. پس به راحتی می توانی آن گوهر بنيادين را در اختيار بگيری.«
خسرو گفت: »يک كلمه از حرف هايت را نفهميدم.«

زئير گفت: »جايی در زندگی ات با دانشــی به نام فيزيک آشــنا می شوی كه به تو 
می آموزد كارمايه ی ماده در تمام جهان يكی است. هر عنصری در جهان قابل تبديل به 

عنصری ديگر، و همه ی عناصر قابل تبديل به نيروی كار هستند.«
خسرو هاج و واج به آن مرد سبزپوش نگاه می كرد. مرد خنده ای كرد: »الزم نيست 
اين درس ها را از بر كنی. به تو ياد می دهم چه طور از رودخانه بگذری. با من بيا تا اسراری 

را برايت فاش كنم.«
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وقتی خسرو نزد همراهانش برگشت، صبح كاذب رسيده بود. ويوان با نگرانی سوار اسبش 
شده بود و اين طرف و آن طرف می رفت. خسرو كه رسيد، با عصبانيت به او نزديک شد: 

»كجا بوديد؟ هر لحظه ممكن است تورانی ها بيايند!«
خسرو گفت: »آرام باش ويوان. قرارمان اين بود كه َسَحر حركت كنيم.«

ويوان گفت: »اگر می خواهيم از رود بگذريم، به من بگوييد تا به درگاه مهر آخرين 
نيايشم را بكنم.«

خسرو گفت: »خونسرد باش. از رود رد می شويم. اما اگر می خواهی خورنه ياری مان 
كند، بايد صبر كنيم تا آفتاب باال بيايد.«

ويوان ســاكت ماند. فريگيس هم در سكوت با كنجكاوی صورت پسرش را تماشا 
می كرد. برقی در چهره ی جوانش می ديد كه قباًل فقط در صورت شــوهرش ديده بود. 
احساس می كرد از وقتی كه از اسارتگاهش بيرون آمده، دچار وهم است، چون همه را 
شبيه سياوش می ديد. پسرش كه با ســياوش مو نمی زد، و آن مرد غريب سبزپوش، كه 

انگار خود سياوش بود.
تا خورشيد باال بيايد، ويوان يكی دو بار خواسته بود حرف بزند، اما هر بار خسرو با 
اشاره ی دستش ساكتش كرد و به شرق خيره ماند. هوا روشن تر شده بود و آفتاب داشت 
ذره ذره باالتر می آمد. خسرو دستش را به داخل لباسش كرد و جام سبزی را كه آن مرد 
كوه نشين به او داده بود، بيرون آورد و نقش های روی آن را لمس كرد. مادرش با فاصله ی 

دو قدم از او ايستاده بود و به جام خيره نگاه می كرد. قباًل آن را نديده بود.
خسرو بدون اينكه رويش را برگرداند، به ويوان گفت: »اسب ها را آماده كن.«

ويوان ســراغ اســب ها رفت كه با فراغت داشــتند در ميان علف ها صبحانه شان را 
می خوردند. افسارشان را بست و پتوهای پشمی را پشتشان پهن كرد و تنِگ زيرشان را 
بست. موقعی كه داشت تنِگ شبرنگ را می بست، احساس كرد زمين زير پايش می لرزد. 
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سرش را باال آورد و نگاهی به دو همراهش انداخت. خســرو جام سبز را با دو دستش 
گرفته بود و غرق تماشــای رود خروشان بود و مادرش هم مسحور، او را نگاه می كرد. 
هيچ كدامشان متوجه زمين لرزه نشده بودند. پشت اسبش پريد و دهانه ی دو اسب ديگر را 
گرفت و به طرف شمال نگاه كرد. آن  وقت بود كه همه چيز را ديد. انگار سيل سياهی از 

روی تپه های شمالی سرازير شده بود و با شتاب می آمد كه به رود بپيوندد. 
با وحشت به سپاه عظيم تورانی ها خيره شد. بعد سِر اسبش را برگرداند و سعی كرد تا 
جايی كه می تواند، آهسته تر به خسرو و فريگيس نزديک شود. سال ها نبرد به او ياد داده 
بود كه درست در لحظه ی اوج خطر، بايد سرعت حركتش را كم كند تا بر ديو درونش  
كه از او می خواست شتاب كند، فايق بيايد. هرگاه تسليم آن ديو شده بود، پشيمان شده 
بود. فريگيس از دور او را ديد و اشاره كرد آهسته نزديک بشود. ويوان دهانه ی اسب را 

ُشل كرد و خيلی آهسته به سمت آن مادر و پسر عجيب حركت كرد.

 فرنگرســين به پيران گفت: »توی تله  افتاده اند. جلويشــان رودخانه اســت و پشتشــان 
شاه توران.«

پيران كه پارچه ای دور سرش و روی گوشش بسته بود، همان طور كه به آن سه نفر 
نگاه می كرد كه دو نفرشان، سوار بر اسب، به سومی، مرد جوانی كه به رود خيره شده 
بود و شيء سبزی را باالی سرش گرفته بود، نگاه می كردند، جواب داد: »ظاهراً. اما چرا 

دستپاچه نشده اند؟ چرا فرار نمی كنند؟«
فرنگرسين گفت: »خسرو از نسل شاهان اســت. مثل تو بزدل نيست كه با پنجاه تا 
ســوار از جلوی يک جوجه پهلوان ايرانی فرار كردی. خسرو می داند كه ديگر به آخر 

خط رسيده. برای همين ايستاده تا مردانه با سرنوشتش روبه رو بشود.«
پيران در جواب طعنه ی شاه، فقط لبخند كمرنگی زد. چند روز بود مدام اين زخم زبان ها 
را می شنيد. از وقتی كه با گوش خونين و با استغاثه خودش را به فرنگرسين رساند و ماجرا 
را برايش گفت و عذرخواهی كرد، شاه نگذاشته بود آب خوش از گلويش پايين برود. 
اما باز هم راضی بود. انتظار بدتر از اين را داشت. جانش را ضامن ماندِن خسرو در توران 
كرده بود. اما شاه پس از ناسزاها و سركوفت های متعدد، او را بخشيده بود. پيران هميشه 

می دانست كه فرنگرسين با وجود تندخويی ها و سخت گيری هايش، آدم مهربانی است.
گفت: »من به اندازه ی شما خوش بين نيستم.«

شاه اسبش را نگه داشت: »می خواهم بهش فرصتی بدهم تا خودش پيش من بيايد.«
با اسبش چند قدم از سپاه فاصله گرفت و به گروه سه نفره نزديک شد.
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با وجود حضور هزاران نفر در دامنه ی آن تپه، سكوت همه جا را گرفته بود. همه می دانستند 
كار خســرو تمام اســت. اما با احترام ايســتاده بودند و نگاهش می كردند. خسرو پسِر 

 

سياوش بود و هرچه هم می گفتند سياوش خيانت كرده، ذره ای از احترام تورانی ها به او 
كم نمی كرد.

خورشيد از دريا جدا شد و به اندازه ی يک بند انگشت از آن فاصله گرفت. خسرو 
آرام برگشت و نگاهی به پشت سرش كرد. شبرنگ را كه پشت سرش ديد، آرام سوارش 

شد و زير لب گفت: »آماده ی حركت باشيد.«
صدای ويوان را شنيد كه: »ببخشيد! اما به كدام طرف؟«

خسرو سرش را به طرف او برگرداند و تازه متوجه شد كه ويواِن پهلوان، رنگ بر چهره 
ندارد. چيزی نگفت. فريگيس كه پشت اسب نشسته بود، سرش را به گوش پسرش نزديک 

كرد: »خسرو، هركاری می خواهی بكنی، عجله كن. سپاه توران پشت سرمان است.«
خسرو سرش را برگرداند و از همان دور، پدربزرگش را بر پشت اسب غول آسايش 
شناخت. منتظر ماند تا شاه به آن ها برسد. شاه كه نزديک شد، خودش هم با شبرنگ چند 

قدم از همراهانش فاصله گرفت و به استقبال او رفت.

»می دانی كه ماجرا چه طور تمام می شود.«
خسرو ســرش را به احترام پايين آورد: »تا وقتی ماجرا تمام نشده، نمی دانم چه طور 

تمام می شود. شما هم نمی دانيد.«
فرنگرسين لبخند زد: »من می دانم. اما می توانيم پايان داستان را تغيير بدهيم.«

خسرو با كنجكاوی پرسيد: »پايانی را كه نمی دانيم چيست تغيير بدهيم؟«
فرنگرسين گفت: »در تمام مدتی كه در گنگ زندگی می كردی، مگر به تو بد كردم 

كه جوابم را اين طور دادی؟«
خسرو گفت: »به من بد نكرديد. اما اين دليل بر هيچ چيز نمی شود.«

فرنگرسين سينه اش را صاف كرد: »مايل نيستم درباره ی گذشته حرف بزنم. اما دو 
راه پيش رويت اســت. اول، سپاه توران مثل مور و ملخ بر سرت بريزند و فردا صبح، در 
سياوشگرد به جرم خيانت اعدام بشوی. راه دوم آسان تر است. همين االن با من برگردی و 
جلوی سپاه از من عذرخواهی كنی. آن وقت تو را می بخشم و با خودم به گنگ می برم و با 

همان عزت و احترام قبلی به زندگی ات ادامه می دهی. البته ديگر شاه توران نمی شوی.«
خسرو لحظه ای فكر كرد: »شاه بزرگوار. شما هم دو انتخاب داريد.«

فرنگرسين خنديد: »تو در موقعيتی نيستی كه برای من انتخاب هايم را بگويی.«
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خسرو انگار حرف پدربزرگش را نشنيده باشد، گفت: »بعد از اينكه به ايران رفتم، شما 
می توانيد در توران پادشاهی كنيد و ديگر هرگز نگاهی به خاك ايران نيندازيد.«

فرنگرسين با سرخوشی گفت: »وگرنه؟«
»انتخاب ديگرتان اين است كه لشكرتان را يک بار ديگر از وهرود بگذرانيد. آن وقت 

من با تمام قوای ايران در برابرتان می ايستم.«
فرنگرسين قاه قاه زير خنده زد: »ازت خوشم می آيد پسر جان. اما ظاهراً اين گفتگو 
به جايی نمی رسد. االن سِر اسبم را برمی گردانم و به طرف سپاه برمی گردم. اگر تا قبل از 

رسيدن من عالمت تسليم دادی، حمله نمی كنيم. اما وقتی رسيدم، فرمان حمله می دهم.«
خســرو گفت: »نيای عزيزم. شايد اين واپسين باری باشــد كه همديگر را می بينيم. 
هميشه شما را دوست داشتم. بعد از اين هر اتفاقی بيفتد، حمل بر خصومت شخصی من 

با خودتان نكنيد.«
شاه سكوت كرد، بعد ســِر اسبش را گرداند و دور شد. ناگهان حركات خسرو كه 
كند شده بود، تند شد. خودش را با سرعت به مادرش و ويوان رساند: »خيلی زود حمله 

می كنند. كناِر  من آماده باشيد. هرجا من رفتم، شانه به شانه ی من حركت كنيد.«

فرنگرسين وقتی به پيران رسيد، بدون آنكه به پشت سرش نگاه كند، گفت: »خسرو دارد 
چه كار می كند؟«

پيران با نگرانی گفت: »هيچ، سوار اسبش است و آن شيء سبز را باال گرفته. پشتش 
به ماست و رويش به سمت وهرود.«

فرنگرسين آهی كشيد: »بگو حمله كنند. اما نبايد يک قطره خون از بينی فريگيس 
يا خسرو بچكد.«

پيران گفت: »می خواهيد من هم كمی با او حرف بزنم؟«
فرنگرسين با تعجب به پيران نگاه كرد و پوزخند زد. پيران ساكت شد، دستش را باال 

برد و فرمان حمله داد.

پيشتازان سپاه توران، در آن روز وقوع حادثه ی عجيبی را ديدند. پيران و فرنگرسين، باالی 
تپه ايستاده بودند و در حمله شركت نكردند، اما آن ها هم ماجرا را ديدند. وقتی سپاه توران 
كمتر از صد اََرش با آن گروه سه نفره فاصله داشت، پسِر سياوش كه به آنچه پشت سرش 
رخ می داد هيچ توجهی نداشت، جام سبز را باال برد و رو به رود گرفت و فريادی كشيد: 

»ائشو ائيپی هانجاسهيانت! ای خورنه، رود را پذيرای عبوِر شاه زنده كن.«
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و همان طور كه جام را باال گرفته بود، به اسبش هی زد و با سرعت به سمت رود تاخت. 
زن و مرِد همراهش، فقط چشم برهم زدنی مكث كردند، و بعد خودشان را به اسب خسرو 

رساندند و سه سوار، شانه  به شانه ی هم، به آِب خروشان رود زدند. 
 فرنگرســين با افســوس ســرش را بيــن دو دســتش گرفــت: »ديوانــه، می خواهد 

خودكشی كند.«
پيران كه با حيرتی آميخته به شعف، همچنان به آن صحنه نگاه می كرد، گفت: 

»نه،  ما ديوانه ايم كه به هماوردی خورنه آمده ايم.«
فرنگرسين سرش را باال آورد و اول نگاهی به پيران انداخت و بعد به رود. 

سپاه توران در كرانه ی وهرود ايستاده بودند. در سكوت مطلق، و به آن سه سوار نگاه 
می كردند كه بر روی آب های رود می تاختند و دور می شدند. پای اسب هايشان فقط تا مچ 
در آب بود و انگار بر زمينی باران خورده می تاختند، نه بر رودی خروشان از سيالب های 
بهاری كوه های چين، و از آن شيء كه در دست شاهزاده بود، نوری خيره كننده بيرون 

می زد و مثل حبابی آن سوارها را در بر می گرفت.
رنگ از چهره ی فرنگرسين پريد و زير لب گفت: »اين سحر و جادوست.«

پيران گفت: »نه شاه من، اپام نپات، فرزند آب ها، با اوست.«
فرنگرسين كه هنوز با بهت به رود خيره شده بود، زير لب پرسيد: »مي تواني با نيزه ات 

آن ها را بزني، مگر نه؟«
پيران سرش را به تأييد پايين آورد: »مي توانم.«

»اما اين كار را نمي كني.«
»نه.«

»حتا اگر من به تو دستور بدهم، سرپيچي مي كني؟«
پيران با وحشت سرش را باال آورد و به فرنگرسين نگاه كرد. فرنگرسين نگراني را 

در چشم هاي او تشخيص داد، لبخند زد و با دستش به پشتش زد:
»نگران نباش. از تو نمي خواهم اين كار را بكني. پشت خسرو به ماست. توراني ها از 

پشت كسي را با نيزه نمي زنند.«
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آدورا گفت: »هنوز باورم نمی شود كه اين اتفاق ها افتاده... انگار خواب می بينم.«
زئير گفت: »اما تو توی تحقيق هايت هميشه دنبال ثابت كردن همين بوده ای؛ اوزيريس 

و جمشيد، كی خسرو و آرتورشاه.«
آدورا جواب داد: »هيچ تحقيقی بدون ترديد زياد محقق، تحقيق درستی نمی شود.«

زئير گفت: »موضوع تحقيق نيست. عجيب است كه بعد از ديدن اين همه واقعيت ، باز 
هم داری آكادميک حرف می زنی.«

آدورا گفت: »شايد تو مرا با هيپنوتيزم به خلسه ای برده ای و اين چيزها را نشانم می دهی. 
شايد هنوز توی اتاق نشيمن خانه ام نشسته ام و به اين جام خيره شده ام. شايد هم واقعاً اين 
دنياهای موازی وجود دارد و در هر لحظه، تمام اتفاقات تاريخ بشر، گذشته و آينده، در 

حال حادث شدن است. فكر نمی كنم هيچ وقت حقيقت را بفهمم.«
زئير خنديد: »حقيقت فهميدنی نيست. به اندازه ی تمام ابنای آدم، حقيقت وجود دارد. 

حقيقت حس كردنی است.«
آدورا گفت: »از لحظه ای كه وارد اين دنيای كی خسرو شده ايم، تو سعی داری جلوی 
وقوع فاجعه را بگيری. اما موفق نشده ای. اگر موفق می شدی، واقعيتی در يک دنيای موازی 

عوض می شد. آن وقت واقعيت در دنياهای موازی ديگر هم عوض می شد؟«
»اگر قرار است موازی بمانند، بايد جهتشان همسو باشد. اما هنوز چيزی عوض نشده. 

فقط داريم چرخه ای را تكرار می كنيم. من فقط دارم سهمم را انجام می دهم.«
»منظورت چی است؟«

»قباًل گفتم، تمام اين اتفاق ها افتاده بود، حتا سعی من برای عوض كردن وقايع.«
آدورا با چشم هايی گنگ او را نگاه كرد. زئير ادامه داد: »اگر تو را نمی ديدم، تصميم 

نمی گرفتم جريان را عوض كنم.« 
آدورا زير لب گفت: »يعنی واقعاً اين طور فكر می كنی؟«
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زئير گفت: »من هيچ نتيجه ای نمی گيرم. برای اينكه حسی به من می گويد كه نتيجه ی 
نهايی هنوز در راه است. اميدوارم در اشتباه باشم.«

آدورا گفت: »توی پايان نامه ام كه نمی توانم از اين استنتاج ها استفاده كنم، اما دهان 
اسفنديار از شنيدن اين ماجرا باز می ماند.«

زئير به آدورا نگاه كرد. آدورا اين بار نگاهش را از نگاه او دور نكرد. آن غم سيل آسای 
درون چشم های آن مرد، تغيير شكل داده بود. هنوز هم غم بود، اما خيلی عميق تر شده 
بود و جريانش تغيير جهت داده بود به داخل. قباًل غم از درون چشم هايش بيرون می زد 
و اطرافش را در خود غرق می كرد. اما حاال... آدورا مانده بود كه آن اندوه، از چه زمانی 

در چشم های مصمم و شاداب و جوان كی خسرو النه كرد.
زئير گفت: »از اسفنديار بگو.«

آدورا گفت: »شريف ترين آدمی است كه ديده ام. بعد از جبهه، پزشكی را گذاشت 
كنار. هيچ وقت نگفت چرا، اما يک رمان نوشت و با سرمايه ی شخصی اش چاپ كرد.«

»موضوع داستانش چی بود؟«
 »پزشک موفقی دچار وسواس مبارزه با مرگ می شود. باورش می شود كه وظيفه اش 
شكست دادن مرگ است، اما برای مقابله با او خيلی ناتوان و كوچک است. به اين نتيجه 
می رسد كه با پزشكی نمی شود مرگ را شكست داد. برای همين همه چيز را كنار می گذارد 

و راهی سفر درازی می شود تا تنها سالحی را پيدا كند كه بر مرگ غلبه می كند.«
»آخرش چه می شود؟«

»آخرش؟ بعد از سی وهشت سال ســفر، می فهمد كه تمام اين تالش ها به زحمتش 
نمی ارزيده. برای اينكه مرگ اصاًل حريف زندگی نيســت. مــرگ، مفهوم پنهاِن خود 

زندگی است.«
»بامزه است. خوب، بعدش چه شد؟«

»رمانش خيلی موفق نبود. او هم يک انتشاراتی تأسيس كرد تا رمان های خوب ديگران 
را منتشر كند. هرازگاهی خودش هم رمانی می نويسد. االن انتشارات خيلی بزرگی دارد، 
رمان های خودش هم خيلی موفق تر از قبل اســت و مردم می شناسندش. كارهای يک 

نويسنده ی خيلی موفق برزيلی را هم ترجمه می كند.«
»آدم جالبی است.«

»آره. هيچ وقت دركش نكردم. تنها عشق زندگی اش نيچه است و تنها تفريح زندگی اش 
شــنا كردن. فقط وقتی كار می كند انرژی و حرارت دارد و خسته نمی شود. اما كار كه 
تمام می شود، كه به ندرت تمام می شود، توی الك خودش فرومی رود و ساكت می ماند. 
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حوصله ی جمع و مهمانی و وراجی را ندارد و برای معاشرت آدم كسل كننده ای است. اما 
مهربان و بامحبت است و اگر او نبود، معلوم نبود سِر من و ايليا چه می آمد.«

»كاماًل واضح است كه عاشقت است. تو هم دوستش داری؟«
»دوستش كه دارم. اما نمی دانم عاشقش هستم يا نه. آدمی نيست كه بشود عاشقش 

شد. خودت كه فهميده ای، تلويحاً به من پيشنهاد ازدواج داده.«
»خوب؟«

»خوب، نمی دانم... االن حسابی تنها شده ام. شايد بهترين كسی باشد كه بتوانم نيمه ی 
دوم زندگی ام را با او بگذرانم... اما...«

»اما؟«
»يک چيزی كم دارد... خيلی چيزها دارد، اراده ی آهنی، مغز فعال، هوش زياد، محبت 

فراوان، از خودگذشتگی، دانش زياد... درست نمی توانم بگويم چی كم دارد.«
»من می توانم بگويم. شور زندگی.«

آدورا ساكت ماند و جواب نداد. زئير گفت: »خودت را جای او بگذار. عزيزترين 
دوست جوانی ات را از دســت بدهی و بعد عاشق زِن او بشوی. مسئوليتی كه دوستت به 
عهده ات گذاشته، هم بهترين فرصت را در اختيارت می گذارد كه به آن زن نزديک بشوی 
و هم بزرگ ترين مانع اخالقی را جلويت می گذارد كه مبادا از مســئوليتت سوءاستفاده 
كنی. آخرش وظيفه ات را انتخاب می كنی، اما از شــور زندگی چيزی برايت نمی ماند. 

همان طور كه برای كی خسرو نماند.«
آدورا گفت: »شايد حق با تو باشد. به هر حال، ديواری شيشه ای اما ضخيم، بين من 

و او حايل است.«
زئير گفت: »شايد من اين راز را بدانم.«

»كدام راز؟«
»همان ديوار شيشه ای كه نمی گذارد به او اعتماد كنی...«

و بدون اينكه اجازه بدهد آدورا چيزی بپرسد، خيلی سريع موضوع را عوض كرد:
»مدتی طول كشيد، اما آخرش به زرنگ رسيديم، سيستاِن امروز، همان جايی كه تازه 

ويرانه های شهِر سوخته را از زير خاك درآورده اند.«



بخش سوم
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ويوان گفت: »اينجاست، سپيد ارگ، مركز كی نشين پرثو، عروس شهرهای ايران.«
سه نفری، سوار اسب، از باالی كوه به ديوارهای سفيِد شهر نگاه می كردند. از پشت 

ديوارها برج  بلندی پيدا بود كه ويوان گفت برج اصلی كاخ اوسن است.
فريگيس كه اشک در چشم هايش جمع شــده بود، آهسته گفت: »سياوش هميشه 
حســرتش را داشــت كه روزی به اينجا برگردد، هرچند می دانست اين اتفاق هيچ وقت 
نمی افتد. صدها بار از كوچه های باريک و بازار سرپوشيده ی اينجا برايم گفته بود، و از 

اين دشت بيرون شهر... جايی كه مجبورش كردند از كوهی از آتش بگذرد.«
كی خسرو ساكت ايستاده بود. شهر زادگاه پدرش بسيار بزرگ تر و بسيار باشكوه تر 

از گنگ بود. حاال می فهميد چرا فرنگرسين هميشه به كی اوسن حسودی می كرد.
گفت: »خوب، حركت كنيم.«

ويوان جواب داد: »نه، پيک را يک ساعت پيش فرستاديم. شاه همين كه باخبر شود، 
عده ای را به استقبالمان می فرستد. نبايد قبل از باز شدن دروازه ها راه بيفتيم.«

كی خســرو خنديد: »چه فرقی دارد؟ بعــد از ماه ها آوارگی، بــاز هم صبر كنيم؟ 
می خواهم زودتر كی اوسن را ببينم.«

ويوان گفت: »بهتر است منتظر بمانيم.«
كی خسرو با استفهام به او نگاه كرد. ويوان توضيح داد: »اگر قرار است شما جانشين 
كی اوسن باشيد، نبايد بی سروصدا وارد شهر بشويد. اين طوری به كسانی كه ترجيح می دهند 

خودشان شاه هفت كی نشين بشوند، فرصت می دهيد تا اقدامات احتياطی شان را بكنند.«
كی خسرو اخم كرد: »كی گفته من می خواهم شاه بشوم؟ تازه از اين جانشين بازی 

توران راحت شده ام!«
ويوان بدون توجه به اشاره ی كی خسرو، ادامه داد: »بهتر است با هياهو و شكوه وارد 
شهر بشويد. خاطره ی سياوش هنوز هم ميان مردم عزيز است. وقتی جارچی ها اعالم كنند 
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پسِر سياوش برگشته، مردم به خيابان می ريزند. آن وقت به طور طبيعی همه انتظار دارند 
حكومت به شما برسد.«

فريگيس گفت: »نمی خواهم پسرم هم درگير جنگ قدرت بشود. يكی را از دست 
دادم، بس است.«

كی خسرو گفت: »من االن خسته ام. حوصله ی حكومت ندارم، يک شستشوی حسابی 
با آب گرم و يک غذای حسابی می خواهم.«

به شبرنگ هی زد و به تاخت جلو افتاد. مادرش و ويوان هم ناچار از دامنه ی كوه سرازير 
شدند. اما به پايين نرسيده بود كه دروازه ی شهر باز شد و نزديک صد سوار، از آن به بيرون 
تاختند. دو سوار پيشاپيش بقيه بودند كه خيلی زود از سوارهای ديگر فاصله گرفتند و گرد 
و غباِر برخاسته از سِم اسب هايشان، عماًل سواران پشت سرشان را محو كرد. يكی از آن ها 
بيرقی بنفش و بزرگ را كه دو خط طاليی قطرهای آن  را مشخص می كرد و به شكل 

ستاره ای در وسطش می درخشيد، به پشت اسبش بسته بود و حمل می كرد.
كی خسرو وقتی آن ها را ديد، سرعتش را كم كرد تا مادرش و ويوان برسند. اما سوارها 
زودتر از همراهانش به او رسيدند. كی خسرو همان طور سواره ماند و آن دو را نگاه كرد. 
آن دو نفر هم با خونســردی از دو طرف به او نزديک شدند و نگاهش كردند. يكی از 
آن ها خفتانی از چرم اعال پوشيده بود، با موهای بلندی كه با بستن نواری چرمی به دور 
پيشانی اش مهار كرده بود و ريش بلندی كه در دو طرف خاكستری شده بود. ديگری كه 
از آن يكی جوان تر، اما از خسرو حداقل بيست  سال مسن تر بود، لباس ابريشمی مرغوب 
سفيدی با حاشيه های زردوزی به تن داشت، با شنل سفيدی كه تا روی باسن اسبش رسيده 
بود و نشان می داد از خانواده ی شاه است.كی خسرو لحظه ای از نگاه بدگمانشان تعجب 
كرد، اما فكر كرد آن ها هركه باشند، او را تا حاال نديده اند و با آن لباس های ژنده و پاره 

و ريش و موهای ژوليده، عجيب نيست كه خوشحالی ای از ديدنش نشان ندهند.
 آرام گفــت: »نمی دانــم شــما كه هســتيد. اما من، خســرو سياوشــانم، بــه ديدار 

كی اوسن آمده ام.«
مرد تنومندی كه خفتان به تن داشت، گفت: »شباهتی ميان تو و سياوش نمی بينم.«

آن كه از خانواده ی شاهی بود، با كلمات سنگين و زبان پرطمطراقی كه كی خسرو 
را گيج  می كرد، گفت: »دل آرام باش توس. برای اين جواِن برومنِد نورسيده، فرصت های 
بسياری است تا به منصه ی ثبوت برساند تعلق خود را به نسل سياوش. ما پرثوها ديو دروغ 
را نه بر درون خود اذن دخول مي دهيم و نه روا مي داريم بر برون خود. پس مادام كه پرتو 

راستي آشكار نكند دروغ كسی را، باور مي كنيم سخنانش را.«
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 كی خسرو كه زبان پرثوی را از اسپنوی ياد گرفته بود و به جز ويوان با كس ديگری 
به ايــن زبان حرف نزده بــود، برای فهميدن منظــوِر آن مرد بــا آن لباس های مجلل و 
پرزرق وبرق و آن كلمات عجيب كمی به زحمت افتاد. وقتی ويوان حرف می زد، حرفش 

را خوب می فهميد.
در همين زمان سوارهای ديگر رسيدند و نيم دايره ای به دور آن ها تشكيل دادند.

مرد ســفيدپوش با مهربانی رو به خســرو كرد: »به دور اســت از خون شهان كه با 
جامه هايی چنان ناسزاوار برای شهزادگان دشت ها را درنوردند و گرد طريق بر تن نشانند.« 
و كی خسرو هرچه فكر كرد، يادش نيامد اسپنوی معنای كلمات »طريق« و »درنوردند« 

را يادش داده باشد. 
ناگهان صدايی از پشت سرشان گفت: »اگر كی خسرو سياوشان قرار بود شاهانه سفر 

كند، آن وقت به مالزمت ويوان نيازی نداشت.«
هر سه سوار برگشتند و چشمشان به ويوان و فريگيس افتاد. مردی كه لباس زردوزي 
پوشيده بود، با ديدنَش گل از گلش شكفت، هم او و هم ويوان، همزمان به چابكی از اسب 
پايين پريدند و همديگر را در آغوش گرفتند. مرد خفتان به تن كه آن مرِد سفيدپوش »توس« 
صدايش زده بود، خيلی آرام از اسب پياده شد و با قدم های محكم به طرف آن دو رفت. 
ويوان دسِت توس را فشرد و با خنده گفت: »توِس حواس پرت ، كی خسرو به قدری شبيه 

سياوش است كه كمتر كسی او را ديده و فكر نكرده كه سياوش زنده شده و برگشته.«
توس گفت: »اما االن شباهتی به سياوش ندارد.«

ويوان گفت: »بگذار حمام كند و لباس شاهانه بپوشد، آن وقت قضاوت كن.«
توس گفت: »تا آن وقت باور كنيم كی خسرو است؟«

ويوان آهی كشيد و رو به مرد سفيدپوش كرد: »شاهزاده فريبرز، شما برادِر كوچک تر 
سياوِش شهيديد. توس فقط هرچه را بخواهد به ياد می آورد. اما شما تا آخرين روزهای 
اقامت سياوش در اينجا با او بوديد، اگر توس به ياد نمی آورد، حتا اگر شما هم چهره ی 

سياوش را از خاطر برده باشيد، شبرنگ بهزاد را كه به خاطر داريد!«
و به اسب سياه كی خسرو اشاره كرد.

رنگ از صورِت فريبرز پريد. چند لحظه به اسب خيره ماند، اشک در چشم هايش 
حلقه زد و به طرف اســب رفت و گردنش را در ميان بازوهای كلفتش گرفت و سرش 

را در ميان يالش فروبرد.
كی خسرو كه مانده بود چه بگويد، از اسب پياده شد و رفت كنار اسب مادرش ايستاد. 

فريگيس همچنان سوار بر اسب مانده بود.
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فريبرز با چشــم های قرمز برگشــت و ســرش را تكان داد. ويوان گفت: »شاهزاده 
فريبرز، توس سپهساالر، من سال ها در كنار شما جنگيده ام. در نبردهای زيادی با هم زخم 
خورده ايم و با هم باده ی پيروزی نوشيده ايم. شما هرگز از من دروغ نشنيده ايد. اين مرد 
جوان، كی خسرو سياوشان است كه برای رسيدن به اينجا بارها با مرگ روبه رو شده و 
سرانجام از چنگ فرنگرسين شوم گريخت. و اين بانو، شاهدخت فريگيس است، همسِر 

سياوش، شاهدخت توران زمين...«
فريبرز به طرف زن برگشت و با دقت نگاهش كرد. صورتش گل انداخت و سرش 

را پايين آورد. فريگيس هم از همان باالی اسب، با سرش سالم كرد.
توس كه ناگهان چهره عوض كرده بود، لبخند زد. به طرف اسب فريگيس رفت و در 
برابرش زانو زد. سپس از جا بلند شد و به طرف كی خسرو رفت. لحظه ای شانه هايش را با دو 
دست گرفت و در چشم هايش نگاه كرد. زير لب گفت: »حاال كه از نزديک نگاه می كنم، 

كسی را جز سياوش نمی بينم. خوش آمدی شاهزاده.« و او را در آغوش گرفت.
كی خســرو كه تمام اين مدت ســاكت مانده بود، آرام خودش را از ميان بازوهای 
توس بيرون آورد و همان طور كه ســرش را می خاراند، به طرف فريبرز برگشت:  »شما 

عموی منيد؟«
فريبرز با مهربانی دستش را به دور شانه ی او انداخت: »فخري تعالي بخش تر از اين 

ندارم كه سرنوشت و بخت بلندم، به برادري سياوش متبركم ساخته است.«
كی خسرو اين بار حتا يک كلمه از حرف هاي فريبرز را نفهميد، اما از لحن صحبتش 
احســاس كرد كه حتماً حرف خوبي زده اســت و لبخند گنگي زد. ويوان كه كم كم 
حوصله اش سرمي رفت، گفت: »ببخشيد كه اين لحظه ي عاطفي را خراب مي كنم، اما من 
خيلي گرسنه ام است، بعد از هفت سال، دلم براي يک غذاي شاهانه لک زده. مي شود 

به قصر برويم؟«
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فريگيس كه با حيرت به عظمت شــهر نگاه می كرد، به كی خسرو كه كنارش می راند، 
گفت: »من شهرهای زيادی را ديده ام. فكر می كردم سياوشگرد زيباترين شهر عالم است. 
اما حاال كه اينجا را می بينم، می فهمم كه سياوش فقط می خواست تصويری كوچک از 

شهر زادگاهش را در توران بسازد.«
ســروصدای هلهله ی مردم كه به  خاطر ورود پسِر ســياوش جشن گرفته بودند و به 

گذرگاه ها ريخته بودند، حرف زدن را مشكل می كرد.
ويوان گفت: »سپيد ارگ هزار سال اســت كه اينجاست. در گذشته اين شهر كنار 

دريايی بزرگ بوده كه االن فقط يک درياچه از آن مانده، به نام كيانسه.«
كی خسرو پرسيد: »چرا؟ چی شده؟«

ويوان سرش را تكان داد: »نمی دانم. اگر چند روز به سمت غرب برويم، به بيابانی 
بی انتها می رسيم. قديم ها مردم سپيد ارگ با مردم شهری به نام كاركاشی در دوردست های 
غرب مراوده داشتند، اما به خاطر به وجود آمدن اين بيابان عظيم، حركت به سمت غرب 

غيرممكن شده است.«
فريگيس پرسيد: »هميشه كنجكاو بودم بدانم ايران دقيقاً چيست؟«

ويوان گفت: »تا قبل از اوسن چيزی به نام ايران وجود نداشت. شهرهايی بودند كه 
كوی ها بر آن ها حكومت می كردند و اغلب اين كی نشين ها با هم سِر هرچيزی جنگ 
می كردند. برای همين تورانی ها هروقت به اين طرف وهرود حمله می كردند، می توانستند 
كی نشينی را غارت كنند. اوسن كه حكومت ســپيد ارگ و پرثو را به دست گرفت، هر 
هفت كی نشين را با هم متحد كرد و به ياد سرزمين گمشده ی آريايی ها، ايرانويج، اسمش 

را گذاشت ايران. زرنگ از قديمی ترين كی نشين های ايران است.«
ديوارهای بيرونی شهر سفيد بود. اما حاال، بعد از گذشتن از خانه های خشتی بزرگی 
كه درست پشت ديوارهای سفيد ساخته شده بود، داشتند به ديوار سياهی نزديک می شدند 
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كه ارتفاعش از ديوارهای سفيد بيشتر بود. ويوان گفت: »قبل از حكومت كی اوسن، اين 
شهر مثل شهرهای ديگر بود. اما اوسن آن را به شكل امروزی اش درآورد و همه ی مسافرها 
می گويند شهری از اين زيباتر نديده اند.كی اوسن برای باال بردن قدرت دفاع و حفاظت از 
مردم شهر، هفت ديوار برای شهر ساخت و هركدام را به يک رنگ. ديوار بيرونی سفيد 
است، ديوار بعدی سياه است، ديوار سوم قرمز، چهارمی آبی، پنجمی نارنجی، ششمی 

نقره ای و آخری كه ديوارهای كاخ اوسن است، طاليی است.«
همان طور كه از ميان شهر می گذشتند، كی خسرو متوجه نهرهايی شد كه به درون 

گذرگاه ها می رفت.
»اين نهرها هم برای آبياری باغ ها و هم برای آبرســانی به خانه ها ساخته شده. سپيد 
ارگ تنها شهری است كه اين روش آبرسانی را دارد. همه ی نهرها از نهری اصلی جدا 

می شود كه درست از وسط شهر می گذرد.«
كی خسرو گفت: »شهر خيلی بزرگی است.«

»كل شهر به شكل يک چهارضلعی با اضالع برابر است. فقط محيط اليه ی درونی 
شهر، يعنی بخش طاليی كه كاخ در آن است، چهارهزار گام است و حدود 4000 نفر 

در آن زندگی می كنند.«
كی خسرو به ويوان اشاره ای كرد و كمی سرعتش را كم كرد. ويوان هم سرعتش 
را كم كرد. فريگيس به شدت مشغول صحبت با فريبرز بود. وقتی كمی از توس و فريبرز 

فاصله گرفتند، كی خسرو از ويوان پرسيد: »توس كی است؟«
»توس سپهســاالر كل سپاهيان مشترك ايران است. از نســل نوتَر است، از نوادگان 
مستقيم فريدون فرخ. نوتری ها بر كی نشين باختر يا بخدی حكومت می كردند و به خاطر 
آنكه نوادگان فريدون بودند، كی نشين های ديگر زير قيوميت آن ها عمل می كردند. اما 
فرنگرسين نوتَر را كشت و باختر را تصرف كرد. نوتری ها فرار كردند و درفش كاويانی 
را كه باالی اسبش ديدی، نجات دادند و به كی نشين سپيد ارگ پناه آوردند. كواد آن ها 
را به گرمی پذيرفت و توس را سپهساالر كرد. وقتی كی اوسن به حكومت رسيد، دوباره با 

كمک توس، زير لوای درفش كاويانی، كی نشين ها را با هم متحد كرد.«

بعد از آن كی خسرو ديگر سؤالی نكرد و به مردم شاد شهری نگاه كرد كه قرار بود موطن 
تازه اش باشد. بعد از تمام آن ماجراها، وطن ديگر معنايش را برای او از دست داده بود. 
زمانی گمان می كرد دشت های ختن وطنش است و آن خانواده ی چوپان، خاستگاهش. 
اما قبل از آنكه در آنجا ريشــه بدواند، فهميد تورانی اســت و از خاندان شاهی. و حاال 
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می دانســت كه بايد به ايرانی بودن عادت كند، آداب و رسوم اين مردم را ياد بگيرد و 
به شــاهزاده ی ايرانی بودن افتخار كند؛ هرچند حسی به او می گفت سرانجام بايد با اين 

هويت تازه هم وداع كند.
برگشت و به پشت سرش نگاه كرد. ديوارهای بلند شهر مانع آن می شد كه دشت ها 
و كوه های پهناوری را ببيند كه از وهرود پشــت سر گذاشــته بود. وقتی ويوان نام شهر 
بخدی را آورد، دل كی خسرو تكان خورد. با اينكه خسرو فهميده بود كه آن شهر زمانی 
به ايرانی ها تعلق داشته و خون زيادی ريخته شده تا به چنگ تورانی ها افتاده، هنوز برای او 
فقط يک معنی داشت. جايی در پشت آن دشت ها و كوه ها، آن سوی وهرود، در شهری 
كه تورانی ها به آن می گفتند بخدی و ايرانی ها می گفتند باختر، دختری زندگي مي كرد؛ 
كه چشم هاي بادامي سياه داشــت و موهاي سياهي كه از پشتش تا پاهايش مي رسيد، و 
پوستي به رنگ گندم رسيده؛ دختري كه هميشه لباس سفيد بلندي مي پوشيد و كمربند 
زريني مي بست و كفش هاي زرين بندي داشت؛ دختري كه موقع راه رفتن، مي خراميد، 
انگار باالتر از سطح زمين حركت مي كرد... دختري كه دل خسرو گواه مي داد كه ديگر 
هرگز نخواهد ديد؛ حسی كه از لحظه ی ورود به سپيد ارگ به او دست داده بود. پيش از 
آن، در تمام آن آوارگی ها و تعقيب و گريزها، هميشه مطمئن بود همه چيز روبه راه می شود 
و او به اسپنوی زيبا می رسد. اما حاال، با ديدن اين ديوارهای هفت  رنگ، ديگر می دانست 
كه حايل ميان او و آن دختر رؤيايي، چيزی عظيم تر از آن دشت ها و رود پهناوری است 
كه به نيروی خورنه می شد از آن گذشت. نمی دانست اين حايل چيست. اما پی برده بود 

كه ديگر اسپنوی را از دست داده.
در سكوت، به همراه توس و فريبرز و گروه سوارها، از هفت دروازه گذشتند و در 
برابر قصر زرينی كه از آن پايين نمی شد نوك برج هايش را ديد، توقف كردند. نگهبان ها 

فريبرز و توس را كه ديدند، با احترام دروازه را گشودند و كنار رفتند.
توس گفت: »شاهزاده، به كاخ پادشاه هفت كشور خوش آمديد.«
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تاالر بزرگ شاه اوسن خيلی بزرگ تر و باشكوه تر از كاخ فرنگرسين بود. خسرو جوان 
كنار تخت شاه نشسته بود و به پيرمرد سفيدموی شكسته و الغراندامی نگاه می كرد كه 
ديهيمی بزرگ و جواهرنشان بر سرش داشت. كی خسرو به وضوح آميزه ی سال ها اندوه 

و شكوه را در چشم ها و چين های صورت آن شاه افسانه ای می ديد.
پس از ورود به شهر، ويوان اصرار داشت كی خسرو اول حمام كند و لباس  نو بپوشد و 
بعد به ديدار شاه برود. اما فريبرز جمله ي پيچيده اي گفت كه خسرو نفهميد. ويوان برايش 

توضيح داد كه شاه دستور داده به محض ورود به شهر، كی خسرو را به ديدنش ببرند.
خسرو پرسيد آيا خانواده ي شاهي همه شان اين طوري حرف مي زنند؟ ويوان خنديد 
و آهسته جواب داد: »نه. اما شاهزاده فريبرز اصرار دارد پرطمطراق حرف بزند تا با اين 

كار خودش را از بقيه متمايز كند و همه بدانند كه او از ديگران برتر است.«
در اولين ديدار، كی اوسن هيچ سؤالی نكرد. فقط او را در آغوش گرفت و مدت درازی 
اشک ريخت. بعد از او خواست برود و استراحت كند و فردا دوباره به ديدنش برود. روز 
بعد، كی خسرو دوباره به ديدِن كی اوسن رفت. اين بار شاه او را كنار خودش نشاند و از او 
سؤال هايی كرد. خسرو تمام سرگذشتش را برای او تعريف كرد. شاه دوباره بعد از اينكه 

او را در آغوش گرفت، مرخصش كرد و از او خواست فردا نزدش برگردد.
حاال سومين بار بود كه پدربزرگش را می ديد. پادشاه قدرتمندی كه نامش لرزه بر تن 
تورانی ها می انداخت و اگر كسی بود كه حسادت فرنگرسين را برمی انگيخت، او بود. 

كی خسرو با ديدن شاه پی برده بود كه فرنگرسين سعی دارد مثل او لباس بپوشد. 
اين بار كی اوسن دستور داده بود تاالر را خالی كنند و آن دو را تنها بگذارند. بعد، 
درحالی كه پای راستش را روی زمين می كشــيد، به طرف كی خسرو آمد و دستش را 
بر شانه اش گذاشت: »فرزند گرانمايه ام، در اين سه روز از تو سزاوار پذيرايی كرده اند؟ 

خوب آرميده ای؟«
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كی اوسن هم مثل پسرش فخيم صحبت می كرد، اما لحنش مثل فريبرز تصنعی نبود و 
كی خسرو خيلی خوب حرف هايش را می فهميد.

خسرو جواب داد: »بله، شاهنشاه.«
اوســن نگاه خســته اش را به او دوخت: »در اين دو روز كه گذشت، با وجود ميل 
بی حدم به گفتگو و ديدار با تو، فرزندم، كمتر با تو سخن گفتم، چرا كه نمی خواستم 

انديشه ات را گرفتار كنم، ليک خودم سخت در انديشه بودم.«
كی خسرو منظورش را نفهميد. ساكت ماند تا شاه ادامه بدهد. سال ها زندگی در دربار به 

او آموخته بود كه تا وقتی شاه از او سؤالی نكرده، نبايد خودش صحبت را شروع كند.
اوسن دستش را به ريشش كشيد و ادامه داد: »فرنگرسين شوم، فرزند برومندم را از 
من گرفت، فريب داد و بعد او را بی گناه كشت. سياوش تبلور نيكی های من بود و هيچ 

از تندمزاجی ها و سبكسری های من ميراث نبرده بود.«
نفس عميقی كشيد: »اما قاتل سياوش فرنگرسين نبود، من بودم.«

خسرو با تعجب به او نگاه كرد، اما باز هم چيزی نگفت. 
»اگر عشق سودابه بصيرت مرا زايل نكرده بود، پاكدامنی سياوش را باور می كردم و 
روا نمی داشتم برای اثبات مدعايش از آتش بگذرد. آنگاه كه از آتش بيرون آمد، سالم 
بود، ليكن گويی به يكباره سی سال بر او گذشته بود. آن جوان شاداب و پرطراوت، ناگهان 
به مردی جاافتاده و خاموش بدل شد. هرگز مرا در آنچه در آتش بر او گذشت، سهيم 

نكرد، اما از آن دم كه از آتش برون آمد، گويي سراسر تاريخ را می دانست.«
اشک در چشم های پيرمرد حلقه زده بود. چند لحظه سكوت كرد، از جامش جرعه اي 

آب خورد و گلويش را صاف كرد.
»پس از آن روز، سياوش دلشكسته بود، تنها در انديشه ي دور شدن از سپيد ارگ. تا 
آن لحظه كه لشكريان توراني به اين سوي وهرود يورش آوردند. من نيز اين انديشه را بد 
نمي دانستم كه سياوش لَختي از شهر دور بماند. سياوش دليرانه تورانی ها را درهم شكست 
و صد نفر از بزرگانشان را به اسارت گرفت و فرنگرسين هم پذيرفت كه سغديانه را به ايران 
بازگرداند، ليک هيچ يک از اين رخدادهاي نيک، از آز و خشم من كم نكرد. پيروزی 
قاطع سياوش و خوفي كه دالوري او در سراسر سپاه توران و دل فرنگرسين برافروخته 
بود، فرصتی فراهم آورده بود كه يک بار و برای هميشه، شّر فرنگرسين را از سر مردمم 
دور كنم. از همين روي بود كه فرمان دادم سياوش گروگان هايش را به تيغ جالد بسپرد 

و به توران يورش ببرد.«
كی خسرو با حيرت به اعترافات تكان دهنده ی شاه قدرتمند گوش می داد.
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»سياوش نپذيرفت و اقتدار مرا زير سؤال برد. پسرم بود، اما من نافرماني را حتا بر پسرم 
هم روا نمي داشتم. پس توس را با مُهر شاهی گسيل كردم و به سياوش دستور دادم سپاه 
را به توس بسپرد و خودش گروگان ها را با خفت و خواري به سپيد ارگ بياورد. سياوش 
كه همه چيز را مي دانست، از اراده ي من بر كشتن گروگان ها آگاه بود. پس فرستاده اي بر 
من فرستاد با اين پيام كه او به نمايندگی از شاه، سپهساالر شده و در همين مقام، با حريف 
پيمانی بسته و ننگ پيمان شكنی را نه بر خود روا مي دارد، نه بر شاه، و نه بر مردم. از همين 
روي، بند از اسرای تورانی برداشت و آزادشان كرد تا مانع يورش توس به توران شود؛ 
و از آنجا كه مي دانست با اين نافرماني قرباني خشم من خواهد شد، خود نيز عازم توران 
شد. به توس گفت حال كه شاه به عهد و پيمان وقعی نمی گذارد، وثيقه ای برای اين پيمان 
الزم اســت؛ پس خودش وثيقه ی اين پيمان می شود و مادام كه او در توران است، سپاه 

ايران به آن سرزمين هجوم نمی آورد.«
دوباره سكوت كرد. كی خسرو بقيه ی ماجرا را می دانست.

»هرگز بار اندوه مرگ پسرم در من كم نشد. خبر قتل مظلومانه اش به دست دژخيمان 
آن شاه تاريک و شوم كه رسيد، ديگر بسا دير بود. سودابه را از دربار راندم، اما او پيش از 
ورود سربازانم، خودش را كشته بود. خودكامگی من، هم همسر زيبايم را از من گرفت 

و هم پسرم را...«
باز قبل از اينكه ادامه بدهد، كمی مكث كرد.

»با مرگ سياوش، فرهمندی از من دور شــد. باوِر كياِن كی نشين های ديگر هم به 
من زايل شد. هنوز كه هنوز است، همگان بر اين باورند كه اگر من به پيمان سياوش با 
فرنگرسين گردن نهاده بودم، صلح بر دو سرزمين مستولی می شد و اگر هم فرنگرسين 
پيمان می شكست و به ايران يورش می آورد، سياوش يگانه سپهساالری بود كه می توانست 
تومار سپاهيان توران را درهم بپيچد، چرا كه او بود كه چنان شكستی بر سپاه توران آورده 
بود كه نزد او گروگان به وثيقه گذاشته بودند و می خواستند شهرهای غصب شده ی ما 

را بازگردانند.«
كی خسرو كم كم داشت خسته می شــد. دلش می خواست خميازه بكشد، اما به هر 

زحمتی بود، جلوی خودش را گرفت.
شاه ادامه داد: »هرچه بود و هرچه شد، مدت هاست می دانم خورنه از من دور شده. 
حكومت من با فرازهای بسيار و نشيب های فراوان همراه بود، افتخار اتحاد مجدد اقوام 
ايرانی با من است. ليک از ســوی ديگر، خطاهای زيادی از من سر زده است. حمله به 
مازندران؛ دستور به اعدام اوشنر، وزير دانايم؛ كشتِن گاوی كه به شكلی نمادين در محلی 
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كه تيِر آرش كمانگير فرود آمده بود، ايستاده بود تا مرز ايران و توران را تعيين كند؛ هوِس 
سفر به آسمان؛ و در پايان آواره كردن و به كشتن دادِن پسرم. اتحاديه ی ايران در آستانه ي 
فروپاشي است و كی نشين ها به اختالف افتاده اند. به ويژه پس از خشكسالی اين ده ساِل 
اخير. پس از رسيدن خبر مرِگ سياوش و خودكشی سودابه، هميشه در اين انديشه بودم 

كه حكومت را واگذارم و قدرت را به خردمندتر از خود بسپارم.«
كی خسرو باالخره حرفش را قطع كرد: »پس چرا اين كار را نكرديد؟«

اوسن لبخند زد: »در سپيد ارگ كسی را نيافتم كه جانشين سزاواری برای من باشد.«
خسرو پرسيد: »فريبرز؟«

»فريبرز سری پُرشور دارد. به كار حكومت نمی آيد. اگر من درگذرم، پيش از آنكه 
به اراده ي خويش شاهي را به ديگري واگذارم، او به شاهی می رسد. ليک من او را براي 
جانشيني خويش ســزاوار نمي دانم. پس بايد تا زنده ام، شاهنشــاه بعدِی هفت كشور را 

تعيين كنم.«
كی خسرو ديگر می دانســت بعد چه صحبتی به ميان می آيد. قباًل اين صحبت را با 

فرنگرسين كرده بود. گفت: »مايل نيستم حكومت را به دست بگيرم.«
اوســن با حيرت چند لحظه به او نگاه كرد. اما دوباره آرام شد و پرسيد: »چرا؟  مايل 

نيستی انتقام خوِن پدرت و هزارها بی گناه ديگر را بگيری؟«
خسرو گفت: »در رگ های من هم خوِن تورانی جاری است و هم خوِن ايرانی. در 
اين ســال ها، يک چيز را خوب ياد گرفته ام. در جنگ به همين سادگی نمی توان گفت 
كدام طرف برحق است. فرنگرسين می خواست مرا بكشد و به ايران فرار كردم. همين. 
اگر مرا نمی پذيريد، اجازه بدهيد بروم. اگر هم می پذيريد، بگذاريد در جوارتان بمانم. 
جنگ های ايران و توران به خاطر گرفتِن انتقام ايرج و ســرم و تور شروع شد. سياوش 
جانش را داد تا جنگ تمام بشود. اگر من به دنبال انتقام گيری باشم، خون سياوش بيهوده 

ريخته است.«
كی اوسن از جايش بلند شد. ديهيم را از سرش برداشت و كنار گذاشت و با عصايش 
شروع كرد به قدم زدن در طول تاالر. پيری از چابكی و توانايی اش كم نكرده بود. پشتش 
خم نشده بود و با وجود اينكه پای راســتش را بر زمين می كشيد، با قدم های استوار راه 
می رفت و صدای گام هايش در تاالر خالی طنين می انداخت. به خســرو اشاره كرد: »با 

من قدم بزن.«
بعد از اينكه چند بار با هم تاالر را زير پا گذاشتند، اوسن سرانجام گفت: »خسرو، پسرم، 
برحق، طرفی است كه به زندگی خود می پردازد و به بهای شادی خويش، رنج ديگران را 
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سبب نمی شود. همين حقيقت نشان می دهد كه نه حكومِت من برحق است و نه حكومِت 
فرنگرسين. جمله ای كه گفتی، خردمندانه ترين سخنی بود كه در اين سال ها شنيدم. اگر 
از ياران و مشاوران و سرداران من بپرسی، همگان بر اين باورند كه بايد درفش كاويان 
را برافراشت و با تماِم نيرو، به خونخواهی سياوش و نوتَر و اغرارث و ديگران، به توران 

حمله كرد. تو يگانه فردی بودی كه ميل انتقام جويی را پس زدی.«
ايستاد و دستش را بر شانه ی خسرو گذاشت و به عمق چشم هايش خيره شد.

»من هنوز شاه هفت كشورم، كی اوسن فرهومند، و مادام كه در اين مقامم، فرمان من 
ناشكستنی است و اجرايش واجب. پس من، كی اوسن، فرزند كی اپيوه، تو را به جانشينی 
خويش می گمارم و از قدرت كناره می جويم. اين گونه می توانی آرامش را بر سراســر 
جهان حاكم كنی تا دو ملت ايرانی و تورانی كه خويشان يكديگرند، بار ديگر در آشتی 
و دوستی كنار هم بزيند. اگر از اين وظيفه شانه خالی كنی، فردا به توس فرمان می دهم به 

توران يورش ببرد و خاكش را به توبره بكشد.«
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آدورا با وحشت پرسيد: »پس چرا اين ها جلوی هم لشكر كشيده اند؟«
زئير گفت: »لشكِر سمت راست، لشــكِر توس است، سپهساالر سپاه مشترك هفت 
كی نشين. لشكر سمت چپ، سپاه ويوان است، حاكم كی نشــين وهركانه. برای تعيين 

جانشين شاه به هم اعالم جنگ داده اند.«
»مگر كی كاووس نگفت فرمان شاه نافذ است؟«

زئير گفت: »قضيه  به آن سادگی كه اوسن فكر می كرد، نبود. قبل از اينكه رسماً مرا 
جانشــين خودش اعالم كند، با فريبرز صحبت كرد و تصميمش را به او گفت. فريبرز 
خشمگين شد و پدرش را ترك كرد و ماجرا را به توس گفت. توس كه خودش زمانی 
مدعی شاهنشاهی ايران بود، به شاه پيغام فرستاد كه طبق سنت بايد پسِر ارشدش را جانشين 
خودش كند. اما شاه كه خوشــش نمی آمد به او دستور بدهند، جواب داد كه فريبرز و 
توس اگر با تصميم او موافق نيستند، می توانند از سپيد ارگ بروند. توس پيغام داد كه اوسن 
هميشه تصميم نادرست گرفته است و مدت هاست فّر از او دور شده، و او تصميم دارد 

يک بار برای هميشه ماجرا را ختم كند.
»شاه كه از شــورش توس خبردار شد، از ويوان كمک خواســت و ويوان هم سپاه 
وهركانه را به سرعت به سپيد ارگ آورد تا از شاه حفاظت كند. صحنه ای كه االن می بينی، 

لحظه ی رويارويی ويوان با توس و فريبرز است.«
حرفش را قطع كرد و در فكر فرورفت.

آدورا گفت: »اما ماجرايی كه در شاهنامه آمده فرق دارد.«
»ماجرايی كه اتفاق افتاد هم با اين داستان فرق دارد. االن جايمان اينجا نيست. جای 

ديگری منتظرمانند. برويم.«



236

خسرو در تاالر بزرگ جلوی پدربزرگش زانو زده بود و التماس می كرد.
 »خواهش می كنم نگذاريد به خاطر من جنگ به پا شــود. من كه گفتم، پادشــاهی 

را نمی خواهم!«
اوسن با اخم گفت: »توس اگر فريبرز را به شاهی برساند، خودش قدرت مطلق هفت 
كشور می شود و همان بی خردی و بی درايتی نوتَر را بر ايران زمين مستولی می كند. همين 

را می خواهی؟«
خسرو گفت: »من با عمويم صحبت می كنم. نمی گذارم اين طور بشود.«

اوسن گفت: »فريبرز به ظاهر به سياوش می نمايد، ليک بس ساده تر از اوست. از خود 
رايی ندارد. بيش از دو چشمش به توس اعتماد دارد. از آن گذشته، نظِر تو صائب نيست. 
من تصميمی گرفته ام و روا نمی دارم پسرم يا نوه ی آن نوتَِر بی درايت، بر تصميمم ترديد 
وارد آورد. نگران مباش، خاندان ويوان تا كنون در هيچ رزمی شكست نخورده. ويوان 

س پاه توس را درهم خواهد شكست و او را دست بسته پيش من می آورد.«
خسرو گفت: »نمی خواهم ايرانيان با هم بجنگند... دشمنان همين را می خواهند.«

اوسن گفت: »پای راســتم زمانی از كار بازماند كه خبر مرگ سياوش رسيد. آرزو 
می كردم آن حمله ای كه بر من فرود آمد، حمله ی پيک مرگ باشد. ليک زنده ماندم و 
اين پای افليج، از دورانی برايم به يادگار ماند كه خودسرانه، حكمت و اَِشه را از سرزمينم 
دور كردم. اكنون، فرهمندی از دشت های دور آمده است و می دانم اوست كه سرزمينی 
را كه من به ويرانی كشيدم، آباد خواهد كرد. اگر نخواهم كه خون سياوش پايمال شود، 

پس بايد تا پای جان برای رساندن كی خسرو فرهمند به سريِر شاهی ايران بكوشم.«
صدايی از پشــت سرشــان گفت: »اگر خبر به آن طرِف  وهرود برسد كه سرداران 
ايرانی ســِر پادشــاهی به جان هم افتاده اند، فرنگرســين ترديد نمی كند و سپاهش را به 

 

ايران می فرستد.«
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خسرو و اوسن سكوت كردند. اوسن با حيرت و ترس رويش را برگرداند. كی خسرو 
هم برگشت، اما حيرتی در چهره اش نبود. صدای زئير را شناخته بود.

زئير و زنی كه هميشــه همراهش بود، چند قدم جلو آمدند. اوسن كه لرزه بر تنش 
افتاده بود، ناليد: »سياوش!«

زئير گفت: »من سياوش نيستم.«
اوسن كه اشک از چشم هايش جاری شده بود، گفت: »من پسرم را می شناسم.«

زئير گفت: »اوســن، اگر بگذاری ويــوان و توس با هم بجنگند، دشــمن اصلی تو 
ممنونت می شود. چرا اصرار داری خسرو پادشــاه بشود؟ فريبرز را پادشاه كن و خسرو 

را مشاورش.«
اوسن كه هنوز از حيرت ديدِن آن مرد بيرون نيامده بود، گفت:  »بارها تصميم اشتباه 
گرفته ام و با آنكه بارها به من يادآور شــده اند كه تصميمم به خطاســت، بر اجرای آن 
پافشاری كرده ام، زيرا كه اگر سنت شود كه تصميم شاه زير سؤال برود، ديگر سنگ بر 
سنگ نمی ماند. اما به مهر سوگند كه اين بار از اعماق قلبم می دانم تصميم بايسته همين 

است. خسرو بايد شاه بشود. فريبرز برای شاهی مناسب نيست.«
زئير چند لحظه به كی خســرو نگاه كرد. بعد به زِن همراهش نگاه كرد: »مي بيني؟ 
هيچ تغييری از دست من ساخته نيست. هرچه قدر هم بدانم، نمی توانم آنچه را قباًل اتفاق 

افتاده، عوض كنم.«
سپس رو به اوســن كرد: »خســرو اگر با جنگ با خاندان نوتَر پادشاه شود، خورنه 
 از او دور می شود. پادشاهی فرهمند چيزی نيســت كه با زور بتوان به دست آورد. بايد 
كاری كنی كه حتا فريبرز و توس هم او را به پادشــاهی بپذيرند. وگرنه ايران را دوباره 

چندپاره می كنی.«
اوسن از مرد پرسيد: »تو اگر سياوش نيستی، پس كی هستی؟«

كی خسرو گفت: »شاهنشاها، اين مرد بارها راه را به من نشان داده و هر بار بيشتر به 
عمق حكمت و آگاهی اش پی برده ام. به حرف هايش گوش بدهيد.«

زئير گفت: »من از خود شما هستم. گوشت و خون و روان كی خسروام.«
كی خسرو گفت: »مرد حكيمی به من گفت كه او وهومن است.«

 زئير گفت: »مهم نيســت من كی هســتم. مهم اين اســت كه شــما چــه تصميمی 
بايد بگيريد.«

»می گويی چه كار كنم؟«
»آزمونی كه فقط صاحب خورنه از آن سربلند بيرون بيايد.«
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كی اوسن لحظه ای فكر كرد و ناگهان چشم هايش درخشيد.
»بهمن دژ!«

زئير لبخند زد و سرش را تكان داد.
كی خسرو با تعجب پرسيد: »بهمن دژ چی است؟«

كی اوسن گفت: »از عهد كهن گفته اند تنها آن را كه فّر ايزدی با او باشد، يارای فتح 
بهمن  دژ است. درست است. ميان كی خسرو و فريبرز، آن كس جانشين من خواهد بود 

كه بهمن  دژ را فتح كند.«
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»پيشنهاد كردم كه اول فريبرز برای فتح قلعه برود، و اگر پيروز برگشت، ديگر نيازی به 
سفر من نباشد. فريبرز يک ماه تمام به كمک توس سپاه عظيمی جمع كرد. توس به تمام 
كی نشين ها رفت و همه ی آن ها به جز وهركانه، سپاهشان را در اختيار او گذاشتند. روزی 
كه فريبرز و توس پيشاپيش سپاهشان عازم بهمن دژ می شدند، دو روز طول كشيد تا تمام 

سپاه از كنار سپيد ارگ گذشت و در افق ناپديد شد.
»در مدتی كه آن ها نبودند، من نزديک ترين مشاور كی اوسن بودم. به پيشنهاد من، 
كی اوسن چند بار پيكی را به دربار فرنگرسين فرستاد و پيشــنهاد كرد هيئتی از ايران و 
هيئتی از توران با هم مذاكره كنند. اما فرنگرسين فقط بار آخر به پيام های او جواب داد: 
فريگيس و آن تخمه ی ناپاك سياوش را به ما تحويل بدهيد تا ايران را از وهرود تا زرنگ 

با خاك يكسان نكنم.
»تا فريبرز و توس برگردند، من دوباره به ساختن ماكِت شهر آرزوهايم مشغول بودم. 
اين بار به يُمن آنچه از سياوشگرد ياد گرفته بودم، خشت ها را می پختم و آجر می ساختم. 
پيشاپيش پيش بينی كردم در شهرم دو شبكه ی لوله ی سفالی وجود داشته باشد. يكی روی 
ديوارها كشيده می شد و آب چشمه را از باالی تپه به داخل شهر می آورد و به همه ی خانه ها 
می رساند. سياوش گفته بود كه آِب آلوده می تواند اهريمن را وارد بدن مردم كند، برای 
همين فكر كردم به جای استفاده از آب جوی های شهر، ترتيبی بدهم كه آب با خاك 
تماس پيدا نكند و مردم به طور مستقيم، از همان آبی استفاده كنند كه از چشمه می آمد. 
در توران معتقد بودند كه فرزند آب ها، اپام نپات، از آلوده شدن آب خشمگين می شود. 
در سپيد ارگ هم معتقد بودند آناهيتا، ايزدبانوی آب ها، از آب آلوده دور می شود و ديو 

بيماری و مرگ در آن النه می گزيند. 
»شــبكه ی لوله كشــی دوم زير زمين بود. آِب آلوده از حفره ای در كف آبريزگاه 
تخليه می شد و وارد اين لوله كشی می شد. پيش بينی كردم كه اين لوله ها به حفره ای در 
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يک فرسنگی شهر منتهی بشوند و گنداب را در آن تخليه كنند. اما ساختن شهر كوچكم 
هيچ وقت تمام نشد. قرار نبود من پادشاهی سازنده باشم...

»سپاه  توس باشكوه رفت و يک ســال بعد با خفت برگشت. سپاهيان گرسنه و از پا 
افتاده بودند. توس گفت اين قلعه تسخيرناپذير اســت و ديوان آن را در اختيار دارند. به 
محض رسيدن به قلعه،  آن را محاصره كرده بودند. اما راهی برای نفوذ به قلعه پيدا نكرده 
بودند. باالخره توس دستور حمله داده بود و جنگجوها از ديوارهای قلعه باال رفته بودند. 
اما از باالی ديوارها، آب جوش بر سرشان ريخته بودند. توس هرروز دستور حمله می داد 
و هرروز عده ای از مردانش كشته می شدند. منتظر بود تا باالخره آذوقه ی اهالی بهمن دژ 
تمام شود. اما محاصره آن قدر طول كشيد تا آذوقه ی خودشان تمام شد. و انگار قرار بود 
حكم شكستشان كامل اجرا شود، گلوله های آتشين از راه رسيدند. در آخرين روز محاصره، 
همزمان با سپيده، صدها گلوله ی آتشين از باالی ديوارهای قلعه بر سر سپاهيان گرسنه و 
خسته پرتاب شد و آن ها را تارومار كرد. يک سوم افراد توس كشته شدند. ديگر نمی توانستند 
محاصره را ادامه بدهند. ســپاهيان ناراضی بودند و اگر ادامــه می دادند، عليه فرماندهان 

خودشان شورش می كردند. علی رغم ميل توس، فريبرز فرمان عقب نشينی داد.
»چه می خواستم و چه نمی خواستم، بايد عازم اين سفر می شدم و قلعه ای را كه سپهساالر 

ايران با آن همه تجربه و آن سپاه عظيم در برابرش تسليم شده بود، فتح می كردم.
»با ويوان كه مشورت كردم، گفت می تواند يک ماهه ســپاه وهركانه را به بهمن  دژ 
برساند. من مدتی فكر كردم. بعد به ويوان جواب دادم كه به سپاه نيازی ندارم. اگر آن 

قلعه با نيروی نظامی قابل فتح بود، توس و فريبرز اين كار را می كردند. 
»با ويوان شبانه با كی اوســن خداحافظی كرديم و راهی سفر شديم. بعد از شكست 
فضاحت بار توس، هيچ كدام از ســرداران و فرماندهان حاضر نبودند بــا ما بيايند، به جز 
شــاهزاده ی جواني از كی نشــين كرمانيه يا كرمان امروزی، كه قومش سال ها پيش به 
خاطر بدی آب و هوا سرزمينشان را ترك كرده بودند و راهی غرب شده بودند، اما او به 

نمايندگی از مردمش در سپيد ارگ مانده بود تا ارتباط اقوام پرثو حفظ شود.«
آدورا پرسيد: »غرب؟ يعنی كدام طرف؟«

»در انشان مقيم شــدند، در قلمرو امپراتوری عيالم. به ياد سرزمين مادری شان، اسم 
قومشان را گذاشتند پرثو، كه در لهجه ی محلی بعدی به پارس  مشهور شد.«

آدورا بــا هيجان به زئير نگاه كرد. زئير ســرش را تكان داد: »اســم اين شــاهزاده، 
ائوروت اسپ بود، يا همان لهراسب شاهنامه.«
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بهمن دژ قلعه ای افسانه ای در تيپورستان بود، در مرز ايران و توران، نزديک دريای چيچست. 
می گفتند كنام ديوان و جادوگران است. قلعه ای سر به فلک كشيده كه هيچ  سالحی بر 
ديوارها و باروهايش كارگر نبود و آرزوی ناكام مانده ی شاهان ايران و توران، از ديرباز، 
فتح اين قلعه بود. كی اوسن می گفت موقعيت دژ بر باالی كوهی نزديک درياچه، امكان 
خوبی به ســاكنان اين قلعه داده تا جاده های آن حوالی را در اختيار بگيرند. ديوارهای 

صخره از سنگ های عظيم بود و هيچ دروازه ای نداشت.

كی خسرو و همراهانش شبانه در بيشه ای در دامنه ی قلعه اتراق كردند. همگی خفتان به 
تن بودند و سراپا مسلح. اسب ها را در عمق بيشه بسته بودند. آتش روشن نمی كردند تا 

كسی به حضورشان پی نبرد.
كی خســرو از ويوان كه با ولع گوشت سرد را گاز می زد، پرسيد: »خوب، نقشه ات 

چی است؟«
لقمه در گلوی ويوان گير كرد و به سرفه افتاد. خسرو مجبور شد چند بار به پشتش 

بزند تا راه نفسش باز بشود.
»نقشه ی من؟!«

»آره، تو تجربه ی جنگ های زياد را داری. هفت سال تمام در توران گشتی و هيچ كس 
پيدايت نكرد. من كه جوان و بی تجربه ام!«

ويوان حيرتزده  پرسيد: »ببخشيد! اما شما بوديد كه گفتيد بدون سپاه و لشكر راه بيفتيم 
و بياييم در كام مرگ! من فكر كردم شما نقشه ای داريد!«

كی خسرو شانه هايش را باال انداخت: 
»خوب، اشتباه فكر كردی. ظاهراً من هم اشتباه فكر كردم كه ممكن است تجربه ی 

تو به درد بخورد.«
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ويوان گفت: »من در جنگ با يک لشكر جلويم می دانم چه كار كنم، اما عادت ندارم 
كله ام را بكوبم به ديوار سنگی.«

كی خسرو كه به عادتی كه نمی توانست از سرش بيندازد، سرش را می خاراند،  گفت: 
»پس بايد اميدوار بنشينيم تا شايد زئير كمكمان كند.«

ائوروت اسپ كه در گوشه ای نشسته بود و شام می خورد و تا آن موقع ساكت مانده 
بود، با لهجه ي انشاني گفت: »صبح زود، موقع گرگ وميش، آن قدر نور هست كه اطراف 
قلعه را بررسی كنيم و آن قدر تاريک هســت كه نگهبان های قلعه ما را نبينند. حاال كه 

برنامه ای نداريم، بهتر است اول قلعه را بشناسيم و بعد شايد راهی پيدا شد.«
شبيه درباريان ديگر نبود، موها و ريش مجعد سياه داشت و الغر بود. پهلوان نبود، 

اما بسيار باهوش بود.
كی خســرو با دســت بر پشــت او زد: »آفرين! ببين ويوان! آدم اگر هدف بزرگ 
 دســت نيافتنی را بــه هدف هــای كوچک دســت يافتنی تقســيم كند، می توانــد به هر 

هدفی برسد.«
ويوان جواب نداد. از وقتی با خسرو جوان آشنا شده بود، آن قدر اتفاقات عجيب و 

غريب ديده بود كه انتظار هرچيزی را داشت.

تا بيست روز بعد هرروز در گرگ وميش صبحگاهی قلعه را بررسی می كردند. منطقه ی 
زيبايی بود. دريای بزرگ چند فرسنگ در شمال قلعه قرار داشت و در شرق، دشت زيبايی، 
پوشيده از گياهان سبزی بود كه برگ های متعدد ميخی و يک اََرش ارتفاع داشتند. روز 
سوم بود كه ائوروت اسپ راهابی را پيدا كرد كه نزديک صد گام پايين تر از پايه ی ديوار 
شــرقی قلعه از دل كوه بيرون می آمد و تا دشت سبز می رسيد. عرض راهاب گنجايش 
عبور يک نفر را داشت. اما نكته ای كه آن ها را نگران كرد، مايع سرخ رنگ باريكی بود 
كه به جای آب در اين مجرا جاری بود. و نگرانی شان وقتی بيشتر شد كه ويوان كمی از 
آن را چشيد و گفت خون است. خون در انتهای راهاب به روی زمين می ريخت و پای 

گياهان سبِز دشت، در خاك فرومی رفت.
كی خسرو پرسيد: »چه طور توس از اين راهاب به داخل قلعه نفوذ نكرده؟«

ويوان گفت: »هربار فقط يک نفر می تواند از اين مجرا بگذرد. اگر كسی آن طرف 
منتظر باشد، می تواند يكی يكی كسانی را كه از مجرا وارد قلعه می شوند، بكشد و كسانی 
كه اين  طرف هستند، هيچ وقت متوجه نشوند. توس فرمانده ی باهوشی است و هيچ وقت 

سربازانش را اين طوری به خطر نمی اندازد.«
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ائوروت اسپ گفت: »اما آن ها را فرستاد تا از ديوار باال بروند و آب پز بشوند.«
ويوان شانه هايش را باال انداخت و جوابی نداد.

پس از بيست روز تنها نتيجه ای كه در دست داشتند، همان راهاب خون آلود بود.

 »شاهزاده، هرچقدر هم كه اصرار كنيد، نمی گذارم شما برويد.«
كی خسرو كه تمام بعدازظهر را به بحث با ويوان گذرانده بود، گفت: »ويوان، فقط يک 
بار ديگر می گويم: اين دژ را با نيروی نظامی نمی شود فتح كرد. اين پيامی به ما می دهد. 
بايد از خودمان بپرسيم كه اصاًل اين دژ چرا بايد فتح بشود؟ وقتی چرايش را پيدا كرديم، 

راه گشودن دژ را هم می فهميم. پس بايد مخفيانه وارد دژ بشويم.«
»من كه مخالفت نمی كنم! می گويم بگذاريد من بروم و سر و گوشی آب بدهم.«

»قرار است من لياقت خودم را برای شاهی ثابت كنم، نه تو. اگر من هوش كافی برای 
پيدا كردن راه باز كردن دژ نداشته باشم، لياقت شاهی بر هفت كشور را ندارم. اين حرِف 
آخر من است. من فرمانده ی توام. اگر باز هم اصرار كنی، خلعت می كنم و می فرستمت 

به سپيد ارگ.«
ويوان سكوت كرد. كی خسرو لبخند زد: »شب، من از اينجا وارد می شوم. اگر خورنه 
واقعاً با من باشد، آسيبی نمی بينم. اما هر اتفاقی ممكن است. اگر تا ظهر فردا برنگشتم، 
 شبرنگ را همين جا توی همين دشــتی كه گياهانش را خيلی دوست دارد، آزاد كنيد 

و برگرديد.«

بقيه ی بعدازظهر را به سكوت گذراندند. ويوان هيچ  نمی گفت و در گوشه ای ساكت نشسته 
بود. كی خسرو و ائوروت اسپ به اسب ها رسيدند و اسلحه ی كی خسرو را آماده كردند. 

سپس كی خسرو گفت می خواهد چند ساعت بخوابد تا شب سرحال باشد.
ماه به سقف آسمان رسيده بود كه ائوروت اسپ كی خسرو را بيدار كرد. بدون سروصدا 
آماده شد، از ميان اسلحه ی همراهش فقط شمشيرش را برداشت و به كمرش بست. با هم 
به طرِف خروجی راهاب حركت كردند. مهتاب نور كافی برايشان فراهم می كرد و حال 
و هوای افسرده ای به آن كوهستان می بخشيد. قبل از رفتن به داخل مجرا گفت: »كنار اين 
مجرا نمانيد. اگر مرا به تله بيندازند، حتماً اينجا را می گردند تا همدستان مرا هم بگيرند. من 

يک جوری به شما خبر می دهم. هر اتفاقی افتاد، فردا ظهر از اينجا برويد.«
 ويوان و ائوروت اســپ را در آغوش گرفــت و بدون حرف بيشــتری، از مجرا به 

داخل رفت.
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عبور از آن داالن انگار يک قرن طول كشــيد. تاريكی مطلق، مخلوطی از بوی خون و 
خشِت مرطوب، و فقط يک مسير به سمت جلو، كه نمی دانست به كجا می رسد، و مطمئن 
هم نبود ديگر هرگز از اين راه برگردد. چيزی ته ذهنش آزارش می داد. انگار كسی از قعر 
روحش می خواست با او حرف بزند. اما كی خسرو همان طور كه چهاردست وپا، با تقالی 
زياد خودش را در آن داالن تنگ به جلو می كشيد، حس می كرد دلش نمی خواهد در 
آن تاريكی و سكوت، با آن شخِص درونش تنها بماند و حرف هايش را بشنود. زير لب 
شروع كرد به خواندن الاليی ای كه مادرش برايش خوانده بود و از پلنگی می گفت كه 
در كوه می ناليد، گرگ خسته ای كه می خواند، شيری غمگين و دلشكسته، بلبلی چشم به 
راه بهار، آهويی كه دلش از او می گريخت، ببری زخمی كه نبايد از پا می افتاد، توسنی كه 
نبايد می نشست، عقابی كه نبايد خسته می شد، و ققنوس پيری كه از ميان خاكسترهايش 

جوان برمی خاست.

ذهنش خاموش شد، احساس كرد راحت شده. در آن داالن هوا كم بود و آن آواز باعث 
شد احساس رخوتی به او دست بدهد. دلش می خواست همان جا دراز بكشد و بخوابد. حتا 

چند لحظه ای هم دراز كشيد. با خودش گفت: »فقط كمی... تا نفسم سِر جايش بيايد.«
اما بعد كه ديد خستگی دارد بر او مستولی می شود، دوباره به خودش فشار آورد و 
به حركت درآمد و دوباره شــروع كرد به خواندن: »الال الال ای گل ياس، ققنوس پير 

جوون برخاست...«
با برخورد دستش با فلِز سرد، آوازش را قطع كرد. سرش را باال آورد و با نوميدی، 
از الی نرده ی فلزی كه به آن سوی داالن راه داشت، بيرون را نگاه كرد. مهتاب، رنگی 
نقره ای به آن باغ زيبا بخشيده بود كه به روی كی خسرو بسته بود. هيكلش از ميان ميله های 
فلزی نرده نمی گذشت و آن قدر محكم بود كه كی خسرو كه در آن داالن فضای عمل 
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نداشت، نتواند نرده را از جا بكند. شايد اگر ائوروت اسپ می آمد كه خيلی الغرتر از او 
بود، می توانســت از بين ميله ها بگذرد، اما او نه. با خودش فكر كرد: »خوب شد ويوان 

نيامد، او حتا در داالن هم جا نمی شد، چه برسد به گذشتن از اين نرده.«
همان جا نشست و باغ را تماشا كرد. تجربه به او نشان داده بود كه در چنين بن بست هايی 
بهتر است مدتی صبركند. اغلب باالخره راهی پيدا می شد. هرچند اين بار شک داشت كه 
راهی جز برگشتن از همان داالن و رفتن به سراِغ ويوان و ائوروت اسپ مانده باشد و اين 
فكر عصبی اش می كرد. اگر اين راه بسته می ماند، بايد برمی گشت. سرافكنده، به كی اوسن 
می گفت كه او هم مثل شاهان و سرداران و شاهزادگان ديگر، در گشودِن بهمن دژ ناكام 
بوده. آن وقت معلوم می شد كه خورنه با او نيست، چرا كه افسانه ها می گفتند تنها صاحب 
خورنه می تواند اين قلعه را تسخير كند. به ياد آن عبور معجزه آسا از وهرود افتاد. آن مرد 
سبزپوش اســرارآميز گفته بود خورنه كمكش می كند از رود بگذرد، و همين طور هم 
شد. مرد، آن شب به او ياد داد چه گونه از جام ورجاوند استفاده كند. هرچند معنای آن 
جمله ی جادويی را به او نگفته بود، اما به او ياد داده بود چه گونه آن را احساس كند و 

اراده كند كه از مانِع پيِش رويش بگذرد.
دست در لباسش كرد و جام را بيرون آورد و در تاريكی خطوطی را كه رويش حک 
شده بود، لمس كرد. در اين فكر بود كه جمله ای را كه زئير به او ياد داده بود، بر زبان 

بياورد، كه ناگهان رشته ی افكارش پاره شد.
»اول مطمئن شو كه می خواهی وارد بشوی.«

كی خسرو ديگر اين صدا را بهتر از آن می شناخت كه از شنيدنش در آن ظلمت و 
خفقان، وحشت كند. سرش را باال آورد و دو پا را ديد كه در آن طرِف نرده ايستاده بود. 

پاها خم شدند و روی زمين زانو زدند و سِر تاريكی جلوی نرده ها آمد.
با خنده گفت: 

»انتظار داری همين جا بمانم؟«
زئير گفت: »من اســتفاده از جام را به تو يــاد دادم، اما اگر قرار باشــد همين كه به 
 بن بست مي رسي، به جای اســتفاده از مغزت به جام پناه ببري، آن وقت ديگر خورنه به 

دردت نمی خورد.«
 كی خســرو گفت: »االن تــوی اين تاريكــی كه نمی شــود جنبيد، مغــزم چه كار 

می تواند بكند؟«
زئير گفت: »اول مطمئن شو كه می خواهی وارد دژ بشوی.«

كی خسرو گفت: »خوب، مطمئنم.«
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زئير گفت: »ببين، اگر االن برگردی، با ويوان و همراهانت به سپيد ارگ می رويد. 
شرمی در ناكامی ات نيست. تو هم مثل خيلی های ديگر، ناموفق بوده ای. شايد اصاًل قرار 

نيست بهمن دژ باز بشود. شايد حقيقتی كه اينجا نهفته است، پنهان باشد بهتر است.
»به هر حال، چيزی از دست نمی دهی. برای تصاحب تخت شاهی، تو و فريبرز بايد 
آزمون ديگری را از ســر بگذرانيد كه شايد به اين سختی نباشد. شايد هم اگر اوسن را 
متقاعد كنی كه پادشاهی را به فريبرز بدهد، اين بار ديگر اصرار نكند و از مشكالت بسيار 

نجات پيدا می كنی.«
 كی خســرو گفــت: »دوســت نــدارم كاری را نيمه تمام رهــا كنم و برگــردم. در 

را باز می كنی؟«
زئير گفــت: »تماِم اين خطر و زحمت را قبول كرده ای تا ثابت كنی لياقت شــاهی 
را داری. اين فكری اســت كه از وقتی وارِد اين داالن شــده ای، دارد آزارت می دهد و 

می خواهی با الاليی آن را بخوابانی.«
دِل كی خسرو پايين ريخت. اين مرد از افكار درونی او هم خبر داشت.

»دو بار به تو پيشنهاد حكومت شده و هر دو بار تظاهر كرده ای كه مايل نيستی شاه 
بشوی؛ و هر دو بار، هروقت ترديدی در سزاواری تو نشان داده اند، سعي كرده اي خالفش 
را ثابت كني. بار اول، از دربار فرنگرسين بيرون آمدی و راهی ايران شدی، و حاال، در 
برابر ترديد توس و فريبرز، عازم اين ماجرای عجيب شده ای. اولين مرحله در سزاواری 
خورنه، پذيرفتن آن چيزی است كه هستی. به خودت دروغ نگو. تو شيفته ی شاه شدنی. 
هنوز كودكی فقيرانه ات را فراموش نكرده ای. هنوز از خشــم اينكه تو را در نوزادی از 
زندگی پرناز و نعمِت شاهانه محروم كردند و به چوپان ها سپردند، رها نشده ای. می خواهی 
شاه بشــوی تا به همه ثابت كنی اشتباه كرده بودند. سايه ی ســياوش روی سرت است. 
هرجا می روی، هركار می كنی، همه در تو ســياوش را می بينند. همه به ياد پهلوانی اش، 
شرافتش، نجابتش، نبوغش می افتند. تو فقط خاطره ی سياوشی. می خواهی ثابت كنی كه 
كی خسرويی، نه سياوش. اما باور كن كه رسالت اصلی سياوش، نه ساختن سياوشگرد 

بود و نه راندِن سودابه. سياوش در اين دنيا بود تا كی خسرو به دنيا بيايد.«
كی خسرو ساكت بود و هيچ نمی گفت. زئير هم ساكت شد.

سرانجام كی خسرو گفت: »اينجا خفه اســت و پاهايم دارد خواب می رود. چه كار 
بايد بكنم؟«

»اگر از اين دريچه بگذری، از مرحله ای گذشته ای كه ديگر برگشتی ندارد. می خواهم 
اين را بدانی. پشت اين نرده ها حقيقتی پنهان است كه اگر آن را بفهمی، زخمی به روحت 
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وارد می كند كه داغش تا ابد ــ و وقتی می گويم تا ابد، يعنی تا ابد ــ با تو می ماند. كابوس 
شب هايت می شود. مجبورت می كند دوست هايی را از دست بدهی، زخم هايی بزنی كه 
نمی خواستی بزنی، قتل هايی بكنی كه نمی خواستی بكنی، و جاهايی را ويران كنی كه 

می خواستی آباد باشند. با ورود به اين دژ، ديگر روی شادی را نخواهی ديد.«
كی خسرو باز هم فقط در سكوت گوش می داد.

»اگر از اينجا برگردی، شــايد شادی نصيبت شود و شايد غم، يا مخلوطی از هردو، 
مثل آدم های ديگر. اگر بگذری، چنان غمی درونت النه می كند كه مثل هيواليی قلبت 
را در اختيار می گيرد و ديگر رهايت نمی كند.« و بعد از مكثی گفت: »هرچند، آن غم تو 

را از آدم های ديگر جدا می كند.«
كی خسرو ساكت بود.

زئير گفت: »اگر انتخابت پيش رفتن باشد، نيازی به استفاده از جام نيست.«
و وقتی باز هم كی خسرو سكوت كرد، با صدای محكم تری پرسيد: »باالخره چه كار 

می كنی؟ می خواهی همان تو بمانی؟«
كی خسرو گفت: »می خواهم پيش بروم.«

زئير فقط گفت: »به جای اينكه ســعی كنی نرده را از جا بكنــی، آن را باال بكش. 
كشويی است. باز می شود.«
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وقتی بيرون آمد، زئير و زِن همراهش بيرون دريچه منتظرش بودند. كی خسرو بی حرف 
نگاهی به اطرافش انداخت. باغ زيبايی بود، اما خيلی بزرگ نبود. ميوه های متنوع درختان 
رنگارنگ زير مهتاب می درخشيد؛ سيب، انار، گالبی، چندين درخت توت و ده ها ميوه ی 
ديگر كه كی خسرو نمی شناخت. باغ ساكت و خالی بود و جنبنده ای در آن نبود. داالنی كه 
شاهزاده ی جوان از آن بيرون آمده بود، بعد از دريچه، در كف باغ ادامه داشت و باريكه ی 

خون داخل آن كه در آن تاريكی به سياهی می زد، در تمام طول مجرا ادامه داشت.
پرسيد: »حاال بايد چه كار كنم؟«

زئير گفت: »اصرار داشــتی وارد بشوی. می خواســتی قلعه را فتح كنی. اما چه طور 
می خواهی چيزی را كه نمی شناسی فتح كنی؟«

كی خسرو متوجه زن شد كه با چشم های گردشده به آن دو نگاه می كرد. چشم هايی 
كه بعد از ماهی كه از باالی ديوارهای بلند قلعه به باغ می تابيد، درخشــان ترين چيِز در 

اطرافش بود.
»بانو. شما كی هستيد كه هميشه با اين مرديد و هرگز سخنی نمی گوييد؟«

زن سعی كرد چيزی بگويد، اما نتوانست.
زئير برای اولين بار در تمام اين دوران، آهی كشــيد: »اين زن تسالی من است. در 
زمانی كه همه ی راه ها به روی من بسته بود، او دری را باز كرد كه نمی خواستم گشوده 

شود. االن سپاسگزارم كه اين كار را كرد.«
لرزش صدايش را مهار كرد: »االن مهم نيست كه اين زن كی است. مهم فتحی است 

كه اين قدر چشم به راه آنی.«
كی خسرو چشم هايش را به باريكه ی خوِن جاری در داالن دوخت و انگشت هايش 
را به داخل موهايش كرد: »حسی به من می گويد سرچشمه ی اين خون، راه گشودِن اين 

قلعه است.«



249

زئير جوابی نداد. كی خســرو جلو افتاد و باريكه ی خــون را دنبال كرد. از ميان باغ 
گذشت، از گذرگاه های باريک و سنگفرش شده گذشــت، و به قصری در انتهای باغ 
رسيد كه باريكه ی خون، از ناودانی در ديواِر آن جاری بود و به درون جوی می ريخت. 

ناودان از اتاقی در برج بلند باالی قصر بيرون می آمد.
كی خسرو به اطرافش نگاه كرد تا از زئير سؤالی بكند، اما او را نديد. برگشت و از 
دِر كوچكی كه به قصر باز می شد، وارد شد. قصر هم مثل بقيه ی باغ خالی بود. شروع 
كرد به باال رفتن از پلكان مارپيچ بلندی كه به برج بلند باالی قصر می رسيد. مشعل های 

ديواری روشنايی خوفناكی به قصر خالی می بخشيد.
به نظرش رسيد كه يک سال طول كشيد تا به باالی برج رسيد. آن باال دِر كوچكی بود 
كه قفل مفرغی بزرگی بر آن بود. كی خسرو سعی ناكامی كرد كه در را باز كند. شمشيِر 

پدرش را كه به كمرش بسته بود، برداشت و با تمام قوايش بر قفل ضربه زد.
آهن بر مفرغ غلبه كرد و قفل متالشی شد. كی خسرو اهرِم در را باال برد و در با صدای 

قژقژ باز شد. آرام وارد اتاق شد.
اتاق آن قدر تاريک بود كه مجبور شد برگردد و يكی از مشعل های ديواری را بردارد. 

وقتی مشعل را در اتاق باال گرفت، صحنه ای كه ديد دلش را پايين ريخت.
جسد مردی تنومند با ردايی ســفيد بر روی تختی در ميان اتاق قرار داشت. اما مرِد 
مرده، َسر نداشت. انگار تازه مرده بود، چرا كه از گردِن بريده اش، قطرات خون به درون 
حوضچه ای خشتی در كف اتاق می ريخت كه حفره ای در كف آن بود و خون جمع شده 

در تشت، از آن پايين می رفت.
با وحشت به جسد چشم دوخته بود و نمی دانست چه كار كند. با قدم های لرزان به 
تخت نزديک شد و مشعل را باال گرفت. دست های جسد بر روی سينه اش قفل شده بود. 

چشمش به پنجره ی كوچكی بر ديوار باالی سر جسد افتاد كه دريچه هايش بسته بود.
جلو رفت و پنجره را باز كرد. مهتاب از راه پنجره وارد شــد و بر روی جسد افتاد. 
از پنجره بيرون را نگاه كرد و دشِت خاكستری را ديد كه سوسوی كوچكی در ميان آن 

می درخشيد. حتماً همراهانش بودند. قرار نبود آتش روشن كنند.
اتاق خالی بود. به جز آن تخت و آن حوضچه، فقط صندوقی گوشه ی اتاق بود. به 

طرف صندوق رفت و سعی كرد بازش كند. اما نتوانست.
به طرف تخت برگشت و دوباره مشــعل را باال گرفت. زئير گفته بود در اين دژ با 
حقيقتی تكان دهنده روبه رو می شود؛ و او اكنون در كناِر جسدی سربريده ايستاده بود. 

اين جسد چه می خواست به او بگويد؟
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 كنار تخت بر زمين نشســت و منتظر ماند. ميلی مهارنشــدنی در دلــش او را آنجا 
نگه می داشت. می خواست بداند آن مرِد مرده كيست. اگر منتظر می ماند، حتماً اتفاقی 
می افتاد. اگر قرار بود به حقيقتی پی ببرد، اين حقيقت در َســری پنهان بود كه بر گردِن 

اين جسد نبود.
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با شنيدن صدايی كه از پشِت  دِر اتاق می آمد، از خواب پريد. همهمه ی چند زن بود. سرش 
را باال آورد و از پنجره ديد كه خورشيد در حال طلوع است. با عجله برخاست و دريچه 
را بست. مشعل مدت ها بود خاموش شده بود. تنها راهِ خروج، همان دری بود كه صدای 
همهمه از پشتش می آمد. به اطراف اتاق نگاه كرد و سرانجام خودش را به صندوق رساند 

و درست قبل از آنكه در باز شود، پشت آن پنهان شد.
زن های سفيدپوش يكی يكی مشعل به دست وارد شدند. كی خسرو دوازده مشعل را 
شمرد. زن ها بعد از ورود به اتاق، پنجره را باز كردند و نور صبحگاهی به درون اتاق تابيد. 
مشعل ها را خاموش كردند و دوِر تخت حلقه زدند. يكی از زن ها به طرف صندوق آمد و 
كی خسرو ناچار شد سرش را بدزدد تا زن او را نبيند. زن كليدی را در قفل صندوق انداخت 

و درش را باز كرد. خم شد و از داخل صندوق چيزی را برداشت و در را دوباره بست.
كی خسرو سرش را دوباره باال آورد. صندوقچه ی جواهرنشانی در دسِت زن بود. زن 
به حلقه ی زناِن ديگر پيوست، اما با اينكه همه شان يک لباس بودند و از دور شبيه هم به 
نظر می رسيدند، خسرو از همان جايی كه بود، او را تشخيص می داد. چيزی در او بود كه 
با بقيه فرق داشت. خيلی راحت می شد فهميد سركرده ی آن زن ها اوست؛ با آن موهای 
چين خورده ی خرمايی، قِد بلند، بدِن ورزيده و خوش اندام و صورت بيضی، و چشم های  

درشتی كه در نور مشعل برق می زد و اندوه و خشمش را يكجا منعكس می كرد. 
زِن قدبلند از داخل صندوقچه چيزی را بيرون آورد و باال گرفت. 

زن ها شروع به همسرايی كردند:
»ای پادشــه خوبــان، داد از غــِم تنهايــی، دل بی تــو بــه جــان آمد، وقت اســت 

 

كه بازآيی...«
كی خسرو سرش را باالتر آورد و با وحشت ديد آن  چيزی كه زن در دستانش باال 

گرفته، سِر بريده است.
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زن  سر بريده را پايين آورد و بر روی گردن گذاشت. همگی خواندند:
»جان می دهم از حســرت ديداِر تو چون صبح، باشــد كه چو خورشــيد درخشان 

 

به در آيی؛ در تيره شــِب هجِر تو جانم به لب آمد، وقت اســت كه همچــون مه تابان 

 

به در آيی...«
سرانجام سكوت كردند و به جسِد يكپارچه چشم دوختند و منتظر ماندند.

سر، فقط چند لحظه روی گردن ماند. بعد غلتيد و از جسد دور شد.
صدای شيوِن زن ها اتاق را پر كرد و اين بار مويه كردند:

»ماهــی و مــرغ دوش ز اَفغــان مــن نخفــت، وان شــوخ ديده بيــن كــه ســر از 

 

خواب بر نكرد...«
زِن قدبلند كه سر را آورده بود، دوباره آن را برداشت و همان طور كه اشک می ريخت، 

پيشانی اش را بوسيد و در صندوقچه گذاشت. 
صدای گريه ی زن ها در اتاق باال گرفت:

»بگذار تا بگريم، چون ابر در بهاران؛ كز سنگ ناله خيزد، روِز وداع ياران...«
كی خسرو دوباره در پشِت صندوق پنهان شد، چرا كه زن دوباره می خواست صندوقچه 
را در صندوق بگذارد. زن، پس از اينكه دِر صندوق را بست، از آن فاصله گرفت. دوازده 

زن دور اتاق ايستادند و گفتند:
»ای بيگانه، هركه هستی، خودت را بنمايان، كه ما می دانيم غريبه ای به آرامگاه مقدس 

نفوذ كرده است.«
كی خسرو آرام از پشت صندوق بلند شد و نور آفتاب مشرق از پنجره بر روی صورتش 
افتاد. زن ها وحشت زده عقب رفتند و با چشم های حيران، به آن جوان كه صورتش در نور 

می درخشيد، خيره شدند.
كی خسرو من من كنان گفت: »من قصد نداشتم اهانتی بكنم...«

اما وقتي ديد زن ها جلويش زانو زدند، حرفش را قطع كرد. درست نمی فهميد چه 
اتفاقی افتاده، اما ظاهراً اين زن ها خصومتی با او نداشتند.

زن ها دوباره شروع به خواندن كردند: »زهی خجســته زمانی كه يار بازآيد، به كام 
غمزدگان غمگسار بازآيد...«

زن ها از جا بلند شدند و زِن قدبلند، جلو آمد: »خوش آمدی...«
صورتش در آن آميزه ی نور مشعل و نور صبحگاهی می درخشيد. شاهزاده ی جوان 
كه هرچه می گذشت، گيج تر می شــد، به چشم های عسلی درشت و خاِل روی گونه ی 

چپ زن خيره شد و زير لب گفت: »بانو، من نمی فهمم.«
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زن زيبا بود، پوست لطيفش در نور مشعل می درخشيد و چشم های درشتش دل را 
می لرزاند، اما خسرو در آن  چشم ها می ديد كه اگر الزم باشد، اين زن می تواند هر حريفی 

را از پای دربياورد.
زن لبخند زد و خاِل روی گونه اش باال رفت: »ناِم من شومهان است. سركرده ی زنان 
بهمن دژ كه نسل در نسل در اختيار زنان بوده است. اين زنان، پرستندگان اَِشه، ايزدبانوی 
نظم كيهانی و راستی هســتند و دالورتر از همه ی پهلوانان پرثو يا تورانی، و برای همين 
هرگز هيچ سپاهی نتوانسته بهمن دژ را تسخير كند. اَِشه به هر سوی روی بياورد، بهروزی 
و بركت را نصيب آن سرزمين می كند. اَِشه در پادشاهی فريدون در خونيرث بود، اما در 
آغاز جنگ های ايران به بهمن دژ پناه آورد و از هردو سرزمين روی پوشاند، چرا كه نيِت 
اين جنگ ها انتقام جويی بود. سياوش تنها كســی بود كه كينه را از دلش بيرون كرد و 
فرصتی برای آشتی و بازگشت دوباره ی اَِشه فراهم آورد. مادرم به نمايندگی از اَِشه، در 
توران در خدمِت سياوش بود. آنگاه كه سياوشگرد را بنا می كرد، او كنارش بود. بركت 

دوباره به زمين بازگشته بود و شوق حكومِت  دوباره ی اَِشه را بر زمين داشتيم.
»اما مرِگ سياوش آخرين اميد ما را از ميان برد. مادرم كالبد سياوش را قبل از آنكه 
دژخيمان فرنگرسين آن را ببرند، به اينجا آورد. سروشی به ما گفت كه سياوش بازمی گردد، 
آنگاه كه اين خون سياوش از جريان بازايستد. اما خوِن سياوش سال ها جاری بود و اين 
دشت را سيراب كرد. از خون سياوش اين دشت پوشيده از گياه شد. گياهی كه ما نامش 
را خون اسياوشان گذاشته ايم و درمانگر بســياری از دردهاست... تو اگر تا به اينجا راه 
يافته ای، كسی نيستی جز سياوش، يا كی خسرو، خوِن زنده ی سياوش... بهمن دژ اينک از 

آِن توست، و همه ی ما در خدمِت تو...«
كی خسرو با وحشت رويش را به سمت جسد برگرداند: »اين جسِد سياوش است؟ 

پدِر من؟«
زن جواب نداد. به طرف صندوق رفت و دوباره صندوقچه ی حاوی ســِر بريده را 

بيرون آورد و در دسِت كی خسرو گذاشت.
»سياوش از زمانی كه گروی زره سِر بی گناهش را بريد، اينجاست و خونش همچنان 
جاری. تنها صاحب خورنه می تواند او را به آرامش برساند. اگر تو فرهمند باشی، كسی 

جز تو نمی تواند سياوش را در عبور كمک كند.«
كی خسرو صندوقچه را گرفت و با دسِت لرزان، درش را بازكرد. وقتی چشمش به 
آن چشم های گشوده و آن صورت كه از درد درهم پيچيده بود افتاد، بغض گلويش را 

گرفت. زير لب گفت: »زئير...«
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زن گفت: »خوِن ســياوش خاطره ی كاملی از زندگی و مرگ او را در خود دارد. 
برای همين جاری بود و بند نمی آمد. می خواست خاطره ی سياوش فراموش نشود و از ياد 
مردم نرود كه چه گونه زندگی كرد و چرا مرد. حاال كه شاهِ  زنده آمده است، خاطره ی 

او در تو دوام خواهد يافت.«
كی خسرو می دانست كه اين حرف حقيقت ندارد. او هيچ خاطره ای از پدرش نداشت. 
به جز حرف های ضد و نقيضی كه ديگران زده بودند، هيچ وقت درست نفهميد كه سياوش 
چه طور زندگی كرد و چرا مرد. و حاال، خاطره ی سياوش نمی توانست از راه او تداوم يابد، 

چرا كه خاطره در آن خون نهفته بود كه كی خسرو نمی دانست چرا ريخت.
به زن گفت: »بايد كمی از خون سياوش را با خودم بردارم.«

زن جوابی نداد. جريان خون قطع شــده بود و فقط كمی خون مانده بود كه كِف 
حوضچه جمع شده بود و به زودی از راه حفره به آبگذر می رسيد و برای آخرين بار آن 

دشِت پوشيده از گياه پرسياوش را سيراب می كرد.
كی خسرو جام زره توشتره را از داخل لباسش بيرون آورد و از خوِن حوضچه پر كرد. 

بعد جام را باال آورد و به داخل آن نگاه كرد.



255

»آن لحظه، بعدها بارها و بارها فكرم را مشغول كرد و خيلی وقت ها فكر می كردم كاش 
اين كار را نمی كردم.«

آدورا پرسيد: »نفهميدم چه شد. فقط ديدم كی خسرو در جام خيره شد و چند دقيقه ای 
به همان حال ماند.«

زئير گفت: »گردابی در خوِن دروِن جام ديــدم. خون چرخيد و چرخيد و مرا در 
خودش كشيد. چيزی تقريباً مثل حالی كه به خودت دست داد، وقتی برای بار اول با جام 
سفر كردی. و بعد احساس كردم زمين خورده ام. وقتی بلند شدم، چند لحظه سرگيجه 

داشتم، هياهويی مبهم مي شنيدم و گوشم زنگ می زد. بعد، كم كم اطرافم را ديدم.
»همان كسی كه لحظه ای پيش با سِر بريده جلوی من روی تخت بود، در اتاقكی تاريک 
كه فقط با نوِر جام روشن می شد، با دست و پای در زنجير و تِن زخمی و خون آلود، نشسته 
بود. لباس سياهی تنش بود و به خأل خيره شده بود. اين را فهميدم كه وقتي مرا مي ديدند 

و مي گفتند رستاخيز دوباره ي سياوشم، اغراق نمي كردند.
»مرا كه ديد، لبخند زد و گفت: ‘منتظرت بودم كی خسرو. فرصت خيلی كم است.’ 
بدون اينكه چيزی بگويم، با حيرت نگاهش می كردم. در تمام اين سال ها فقط اسمش را 
شنيده بودم. می دانستم پدرم است و در توران كشته شده، عده ای می گفتند خيانتكار است 
و عده ای او را قهرمان شهيد می دانستند. اما هيچ وقت با ماجرای سياوش ارتباط برقرار نكرده 
بودم. حاال، وقتی بازويش را ديدم كه از زخِم تير خون آلود بود، وقتی چشم های غمگينش 
را ديدم كه با آن محبت به من نگاه می كرد، برای اولين بار حس كردم پدری داشته ام. بغض 
گلويم را گرفت. جلو رفتم و كنارش نشستم و دستش را گرفتم. با مهربانی دست به موهايم 
كشيد و گفت:  ‘در بهار جوانی و معصوميتی، كاش اين بهار نمی گذشت.’ گفتم: ‘چه شده 
پدر؟ چرا به اين روز افتادی؟’ آهی كشــيد و همان طور كه با دست هاي زنجيرشده اش 

سرش را مي خاراند ــ و فهميدم اين عادت از كجا به من رسيده ــ جواب داد: 
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»‘كی خسرو، اگر اينجايی، يعنی بهمن دژ را گشوده ای و جام در دست توست. از اين 
لحظه، سرنوشت تو شروع می شود.’

»گفتم: ‘از من حرف نزنيم. از خودت بگو، كه فقط در افسانه ها اسمت را شنيده ام.’
»به پنجره ای كه نور گرگ وميش از آن می تابيد، نگاه كرد. اشک در چشمش حلقه 
زده بود. گفت: ‘آفتاب كه باال بيايد، خورشيد عمر من غروب می كند. گروی زره دارد 
خنجری را كه قرار است گلوی مرا ببرد، تيز می كند. فريگيس دارد پای اين برج گريه 
می كند و مرا صدا می زند. تماِم ديشب را پيش فرنگرســين بوده و التماس كرده كه از 
خون من صرف نظر كند، نمی داند بی فايده اســت، كه جان خودش هم در خطر است. 
پيران دارد به تاخت به سمت گنگ می تازد تا جلوی قتل مرا بگيرد، اما نمي داند كه دير 
مي رسد. گرسوَزد در قصر قدم می زند و فكر می كند خيانتی كه به من كرد، به مصلحت 
توران بوده. فرنگرسين دِر اتاقش را بسته و به خودش می پيچد. هرگز به من فرصتی نداد 
تا از خودم دفاع كنم. فكر می كند عشقش به من تا به حال كورش كرده و توران را به 
خطر سقوط كشانده. گئيری... گئيری خبر ندارد. خيلی دير خبردار می شود. با فريگيس 

دست كم فرصت وداع داشتم، اما گئيری...’
»اشک از گوشه ی چشمش چكيد. ادامه داد: ‘سال ها چشم انتظار اين لحظه بودم و 

حاال كه وقتش است... می ترسم.’
»پرسيدم: ‘چرا می خواهند تو را بكشند؟ مگر تو صلح نمي خواستي؟’

»لبخند زد و گفت: ‘كی خسرو، كی خسرو. سال ها كه از اين ماجرا بگذرد، خودت 
می فهمی چه شد، به چشم خودت می بينی چه شد. اما همين را برايت می گويم كه من 
صلح را به زمين آوردم... اما از راهِ تو. صلح و جنگ، مثل مرگ و زندگی، دو طرِف يک 
گويَند. مرزی ميانشان نيست. شب و روز برای وجود، نيازمنِد همند. صلح و جنگ بدون 
همديگر وجود نخواهند داشت. هزاران سال از عمر بشر خواهد گذشت، همواره عده ای 
می كوشند صلح را برقرار كنند و عده ای ديگر آتش جنگ را می افروزند و جايشان را 
با هم عوض می كنند. مسئله ی خير و شّر نيست، همه ی صلح خواهان و جنگ افروزان، 

اشاوان ها و انگراوان ها، به دنبال دليل وجودشان می گردند.’
»گفتم: ‘چه طور می توانم شما را نجات بدهم؟’

»‘اين سرنوشت را خودم انتخاب كرده ام. كسی نمی تواند عوضش كند. تو به فكر 
نجات خودت باش.’

»‘من در خطر نيستم پدر، دژخيم تو را می خواهد.’
»جواب نداد و به روشنايی كه داشت در اتاقک پخش می شد، نگاه كرد.
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»پرسيدم: ‘چرا تو را می كشند؟’
»‘من خودم را گروگان كردم تا صلح ميان دو ســرزمين برقرار شود. صلحی كه با 
گرو گذاشتن جان يک نفر برقرار شود، به تُردِی پلی از چوب پوسيده است كه بر روی 
مغاك بگذارند. فرنگرسين و اوسن نمی خواهند صلح برقرار شود. نفرت جان هردوشان را 
پر كرده. فرنگرسين فرصتی به صلح داد، اما عمرش دراز نبود. از همان روزی كه ايران را 

ترك كردم، می دانستم اين صلح، عمری دارد و خوِن من مُهر پايانش خواهد بود.’
»‘پس چرا؟ چرا به توران رفتی؟’

»‘تا ثابت كنم كه جنِگ بشر با بشر نيست. آيندگان حقيقت را خواهند فهميد. من 
به جای جنگ با توران، به جنگ با قدرت عظيم تری برخاستم. رودهای خروشان را مهار 
كردم و به نهرهايی رام در سياوشگرد مبدل كردم. علف های هرز را كندم و دانه كاشتم. 
شمشير و گرز را به خيش و كلنگ مبدل كردم. صحراگردان را در شهر مستقر كردم و 

نشان دادم كه بهروزی انسان در دست خودش است. من راه را برای تو مهيا كردم.’
»‘برای من؟’

»‘راهی برای جلوگيری از جنگ نيست. اوسن و فرنگرسين هردو مستبدند. هركدام 
در جنگ پيروز می شــدند، چيزی برای دو كشور عوض نمی شد، جز اينكه به جای دو 
نفر، يک نفر خودكامه بر آن ها حكومت كند. حاال دست كم از ترِس هم، كمتر به مردم 
فشار می آورند، وقتی يكی از دو حريف از ميدان خارج شود، ديگر چيزی جلودار ظلم 
و ستم آن يكی نيست. اوسن و فرنگرسين هيچ كدام نبايد پيروز شوند. استقالل دو كشور 
بايد حفظ شود. تو می توانی جنگ را تمام كنی. و مراقب باش، چون وقتی جنگ تمام 

شود، فساد قدرت سراغ تو هم می آيد.
»‘خســرو، نمی توانی جلوی جنگ را بگيری. پس اگر وارد جنگ شدی، عادالنه 
بجنگ. به حريفت احترام بگذار. برای گرفتن انتقام خون من نجنگ. بجنگ تا به دشمنت 
مهر بورزی. هيچ كس نمی ميرد، فراموش نكن كه من توام و تو منی، و اين چرخه تا ابد 

ادامه خواهد داشت.’
»جام را نشانش دادم و گفتم: ‘من می توانم تو را نجات بدهم. با من بيا.’

»سياوش خنديد و گفت: ‘زمانی من هم اين طور فكر می كردم. اما اگر حكمِت جام 
را بدانی، می فهمی كه سيل خروشان تاريخ را نمی توان با سدی كوچک مانع شد. اين 
جام در خدمِت  تاريخ اســت، نه تو، و برای همين بايد فرهمند باشی تا جام در اختيارت 
قرار گيرد. آن حكمتی كه اين جام در خود ذخيره كرده، تنها تغيير ممكن را در مســير 
حكومت زمان درج كرده است. ما همه اسير زمانيم، و تنها هنگامی بر زمان فايق می آييم 



258

كه اين اســارت را درك كنيم و آن را به نفع خود به كار گيريم. خســرو، ائشــو ائيپی 
هانجاسهيانت، حكمتی اســت كه بر اين جام زمرد درج شده است. به فكر جادوی اين 

جام نباش، حكمتش را درك كن.’
»پرسيدم: ‘اين جمله ی رمزآلود چی است؟ چه می گويد؟’

»صدای پاهايی از پشت در آمد. سياوش لبخند زد و گفت: ‘بودِن تو در اينجا، خود 
گواه صحِت حكمِت جام است. دارند می آيند تا مرا ببرند. نمی خواهم وقتی خونم را بر 
خاك می ريزند، كنارم باشــی. برو و وظيفه ات را انجام بده. هرگز فراموش نكن كه تو 

كی خسرويی، شاه زنده. اگر می توانی، هرگز تسليم نوميدی نشو.’
»صدای باز شدن در آمد. سياوش پيشانی ام را بوسيد و گفت:  ‘ائشو ائيپی هانجاسهيانت، 
حكمت جام همين است:  اين تنها حقيقت ثابت زندگی است. وقتی حكمت اين جمله را 

بفهمی، حكمت زندگی ابدی را دريافته ای.’
»با گفتن آن جمله ی سحرآميز، دوباره به درون گرداِب خون پرت شدم و وقتی به 
خودم آمدم، در همان اتاق باالی برج بهمن دژ بودم، باالی ســر پدرم. كه ديگر حرف 
نمی زد و چشم های بی فروغش را به باال دوخته بود، انگار چيزی را می ديد كه چشم های 

ما زندگان نمی ديد.«
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زنانی كه پيرامون كی خســرو و تِن بی جاِن سياوش ايستاده بودند، هيچ كدام از اين ها را 
نديدند. فقط ديدند كه از جام نوری بيرون زد و لحظه ای كی خسرو را غرق كرد. وقتی نور 
رفت، كی خسرو همچنان آنجا بود. اما ديگر حيرتی در نگاهش نبود، چرا كه اشک هايی 

كه از چشم هايش می ريخت، تمام حيرِت درونش را شسته بود.
آرام سر را از جايش برداشت و پيشانی اش را بوسيد. آن چشم ها، هرچند مرده بودند، 

اما هنوز همان دريای غمی را كه بارها در چشم های زئير ديده بود، بازمی تاباندند.
سر را آرام به بدن نزديک كرد. سر از ميان دستانش غلتيد و به گردن چسبيد. صدای 

آهی از همه ی زن ها برخاست. جريان خون قطع شد.



260

كی خسرو به ويوان و ائوروت اسپ پيام داد كه به بهمن دژ بيايند. دروازه ای سنگی در دِل 
كوه باز شد و پهلوانان كی خسرو در اوج سردرگمی وارد آن دژ زيبا شدند. 

كی خسرو خودش مراســم دفن پدرش را انجام داد. ويوان اعتقاد داشت كه جسد 
سياوش را بايد به سپيد ارگ ببرند و در دخمه ی كيان بگذارند. اما كی خسرو راضی نشد. 
ســياوش بايد در همان دژی می ماند كه با خونش سال ها دشت های اطرافش را سيراب 
كرده بود و حاضر نبود او را در دخمه بگذارد. بايد به خاك سپرده می شد تا بتواند مثل 

آن گياه دوباره برويد.
خسرو خودش به تنهايی جســد پدرش را در باغ توِت كاخ اصلی بهمن دژ شست و 
زخم هايش را پاك كرد. بعد او را در دشِت خون سياوشان، در ميان گياهانی كه از خوِن 
خودش بود به خاك سپرد. اجازه نداد كسی موقع خاكسپاری همراهش باشد. خودش 
تنهايی زمين را كند و جسد پدرش را در خاك گذاشت. بعد گور را پر كرد و روی گور 

را با گياه پوشاند تا كسی به مدفن پدرش پی نبرد.
مراســم كه تمام شد، كی خسرو آتشــكده ای در دژ درســت كرد و آتش بزرگی 
برافروخت. خونــی را كه در جام جمع كــرده بود، در آتش ريخت. نــام آن آتش را 
آذرگشنسب گذاشتند و كی خســرو اعالم كرد كه اين آتش به ياد خوِن سياوش بايد 

همواره روشن بماند.
به افتخار ورود پسِر سياوش در بهمن دژ جشن گرفتند و زنان بهمن دژ، دالوری شان را 
به نمايش گذاشتند. شومهان خودش در كنار زن های ديگر به هنرنمايی پرداخت. اسلحه ی 
اصلی آن زنان، فالخن و تيروكمان بود و شومهان همه ی زن های ديگر را شكست داد. 
خسرو فكر كرد وقتی شومهان می گفت اين زن ها از هر پهلوانی دالورترند، اغراق نكرده 
بود. هيچ كدام از تيرهايشان به خطا نمی رفت و با فالخن و آن سنگ های ريز كه می توانستند 
با دقت از فاصله ی صد قدمی بر پيشانی حريف بنشانند، امكان نبرد تن به تن و دفاع از خود 
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را از دشمنانشان می گرفتند. هر سنگريزه ای در دستان آن زنان می توانست پهلوانی را از 
پای دربياورد. خسرو فكر كرد كه اصاًل دلش نمی خواهد حريف آن زن ها باشد.

بعد از شومهان خواست بهمن دژ را به اتحاد كی نشين ها ملحق كند. شومهان پاسخ داد 
كه از آن لحظه به بعد، كی خسرو حاكم بهمن دژ است و می تواند با آن هركاری می خواهد 
بكند، اما او و سپاه زنان بهمن دژ قصد دارند همراه كی خسرو به سپيد ارگ بروند تا در 

صورت بروز جنگ به خونخواهی سياوش، كنار او بجنگند. 
كی خسرو از ائوروت اسپ خواست از طرف او در بهمن دژ بماند و بهمن دژ نماينده ی 
اتحاديه ی ايران در شمال باشد تا اگر تورانی ها قصد عبور به سمت ايران را داشتند، در 

برابرشان مقاومت كند و به سپيد ارگ خبر بدهد.
اين را هم خواست كه در دشت های اطراف بهمن دژ كشت و زرع كند و جاده های 
كاروان رو بسازد و كاروان ها بتوانند موقع عبور از اين محل، در بهمن دژ اقامت كنند تا 

باعث رونق شهر شود.
ائوروت اسپ در بهمن دژ ماند و شومهان و لشكر كوچک زنانه اش، همراه ويوان و 

كی خسرو به سپيد ارگ برگشتند. 



بخش چهارم
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كی خسرو با لباس سياه بلندش باالی تاالر نشسته بود. از روزی كه از بهمن دژ برگشت 
فقط سياه می پوشيد. سرداران می گفتند به ياد پدرش سياوش، كه نامش به معناي »اسب 
سياه« است، لباس سياه می پوشد. پيرمردها می گفتند سفر او به بهمن دژ، سفری به جهان 
مرگ بوده و اين لباس ســياه را پوشيده تا مرگ را فراموش نكند. ديگر هرگز آن لباس 
ســياه را از تنش بيرون نياورد. حتا در جنگ های آينده هم لباس رزم نپوشــيد. با همين 
لباس حكومت می كرد، با همين لباس به سواری می رفت، و با همين لباس در جشن ها و 

جنگ ها شركت می كرد.
حاكمان كی نشين ها در موقعيت های برابر دور تاالر نشسته بودند و هيچ  نمی گفتند. 

سنت اين بود كه پيش از شاه صحبت نكنند.
كی خسرو همه ی پهلوانان را نام برد و به آن ها خوشامد گفت: »فريبرز كی نژاد، توس 
دلير، ويوان ُگرد ــ كه هرگز، حتا در دربار كي اوســن، خفتان و لباس رزمش را بيرون 
نمي آورد و كي خسرو هرگز او را در لباس راحت نديده بود ــ ، شومهان، زيبابانوی دالور، 
ويستئوروی تيزپا، برته ی شريف، ريِو نيو، گرگيِن ساالر، فرهاد پاك نهاد، گرازه ی پهلوان، 

آرش تيزچنگ، خوش آمديد.« 
يكی يكی به پهلوان هايی كه توانسته بود در پنج سال گذشته دوباره آشتی شان دهد 
و متحدشــان كند نگاه كرد. به تمام كی نشين ها سفر كرده بود و از آن ها خواسته بود با 
او متحد شــوند و در يكپارچه كردن و بازگرداندن بركت به ايران كمكش كنند. برای 
جلوگيری از مناقشــه های محلی، انجمنی در سپيد ارگ تشكيل داد كه هر سه ماه يک 
بار، با حضور سراِن همه ی كی نشين ها نشستی برگزار می كرد و با هم تصميم  می گرفتند. 
كی خسرو رئيس آن انجمن بود و تصميم ها را سرانجام او بايد تنفيذ می كرد. انجمن در 
همان جلسه ی اول اين اختيار را به كی خسرو داد كه در صورت لزوم بدون تشكيل جلسه 

تصميم بگيرد و همه سوگند وفاداری به او خورده بودند.
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رو به توس كرد: »توس سپهساالر، تو جلسه ای فوری خواستی. ما سراپا گوشيم.«
توس برخاست و لحظه ای ساكت به همه نگاه كرد. سپس گفت: »شاه فرهمند ايران، 
پهلوان های شريف، سال هاست كه فرنگرســين زندگی را برای ايرانيان و تورانيان تلخ 
كرده است. هرازگاهی به دشت های ما حمله می كند و روستاها را تاراج می كند. آخرين 
پيک هايی را كه برای مذاكره به توران فرستاديم، ُكشت. اكنون خبر دارم كه اين ديِو شوم 
در حال تدارِك سپاهی عظيم  است، هزاران قايق ساخته است. معنای اين كار چيست جز 

نيت او برای گذراندن سپاه عظيمش به اين سوی وهرود؟«
كی خسرو ساكت ماند و فقط به بقيه ی حاضران نگاه كرد. 

ويوان از جايش بلند شد: »اگر فرنگرسين بخواهد به ايران حمله كند، سپاه پيران را 
در باختر تجمع می دهد تا با سپاه باختر متحد شوند. اگر در غرب متمركز شود، احتمال 

حمله به ايران كم است.«
فريبرز گفت: »شوم دشمِن كهِن ما، وجودش را باز به گستاخی آلوده و در سگالِش 
دست يازيدن به كهن سرزمين ماست. از چه روي درنگ پيشه مي كنيم؟ هماره باورم اين بود 
كه اين رزم سزاوار بود دو سال پيش آغاز مي شد، آنگاه كه ايران زمين به بركت شهرياري 
كي خسرو شرف يافت. اين شوم فرنگرسين، تنها به پاسخ تمنيات دل سياهش، هرگاه كه 
ديو هوس بر او سيطره مي يابد، به تاراج روستاهاي مجاور وهرود مي پردازد. بيست وپنج 
سال آزگار از درد سياوش سوگواريم و مويه مي كنيم. نهال اميد پهلوانان ايران را اميد به 
شهرياري كي خسرو آبياري مي كرد و آنگاه كه ايشان بر سرير شهنشاهي اين كهن ديار 
تكيه زدند، همگان را دل به اين بســته بود كه فرزند راستين سياوش به كين خواهي پدر 

برخيزد. ليكن شاه هربار اين سخن به ميان مي آيد، سكوت پيشه مي كنند.«
كي خسرو هرچند دو سال بود در ميان ايرانيان زندگي مي كرد و ديگر زبان پرثوي 
را مثل زبان توراني حرف مي زد، هنوز هم براي فهميدن حرف هاي عمويش بايد خيلي 
فكرش را متمركز مي كرد. ويوان كه متوجه شــده بود، درحالي كه سعي داشت جلوي 
خنده اش را بگيرد، گفت: »منظور شاهزاده فريبرز اين است كه ايرانيان انتظار دارند شما 

با فرنگرسين وارد جنگ بشويد.«
آرش گفت: »شاهزاده، بی انصافی نكنيد. كی خسرو در اين پنج سال تمام اقوام ايران را 
متحد كرده است. او شاهراه تجارت ميان انشان و هند را ساخت و از هنگامی كه كاروان های 
هندی و انشاني از سرزمين ما می گذرند، رونق را به اينجا آورده اند. كی خسرو به جای 

خونخواهی، به آباد كردِن ايران زمين پرداخته.«
توس دوباره به حرف درآمد: 



267

»اين  جنگ قديمی به خونخواهی ايرج آغاز شد. منوچهرشاه، تور و سرم، قاتالن ايرج 
را كشت. بعد پشنگ به خونخواهی تور به ايران هجوم آورد. پسرش فرنگرسين تباهكار، 

نوتَر شاه را كشت، سپس سياوش را كشت. خون فقط با خون شسته می شود.«
ويوان گفت: »من كمتر از بقيه خونخواه سياوش نيستم. اگرنه، هفت سال تمام آواره ی 
توران نمی شدم تا كی خسرو را پيدا كنم. اما خونخواهی برای فرنگرسين فقط بهانه بوده. 
من سال ها در دشت های توران زندگی كرده ام. توران درگير خشكسالی است. صحرا در 
حال پيشرفت به درون توران است. گله های تورانی چراگاه ندارند، مردم توران گرسنه اند. 

فرنگرسين اگر به ايران چشم دارد، به خاطر چراگاه های سبز وهركانه است.«
فريبــرز گفت: »اين چراگاه هــا را فّر آريايی به ما ارزانی داشــت. مهر هزارچشــم 
هزارگوش، دارنده ی چراگاه های فراخ، ناظر و داور پيمان ها، اين دشت ها را به ما اقوام 
ِهبِه كرد. هر انيرانی كه به اين دشــت ها چشم بدوزد، خونش آبياری  كننده ي گياهانش 

خواهد شد.«
كي خسرو منتظر ترجمه ي ويوان نماند: »تورانی ها انيران نيستند.«

همه سكوت كردند.
كی خسرو از جايش برخاست و چند قدم از تختش دور شد.

»تور و سرم و ايرج برادر بودند.«
فريبرز گفت: »اما چه خونين خوِن يكديگر را هبا كردند.«

كی خسرو گفت: »سال ها از اين ماجرا می گذرد. سياوش پدر من بود. خونش پايمال 
می شود اگر بيهوده خون بريزيم.«

فريبرز گفت: »ايران زمين سراســر از كين سياوش می جوشد. اگر همگان شما را به 
شهرياري اين سرزمين ورجاوند مسح كردند، جز به اين اميد نبود كه شما به خونخواهی 

سياوش برخيزيد.«
كی خسرو نگاه خشــمگينی به عمويش كرد: »اگر وارد جنگ شويم، سال ها طول 

می كشد. دو كشور را خسته می كند. هنوز خيلی كارها بايد برای آبادی بكنيم.«
ويوان گفت: »اما اگر فرنگرسين قصد حمله داشته باشد؟!«

كی خسرو خيلی سريع جواب داد: »سوگند خورده ام با تمام قدرتم از چراگاه های ايران 
دفاع كنم. اگر پای پيشين اسبشان با خصومت به خاك ايران برسد، آن وقت آسمان را 

از پيكان هايمان سياه می كنيم.«
توس گفت: »فرنگرسين دارد سپاهش را آماده می كند. اگر صبر كنيم تا حمله كند، 

فرصتی برای جمع آوری سپاه نداريم.«
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كی خسرو سرانجام گفت: »گرگين، تو به همراه بيژن، پسِر دالور ويوان، با لباس مبدل 
راهی باختر شويد. تا سه ماه ديگر، هرچه می توانيد از توران اطالعات بياوريد.«

گرگين گفت: »شايد مرا بشناسند. بهتر است يكی از جنگجوهايم را بفرستم.«
ويوان خنديد: »تو تا حاال به توران رفته ای؟«

»نه.«
»با تورانی ها برخورد داشته ای؟«

»نه، فقط در يكی دو تا جنگ...«
ويوان ديگر چيزی نپرسيد. گرگين هم ساكت شد.

كی خسرو رو به جمع كرد: »سرداران ايران، توس از همين لحظه سپاه بزرگی را تدارك 
می بيند. خودش فرماندهی قلب سپاه را بر عهده دارد. ويوان سپاه شرق را فراهم می كند و 
ويستئورو سپاه غرب را، و فريبرز فرمانده ی عقبه ی سپاه خواهد بود. دوماهه سپاه را آماده 

كنيد. سپاه توس و فريبرز در حاشيه ی وهرود متمركز می شوند.«
بعد رو به توس كرد: »توس، ساالر سپاه مشترك ايران تويی. اما وای بر تو اگر بدون 
فرمانی از طرف من درگير نبرد بشوی. به احترام نگرانی تو، سپاه را آماده ی كارزار می كنيم. 
اما بهترين نتيجه ای كه از اين سپاه آرايی و سفر آرزو داريم، بازگشت به ايران است، با 
اين خبر كه حتا يک قطره ی خون ايرانی يا تورانی بر زمين نريخته است. اگر سپاه پيران 

به اين سوی وهرود نيايد، جنگی در كار نخواهد بود.«
توس چشم هايش را به نشان چليپای روی زمين دوخت.

كی خسرو به ويوان گفت: »به بيژن بگو پيش من بيايد. با او حرف دارم.«
و به شــومهان گفت: »دو سال است كه شــاه اوســن در بهمن دژ اقامت دارند و از 
آذرگشنسب پريستاري می كنند. اگر خطر حمله در كار باشد، اقامت ايشان در بهمن دژ 
خطرناك است. خودت را به بهمن دژ برسان و از ائوروت اسپ بخواه هرطور شده شاه را 

راضی كند كه به سپيد ارگ برگردند.«
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بيژن وارد اتاق مالقات های شــخصی كی خسرو شد. كی خســرو او را بغل كرد و از او 
خواست بنشيند.

بيژن بسيار شبيه پدرش بود، با نيروی جوانی بيشتر.
 كی خســرو آرام گفت: »بيژن، از مأموريتی كه بر عهده ی تو و گرگين گذاشــته ام 

خبر داری؟«
بيژن جواب داد: »بله، سرور من.«

 »مأموريتــی مخفــی هم بــرای تــو دارم. نمی خواهم كســی از صحبت امــروز ما 
خبردار شود.«

بيژن سرش را تكان داد.
»وقتی به باختر می روی، در مدتی كــه اطالعات جمع می كنی، می خواهم خودت 
را به كاِخ شــيده برسانی، پســِر فرنگرســين. می خواهم پيغامی از من به اسپنوی، دختِر 

 

شيده برسانی.«
 چشــم های بيژن گرد شــد: »نوه ی فرنگرســين؟ می خواهيد به نوه ی فرنگرســين 

پيغام برسانم؟«
»به او بگو خســرو فكر می كند بــه زودی جنــگ درخواهد گرفت. بگــو با تو به 
ايران بيايد. اين آخرين فرصِت ماســت. اگر ما با هم ازدواج كنيم، جنگ درنمی گيرد. 

 

فرنگرسين به خاطر نوه اش هم كه شده، به ايران حمله نمی كند. آن  وقت می توانيم مذاكره 
را شروع كنيم.«

بيژن كه هنوز از تعجب بيرون نيامده بود، پرســيد: »شــما به خاطر ايران اين كار را 
می كنيد يا به خاطِر خودتان؟«

كی خسرو جواب نداد. فقط گفت: »كاری را كه ازت می خواهم بكن. اگر اسپنوی 
را با خودت بياوری، آن قدر زر بر سرت می ريزم كه بتوانی در آن شنا كنی.«
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بيژن گفت: »ســروِر من. زر به قدر كافی داريم. اگر كاری بكنم، به خاطر شــكوه 
ايران می كنم.«

كی خسرو گفت: »شكوه ايران در آبادی آن است، نه ويرانی اش.«
بيژن گفت: »اما من، حتا به خاطر شكوه ايران، حاضر نيستم دختری تورانی را به زنی 

بگيرم، چه رسد به دختری از خاندان شوِم قاتل سياوش.«
كی خسرو گفت: »اين كار را بكن بيژن، به تو دستور می دهم.«

گرگين چهار ماه بعد برگشت و مستقيم، بدون اينكه لباس های سفرش را بيرون بياورد، نزد 
كی خسرو رفت. لباس هايش ژنده و موهايش ژوليده و غبارآلود بود. به كی خسرو دو خبر 
داد كه هيچ كدامشان خوشايند نبود: اول، پيران در باختر مشغول تهيه ی بزرگ ترين سپاه 
تاريخ بود؛ و دوم، بيژن گم شده بود. گفت پس از اينكه اطالعات كافی جمع كردند، 

بيژن به خاطر مأموريتی سّری از او جدا شد و ديگر برنگشت.
سران كی نشين ها همه در حال تدارك ديدن سپاه خودشان بودند و كی خسرو بايد 
تنهايی تصميم می گرفت. با ويوان جلسه ای خصوصی گذاشت و ماجرای بيژن را گفت. 

ويوان گفت: »من به توران می روم. توران را می شناسم و راحت تر بيژن را پيدا می كنم.«
»نمی دانيم چه بر سر بيژن آمده. اگر زنده باشد، كه اميدوارم اين طور باشد، فرنگرسين 

از او به جای اهرم فشار بر ما استفاده می كند.«
ويوان اخم كرد: »ما می دانيم فرنگرسين با گروگان هايش چه طور رفتار می كند. خون 

بيژن از خون سياوش ارزشمندتر نيست. من همين االن راهی می شوم.«
كی خســرو گفت: »نه، بيژن به خاطر مأموريتی كه من بر عهده اش گذاشتم به دام 

افتاده. من می روم.«
ويوان گفت: »بيژن موقعی كه راه می افتاد، می دانست چه خطراتی سِر راهش است. 
اگر شما هم به دام بيفتيد، روحيه ی جنگجوها می شكند و ديگر هيچ بختی برای مقاومت 

نداريم. شما هم هيچ بختی برای زندگی نداريد.«
كی خسرو سرش را خاراند: »نمی خواهم تو بروی. مطمئن نيستم در اين جنگ توس 

بتواند تنهايی سپاه را رهبری كند. تو بايد كنار سپاهت بمانی.«
»پس كی را بفرستيم؟«

»شومهان و ويستئورو را می فرستم. می توانند نقش زن و شوهر را بازی كنند و كسی 
به آن ها شک نمی برد. شومهان زن دالوری است و اگر پای جنگ پيش بيايد، می تواند 

پابه پای ويستئورو بجنگد.«
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شش ماه بعد، خبر رسيد كه شومهان و ويستئورو به همراه بيژن و زن ناشناسی برگشته اند. 
ويوان از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. قلب كی خسرو هم از شنيدن اين خبر لرزيد. اما 
روزی كه سفيرانش وارد قصر شدند، وقتی فهميد آن زن اسپنوی نيست و خاله اش منيژه 

است، با وجود تمام خوشحالی اش از بازگشت بيژن، قلبش فشرده شد.
بيژن ماجرا را برايش گفت. سفر آن ها همزمان بود با تدارِك جشن بزرگی در كاخ 
شيده، و قرار بود خود فرنگرســين هم برای آن جشن بيايد. بيژن يكی از نگهبانان قصر 
شيده را كشت و لباس های او را پوشيد و وارد قصر شد. اما هرچه سعی كرد با اسپنوی 
روبه رو بشود، موفق نشد. برای همين فكر كرد بهتر است از راه زن های كاخ خودش را به 
او برساند. اينجا بود كه با منيژه روبه رو شد كه با نديمه هايش برای گردش به بيرون از كاخ 
می رفت و بيژن توانست خودش را در ميان سربازانی كه وظيفه ی مراقبت از شاهدخت را 
در موقع گردش بر عهده دارند، وارد كند. بيرون قصر، سرانجام خودش را به منيژه رساند 

و گفت مأموريتی از جانب كی خسرو دارد و بايد اسپنوی را ببيند.
منيژه گفت در آن شــرايط نمی تواند با او حرف بزند و ترتيبی داد تا بيژن شــبانه به 
خوابگاه او برود. شــب كه بيژن به خوابــگاه او رفت، منيژه با هيجان از او خواســت از 
خواهرش فريگيس و كی خسرو برايش بگويد، كه چه بر سرشان آمد و چه گونه به ايران 
رسيدند. بيژن ماجرا را برای او گفت و منيژه با اندوه برای بيژن درددل گفت كه هيچ وقت 
خواهرش فريگيس را نديده و از كودكی به او گفته اند خواهری داشته كه مرده. وقتی 
هم كه خبر شنيد خواهرش زنده است، ديگر دير شده بود و فريگيس به ايران رفته بود. 
به بيژن گفت كه او و كی خسرو و تژاو و اسپنوی و بردان در نوجوانی همبازی بودند و 

چه قدر دلش برای خسرو تنگ شده است.
اين ماجرا كم كم به عشقی ميان آن دو منجر شد. اما گرسوَزد كه برای جشن به باختر 
آمده بود، بو برد و برای بيژن تله گذاشت و سرانجام هم او را به دام انداخت. فرنگرسين از 
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خشم می خواست بيژن را بكشد، اما پيران اين بار به موقع رسيد و به شاه گفت كه اگر بيژن 
را بكشد، خشم ايرانيان شدت می گيرد و ياد سياوش دوباره زنده می شود. برای همين، شاه 

دستور داد بيژن را در سياهچال زندانی كنند و منيژه را هم از پيش خودش راند.
شومهان و ويستئورو موقع جشن بزرگ رســيده بودند، شهر را آذين بسته بودند و 
شومهان توانســت لباس مبدل نديمه های منيژه را بپوشد و خودش را به او برساند. منيژه 
محل حبس بيژن را به او گفت و سرانجام، شــومهان و ويستئورو، نگهبان های زندان را 

كشتند، بيژن را نجات دادند و با منيژه به ايران برگشتند.
كی خسرو تمام مدت به حرف های آن سه نفر گوش داد. اما در ميان حرف هايشان 

هيچ  اشاره ای به آنچه دلش می خواست بشنود، نشنيد.
سرانجام پرسيد: »بيژن، مأموريتی كه به عهده ات گذاشتم...«

بيژن گفت: »جشن بزرگی در شهر بود و...«
كی خسرو به ميان حرفش دويد: »اسپنوی چه شد؟«

بيژن سكوت كرد. شومهان با بي تفاوتي گفت: »آن جشن، جشن عروسی اسپنوی و 
تژاو بود.«

كی خسرو چند لحظه ساكت ماند و به بيژن نگاه كرد: »بردان... بردان كجاست؟«
»بردان فرمانده ی دژی مرزی به نام كالت شده است.«

كی خسرو از جايش بلند شد، به طرف بيژن رفت و دستش را بر شانه ی او گذاشت: 
»خوش آمدی. منيژه دختر خوبی اســت. از او مثل دو چشمت نگهداری كن.« بعد 

پوزخندی زد و با طعنه گفت: »هرچند تورانی است.«
بيژن سرش را پايين انداخت.
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كی خسرو مشغول ساختِن نمونه ي شهر كوچكش بود كه به او خبر دادند كی اوسن مايل 
است او را ببيند. ده روزی می شد كه از بهمن دژ برگشته بود و كی خسرو، به جز همان روز 

ورودش، ديگر او را نديده بود.
وقتی كی خسرو وارد تاالر پذيرايی كی اوسن شد، از ديدن مادرش در كنار او حيرت 

كرد. فريگيس با ديدن پسرش از جا بلند شد و او را در آغوش گرفت.
 اوسن به خسرو اشــاره كرد بنشيند. او هنوز شاه بود و كی خســرو بدون اجازه ی او 
نمی نشست. با وجود اصرارهای كی اوسن، كی خسرو حاضر نشده بود تاجگذاری كند، 
هرچند شاه تمام اختياراتش را به او منتقل كرده بود. كی اوسن اما ديگر خودش را شاه 
نمی دانست. لباس سفيد ساده و بلندی پوشيده بود و ريشش را كه اغلب كوتاه می كرد، 

رها كرده بود تا بلند شود و آن ديهيم جواهرنشان را هم ديگر بر سرش نمی گذاشت. 
كی اوسن وقت را تلف نكرد و خيلی زود سِر موضوع رفت.

»فرزندم، مايلم هرچه زودتر به بهمن دژ برگردم. ديگر هيچ چيز در اين جهان آرامم 
نمی بخشد، جز آنكه در بهمن دژ باشم، در مجاورت دشتی از گياهان سبزی كه از خون 
فرزند شهيدم، سياوش، روييده؛ آرزويي ندارم جز پاسداری از آذرگشنسب، آتشی كه 

تو از خون سياوش برافروختی...«
نفس عميقی كشيد و ادامه داد: »ليک پيش از رفتنم، مايلم واپسين توصيه ام را به تو 
بكنم. در دوران حكومتم خطاهای زيادی از من سرزد، همان خطاهايی كه خورنه را از 

من راند. ليک كهنسالی باتجربه ام و مايلم بر آنچه می گويم، ژرف انديشه كنی.«
كی خسرو با احترام سرش را پايين آورد.

»فرنگرســين مادام كه زنده اســت، راحتی را از ايرانيان و تورانيــان دريغ می دارد. 
سال هاست كه از اين شاه ديوآسا، جز ظلم و ستم و شرارت سر نزده است. ديوآسا خواهی 
بود اگر بگذاری اين مصايب را باز بر مردم خــودش و ايرانيان فروببارد. تو تمام همت 
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خويش را به كار بردی تا از بروز جنگ بپرهيزی. ليكن اگر اينک در برابر شرور نايستی، 
در شرارتش شريكی.«

كی خسرو فقط گفت: »من به جنگ اعتقاد ندارم و او پدربزرگم است.«
فريگيس گفت: »خسرو، فرنگرسين پدر من است، اما قتل نوتَر و اغرارث و سياوش 
و بيست سال حبس من، فقط گوشه ای از ظلم و ستم اوست. او و گرسوَزد، اَِشه و بهروزی 
را از توران دور كرده اند. من تورانی ام، توران در خون من است، مهرش در قلبم. اما اگر 
می خواهی اين جنگ ها و جنايت ها تمام شود، يک بار برای هميشه بايد اين دو خون آشام را 

مهار كرد. می دانم مثل پدرت از جنگ متنفری. پس برای جنگيدن از همه سزاوارتری.«
كی خســرو گفت: »تالشم اين اســت تا جايی كه می توانم جنگ را عقب بيندازم. 
فرنگرسين پير است و حكومتش خيلی زود به شــيده می رسد. شيده عاقل تر است، مرا 

خيلی دوست دارد. فكر می كنم بتوانيم با هم كنار بياييم.«
كی اوسن گفت: »تو نيک می دانی مادام كه گرسوَزد زنده است، حكومت به شيده 
نخواهد رسيد. اگر از نبرد امتناع كنی، فرنگرسين پيروز خواهد شد و ايران را به خاك و 
خون خواهد كشيد، همان گونه كه پيش از اين كرده است. آنگاه همان حكومت وحشتی 

را كه در توران بر  پا كرده است، در ايران هم برقرار خواهد كرد.«
فريگيس با محبت به پسرش نگاه كرد: »خسرو، پسرم، همه ي راه ها آزموده شده. اگر 
سياوش كه مظهر فداكاري و عشق بود، نتوانست نفرت و خشم را در پدرم از بين ببرد، 
هيچ كس نمي تواند. من فقط به خاطر مردم ايران نيست كه از تو مي خواهم بجنگي... به 
فكر مردم خودم هم هستم. تورانيان سزاوار زندگي بهتري هستند، سال هاست كه پدرم با 
تازيانه بر توران حكومت مي كند و براي حفظ سلطه اش از هيچ كاري رويگردان نيست، 
حتا كشتن برادر و دامادش. فكر نكن اگر مي گويم بجنگ، داغدار خفت و مرگ پدرم 
نخواهم شد... گمان نمي كنم از اين زجري كه وادارم مي كند از يک سوي تو را به جنگ 
با نيايت ترغيب كنم و از يک سوي نگران جان پدرم باشم، جان سالم ببرم. اما در زندگي 

لحظه هايي مي رسد كه بايد تصميم گرفت، و من خير برتر را برگزيده ام.«
كی اوسن با مهربانی به خسرو نگاه كرد و ادامه داد: »از آن دم كه حكومت را به تو 
سپردم، به تأمل و مطالعه ی حكمت پرداختم. چندی پيش، حكيم هندی مسافری بر سِر 
راهش به مصر، به بهمن دژ آمد. او برای من افسانه ای هندی را گفت كه بسيار به ماجرای 
ما می نمايد: داستان دو طايفه كه خويش همند، ليک ناگزير می شوند به نبرد با هم برخيزند. 
در واپسين نبرد، ارجونه ی پهلوان، پيش از ورود به ميدان، دچار ترديد می شود. ميل به رزم 
ندارد. می گويد در كشتن اقوام و برادرانش هيچ افتخار و شرافتی نيست. اگر پيروز شود، 
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پسرعموهای خويش را كشته است و اگر هزيمت كند، حاصل جنگ چه بوده است؟ 
خدای آفريننده از زبان ارابه رانش به او می گويد: ترديد را كنار بنه و برخيز. وظيفه ی تو 
عمل است، نه انتظار محصول عمل را داشــتن. در آن كاری كه می كنی، به جستجوی 
پاداش و نتيجه نباش. آن كاری را بكن كه وظيفه ات است. در برابر شكست و پيروزی به 
يک اندازه بی تفاوت باش، ليكن از نبردی كه بر تو عرضه می شود، پای پس نكش. عمل 
كن، اما بی خويشتنت. وظيفه ات را انجام بده، آن گونه كه سرشت و وجدانت به تو حكم 
می كند. می گويی نمی جنگی؟ خواهی جنگيد، وجدانت به تو حكم می كند كه بجنگی. 

سرنوشتت به تو حكم می كند كه بجنگی. و ارجونه به ميدان نبرد می رود.«
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خسرو به سپاهيان بی شمار نگاه كرد. با آن لباس سياه هميشگی اش، سوار بر شبرنگ بهزاد، 
انگار با اسبش يكی شده بود. سپاهيان ســاكت بودند. ويوان و توس و فريبرز و گرازه، 
پيشاپيِش سپاه خود ايســتاده بودند. همه منتظر بودند تا كی خسرو فرمان حركت بدهد. 

ويوان به او گفته بود كه پيش از حركت بايد سخنرانی كند.
كی خسرو در ميان چهار سپاه ايستاده بود. چند بار با اسبش از جلوی سپاهيان گذشت. 
سرانجام ايستاد. به فواصل صد گامی، افرادی ايستاده بودند تا كلمات او را با صدای بلند 

تكرار كنند تا همه ی سپاه بشنوند.
كی خسرو سرانجام ايستاد. به آفتاب كه تازه طلوع كرده بود، نگاه كرد و سرانجام با 

بلندترين صدايی كه می توانست، گفت:
»ده سال پيش، سرزمين های جنوب وهرود، كی نشين هايی مستقل بودند كه به ضرورت 
با هم متحد می شدند. اكنون، سرزمين بزرگی به نام ايران، از وهرود تا دريای جنوب، لرزه 
بر اندام همسايگانش می اندازد. مهر طالع را گواه می گيرم كه هرگز در انديشه ی جنگ 
نبودم. خون ســياوش در رگ های من جاری است و ســياوش نمی خواست بجنگد. اما 
اتحاد سرزمين های ايرانی، مسئوليتی سنگين بر گرده ی من گذاشته است. شاه فرنگرسين، 
فرمانروای توران زمين، در صدِد گذر از وهرود است. تمام تالش های مرا برای گفتگو 
بی پاسخ گذاشت و پيک های ما را كشت. اكنون راهی نمانده جز رويارويی با حريف 

كهنی كه صدها سال است با ما در جنگ است.
»برادران من، اين نبرد، نبرد خير و شّر نيست، نبرد بقاست. اگر در اين جنگ شكست 
بخوريم، تالش های ما برای احيای ايرانويج متوقف می شود. سال هاست همگی برای آبادی 

ايران كوشيده ايم. مردان و زنان ما در آزادی زندگی و رفاه و آشتی می زيند.
»اينک، اين توفان تورانی چشم به دشت های سرسبز ايران دوخته و چاره ای نداريم 
جز آنكه در برابرش بايستيم. اما می خواهم از اين فرصت استفاده كنيم تا آن برادری ای را 
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كه با ريختِن خوِن ايرج و سرم و تور از هم گسيخت، دوباره پيوند دهيم. تورانيان برادران 
ما هستند. پس می جنگيم، اما نه برای كشتن تورانی ها. تالش های ما ايران متحد را ايجاد 

كرد؛ در پايان اين جنگ، آرياييان را متحد می كنيم.
»بجنگيد، دالورانــه بجنگيد، اما بيهوده خونی نريزيد. با اســرايتان مهربان باشــيد، 
زنان و مردانی را كه در خانه هايشــان زندگی می كنند، تاراج نكنيد. اما در برابِر خيانت 

 

بی رحم باشيد.«
و با صدای بلندتری گفت: »سال ها قبل، فرنگرسين سرزمين باختر را از ما گرفت و 
نوتَر شاه را كشــت. اينک ما فقط می رويم تا باختر را پس بگيريم و خاندان نوتَر را به 

جايگاه شايسته ی خود بازگردانيم.«
درفش كاويانی را باال گرفت و فرياد زد: »فريدون فــرخ، نيای همه ی ما ايرانيان و 

تورانيان است. پس بگذاريد درفش او رهنمون ما باشد.«
صدای فرياد سپاهيان، هفت آسمان را لرزاند.

كی خسرو اسبش را در ميان هياهوی سپاهيان به اسِب توس نزديک كرد: »تو فرمانده ی 
قلب سپاهی. قبل از عبور از وهرود، پيكی به دژ كالت بفرست و به بردان بگو كه تنها 
راه، خونخواهی است و اگر می خواهد، به ما بپيوندد. فقط وقتی بردان به شما پيوست، با 

حمايت او از وهرود بگذريد، نه قبل از آن.«
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»شاه شاهان، سپهساالر در محاصره ی سپاه پيران است.«
كی خسرو با نگرانی از جايش بلند شد: »چه طور؟ قرار بود از وهرود رد نشوند تا بردان 

از آن سوی رود به آن ها خبر بدهد كه بی خطر می توانند رد بشوند.«
ريونيز، داماد توس، ســرش را پايين انداخت: »توس متوجه شــد كه فقط دويست 
جنگجوی تورانی از گدار وهرود پاسداری می كنند. برای همين، به اين نتيجه رسيد كه اگر 
منتظر كمک بردان بماند، ممكن است تورانی ها سپاه عظيم ايران را ببينند و نيروی كمكی 
بفرستند. به سپاه دستور داد كه شبانه از رود بگذرند. دويست جنگجوی تورانی نتوانستند 

در برابر سپاه ايران مقاومت كنند و پاسی از شب نگذشته بود كه همه كشته شدند.«
 كی خســرو كه از خشــم ســرخ شــده بود، داد زد: »توس بــدون اجــازه ی من از 

رود گذشت؟«
ريونيز گفت: »تشخيص سپهساالر اين بود كه هرچه سريع تر در خاك دشمن مستقر 

شويم، فرصت كمتری به او می دهيم و روحيه ی سربازانش را می شكنيم.«
كی خسرو گفت: »تشخيص سپهساالر غلط بود! شما دشمن را به دفاع از خاكش وادار 

كرديد، انگيزه ی مقاومت و قدرتش را چند برابر كرديد!«
و با همان صورت برافروخته پرسيد: »بردان چه شد؟ به شما پيوست؟«

»سپهساالر فكر كرد به جای كمک خواستن از بردان، سربازانش را به دژ كالت ببرد 
تا در آنجا مستقر شوند و به اتفاق بردان برنامه ريزی كنند. ظاهراً سپهساالر نمی دانست كه 

بردان از حركت سپاه ايرانی بی خبر است.«
كی خسرو كه ديگر نمی توانســت در يک جا بند بشــود، داد زد: »معلوم است كه 
بی خبر بود، چون قرار بود توس به جای لشكر كشيدن به دژ كالت، با پيک اين خبر را 

به او بدهد!«
ريونيز كه از خشم شاه به وحشت افتاده بود، آرام گفت:
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»توس با تمام سپاه جلوی دروازه ی دژ كالت اردو زد و از بردان خواست بدون اسلحه 
و تنها نزد او بيايد. اما بردان در را باز نكرد و پيغام داد كه توس اگر با او كار دارد، خودش، 

بدون اسلحه به دژ بيايد.«
»انتظار داشتيد چی می شد؟ يک لشكر جلوی دژ ايستاده بود!«

»توس عصبانی شــد و به بردان پيغــام داد كه اگر تا شــب دِر دژ را باز نكند، به آن 

 

حمله می كند.«
»اين همه پيغام به او داد، فقط پيغام مرا نداد؟«

»روز بعد سپاه شروع كرد به تيرباران كردِن دژ. تيرهای آتشين از باالی حصارهای دژ 
به داخل قلعه می ريخت. بردان هم ناچار شد با پانصد سواری كه در دژ داشت، از دروازه 

بيرون بيايد و جلوی لشكر ما بايستد.«
كی خسرو وارفت و روی تختش افتاد: »با بردان جنگ كرديد؟«

»جنگ زياد طول نكشــيد، ظهر، بردان كه هر پانصد سوارش را از دست داده بود، 
پياده و با زخم های خونين، از ميدان جنگ گريخت و به قلعه برگشت، اما پشت سرش، 
جسد هزار جنگجوی ايرانی را بر زمين گذاشت، زرسپ، پسِر توس هم يكی از آن كشته ها 
بود. توس كه از مرگ پسرش ديوانه شده بود، فرمان حمله به قلعه را داد، اما قبل از آنكه 
به ديوارهای قلعه برسند، شعله های آتشی كه زنان دژ به پا كرده بودند تا به دست دشمن 

نيفتند، قلعه را با حصارهايش بلعيد.
»فقط دو نفر از ساكنان دژ زنده ماندند. آن ها به توس گفتند كه بردان، مدت كمی 

پس از برگشتن به دژ، به خاطر خونريزی زياد در آغوش مادرش جان سپرد.«
رنگ كی خسرو پريد: »بردان... مرد؟«

ريونيز سكوت كرد.
كی خسرو با صدای گرفته ای پرسيد: »گئيری... مادرش چه شد؟«

»به جز آن دو نفر، هيچ كدام از اهالی دژ زنده نماندند. ظاهراً از ترس اسارت زن ها و 
بچه ها خودكشی دسته جمعی كردند. بازمانده ها می گفتند خبر داشته اند كه در سال های 
پيش، توس هر دژی را كه فتح می كرده، تمام مردها را می كشــته و زن ها و بچه ها را به 

كنيزی و بردگی می برده.«
كی خسرو مدت درازي سرش را ميان دست هايش گرفت. باورش نمي شد كه اولين 
قرباني رويارويي ايراني هاي تحت فرمان او و توراني ها، برادرش باشد. ديوانه شده بود 
و اشک در چشم هايش حلقه زده بود، اما مي دانست فرمانرواها حق ندارند گريه كنند، 
بلكه بايد تصميم بگيرند. اين بود كه سرانجام سرش را از ميان دست هايش برداشت و به 
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ريونيز گفت: »همين االن برمی گردی و به توس خبر می دهی كه فرماندهی را به فريبرز 
بسپرد و فوراً به سپيد ارگ برگردد.«

ريونيز گفت: »شاه شاهان، غيرممكن است.«
»تو هم از فرمان من سرپيچی می كنی؟«

»مرده باشم اگر چنين كنم. اما عرض كردم، سپهساالر در محاصره  است.«
»يعنی چه؟ پس از قتل عام زن ها و بچه های بی گناه دژ كالت؟«

»توس به خاطر آتش گرفتن دژ كالت، ديگر اقامتگاهی برای ســربازانش نداشت. 
به اميد آنكه در دژ كالت آذوقه گيری می كند، عقبه ی كافی با خود نياورده بود. برای 
همين تصميم گرفت به خاك ايران برگردد. اما انگار خبر كشته شدن بردان خيلی زود به 
پيران رسيد. پيران سپاهش را به سرعت دو بخش كرد. يک بخش راه بازگشت توس را به 
وهرود سد كرد و قسمت ديگر از پشت بر آن ها فرود آمد. پيران اعالم كرد كه توس بايد 
تسليم و به مجازات قتل بردان، نوه اش، محاكمه شود. يكی دو بار درگير شدند، اما سپاه 
توس نيرومند بود و پيران تصميم گرفت فقط آن ها را محاصره كند تا آذوقه شان كاماًل 
تمام شود و از پا دربيايند. من به فرمان توس، شبانه از ميان صفوف دشمن راهی باز كردم 

و گريختم و مثل باد خودم را به سپيد ارگ رساندم.
»يک ماه است كه سپاه توس گرفتار است. اگر كمكشان نكنيد، هزاران هزار سپاهی 

ايرانی از پا درمی آيند، يا از گرسنگی، يا به دست سربازان پيران.«

كی خسرو پيش از اينكه دوباره حرف بزند، مدت درازی در تاالر قدم زد:
»خودت را به سپاه ويوان می رسانی و می گويی مثل باد خودش را به وهرود برساند و 

سپاه پيران را متفرق كند و راهی برای بازگشت سپاه توس به ايران باز كند.«
از جايش بلند شــد. مدتي قدم زد، و بعد رويش را به طــرف ريونيز برگرداند و با 

چشم هايي كه از آن ها آتش مي باريد، گفت:
»مرا تنها بگذاريد. می خواهم برای برادرم عزاداری كنم.«
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ويوان خودش را به موقع به وهرود رساند، اما هنگام عبور از وهرود، تيراندازان پيران كه 
منتظر بودند، قايق های ايرانی ها را تيرباران كردند و از ده هزار جنگجوی ويوان فقط سه 
هزار نفر به آن سوی رود رسيدند. ويوان و برادران و فرزندانش دالورانه شمشيرهايشان را 
كشيدند و به سپاه پيران تاختند و سربازان توس هم كه با ورود ويوان روحيه گرفته بودند، 
درگير نبرد شدند. با وجود شاهكار ويوان و جنگجوهايش در شمشيرزني صاعقه آسا، دو 
هزار نفر ديگر از سربازانش برای باز كردن شكافی در لشكر پيران كشته شدند، اما توس 
و آنچه از سپاهش مانده بود، توانستند در گرماگرم نبرد ويوان و پيران، به عقب برگردند 
و با قايق هايشان وهرود را پشت سر بگذارند. از سپاهيان ويوان فقط صد نفر زنده به اين 
سوی وهرود برگشتند. هفتاد نفر از برادران و فرزندان و اقوام ويوان كشته شدند. حتا قبل 
از اينكه سوار قايق بشوند، بهرام، پسِر ويوان، برای پيدا كردن تازيانه اش به ميدان برگشت. 
ويوان هرچه تالش كرد جلوی او را بگيرد، بهرام حاضر نشد از رفتن صرف نظر كند و 
گفت: »تازيانه ي من به نام من مشهور است. جانم اگر اسير مرگ توران زاد بشود، نامم 

اسير دست پيران نخواهد شد.«
 ويوان ديگر هرگز او را نديد. سربازی كه همراه بهرام رفته بود و از آن مهلكه جان 
سالم به در برده بود، به ويوان گفت كه بهرام را پيران محاصره كرد و خواست او را اسير 
كند. اما بهرام تا پای جان جنگيد و سرانجام تژاو بود كه موقعی كه بهرام با ده جنگجوی 

تورانی درگير بود، از پشت به او شمشير زد و او را بر خاك انداخت.
بيژن، تنها پسِر زنده ی ويوان، به زور پدرش را در قايق انداخت. ويوان همان طور كه 
گريان بر عرشه ی قايقی كه از ساحل دور می شد ايستاه بود، فرياد زد: »پيران، آن روز كه 
بر جانت رحم آوردم و سرت را بر گردنت نگه داشتم، فكر نمی كردم روزی بر برادران 
و فرزندان من رحم نياوری. به كوه ها پناه ببر، در ژرفاي درياها پنهان شو، چرا كه ويوان 

سايه به سايه ي تو مي آيد و خون فرزندانش را از تو خواهد خواست!«
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 ســپاهيان ايرانی يک هفته در آن ســوی مرز به تيمارداری از زخمی هايشان پرداختند. 
نگران بودند كه مبادا پيران در تعقيب آن ها به اين سوی وهرود بيايد. اما پيران كه فرصت 
خوبی برای تارومار كردن سپاه خسته و از پا افتاده ی ايرانی داشت، آن ها را تعقيب نكرد. 

توراني ها از پشت به لشكر هزيمت كرده حمله نمي كردند.
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در جلسه ی انجمن، همه ی سران نشستند. فقط توس بود كه كی خسرو به او اجازه ی نشستن 
نداد. خون چشمان كی خسرو را گرفته بود و هيچ كس جرئت سخن گفتن نداشت. همه در 
سكوت سرشان را پايين انداخته بودند و به جلوی پايشان خيره نگاه می كردند. از ده روز 
پيش كه سپاهيان برگشته بودند، كی خسرو هيچ كدام از سران را نديده بود، به جز ويوان 
كه برای نجات سپاه توس هفتاد نفر از اعضای خانواده اش و تقريباً تمام جنگجوهايش را 
از دست داده بود. كی خسرو خودش پس از شنيدِن خبِر بازگشت ويوان، به ديدنش رفته 
بود و به ناله ها و گريه های او گوش داده بود. كی خسرو برادرش را از دست داده بود و 
تا آمدِن ويوان، سوگوار بود، اما بعد از ديدِن ويوان كه دوازده پسر و هفت برادرش را 
از دست داده بود، ســوگواری خودش را از ياد برده بود، هرچند راهی هم برای تسالی 

ويوان نمی يافت.
اكنون جلسه ی انجمن را تشــكيل داده بود و كمتر اعضای انجمن، از بودن در آن 

جلسه و در معرض خشم كی خسرو، خوشحال بودند.
زمان درازی بود كه همه در آن تاالر در ســكوت نشسته بودند. اما كسی از جايش 
تكان نخورد، تا اينكه سرانجام صدای كی خسرو را شنيدند. سرشان را باال آوردند، اما 

كی خسرو به آن ها نگاه نمی كرد، به آسمان نگاه می كرد:
»ای مهر ديواوژن، تو خورنه را نصيبم كردی و با آن، مسئوليتی را كه نمی خواستم. به 

من گفتند وظيفه ی من است پاسداری از سرزمينی كه پدرم در پاسداری اش كشته شد.
»ای مهر هزارچشم، تو گواه درِد من باش، كه اين بی خبران نابينايند. اگر از تو شرم 

نداشتم، اين توس فرومايه و تمام آن هايی را كه با او هم پيمان شدند، گردن می زدم!«
اشک در چشــم هايش حلقه زد: »   من هيچ وقت فرصت نكردم سوگوار خوِن پدرم 
باشم، هميشــه ديگران بودند كه به من فشار می آوردند به خونخواهی پدرم برخيزم. اما 
اين من بودم كه بی پدرم بزرگ شدم، من بودم كه مجبور شدم سياوش را از نگاه ديگران 
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بشناسم، و سوگش را در قلبم خفه كردم، كه مبادا به خاطر گرفتن انتقام او، دستم به خون 
بی گناهی آلوده شود.

»و حاال، بی گناهی ديگر را، پسِر ســياوش را، برادِر كی خسرو را، دالوران ايرانی، 
بی هيچ دليلی كشته اند. من از چه كســی خونخواهی كنم؟  از سپهساالر ايران يا از شاه 

توران؟ كه نفرين مهرايزد بر هردوشان باد!«
بدون اينكه به توس نگاه كند، چشــم هايش را به اعضــای انجمن دوخت: »اين چه 
شهرياری اي اســت كه به فرمان من گوش نمی دهيد؟ مگر نگفتم قبل از فرستادِن پيک 
نزِد بــردان، از وهرود نگذريد؟ بردان كــه بی خبر از همه چيز در دژش نشســته بود، از 
كجا می دانست اين لشكر خونخوار كه قلعه  را محاصره كرده، كی است؟ اين كم خرد 
نمی دانست كه با آن لشكركشی، آتش جنگ را دامن می زند؟ اين ناجوانمرد چرا لشكرش 
را خالف رای من از وهرود گذراند؟ چه چيز را می خواست ثابت كند؟ می خواست كينه ی 

شكستش را در ماجرای بهمن دژ، با كشتن برادر من فروبنشاند؟«
همه خاموش و ســرافكنده بودند. توس هم سرش را پايين انداخته بود و همه ی اين 

ناسزاها را می شنيد و هيچ نمی گفت.
»اگر با بردان هماهنگ می كردند، به كمكشان می آمد و در محاصره ی پيران نمی افتادند. 
آن  وقت ويوان دلير برای نجات اين سپهساالِر بی هنر، تمام خاندانش را از دست نمی داد. 
اين سپهساالِر كارآزموده و جنگ ديده، نمی دانست دشمنی كه از خانه اش دفاع می كند، 
رحم ندارد؟ نمی دانست كه با كشتن نوه ی پيران، از خشم او در امان نمی ماند؟ تنها اميد 

من به مذاكره با تورانی ها و صلح، پيران بود و حاال...«
چند لحظه سكوت كرد. همه ی حاضران سرشان را بلند كردند به جز توس. كی خسرو 

با صدای گرفته ای ادامه داد: »توس! مرا نگاه كن!«
توس سرش را بلند كرد: »شاها! می دانم نافرمانی كرده ام، اما من هم پسرم را در اين 
جنگ از دســت دادم. دامادم ريونيز هم در دفاع از ســرزمينمان كشته شد. من هم مثل 
شما سوگوارم. جنگ همين اســت، گاهی در آن پيروزی هست و گاهی مرگ نصيب 

سربازان می شود.«
كی خسرو غريد: »ای فرومايه! خونِ  پسر و دامادت و هزاران جنگجوی ايرانی به خاطر 
جنگ نريخت، به خاطر بادسری و غرور بيجای تو ريخت. تو حتا سزاوار جنگيدن در سپاه 
ما نيستی، چه رسد به سردارِی آن. از پيش چشمم دور شو و ديگر هرگز به سپيد ارگ 
پا نگذار. همان بهتر كه بقيه ی عمرت را به پشيمانی بگذرانی! اگر از نسل نوتَرشاه نبودی، 

اگر كی اوسن و فريبرز شفيع تو نبودند، يک لحظه هم تو را زنده نمی گذاشتم!«
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به ديگران نگاه كرد: 
»اعضای انجمن، هرچه خواستم جلوی آتش جنگ را بگيرم، نگذاشتيد. اكنون ديگر 
جلوگيری از جنگ از اختيار من خارج است. تقدير اين بود كه جنگ های ايران و توران، 

نه با دوستی، كه با خون تمام شود. پس جنگ می كنيم.«
آب دهانش را بلعيد تا بغضش را مهار كند: 

»ويوان، تو برای نجات هموطنانت از تنگنای مرگ، خانواده ات را از دست دادی.«
ويوان با چشم های غمگينش به شاه نگاه كرد: »اگر شاه اجازه بدهند، مسئوليت نوه هايم 
و فرزندان برادران و عزيزاني كه در اين رزم كشته شدند، با من است. رخصت مي خواهم 

كه از رزم كناره بگيرم و به پرورش نوه هاي يتيمم بپردازم.«
كی خسرو انگار حرف ويوان را نشنيده باشد، گفت: 

»تو سزاوار سپاهی ديگری. سپاهی بزرگ تر از سپاه وهركانه. تو از اين پس سپهساالر 
ايرانی. غم و اندوه را نمی توانی از دلت بيرون كنی، اما در اين جنگ خانمانسوزی كه در 

پيش است، وظيفه ی تو اين است كه غم و اندوه را از دل ايران بيرون كنی.«
ويوان سرش را به نشانه ی تسليم خم كرد.

كی خسرو سپس از جايش برخاست. همه از جايشان بلند شدند. كی خسرو چشم های 
سرخش را به همه ي حاضران دوخت و سرانجام گفت: »از ياد نبريد كه شما ايرانيان شريف 
و صاحب فّر آريايی كه به خونخواهی سياوش برخاسته بوديد، پسِر سياوش را كشتيد. در 
هنگام جنگ، تمرد يعنی به گردن گرفتِن خون تمام كسانی كه بيهوده می ميرند. اگر من 
شاه ايرانم، پس فرمان آغاز و پايان جنگ با من است. مسئوليت خوِن كسانی كه در اين 
جنگ بر زمين می ريزد، اگر تمرد نكنيد، فقط بر گردن يک نفر خواهد بود: كی خسرو. 
من اين سرنوشت شوم را می پذيرم و بهايش را می پردازم. اما در طول اين جنگ، هركس 

تمرد كند، بی محاكمه خونش را می ريزم.«
بعد پشتش را به حاضران كرد و از تاالر بيرون رفت.
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كی خسرو موهای خاكستری بلندش را عقب زد و به افق پيش رويش خيره شد. شبرنِگ 
بهزاد داشت كنار ماديان شومهان، با فراغ خاطر شبدرهای محبوبش را از زمين می كند و 
می جويد. شومهان هم مثل هميشه قدم می زد و همان طور كه توت هايی را كه از درختی 
در آن نزديكی چيده بود، دانه دانه می خورد، هر سنگ گرد و ريزی را می ديد، از روی 
زمين برمی داشت و در كيســه ای پارچه ای می انداخت كه هميشه به كمرش می بست و 

داخلش پر بود از ريگ های مشابه. 
كی خســرو آرام گفت: »اين قدر هميشــه به جلوی پايت نگاه می كنی كه افق های 

دوردست را هيچ وقت نمی بينی.«
شومهان همان طور كه خم می شد تا سنگ گردی را كه پيدا كرده بود، بردارد، خنديد: 

»سنگريزه ها را نمی توان در افق های دوردست ديد. سنگريزه ها جلوی پای آدمند.«
كی خسرو لبخند زد: »يک روزی می رسد كه آن فالخن و آن سنگريزه ها ديگر به 

هيچ  دردی نمی خورد. روزی كه ديگر دليلی برای حمل اسلحه نداری.«
شومهان سنگ را در كيسه  انداخت و همان طور كه به طرف اسبش می رفت، گفت: 

»آن روز من هم سنگ جمع نمی كنم. فعاًل به نظر می رسد آن روز خيلی دور باشد.«
راســت می گفت. چشم های خسته ی كی خســرو آن قدر جنگ ديده بود كه ديگر 
كم كم داشت يادش می رفت كه دنيای بدون جنگ چه  شكلی است. بيست سال از كشته 
شدن بردان می گذشت و در اين بيست سال، كمتر ماهی را بدون جنگ گذرانده بودند. 
تمام منابع ايران تمام شده بود و كی خسرو هيچ فرصتی نيافته بود تا به عمران و آبادانی 
كشور بپردازد. اكنون كه سنش از چهل سال گذشته بود، فقط همين قدر يادش بود كه 
روزگاری، آرزوها و برنامه های بزرگی برای كشورش داشت، برای دو كشورش، چون 
در آن آرزوها، او هم ايرانی بود و هم تورانی، تمام نقشــه هايش با صلح پايدار ميان دو 

كشور شروع می شد، چيزی كه در آن شور جوانی، ساده به نظرش رسيده بود.



288

اما حاال درست يادش نمی آمد چه برنامه هايی برای آبادی و شكوفايی داشت. تمام 
هوش و فكرش به برنامه ريزی جنگی گذشته بود. ويوان سپهساالر وفاداری بود، اما هر 
لحظه فقط می توانست با دشــمن روبه رويش بجنگد. اين خصوصيت برای نبرد كردن 
خوب بود، اما نه برای بردِن جنگ. ويوان بايد رزم ها را می برد و وظيفه ی پيروز شدِن در 

جنگ با كی خسرو بود.
فقط يادش می آمد كه دلش می خواست دو سرزمين با هم دوست باشند، و با استفاده 
از منابع طبيعی در اختيار هردو كشــور، خّرمی به بار بياورد. اما حاال جنگ بيشتر از آن 
طول كشــيده بود كه او بتواند اين آرزوها را تحقق ببخشد. وقتی جنگ تمام می شد ــ 
اگر تمام می شد ــ وظيفه ی بازسازی ويرانی هايی كه به بار آمده بود، بر عهده ی كسی 

بود كه پس از او می آمد.
اين جنگ فقط يک نتيجه ی مثبت داشــت. ديگر چيزی نمی توانســت اتحاد ميان 
كی نشين هايی را كه بيست سال بود در برابر تورانی ها به هم پيوسته بودند، از هم بپاشد. در 

دوراِن حكومت او كشور قدرتمندي به نام ايران به وجود آمده بود.
در اين ســال ها هيچ كدام از دو طرف برنده نبودند. هردو سپاه فرسوده شده بودند. 
گاهی سپاه ايرانی ها موفقيتی به دست می آورد و گاهی سپاه تورانی ها. اما هنوز مرز ميان دو 
كشور وهرود بود؛ فرمانروای توران فرنگرسين بود و فرمانروای ايران كی خسرو، به نيابت 
از كی اوسن، كه مدت ها بود دوباره به بهمن دژ برگشته بود. كی خسرو هيچ  چشم اندازی 
برای پايان جنگ پيش چشم هايش نداشت. پيران سپهساالر باهوشی بود و ويوان شجاع 
و متعصب. هيچ كدام از اين دو از پس همديگر برنمی آمدند. تورانی ها حمالت پراكنده 
و برق آسا می كردند و سوارانی ماهر بودند. ايرانی ها سپاهی منسجم داشتند و عدم شباهت 
روش های جنگی اين دو كشــور، بخِت پايان يافتن جنگ به نفع يكی از طرفين را كم 
می كرد، هرچند كي خسرو كه در توران سواركاري و تيراندازي را از شيده ياد گرفته بود 
و اسب سوار و كمانگير ماهري بود، در اين بيست سال توانسته بود سطح هنر سواركاري 
ايرانيان را بسيار ارتقا ببخشد، اما هنوز هم قدرت اصلي سپاه ايران در پياده نظامش بود و 

رزم تن به تن.
ده سال پيش، كی خســرو توس را بخشيد و او را فرمانده ی ســپاه شرق كرد. توس 
باتجربه تر از پيران بود و مرگ پسر و دامادش و ده سال خانه نشينی، از بادسری اش كم 
كرده بود و تجربه های جنگی اش را ســخاوتمندانه در اختيار خسرو می گذاشت. اما نه 
دالوری ويوان كمكی به پايان يافتن جنگ كرده بود و نه تجربه ی توس. كی خسرو مدتی 
بود كه فهميده بود بايد خودش راه را پيدا كند. و حاال، در برابر پيامی كه پيک پيران سه 
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روز پيش آورده بود، بايد تصميم می گرفت. برای همين، سپيد ارگ را سوار بر شبرنگ 
ترك كرده بود تا بتواند فكر كند.

»پيران به كی خسرو درود می فرستد. پيران می داند آن شاه فرهمند نيز همچون او، مايل 
است اين جنگ ها به پايان برسد. پيران راهی دارد. اگر شاه موافق باشد، دو طرف همزمان 
سپاهيان خود را به دو طرف وهرود ببرند و از جنگ دست بكشند. آنگاه شاه كی خسرو 
و شاه فرنگرسين، مستقيماً با هم مذاكره كنند. باشد كه اين مذاكرات به آشتی رهنمون 
شود. برای اثبات نيت نيكم، حاضرم ده نفر از سرداران تورانی را گروگان به ايران بفرستم 
و دستور بدهم تا اتمام مذاكرات در ايران بمانند. پيران مايل است فرصتی پيش آورد تا 

آرزويی كه شاه خسرو در جوانی برای آشتی ميان دو قوم داشتند، تحقق يابد.«

اولين واكنش كی خسرو از شنيدن اين پيام، خوشحالی بود و می خواست فوراً به پيک 
پاسخ مثبت بدهد. اما تجربه به او ياد داده بود كه به اولين احساسش نسبت به يک پيشامد 
واكنش فوری نشان ندهد. از پيک خواسته بود چند روز در سپيد ارگ بماند تا جواب 

او را ببرد.
حاال سه روز از ماجرا گذشته بود و او هنوز جوابی نداشت. اگر اين پيام بيست سال 
پيش می آمد، اگر فرنگرسين و پيران بيست سال پيش به پيشنهادهای مذاكره ی او جواب 
داده بودند، اين همه خون بر زمين نمی ريخت. اما حاال خون های زيادی ريخته بود و اگر 
عقب می نشست، چه پاسخی به ويوان و توس و ويستئورو می داد كه تمام عزيزانشان را 

در اين جنگ از دست داده بودند؟
خيلی دير شده بود. می دانست سال ها قبل، پيران همين پيشنهاد را به سياوش داده بود 
و سياوش پيشنهاد او را قبول كرده بود و همين به بهای جانش تمام شده بود. اگر او دوباره 

در اين دام می افتاد، ديگر از سِر آشتی جويی نبود، از سِر ديوانگی بود.
به ياد فرنگرسين و دوران زندگی اش در توران افتاد. حتا اگر آشتی می كردند، آن 
فشار و نكبتی كه مردم توران در آن زندگی می كردند، از سرشان برداشته نمی شد. مردم 
توران هموطن او بودند. آن ها هم چشم به روزی داشتند كه فرنگرسين ستمكار سلطنتش 
را به شخصی عادل تر بسپرد و كی خسرو ديگر آن قدر عمر كرده بود كه بداند تا زمانی 
كه فرنگرسين در توران حكومت می كند، آب خوش از گلوی مردم توران پايين نخواهد 
رفت و حتا اگر او هم دربگذرد، برادرش گرسوَزد نمی گذارد هيچ چيز عوض بشود. نفرت 

او از مردِم اين سوی رود، ايرانی ها را در امان نمی گذاشت.
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اما در طرف ديگر، معضل ديگری وجود داشــت. چه گونه به جنگ ادامه بدهد، و 
مهم تر، چه گونه جنگ را ببرد؟

صدای پای اسب شومهان او را به خود آورد. زن با خنده گفت: »خستگی اسب ها دررفته. 
هنوز بايد يک فرسنگ ديگر بتازيم.«

تنها تفريح كی خسرو در اين سال ها همين بود كه در مواقع نادری كه درگير جنگ و 
برنامه ريزی و حكومت نبود، سوار شبرنگ بشود و بی هدف در دشت بتازد. شومهان اغلب 
همراهش می آمد. حوصله ی همراه ديگری جز شومهان را نداشت. او هم اسب سواری ماهر 
بود و با اينكه اسبش به خوبی شبرنگ نبود، اما پابه پای او می تاخت. می گفت اسب سواری 
را از مادرش ياد گرفته و مادرش هم آن را به همراه خيلی چيزهای ديگر، از سياوش. زِن 
شادی بود و زياد حرف نمی زد، اما وقتی می ديد كی خسرو دوباره به افق خيره شده و در 
انديشه های اضطراب آوِر هميشگی اش فرورفته، با بذله ای او را می خنداند و نمی گذاشت 
در آن دريای عميق تاريكی كه هيچ كس به اندازه ی شومهان عمقش را نمی دانست، غرق 
شود. آرام دهانه ی شبرنگ را گرفت و با يک حركت سوارش شد. اما هركاری می كرد، 

نمی توانست خودش را از تار عنكبوت درهم پيچيده ی افكارش نجات بدهد.

آدورا پرسيد: »نمی خواهی دخالت كنی؟«
زئير كه از باالی تپه به كی خسرو نگاه می كرد كه سوار بر اسب سياهش، در كنار 
آن زن، بی حركت به نقطه ای نامعلوم در آن سوی دشت ها نگاه می كرد، گفت: »تا حاال 
نتوانستم هيچ تصميمش را عوض كنم. می دانم سرانجام چه تصميمی می گيرد؛ و راستش 
را بخواهی، االن كه ماجرا را از اول و از بيرون دوباره ديده ام، می بينم اگر به من فرصت 

دوباره می دادند، باز هم همين تصميم را می گرفتم.«

شومهان اســبش را به كنار شبرنگ راند: »شيری داشــت حاكمی و پهلوانش را تعقيب 
می كرد. دوتايی با تمام ســرعت می دويدند. پهلوان نفس زنان گفت: ‘نمی توانيم از اين 
شير جلو بيفتيم. دارد به ما می رسد.’ حاكم سرعتش را زيادتر كرد و جواب داد: ‘من كه 

نمی خواهم از شير جلو بيفتم، می خواهم از تو جلو بيفتم.’«
كی خسرو بی اختيار سرش را خاراند و با خنده گفت: »بايد به سپيد ارگ برگرديم. 

خيلی كار دارم. تو هم خيلي كار داري، بايد به مأموريتي بروي.«
و به شبرنگ هی زد.
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پيران تنها در خيمه اش دراز كشيده بود و سعي مي كرد كمي چشم هايش را بر هم بگذارد، 
كه خبر آوردند سفيری از جانب كی خسرو آمده است. پيران گفت او را فوراً به نزدش 
بياورند و وقتی كه ديد سفير كی خسرو زن است، تعجب كرد. با دقت آن زن زيبا را با لباِس 
رزم نگاه كرد كه نوار پارچه ا ی باريكی از انگشت هايش آويزان بود. پرسيد: »كی خسرو 

ما را سزاوار نديد تا سفيری مرد بفرستد؟«
زن، كاله از سرش برداشت و موهای خرمايی بلندش را بيرون ريخت و جواب داد: 
»برخی كارها از دست زنان بهتر از مردان برمی آيد. فقط من می توانم با اينكه نگهبانان 

شما خلع سالحم كردند، اگر الزم شد از خودم دفاع كنم.«
پيران خنديد: 

»جــداً؟ يعنی اگر من االن قصد داشــته باشــم به تــو حمله كنــم می توانی جلويم 

 

را بگيری؟«
زن نوار پارچه ای را باال گرفت: 

»نگهبانان شما ريگ را اسلحه نمی دانند، اما باور كنيد كه اگر قصد شومی داشته باشيد، 
همين ريگی كه در اين فالخن است، شما را زودتر از هر شمشيری هالك می كند.«

اما بعد لحن صحبتش را عوض كرد: 
»تمام سرداراِن مرِد كی خسرو در ميدان جنگند. تنها سرداری كه نزد او مانده بود، من 
بودم. من شومهانم، نماينده ی بهمن دژ، و از طرف شاه فرهمند، كی خسرو، پيامی برای شما 

آورده ام. شاه نمی خواست پاسخش را با پيكی معمولی بفرستد.«
پيران با تعجب پرسيد: »كی خسرو زن ها را هم وارد حلقه ی مشاورانش كرده؟«

شومهان ابروهايش را باال انداخت:
»خدا مرد را قبل از زن آفريد، برای اينكه بايد قبل از خلق شاهكارش تمرين می كرد. 

وقتی مرد را ساخت، به ايرادهای كارش پی برد و زن را بدون آن ايرادها ساخت!«
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پيران خنديد: »می بينم كه زبانت از آن فالخن هم كشنده تر است.«
شومهان بدون اينكه لبخند بزند، گفت: »شاه خسرو كارهای بزرگ زيادی كرده است. 
من سركرده ی بهمن دژ بودم، تا زمانی كه كی خسرو دژ ما را گشود. آنگاه بهمن دژ را به 

ائوروت اسپ سپردم و خود در كنار كی خسرو به خونخواهی سياوش برخاستم.«
پيران با دقت به آن زن زيبا نگاه كرد: »تو را قباًل ديده  ام... اما كجا؟«

»مادرم در ميان كنيزان سياوش بود. بهمن دژ اميد داشت كه سياوش آن كسی باشد 
كه جنگ را تمام می كند و مادرم را به نزد سياوش فرستاد. وقتی اميدها بر باد رفت، منتظر 

مانديم تا كی خسرو آمد.«
بعد بي آنكه اجازه بگيرد، نشست و گفت: 

»احوالپرسی كافی ست. پاسخ كی خسرو را برای شما آورده ام.«
پيران با عالقه ساكت شد و منتظر ماند.

»شاه ايران گفتند به شما درودش را برسانم. پيغام دادند كه شما را همچون پدرشان 
دوست دارند و به شما احترام می گذارند. برای همين، باز هم مانند بيست سال قبل به شما 
پيشنهاد می دهند با من به ايران بياييد و در ســپيد ارگ به او بپيونديد. در كاخ ايشان با 
افتخار زندگی می كنيد و هرگز نبايد نگران چيزی باشــيد. همچنين گفتند اگر به ايران 
بياييد، هرگز شــما را مجبور نمی كنند در برابر توران بايســتيد و در جنگ های ايران و 

توران وارد شويد.«
پيران اخم كرد و پرسيد: »پس جواب پيشنهاد من...«

»شاه مايل نيستند هيچ آسيبی به شما وارد شود. اما برای دادن پاسخ مثبت به پيشنهاد 
شما خيلی دير شده است. ايرج و نوتَر و سياوش و اغرارث، بی گناه، يكی پس از ديگری، 
به دست شاه توران كشته شدند. شاهدخت فريگيس، مادِر گرامی شاه، به دستور پدرش، 
بيست سال در سياوشگرد زندانی شد. فرنگرسين بارها عهد خود را شكسته است و باز 
هم می شــكند. همان گونه كه زمانی كه كی خسرو در توران به دنبال ويوان می گشت تا 
او را به ايران بازگرداند، قصد جان كی خسرو را نيز كرد. اگر سپهساالر پيران مايلند در 
توران بمانند، تنها راه پايان دادن به جنگ، آزاد كردن بخدی و تمام شهرهايی است كه 

تورانی ها اشغال كرده اند، و...«
»و چی؟«

»تســليم قاتالن اين بی گناهان به ايرانيان؛ تا محاكمه شــوند و پادافره كردارشان را 
دريافت كنند.«
»قاتالن؟!«
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»كی خسرو به وضوح اين قاتالن را نام بردند: فرنگرسين، گرسوَزد و گروی زره.«
رنگ از صورت پيــران پريد. زير لب گفت: »از من می خواهد شــاهم را به ايرانيان 

بدهم؟! فكر می كرد چه جوابی بشنود؟«
»گفتند اگر سپهساالر با اين پيشنهاد موافقت كنند، شاهزاده شيده، فرزند ارشد شاه 
به حكومت توران می رسند و در اين صورت، شاه كی خسرو بدون قيد و شرط با ايشان 

مذاكرات آشتی را آغاز می كنند.«
پيران به تماِم حاضراِن درون خيمه دســتور داد بيرون بروند. وقتی خيمه خالی شد، 

رو به زن كرد: 
»هرگاه نام كی خسرو را بر زبان می آوری صدايت می لرزد دخترم. من بيش از آن عمر 
كرده ام كه نفهمم در دلت چه می گذرد. سال ها پيش، زن ديگری بود كه او هم هرگاه نام 
مردی را كه در نهان به او مهر می ورزيد بر زبان می آورد، صدايش می لرزيد. اسم اين دختر، 
گئيری بود، دختِر من. وقتی به راز دلش پی بردم، او را به زنی به محبوبش سياوش دادم. اما 
به خاطر مصالح توران و ايران، مجبور شدم خودم پيشنهاد كنم كه شاه دخترش فريگيس 
را به سياوش بدهد. فكر می كردم اگر فرزندی دونژاده، از نسل شاهان ايران و توران به 
وجود آيد، می تواند اين نفرت كهن را نابود كند. اين كار من دل دخترم را شكست. اما 
هيچ نگفت و به اراده ی سرنوشت گردن نهاد. سياوش پس از ازدواج با فريگيس شيفته ی 
او شد و گئيری  را از ياد برد و گئيری در آتش اندوه سوخت و باز هم هيچ نگفت و دلش 

را به كودكی كه از سياوش برايش به يادگار مانده بود، خوش كرد.
»بعد سياوش قربانی شد. اما كسی با گئيری همدردی نكرد. گئيری، پسرش بردان را 
با عشق سياوش بزرگ كرد و وقتی كی خسرو را بازگرداندم و گئيری ديد چه قدر شبيه 
شوهر ازدست رفته اش اســت، به بردان ياد داد كه به برادر كوچكش هم مهر بورزد. اما 

حاصل چه بود؟ همان برادِر كوچک تر، باعث مرگ بردان و گئيری شد.«
سكوت كرد و به شومهان خيره شد: 

»دخترم، من هم عزيزان زيادی را به خاطر اين اختالف قديمی از دست داده ام. اما نه 
كينه  دارم و نه قصد انتقام گرفتن. تا زمانی كه ميل به انتقامجويی داشته باشيم، اين جنگ 

به پايان نمی رسد، مگر با نابودی يكی از دو سرزمين، يا هردو...«
شومهان گفت: »اگر پاسخ واضحی به من بدهيد، همين االن به سمت ايران حركت 

می كنم. يا اگر نياز به فرصت برای فكر كردن داريد، می توانم دو روز صبر كنم.«
پيران آهی كشــيد: »نه، فرصت نمی خواهم. جوابم روشن است. به كی خسرو بگو 
پيران بر تو درود می فرستد. پسرم، من در برابر سرزمينم، در اين دورانِ  بحرانی، مسئوليتی 
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دارم. من از ســال ها قبل از تولد كی خســرو، جنگجو بوده ام و اكنون هم، با اينكه گرد 
پيری بر موهايم نشسته است، از مسئوليتم كناره نمی گيرم تا بازمانده ی روزهای عمرم را 
در كاخی به خور و خواب بگذرانم. من تورانی ام و به تورانی بودنم افتخار می كنم. پس 
اگر بناست در بستر بميرم، در بسترم در توران می ميرم و اگر بناست كشته شوم، در نبرد 

برای توران از پاي درمي آيم.
»و اما بعد، تسليم شاه توران و برادرش به ايرانيان غيرممكن است. من سوگند وفاداری 

به شاه توران خورده ام و در زندگی ام هرگز عهدی را نشكسته ام.
»پس، گويا راهی نمی ماند جز ادامه ی جنگ. اما، كی خسرو، اگر بناست تا پای جان 

با هم بجنگيم، بگذار بی نفرت بجنگيم.«
شومهان از جايش بلند شد و ســرش را به احترام خم كرد: »پس اگر اجازه بدهيد، 

همين االن حركت می كنم.«
پيران گفت: »نه دخترم. درست نيست كه شبانه راه بيفتی. هم خودت خسته ای و هم 

اسبت. امشب را ميهمان ما باش و بامداد راهی شو.«
سربازی را كه بيرون خيمه ايستاده بود، صدا زد: 

»اين بانو را در خيمه ای سزاوار شاهدخت جای دهيد و اسبشان را تيمار كنيد و شامی 
درخور برايشان فراهم كنيد. فردا صبح عازم ايران می شوند.«

شومهان لبخند زد و خواست بيرون برود، اما صدای پيران متوقفش كرد.
»يک پيغام ديگر مانده. به كی خسرو بگو سپاهيان هردو طرف خسته اند و به هر حال 
جنگ را نمی شود تا ابد ادامه داد. اگر كی خسرو موافق باشد، به مدت دويست روز از 
جنگ دست بكشيم تا خانواده ها بر كشتگانشان بگريند، زخمی ها بهبود يابند و خسته ها 
تازه نفس شوند. آنگاه می جنگيم. اگر باز هم نتيجه ی جنگ مشخص نشد، نبرد تن به تن 

سرداران دو سپاه، نتيجه ی جنگ را رقم بزند.«
 و بــا لبخند اضافــه كرد: »پيشــاپيش فــرض می كنم كی خســرو با اين پيشــنهادم 

موافقت می كند.«
شومهان سرش را تكان داد: »پيام شما را عيناً به شاه می رسانم.«

و قبل از اينكه بيرون برود، برای آخرين بار سرش را برگرداند و به پيران گفت: 
»آنچه درباره ی احساس من نسبت به شاه گفتيد، درست است. اما قياس من با دختر 
خودتان درست نيست. من و شــاه، هردو، به خاطر آنچه وظيفه مان است، از هرآنچه به 
ما شادی حيات می دهد،  دست شسته ايم. پس به چيزی اميد ندارم كه به خاطر از دست 

رفتنش گريان باشم.«
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كی خسرو در آن شش ماه بيكار نماند. ائوروت اسپ را با گروهی مذاكره كننده و هدايای 
زياد به نزد سكاهاي جنوب فرستاد. از ويوان هم خواست پانصد نفر را بفرستد تا از تمام 
كوه ها و پستی ها و بلندی های منطقه ی جنگ، يعنی حاشيه ی وهرود تا گنگ، پايتخت 
فرنگرسين، نقشه ای تهيه كنند و خودش شخصاً بر بازسازي نمونه ي آن منطقه در تاالر 
جنگ سپيد ارگ نظارت كرد. سپاه ايران اغلب به علت تمام شدن آذوقه و خستگی در 
نبردها شكست می خوردند. برای همين دستور داد شش ماهِ تمام آذوقه برای سپاه فراهم 
كنند تا سپاه ديگر مجبور نباشد به عقب برگردد. جلساتی طوالنی با سرداران سپاه ايران 

گذاشت و برنامه اش را به آن ها گفت و آن ها را راهی آموزش سپاه كرد.
سرداران در مدتی كه باقی مانده بود، سپاهيان را آموزش دادند كه چه گونه در هنگام 
عمل، مانند يک واحد و يک بدن عمل كنند و پراكنده نشوند و چه گونه به پيام های مختلفی 
كه با پرچم ها و شيپورها پخش می شد، واكنش نشان بدهند. روزی كه دو سپاه ايران و 
توران دوباره در دامنه های تپه ای مجاور وهرود جلوی هم صف كشيدند، تمام سپهبدها و 

رسته های گوناگون، منطقه را مثل كف دستشان می شناختند و آماده ی نبرد بودند.
به دستور كی خسرو، ويوان سپاه ايران را طوری استقرار داد كه كوه در پشت و سمت 
راستشان باشد. بدين ترتيب، خطر حمله از پشت و پهلو امكان نداشت، و در عين حال اگر 
اوضاع عليه ايرانيان برمی گشت، از سمت چپ راه عقب نشينی را برای خود باز گذاشته 
بودند. كمانداران ايرانی از روزها قبل، باالی تمامی بلندی های منطقه مستقر شدند. پيران 

انتظار نداشت با كمانداران ماهري از ايران روبه رو شود و همين غافلگيرش مي كرد. 
پس از تمام اين برنامه ريزي ها، يک روز صبح سوار شبرنگ شد و از فريبرز خواست 
به امور كشور برسد. وقتي فريبرز پرسيد كجا مي رود، پاسخ داد: »اين بار جنگ بايد تمام 
شود. تمام تالشمان را كرده ايم. اما به دنبال ابزاري مي روم تا اگر همه ي اين كارها را انجام 

داديم و دوباره به بن بست رسيديم، بتوانيم سرنوشت نهايي جنگ را رقم بزنيم.«
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بيست روز به پايان مهلت دويست روزه مانده بود كه كی خسرو تمام سرداران را دوباره 
در تاالر انجمن جمع كرد.

»ســرداران ايران، به ياری مهر، اين آخرين باری خواهد بود كه در اين تاالر جمع 
می شويم تا درباره ی جنگ با فرنگرسين مشورت كنيم. نبردی كه در پيش است، جنگ 

را تمام خواهد كرد. اما پيروِز اين جنگ چه كسی خواهد بود؟ هيچ كس نمی داند.
»كار به جايی رسيده كه ديگر مذاكره برای آشتی معنايی ندارد، مگر آنكه يكی از دو 
طرف پيروز ميدان باشد. اميدوارم پيروز ميدان ما باشيم، چرا كه ما بر بازماندگان حريف 

رحم خواهيم آورد، اما آنان اگر پيروز شوند، بر زنان و كودكان ما رحم نمی آورند.
»اما برای پيروزی، تنها اميد كافی نيست. تدبير و دالوری توأم الزم است. در دالوری 
شما ترديد ندارم. در تدبير شما نيز. اما اگر قرار اســت از اين جنگ تعيين كننده پيروز 

برگرديم، نمی توانيم ساليق و تدابير گوناگون را با هم بياميزيم. 
»در اين نبرد، فقط يک برنامه و يک تدبيــر داريم. فرمانده ی عالی اين جنگ منم. 
به ياد داشته باشــيد، جنگ تمام نمی شود، مگر زمانی كه سپاه توران منهزم شده باشد و 
فرنگرسين و گرسوَزد اســير ما شده باشند. تا زمانی كه فرنگرسين آزاد است، جنگ به 

پايان نخواهد رسيد.«
سكوت كرد و با نگاه خونسردش به حاضران خيره شد.

»و اما تدبير. جنگ به شيوه ی سنتی ديگر پاسخ نمی دهد. چشم و چراغ سپاه توران، 
پيران ويسه است. تا زمانی كه پيران سپهساالر باشد، شكست دادن فرنگرسين ممكن نخواهد 
بود. پس، هدف نخستين ما، متواری كردن پيران است. با جنگ به روش هاي قبلي نمی توان 
پيران را شكست داد. فقط بايد او را در دام انداخت. برای اين كار، يكی از شما سرداران 
بايد ســپاه خود را طعمه كند. اما هركس برای اين كار داوطلب می شود، بايد بداند كه 

بخش اعظم سپاهش، و شايد حتا خودش، در اين نبرد كشته خواهد شد.«
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در سكوت به حاضران خيره شد. همهمه ای ميان سرداران درگرفت و بعد همه در 
سكوت به هم نگاه كردند. 

كی خسرو گفت: »كدام يک از شما آماده ايد برای برقراری آرامش در ميان زنان و 
كودكان ايرانی و تورانی، اين خطر را بپذيريد؟«

و وقتی كسی پاسخش را نداد، گفت: »بسيار خوب، من خودم با سپاه سپيد ارگ به 
مصاف پيران می روم. اما بدانيد، از اين لحظه به بعد، جاسوسان دشمن فقط خبرهايی را از 

سپاه ما می شنوند كه ما می خواهيم بشنوند.«
»نه!«

كی خسرو رو به طرف كسی كرد كه با او مخالفت كرده بود. صدا گفت: »شاه شاهان 
ايران، شما با پيران دوستی كهن داريد. در هنگامه ی جنگ نمی توان بر حريف ترحم كرد، 
وگرنه از كوچک ترين روزنه ای كه شفقت شما در سپاه ايجاد كند، برای درهم كوبيدن 

شما بهره می جويد.«
كی خسرو با تعجب گفت: »اما كسی بايد با پيران روبه رو شود.«

بيژن از جايش برخاست: »شما نه! من داوطلب می شوم.«
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پيران همان طور كه به چوبدستش تكيه داده بود، به مرد دست به سينه ي روبه رويش گفت: 
»مطمئنی؟ وای به حالت اگر در اشتباه باشی.«

»بيژن دارد در نزديكی رود اندراب اردو می زند.«
»چند نفرند؟«

»حدود پانصد نفر، همگی سواره.«
پيران دستی به ريش  سفيدش كشيد: 

»چرا با اين سپاه كوچک راهی شده؟«
»ديشب شنيدم كه به يكی از ســواران می گفت سپاه توس تا ده روز ديگر از سمت 

زرنگ به آن ها ملحق می شود.«
پيران از برادرش هومان پرسيد: »اگر بخواهيم با تمام سرعت حركت كنيم، چند روزه 

از بخدی به اندراب می رسيم؟«
هومان فكری كرد: 

 »می توانم دو روزه سپاهی بيســت هزار نفره را راه بيندازم و تا اندراب هم پنج روز 
راه است.«

فرشيدورد، برادِر ديگر پيران گفت: »سه روز برای درهم شكستن بيژن كافی است. 
بعد می توانيم عقب نشينی كنيم تا سپاه توس برســد. جنگجوهای توس وقتی ببينند بيژن 
هزيمت كرده ، روحيه شــان را از دســت می دهند. آن وقت می توانيم مثل آذرخش بر 

سرشان فرود بياييم.«
پيران گفت: »كی خسرو كجاست؟«

مرد جاسوس گفت: »كی خسرو در سپيد ارگ است. گفته است پس از شكست سپاهِ 
شما راهی گنگ می شود تا شاه فرنگرسين را به دام بيندازد.«

لهاك، برادر سوم پيران گفت: »پس بايد به شاه خبر بدهيم تا آماده ی دفاع باشد.«
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پيران فكری كرد و گفت: »كی خســرو به اندازه ی ما تجربه ی جنگ ندارد. توس و 
ويوان دو بال او هستند. اگر بال هايش را بشكنيم، از سپيد ارگ تكان نمی خورد و ما هم 

پس از شكست دادن توس، هيچ مانعی تا زرنگ در پيش نداريم.«
سپس رو به هومان كرد: 

»برای محافظت از بخدی پنج هزار جنگجو در اختيار شيده بگذار. تا دو روز ديگر، 
هفت هزار جنگجوی سواره را راهی اندراب می كنيم. توس وقتی برسد، ما بر سر جنازه ی 

بيژن منتظرش خواهيم بود.«
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ويوان خورشيد را كه از افق باال می آمد، نگاه كرد و اسبش را به كنار اسب بيژن راند: 
»با اين پانصد جنگجو فقط بايد تا ظهر مقاومت كنی. مراقب باش درگيری مستقيم با 

تورانی ها پيدا نكنی. فقط نبرد از راه دور.«
بيژن خنديد: »پدر، بيست سال است كه كنار تو می جنگم. به من اعتماد كن.«

ويوان به سايه ی سپاه پيران در يک فرسنگی اشــاره كرد: »در نبرد اجرای سه اصل 
متضمن پيروزی است: تعيين هدف مشترك با همرزمان، اعتماد به توانايی های خويشتن 
و اعتماد به توانايی های همرزمان. موقعی كه تو را مسئول مراقبت از اين تنگه كردم، به 
توانايی هايت اعتماد داشــتم. اما تو هم بايد بدانی كه توانايی واقعی تو، با پانصد سوار، 
فقط معطل كردن هزاران هزار س پاهی پيران است. اگر با آن ها درگير بشوی، قبل از اينكه 

خورشيد به ربع آسمان برسد، قتل عام می شويد.«
سر اسبش را برگرداند و همان طور كه به طرف باالی تپه دور می شد، گفت: 

»گوَشم در هنگامه  ی نبرد به صدای شيپور توست. مهر يارت باد.«

هومان گفت: »تا زمانی كه در آن تنگه ايســتاده اند نمی توانيم درگير بشويم. بايد از آن 
تنگه بيرون بكشيمشان.«

پيران گفت: »فراموش نكن. راه گريزی را برايشــان باز بگــذار. اگر راه گريز را بر 
ايشان ببندی، جان بركف می شوند و با دالوری مضاعف با ما می جنگند. آن وقت هر نفر 
از آن ها می تواند پنج نفر از ما را بكشد. اگر راه گريزشان باز باشد، محتاط تر می جنگند 

و می توانيم نابودشان كنيم.«
هومان گفت: »فرصت زيادی نداريم. بايد خيلی سريع تارومارشان كنيم. سركرده شان 
بي ژن است، جوان است. اگر بتوانم به جنگ تن به تن جلبش كنم، تحريک می شود. بيژن 

كه كشته بشود، همه روحيه شان را از دست می دهند.«
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پيران چانه اش را به دستش تكيه داد و پس از اينكه مدتي فكر كرد، گفت: 
»فرمانده ی اين سپاه بيژن نيست، ويوان است. ويوان كجاست؟«

هومان جواب داد: »نديدمش. به هر حال اگر پسرش كشته بشود، او هم روحيه اش 
را از دست می دهد.«

پيران گفت: »تو ويوان را نمی شناسی. بيست سال پيش تمام برادران و پسرانش در 
جنگ با من كشته شدند، اما او يک لحظه هم دست از جنگ نكشيد تا برای عزيزانش 

سوگواری كند. پنهانی چند نفر پيشاهنگ بفرست تا تپه را دور بزنند و خبر بياورند.«
پيشــاهنگان وقتی خبر آوردند كه هيچ كس در آن ســوی تپه نيست، هومان نفس 
راحتی كشــيد و به پيران گفت: »من می روم بيژن را بكشم. به كمانداران و سواران بگو 
آماده باشند. وقتی بيژن بر خاك افتاد، اول دهانه ی تنگه را تيرباران كنند و بعد با تمام قوا 

حمله كنند.«
پيران گفت: »صبر كن هومان. بايد مطمئن شوم كه ويوان كجاست.«

اما هومان به تاخت رفته بود.
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آفتاب به ربع آسمان رسيده بود و هومان همچنان با اسبش جلوی تنگه اين طرف و آن 
طرف می رفت و رجز می خواند.

»پدرت ســال ها پيش ســوگند خورد كه به انتقام خون برادران و فرزندانش، خوِن 
پسراِن دلير ويسه را بريزد. منم هومان ويسه، كجاســت پدرت كه كين فرزندانش را از 

من بخواهد؟«
وقتي جوابي نشنيد، خنديد:

»اگر پدرت از ترس خشم پســراِن ويسه گريزان است، تو آبروی خاندان كشواد را 
زنده كن. خيلی رجز می خوانديد! پس كجاست آن غيرت مردانه تان؟ بيا پسِر بزدِل ويوان 

جبون! به هماوردی تو آمده ام.«
بيژن اسبش را چند قدم جلو آورد و با صدای بلند گفت: 

»اين قدر دليری نكن. از نبرد با من پشيمان می شوی! بزدل برادِر خودت پيران است 
كه با چندين هزار نفر به جنگ پانصد دالور ايرانی آمده است.«

»تو به رزم من يک نفر بيا! اگر به نبرد من نيايی، تمام جهان را از اين خبر پر می كنم 
كه بيژن پهلوان از هومان ترسيد و به جنگش نيامد.«

»شير دستش را به خون روباه آلوده نمی كند! شيری را بفرست به هماوردی من!«
 هومــان قهقهه زد: »تو چه جور شــيری هســتی كه دســتان ســگی چون خســرو 

را می ليسی؟«
وقتی هومان نام كی خسرو را بر زبان آورد، خشم وجود بيژن را گرفت و فرياد زد: 

»توهين به شهريار فرهمند ايران زمين، آخرين گستاخی تو خواهد بود.«
سپس رو به زنگه كرد: 

»من به جنگ هومان می روم. اگر كشته شدم، مطابق برنامه عمل می كنيد و تا ظهر 
سپاه هومان را همين جا نگه می داريد.«
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زنگه گفت: »بيژن، تو هم نبرد هومان نيستی.«
بيژن گفت: »او به پدرم توهين كرد، به شاه ايران توهين كرد. همان بهتر كه به دستش 
كشته بشوم تا باز هم از اين ناسزاها بشنوم. اما نگران نباش. او مرا خيلی دست كم گرفته. 

من بيژنم، پسِر ويوان!«
نيزه اش را برداشت و به تاخت به طرف هومان رفت. هومان وقتی او را ديد كه نزديک 
می شد، نيزه اش را باالی شانه اش برد و به سمت او پرتاب كرد. اما بيژن تغيير مسير داد و 
نيزه در كنار پای اسبش در زمين فرورفت، و همچنان به تاخت به سمت هومان شتافت. 
هومان تيری در كمان گذاشت و به سمت بيژن نشانه رفت. وقتی زه را تا بناگوشش كشيد، 
بيژن بدون اينكه ســرعتش را كم كند، به جلو خم شد و تير سفيركشان از باالی سرش 
گذشت. هومان داشت تير ديگری در كمان می گذاشت، كه بيژن به چند قدمِی او رسيد 
و قبل از اينكه هومان فرصت كند كمان را بكشــد، شمشيرش را در سينه ی او فروكرد. 
هومان ناله ای كرد و از اسب پايين افتاد. بيژن هم از اسب پايين پريد و به هومان كه خون 

از دهانش جاری بود، گفت: 
»خيلی رجز می خواندی! نگفتم دلم نمی خواهد دستم به خون روباه آلوده شود؟«

بعد شمشير خون آلودش را باال برد: 
»بدرود هومان، افسوس كه قربانی نخوت خودت شدی!«

و شمشير را بر گردن او فرود آورد. وقتی سِر هومان را باال گرفت، غريو شادی از طرف 
سواران ايرانی برخاست. بيژن سوار اسب شد و به طرف تورانی ها تاخت و فرياد زد: 

»پيران ويسه، برادران مرا كشتی، اما خونشان هرگز خشک نشد! اين سِر به جای سِر 
برادرم بهرام!«

و به طرف تنگه تاخت. 

سرِ  هومان روی زمين غلتيد و جلوی پای اسب پيران كه پيشاپيش سپاهش ايستاده بود و 
تماشا می كرد، ايستاد. پيران كه رنگ صورتش سفيد شده بود، بی آنكه چيزی بگويد، از 
اسبش پياده شد و ســِر برادرش را در آغوش گرفت. يكی از سرداران پارچه ی سفيدی 
آورد و پيران سر را در آن گذاشت. چند لحظه به بيژن كه به طرف دهانه ی تنگه می تاخت، 

خيره شد و ناگهان فرياد برآورد:
»نمی خواهم يكی از اين پانصد سوار تا ظهر زنده بماند!«

فرشيدورد كه اشک در چشم هايش جمع شده بود، گفت: »برادر، در آن تنگه مقاومت 
می كنند. بايد سعی كنيم از آنجا بيرونشان بكشيم.«
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پيران با بغض و خشم به برادرش نگاه كرد: »كاش تو ذره ای از دالوری هومان را 
داشتی كه يک تنه به ميدان رفت! فقط پانصد نفرند. ما هزاران نفريم! حمله كنيد.«

صدای بوق و سنج های حمله برخاست.

چشم های بيژن، وقتی صدای بوق حمله را شنيد، برق زد و با هيجان گفت: »در تله افتادند! 
به انتهای تنگه برويد و مقاومت كنيد.«

 تنگه ای بود به درازای هزار گام و در جاهای تنگ تِر راه، سه سرباز می توانستند در 
كنار هم شمشير بزنند. بنابراين قبل از اينكه بيژن و سوارانش به انتهای تنگه برسند، پنج هزار 
جنگجوی تورانی در تنگه بودند. بيژن حدود صد گام مانده به انتهای تنگه توقف كرد 
و پيشاپيِش بقيه منتظر سربازان تورانی ماند. سربازها كه به دويست گامی آن ها رسيدند، 
پانصد تيِر ايرانی ها به استقبالشان رفت. جسد دويست سرباز پياده ی تورانی كه جلوتر از 
بقيه حركت می كردند، راه را بر بقيه ی جنگجوها بست. سواران ايرانی پنجاه گام جلوتر 
رفتند و دوباره پانصد تير رها كردند و به عقب برگشتند. دويست سرباز توراني ديگر نيز 

بر خاك افتادند.
آفتاب هنوز به ميانه ی آسمان نرسيده بود كه صدای شيپور بيژن برخاست و قبل از 
اينكه تورانی ها فرصت كنند از راهِ آمده برگردند، باران سنگ های عظيمی كه جنگجوهای 
ويوان در باالی كوه آماده كرده بودند، دهانه ی ورودی تنگه را بست. پيران با ديدِن اين 

صحنه آهی كشيد. تازه فهميده بود سربازانش را در چه دامی انداخته است.
بيژن دوباره شيپورش را به صدا درآورد و فرياد زد: »از تنگه بيرون برويد!«

پانصد سوار، يک بار ديگر ســربازان تورانی را تيرباران كردند و با شتاب به عقب 
برگشتند و از تنگه بيرون رفتند. قسمت دوم جنگجوهای ويوان كه در اين طرف از باالی 
كوه منتظر بودند، سنگ باران را شروع كردند و چند لحظه نگذشته بود كه پنج هزار سوار 
تورانی، بدون راه پس و پيش، در آن تنگه حبس شــدند و زيِر باراِن تيری كه از باالی 

كوه بر آن ها می باريد، از پا درآمدند.
همزمان، پانصد سواِر تورانی، به تاخت شروع به دور زدن كوه كردند و در ميانه ی راه، 

به سواران بيژن رسيدند و با گرز و تبرزين و شمشير به جان هم افتادند.
پيران در فكر اين بود كه هزار سوار ديگر بفرستد تا سوارهاي بيژن را از پشت مهار 
كنند، كه ناگهان ديد آسمان سياه شــد و صدها پيكان بر سر بقيه ي سپاهش كه در اين 
سوي تنگه منتظر بودند، فرود آمد. سربازها سپرهايشان را باال گرفتند. اما باران تير متوقف 

نمي شد و پيران مي ديد كه جنگجوهايش يكي يكي از پاي درمي آيند. 



305

در همين هنگام پنج هزار ســواِر ويوان، از طرف ديگِر كــوه بيرون آمدند و خيلی 
سريع، جلوی سپاه پرهرج ومرج پيران صف كشيدند.

پيران سرش را پايين انداخت و به فرشــيدورد گفت: »به سربازها بگو عقب نشينی 
كنند. اگر تعقيبمان كردند، در دشت با آن ها روبه رو می شويم.«

اما برخالف انتظارشان ويوان تعقيبشــان نكرد. فقط روی اسبش منتظر ماند و وقتی 
پيران نگاهی به او كرد، لبخند زد.

پيران زير لب گفت: »تله ی ديگری در كار است.«
به طرف عقب ســپاه تاخت تا وضعيت را بررسی كند. در هنگامه و آشفتگی سپاه 

نمی توانست راحت خودش را به مقصدش برساند. 
بعد حركت سپاه متوقف شد.

پيران با شتاب خودش را به انتهای سپاه رساند تا ببيند توقف حركت به خاطر چيست. 
و با وجود سال ها تجربه ی جنگ، از آنچه ديد وحشت كرد.

دشِت پشت سرشان، افق تا افق سياه شده بود. از ده ها هزار سوار كه سوار بر اسب های 
بدون زين، با چشم های خون گرفته منتظر آن ها ايستاده بودند.

 فرشــيدورد كــه از دور درفش هــای اژدهانشــان را ديــد، آهســته گفــت: 
»سكاهای جنوب!«

 پيــران گفــت: »ادامــه ی مصــاف فايــده ای نــدارد. مثــل آن ســربازهای ديگر 
قتل عام می شويم.«

و بعد آهي كشيد و كالهخودش را از سرش برداشت: 
»برو و به ويوان پيغام بده كه پيران می خواهد با او حرف بزند.«
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پيران و ويوان در فاصله ی بين دو سپاه با هم مالقات كردند. هردو، سوار اسب هايشان، از 
جلو كنار هم ايستادند. دو سپاه، در هردو طرف، خاموش ايستاده بودند و هرچند صدايشان 

را نمی شنيدند، به دو نفری نگاه می كردند كه قرار بود سرنوشت آن ها را رقم بزنند.
ويوان با خنده به پيران گفت: »درود بر تو پيران. باز با هم مالقات كرديم.«

پيران با خستگی سرش را تكان داد: »درود بر تو. پير شده اي، پهلوان.«
»تو هم پير شده اي. اما از پير بدتر، چهره ات خيلي خسته است.«

پيران پشت اسبش كمي جابه جا شد: »تنها آرزويم اين بود كه ايراني ها و توراني ها 
با هم آشتي كنند. اما هرچه سنم باالتر رفت، اين آرزو دورتر شد.«

ويوان خنديد: »نگران نباش، داستان دارد به آخر می رسد.«
پيران لبخند زد: »می دانم. با اين  همه تجربه ام، بدجوری فريبم داديد. سكاهای جنوب 

را چه طور با خودتان متحد كرديد؟«
ويوان گفت:

»فرنگرسين آن قدر به كشورهای همسايه اش دست اندازی و در آن ها قتل و غارت كرده 
كه هركدام از همسايه هايش را خيلی راحت می توان عليهش تحريک كرد.«

پيران سرش را به تأييد تكان داد: 
»قبول دارم كه فرنگرسين شاه خردمندی نيست.«

»تو اين را می دانی، اما هنوز به او وفاداری.«
»من به توران وفادارم.«

»اين چه وفاداری است كه حاضری زير ننگ اين خون آشام زندگی كنی؟«
»فرنگرسين شاه توران است. نواده ی فريدون است. من به هركس كه شاه توران باشد، 

وفادارم، حتا اگر او را صالح ندانم.« و پس از مكثی ادامه داد: 
»به خصوص موقعی كه اجنبی بخواهد به خاك توران دست اندازی كند.«
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ويوان اخم كرد: 
»تورانی ها و ايرانی ها برادرند. از يک نژادند. تو اگر به فكر مردم تورانی، فرنگرسين 
را تحويل ما بده و شيده پســِر خودش را شاه توران كن. كی خسرو می گويد شيده آدم 

شريفی است. آن وقت جنگ تمام می شود.«
 »من هرگز يک شــكارگر تورانی را هم به دست دشــمنش نمی دهم. چه رسد به 

شاه توران.«
»شاه ظالم بايد سرنگون شود. چه بهتر كه به دست هموطنانش.«

پيران آهی كشيد: 
»اگر شــاه شــما خرد به خرج می داد، خودش شاه توران می شــد و اين همه خون 

نمی ريخت و...«
ويوان حرفش را قطع كرد: 

»اين بحث فايده ای ندارد. برای چه می خواستی با من حرف بزنی؟«
پيران گفت: 

»پيشنهادی دارم.«
 »تو در وضعيتی نيستی كه بتوانی پيشــنهاد بدهی. من بايد پيشنهاد بدهم. و فقط دو 
راه پيش رويت است. يا تســليم بی قيد و شرط، يا جنگ، كه خودت می دانی نتيجه اش 

چی است.«
و با لبخندي اضافه كرد: 

»البته من ترجيح می دهم جنگ را انتخاب كنی. چون اگر تسليم بشويد، ديگر نمی توانم 
بكشمت و انتقام خون برادران و پسرانم را بگيرم.«

 پيران گفــت: »انتقام جويــی را كنــار بگذار. مــن هم نــوه و برادرم را از دســت 
داده ام. بی حسابيم.«
ويوان گفت: 

»اما من هنوز احساس آرامش نمی كنم.«
پيران گفت: 

»ببين. به بخدی پيک فرستاده ام. سپاه شيده حركت كرده است. تا دو روز ديگر به اينجا 
می رسد. اگر به ما حمله كنيد، شايد پيروز بشويد. اما ما می توانيم دو روز مقاومت كنيم 
و خيلی ها از سپاه شما كشته و زخمی می شوند، و وقتی شيده به اينجا برسد، ديگر قدرت 

مقاومت در برابر او را نداريد. او سردار دالوری است. اما اگر پيشنهاد مرا بپذيريد...«
با لبخند به ويوان نگاه كرد و حرفش را ادامه داد: 
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»شايد بتوانيم جلوی ريخته شدن خوِن بی گناهان زيادی را بگيريم.«
ويوان با تمسخر شانه هايش را باال انداخت. اما منتظر ماند تا پيشنهاد پيران را بشنود.

»يازده پهلوان از سپاه شما، با يازده پهلوان از سپاه ما نبرد تن به تن می كنند. اگر شما 
پيروز شديد، سپاه توران سالحش را زمين می گذارد و متفرق می شود. اگر ما پيروز شديم، 
شما سالحتان را زمين می گذاريد و برمی گرديد. اما بايد با هم عهد كنيم كه هر طرف پيروز 

شد، به طرف ديگر حمله نمی كند و سپاهيانش را از دم تيغ نمی گذراند.«
ويوان پرسيد: »وقتی سپاه شيده برسد؟«

 »تــا آن وقت، پيروز يــا شكســت خورده، از اينجا رفته ايــد و مجبور نيســتيد با او 
روبه رو بشويد.«

ويوان گفت: »برای اين كار بايد از كی خسرو اجازه بگيرم.«
پيران گفت: 

»فرصتی نداريم تا منتظر رفتن پيک شما به سپيد ارگ باشيم.«
ويوان كمی فكر كرد. پيران با عالقه به او نگاه می كرد. سرانجام جواب داد: 

»می دانی كه هيچ سپاه كمكی ای نمی تواند به موقع به كمک شما بيايد. شما پنج هزار 
نفر از سربازانتان را از دست داده ايد و بقيه ی جنگجوهايتان هم ديگر روحيه ی جنگيدن 

ندارند. اگر بجنگيم، قبل از غروب آفتاب امروز، يک نفرتان زنده نمی ماند.«
پيران چشم هايش را با نوميدی پايين انداخت و چيزی نگفت. ويوان با چشم هايی كه 

برق می زد، نگاهی به او كرد و بعد لبخند زد:
»اما من هميشه منتظر فرصتی بودم تا دوباره با تو رزم تن به تن كنم. اگر حاضری خودت 

يكی از آن يازده پهلوان تورانی باشی، من پيشنهادت را قبول می كنم.«
پيران با اشتياق گفت: 

»مطمئن باش من عقب نمی ايستم تا پهلوان هايم به جنگ اژدها بروند...«
ويوان گفت: 

»بسيار خوب. فردا صبح، پس از سپيده ی آفتاب، من و ده پهلوان به اينجا می آييم. هر 
زوج مبارز از جمع جدا می شوند و دور از چشم ها با هم نبرد می كنند.«

سپس پرســيد: »از كجا بدانم به عهدت وفا می كنی و اگر بردی، جنگ نمی كنی و 
اگر باختی، مقاومت؟«

پيران دستش را جلو برد: 
 »ايزد مهر هزارچشــم را گواه می گيــرم بر اين پيمان. خشــم او نصيبم شــود اگر 

عهد بشكنم.«
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ويوان در سكوت دست پيران را فشرد و برگشت. چند قدم دور نشده بود كه رويش 
را برگرداند و صدا زد: 

»پيران، چرا يازده پهلوان؟«
پيران خنديد: 

»فقط سيزده پهلوان سزاوار نبرد تن به تن در سپاهم مانده. اما نمی خواهم جان برادرهايم 
لهاك و فرشيدورد به خطر بيفتد. می شود يازده تا...«

اما بعد ابروهايش را گره كرد.
 »شايد هم تقدير چنين خواسته. شايد بعد از اين نبرد، رزم تن به تن ديگری هم الزم 

شود تا عدد مقدس دوازده تكميل شود.«
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سرداران و پهلوانان پيران، يكی يكی و در سكوت، بی آنكه چيزی به هم بگويند، چادر را 
ترك كردند و او را با دو برادرش لهاك و فرشيدورد تنها گذاشتند. گرِد سكوت مرگ 

بر اردوگاه تورانی ها پاشيده بود.
پيران شرايط توافقش با ويوان را برای سردارانش گفت و از آن ها پيمان گرفت كه 
اگر او در رزم تن به تِن فردا شكســت خورد، به اين عهد عمل كنند. ســردارها، هرچند 
با اين توافق هم عقيده نبودند، اما می دانســتند چاره ی ديگری نمانده و اگر وارد جنگ 
شوند، كسی از سپاه جان سالم به در نمی برد. پيران از ميان پهلوان های داوطلب ده نفر را 
انتخاب كرد تا فردا به همراه او جلوی ايرانی ها بايستند. سپس از همه ــ به جز دو برادرش 

ــ خواست از آنجا بروند.
نيم ساعتی بی حرف در چادر نشستند و باده نوشيدند. سرانجام پيران گفت: 

»هيچ كس نتيجه ی رزم فردا را نمی داند. اما اين را می دانيم كه پهلوانان ايران در نبرد 
تن به تن دلير و بی همتايند. اگر من كشته بشوم، شما تنها بازماندگان ويسه ايد. پس از شما 
می خواهم فرماندهی سپاه را بر عهده بگيريد و ســپاه را بدون مقاومت در برابر ايرانيان 
متفرق كنيد و نگذاريد قتل عام بشــوند. اما جان خودتان را هرطور شده حفظ كنيد و 

تسليم ايرانی ها نشويد.«
لهاك گفت: »برادر، شما پهلوانی دلير و بی حريفيد. سربلند و پيروز برمی گرديد. اما 
اگر ديو مرگ به سراغ شما آمد، ما تا پای جان در برابر اين ايرانيان فرومايه می جنگيم.«

پيران با ترشرويی گفت: »نبايد نام خاندان ويسه را با عهدشكنی ننگين كنيد. همين 
كه گفتم. اگر هم زنده برگشتم، خودم می دانم چه كار كنم.«

مدتي همگي سكوت كردند. پيران بود كه سكوت را شكست:
»اگر ما شكست بخوريم، فرنگرسين ديگر آخرين بخت پيروزی اش را هم از دست 
می دهد. به او سالم برسانيد و پيغام بدهيد به ختن پناهنده بشود و قبل از اينكه سپاه مناسبی 
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فراهم كند، جان سربازان را به خاطر رويارويی با ايرانی ها به خطر نيندازد. حاال برويد. 
می خواهم امشب را در تنهايی صبح كنم.«

برادرها يكی يكی پيران را در آغوش گرفتند و با او خداحافظی كردند و در سكوت 
از چادر بيرون رفتند.

پيران مدتی همان جا نشست. بعد، از چادرش بيرون آمد تا در زير آسمان ستاره باران شب 
قدم بزند. می دانست اين ستاره ها می خواهند چيزی به او بگويند، ستاره شناس نبود، جنگجو 
بود، اما ته دلش حرف ستاره ها را می دانست. شهاب ثاقبی، درست جلوی چشم هايش 
سقوط كرد. زمانی، اخترشناسی كه از سرزمين دوردست آشور به آنجا آمده بود، به او 
گفته بود اگر در لحظه ی سقوط شهاب ثاقب آرزويی بكند، آن آرزو برآورده می شود. 
اما حاال هرچه سعی می كرد آرزويی بكند، چيزی به ياد نمی آورد. برای تحقق آن آرزوی 

بزرگی كه داشت، ديگر خيلی دير شده بود و در مورد نبرد فردا... آرزويی نداشت.
روی سنگی نشست و به آسمان خيره شد. تمام زحماتش بر باد رفته بود. هر كاری 
كه كرده بود تا به تحقق آن آرزوی بزرگ كمک كند، بدتر شده بود. دعوت سياوش 
به توران به بهای جان او تمام شــد. جلوگيری از كشته شدن كی خسرو، به بروز جنگ 
كمک كرد. شفاعت بيژن نزد فرنگرســين، باعث شد كه برادر خودش هومان به دست 

بيژن كشته شود. و حاال...
زير لب گفت: »بعضی وقت ها، نيروهای طبيعت بايد با هم بجنگند. نمی شود جلويش 

را گرفت.«
صدايی پشت سرش گفت: »پيرمرد، هميشه می شود جلوی خونريزی را گرفت.«

پيران برگشت و به پشت سرش نگاه كرد. سايه ی سياه مردی به او نزديک می شد. 
دستش را روی قبضه ی شمشيرش فشرد: »كی هستی؟«

سايه ی سياه به حركت به سمت پيران ادامه داد: »مردی در آستانه ی مرگ، چه گونه 
از ديدن سايه ی دوستی می ترسد؟«

و يک قدم ديگر به طرف پيران برداشت و مهتاب بر صورتش افتاد. پيران ابروهايش 
را با حيرت باال برد: »سياوش؟«

مرد لبخند زد: »نه. من كی خسروام.«
 پيــران بــا همــان تعجــب گفــت: »كی خســرو؟ چه قــدر پيرتــر شــده ای! اينجا 

چه كار می كنی؟«
»آمده ام تو را از دهان ديو مرگ برگردانم.«
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و بازوهايش را باز كرد: 
»از ديدنم خوشحال نيستی؟«

پيران هم پس از لحظه ای ترديد، بازوهايش را بــاز كرد و او را در آغوش گرفت. 
بعد از او فاصله گرفت: 

»چه طور بدون اينكه نگهبان ها تو را ببينند، خودت را به اينجا رساندی؟«
كی خسرو چهارزانو روی زمين نشست و جواب داد: 

»دشوار نيست به جايی رسيدن، وقتی آنجا مقصدت نباشد.«
پيران گفت: »آمده ای رزم تن به تِن فردا را تماشا كنی؟«

»نه. آمده ام مانع تو بشوم.«
»اگر مانع رزم فردا بشوی، هزاران نفر از هردو طرف كشته می شوند.«

»نه اگر تو پيشاپيش بپذيری كه شكست خورده ای و سربازانت را متفرق كنی.«
پيران مكثی كرد: »از كجا می دانی كه فردا من شكست می خورم؟ شايد هم پهلوان 

بادسر تو را كشتم.«
كی خسرو سرش را تكان داد: 

»پيران. من تو را خوب می شناسم. سال ها قبل، زمانی كه می خواستی مانع بازگشت من 
به ايران بشوی، جانت برای لحظاتی به رحم ويوان وابسته شد. و ويوان بر تو رحم آورد 

و تو را بخشيد. تو كسی نيستی كه هنگام نبرد فردا، اين را از ياد ببری.«
پيران گفت: »شايد شيده برسد.«

كی خسرو گفت: »هم تو می دانی، هم من، و هم ويوان، كه شيده نخواهد آمد. اگر 
هم خبر نداری، االن باخبر شو كه درست بعد از اينكه تو از شهر بخدی به راه افتادی تا 
خودت را به اينجا برســانی، سپاه توس خودش را به آنجا رسانده و آن را كه تنها با سپاه 
كوچک شيده محافظت می شود، محاصره كرده است. شيده بدون گذشتن از سپاه توس 

نمی تواند خودش را به اينجا برساند.«
پيران پس از مكثي پرسيد: »پس چرا ويوان پيشنهاد مرا قبول كرد؟«

»برای اينكه او هم از خونريزی خســته شده. برای اينكه فهميده هرچه قدر هم خون 
بريزد، عزيزان ازدســت رفته اش برنمی گردند. و برای اينكه فرصتی دســت داده تا برای 

آخرين بار در ميدان نبرد با شخص پيران دلير روبه رو بشود.«
كي خسرو آهي كشيد.

»پيران، دوران حكومت فرنگرســين به سر آمده. اگر ســال ها قبل به سفيران ايرانی 
پاسخ داده بود، می شد صلح كرد. اما او نخواست. حاال فقط با كنار رفتن مستبد فرصتی 
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برای آزادی وجود دارد و اين مستبد به ميل خودش كنار نخواهد رفت. بيا با من به ايران 
برويم. از اين جنگ كناره بگير.«

پيران آهســته گفت: »فردا قرار اســت برای هميشــه از اين جنگ كناره بگيرم. اما 
نمی توانم به ايران بروم.«

دستش را بر شانه ی كی خسرو گذاشت: »سربازان و جنگجويان، سرنوشت و جان 
خود را در اختيار سردارشــان می گذارند. سردار است كه می تواند تصميم بگيرد آن ها 
بميرند يا زنده بمانند. من سپهســاالر تورانم. اگر در نبردی مردانه كشته بشوم، آن وقت 
سپاهيان می توانند شكستشان را بپذيرند و بگويند:  حريف نيرومند است، سردارمان هم 
در نبرد با آن ها كشته شد. احساس نمی كنند با گذاشــتن جانشان در اختيار سردارشان، 
فريب خورده اند. نااميد می شوند، اما بی اميد نمی شوند. می توانند با تجربه ای ارزشمند از 
اين جنگ برگردند و به زندگی شان ادامه بدهند. اما اگر سردارشان به آن ها خيانت كند 
و جان خودش را نجات بدهد و آن ها را تنها بگذارد، آن وقت زهر بی اعتمادی در دلشان 
می دود. ديگر به هيچ سرداری اعتماد نخواهند كرد. ديگر به هيچ دوستی اعتماد نخواهند 

كرد. آن وقت خيانت می شود سنت...«
از روی سنگ برخاست: 

»من نمی خواهم سربازانم عهدشكنی را بياموزند. اين جنگ سرانجام تمام می شود. اما 
توران زمين و مردمش می مانند. اگر قهرمانانه شكست بخورند، عمر توران بيشتر از زمانی 
خواهد شد كه خائنانه پيروز بشوند. چرا كه همين مردمند كه قرار است پس از جنگ، 

توران را از نو بسازند.«
زئير ـ كی خسرو گفت: »به هيچ شكلی نمی توانم جلوی نبرد فردا را بگيرم؟«

پيران خنديد: »چرا، به ويوان بگو عقب نشينی كند و ما را رها كند.«
مرد گفت: »خودت می دانی اگر ويوان عقب نشــينی كند، فرنگرسين جان تازه ای 
 می گيرد و اين بار نوبت اوســت كه حملــه كند. ايــن رويارويی، دير يــا زود، دوباره 

تكرار می شود.«
پيران گفت: »پس هرچه زودتر، بهتر. دلم برای دخترم و نوه ام تنگ شده. كی خسرو، 

فراموش نكن. اين تو بودی كه باعث مرگ برادرت بردان شدی.«
مرد آهی كشيد: »از اين داغ هرگز رها نمی شوم. همان طور كه تو هم هرگز فراموش 

نخواهی كرد كه اين تو بودی كه باعث مرگ سياوش شدی.«
پيران گفت: »مدت هاست فهميده ام كه اين داغ فقط با خون شسته می شود.«

بعد با عالقه به مرد نگاه كرد: 
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»تو بيشتر شبيه سياوشی تا كی خسرو.«
مرد گفت: »همه همين را به من می گويند. اما من كی خسروام.«

پيران لبخند زد: »ده ها سال ها قبل، فرنگرسين خوابی ديد. در دشتی از سرخس های عظيم 
و خزه ها و باتالق های پوشيده از گل های گوشتخوار بود. آسمان از پرواز پرندگان تيزچنگال 
و غول آسا سياه شــده بود. قعر درياها از به هم پيچيدن درندگان تيزدندان دريايی آشفته بود 
و فرنگرسين در ميان س پاهش ايســتاده بود و در ميان اين دوزخ، هراسش را فرياد می زد. بعد 
توفانی به پا شد و درفش فرنگرسين را سرنگون كرد. آنگاه، از درون جنگلی بدوی، مردی 

بيرون آمد و فرنگرسين را به زانو درآورد...«
آهی كشيد و ادامه داد: »آن زمان، خوابگزاران تعبير كردند كه آن مرد سياوش است 
كه فرنگرسين را به زانو درمی آورد. برای همين بود كه فرنگرسين به سياوش پيشنهاد ترك 

جنگ داد. اما حاال معلوم می شود او سياوش نبوده، كی خسرو بوده.«
»ظاهراً سياوش و كی خسرو خيلی به هم شبيهند. حتا فريگيس هم نمی تواند ميان آن 

دو را تشخيص بدهد.«
پيران گفت: »كی خسرو رستاخيز سياوش است. شبرنگ بهزاد، اسب سياوش كه تنها 
سال ها بعد، به كی خسرو سواری داد، اسبی شريف است. اسبان شريف، كه بسيار نادرند، 
فقط به يک راكب سواری می دهند و وقتی سوارشــان می ميرد، يا آن ها هم می ميرند، 
يا آن قدر عصيان می كنند كه ديگران را مجبور می كنند آن ها را بكشند. اما شبرنگ به 
كی خسرو ســواری داد. و او كه پيش از آن فقط خسرو بود، تنها زمانی كی خسرو شد 
كه بر شبرنگ بهزاد سوار شد. انگار روح سياوش در قلب شبرنگ منتظر كالبد تازه اش 

بود. ولی...«
ساكت شد.

مرد گفت: »ولی چه؟...«
»ولی كاش سياوش رستاخيز كی خسرو بود...«

هردو مدت درازی در سكوت نشستند و آسمان را تماشا كردند. سرانجام پيران بود 
كه از جا برخاست و آن سكوت را شكست: 

»من خسته ام و فردا روز بزرگی است. می خواهم چند ساعتی بخوابم.«
مرد هم بلند شد: »اين آخرين ديدار ماست، پيران، دوست قديمی.«

پيران خنديد: »پس نمی توان گفت به اميد ديدار، يا بدرود.«
همديگر را مدتی در آغوش فشــردند و بدون اينكه حتا يک كلمه حرف بزنند از 

هم جدا شدند.
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مرد چند قدم دور شد و بعد برگشت و دور شدن پيران را تماشا كرد. پيران حتا يک لحظه 
هم برنگشت. مرد زير لب با بغض گفت: 

»آدورا، حاال می فهمی چرا نمی خواهم منجی باشم؟«
زن با چشم های پر از اشک، از تاريكی بيشه ی كوچک كنارش بيرون آمد و دستش 

را بر شانه ی او گذاشت. زئير گفت: 
»امشب فقط يكی از شب های تلخی است كه در انتظارم است.«

آدورا هق هق كنان گفت: »بايد التماس می كردی.«
زئير گفت: »نشنيدی درباره ی سردار و اميد چه گفت؟«
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ويوان و پيران كنار ايستادند تا هركدام از پهلوان ها حريف خودش را انتخاب كند. پيران 
برخالف هميشه لباس سرخ سپهســاالري اش را بيرون آورده بود و خفتان پوشيده بود. 
حريفان، دو به دو، با درفش هايشان سوار بر اسب دور شدند. قرار گذاشته بودند هر زوج 
پهلوان به محلی دور از ديدرس ديگران بروند و پيروِز نبرد درفش خودش را باال ببرد تا 
سپاهيان دو طرف نتيجه ی نبرد را ببينند. ويستئوروی ايرانی با كلباد تورانی؛ رهام با بارمان، 
گرازه با سيامک، گرگين با اندريمان، ريو با رويين، زنگه ی شاوران با اخواست، برته با 
كهرم، فروهل با زنگله، و هجير با سپهرم رفتند. به جز ويوان و پيران، فقط بيژن و گروی 
زره مانده بودند. گــروی راه افتاد، اما ويوان قبل از اينكه بيژن حركت كند، جلويش را 

گرفت: »اگر می توانی، گروی را نكش.«
بيژن اخم كرد و پرسيد: »چرا؟ حاال كه قاتل سياوش به چنگم افتاده، چرا نبايد انتقام 

خونش را بگيرم؟«
ويوان گفت: »می خواهم اسيرش كنی، دست و پايش را ببندی و پيش من بياوری. 

می خواهم او را به كی خسرو بسپارم. سرنوشت او در دست كی خسرو است.«
بيژن با بدخلقی شانه هايش را باال انداخت و به اسبش هی زد. ويوان گفت: »مراقب 

خودت باش. تو تنها بازمانده ی منی.«
بيژن دستش را تكان داد و دور شد.

وقتی همه دور شدند، ويوان به پيران گفت: »خوب، وقتش است.«
پيران هم سرش را تكان داد و دو نفری اسب هايشان را به يورتمه درآوردند و كناِر 

هم راه افتادند.
وقتی به كوهدشت خلوتی رسيدند، پيران دهانه ی اسبش را كشيد: »اينجا.«

پيران پشت به كوه ايستاد و ويوان پشت به دشــت. ويوان پرسيد: »رزم را با شمشير 
شروع كنيم؟«
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پيران خنديد: »ترجيح مي دهم در دور اول به مصاف شمشير هولناِك ويوان نيايم. با 
تير و كمان شروع كنيم.«

ويوان شانه هايش را باال انداخت: »براي من فرقي نمي كند. با هر سالحي كه تو انتخاب 
كني از پا درت مي آورم.« 

به پشت سرش اشاره كرد و ادامه داد: »به اندازه ی دويست گام از هم دور می شويم. 
بعد برمی گرديم و رزم را با تير و كمان شروع می كنيم، موافقی؟«

پيران سرش را به نشانه ی موافقت تكان داد: »بيست سال پيش، رزمی را در كنار وهرود 
با هم شروع كرديم كه نيمه تمام ماند. آن روز به تو گفتم كه می دانم دوباره در ميدان نبرد 

با هم روبه رو می شويم. پيشنهاد كردم در آن روز، پيش از نبرد به هم تبسم كنيم.«
عضالت صورت ويوان منقبض شد: 

»پيران، تو تمام خاندان مرا كشته ای. چه گونه به تو تبسم كنم؟«
پيران لبخند زد و دستش را به طرف ويوان جلو آورد: 

»من هم عزيزانم را از دست دادم. اما می توانم به تو تبسم كنم. در نبردی كه در پيش 
داريم، خير و شّر وجود ندارد. هركدام از ما برای چيزی بزرگ تر از خودمان می جنگيم. 

پس بهتر آنكه هنگام نبرد، به هم مهر بورزيم.«
دل ويوان نرم شد. دستش را جلو برد و دست پيران را فشرد و لبخند زد.

»پيران. بيا كينه را فراموش كنيم. من همان روزی كه تو اين نبرد را پيش بينی كردی، 
گفتم اگر يک بار ديگر به روی من يا هر ايرانی ديگری شمشــير بكشی، حتا اگر خود 
ايزد مهر هم ميانجی شود، امانت نمی دهم. اما حاال حاضرم سوگندم را بشكنم. با من به 

ايران بيا. كی خسرو تو را دوست دارد و نمی خواهد آسيبی به تو برسد.«
پيران گفــت: »من هــم كی خســرو را دوســت دارم. امــا وظيفه ی مــن جنگيدن 
 برای تورانی هاســت و به توران پشــت نمی كنم. حــاال برو. وگرنــه همين جا به رويت 

شمشير می كشم.«
بعد خنده ی ريزی كرد: »ويوان، تو پهلوان بزرگ ايرانی و من سپهساالر نام آور توران، 

گمان نمی كنم نيازی به رجز خواندن باشد.«
ويوان اخم هايش را درهم كرد: 

»من آن زمان هم كه جوانی بيش نبودم، هرگز رجز نمی خواندم. فكر می كنم ديگر 
حرفی برای گفتن نمانده.«

دو سوار پشت به هم كردند و شروع كردند به دور شدن از هم.
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كی خسرو با حالتی عصبی سرش را خاراند و از فريبرز پرسيد: »چه قدر ديگر تا اندراب 
مانده؟ نگران ويوانم.«

ديروز شومهان را با سپاه زنانه اش فرستاده بود تا به ويوان ملحق بشوند و پس از رسيدن 
پيكی هم برای او بفرستند و اخبار را به او برسانند، اما از همان ديروز، حتا يک لحظه هم 

آرام نگرفته بود و مدام از نگهبان ها می پرسيد كه آيا پيكی برای او آمده يا نه.
فريبرز پاسخ داد: »اگر نيت شاه بر حركت با سپاه باشد، دو روز و يک شب راه است. 
اما اگر شاه سپاه را به فراق خود محكوم كنند و سپاه را وانهند و تنها با خويشتِن خويش 
عازم گردند، شامگاه امروز به اندراب مي رسند. به  ويژه كه شاه شاهان از توسنی راهوار 

همچون شبرنگ بهزاد برخوردارند.«
كی خسرو كه پس از سال ها سرانجام به نحوه ي حرف زدن عمويش عادت كرده 

بود، گفت: »پس اگر فقط من و شبرنگ برويم، تا بعدازظهر می رسيم.«
فريبرز ســرش را تكان داد: »اما اين بركت ايزدی، يگانه دشواري كار نيز می باشد: 
شبرنگ بهزاد اگر تاخت بگيرد، توسني در جهان به گرد او نمي رسد. دريغ كه مالزمي نيست 

كه سمندي همپاي شبرنگ داشته باشد تا در اين سفر به همراهي شما متبرك شود.«
كی خسرو گفت: »فريبرز. شما سپاه را برداريد و به توس ملحق بشويد. فراموش نكنيد 
كه بار آن پنجاه شتري را كه من از سفر يک ماهه ام آورده ام با خودتان ببريد. من سراغ 
ويوان می روم و با سپاه آن ها و سكاها خودم را پای ديوارهای باختر به شما می رسانم. تا 

من نيامده ام كسي نبايد به صندوق هاي بار شترها دست بزند.«
فريبرز گفت: »ليک اگر آنگاه كه اندراب را مشرف به ورود خود مي كنيد، زندگاني 

از سپاه ويوان دلير همچنان بر پاي باشند.«
كی خسرو گفت: »مطمئن باش پيران فريب می خورد. نقشه ی ما شكست ندارد.«

و به يكی از سربازها گفت شبرنگ را برايش آماده كند.
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ويوان و پيران غريو سپاهيان را می شنيدند. اما هيچ كدام توجهی نداشتند كه اين صدا از 
كدام جبهه برمی خيزد، جبهه ی خودی يا دشمن. هر غريو نشان می داد كه پهلوانی بر خاك 

افتاده است. پهلوان هايی كه چشم و چراغ سپاه خودشان بودند.
دو پهلوان پير از راه دور باران تيرهايشــان را بر سر هم ريختند. با چابكی و سرعت 
روی اسب جايشان را عوض می كردند، به موقع سپرهايشان را باال می گرفتند و تيرها را 
دفع می كردند و هركدام سعی داشت قبل از اينكه حريفش فرصت دفاع داشته باشد، تير 
را از كمانش رها كند. پيران تيرانداز ماهرتری بود. اما ويوان به خوبی می توانست تيرهای 

او را دفع كند يا با چابكی تغيير مسير دهد و پيران را فريب بدهد.
سرانجام نخستين تير به هدف نشســت. ويوان از شدت ضربه ی تير، از اسب افتاد و 
اسبش پا به گريز گذاشت. تير در بازوی چپش نشسته بود. روی زمين زانو زد و برای اينكه 
زخم خونريزی نكند، چوبه ی تير را شكســت و گذاشت تير در بازويش بماند. آخرين 
تيرش را از تركش بيرون آورد. پيران كمانش را پايين آورده بود تا ببيند نتيجه ی كار چه 
می شود و همين غفلت، فرصت الزم را به ويوان داد. كمانش را خيلی سريع كشيد... تير 
سفيركشــان در هوا به پرواز درآمد و... به پيران نخورد، اما در گردن اسبش فرود آمد. 
اسب شيهه ای كشيد و روی دوپايش برخاست. پيران از پهلوی اسب پايين افتاد و قبل از 

اينكه فرصت كند از جايش بلند شود، اسب به رويش سقوط كرد.
ويوان شمشيرش را كشيد و به طرف پيران رفت كه سعی می كرد خودش را از زير 

اسب بيرون بكشد. فرياد زد: »تسليم شو و جانت را نجات بده!«
پيران چوبدستش را از پشت اسب بيرون كشيد و ســرش را با يک ضربه در زمين 
فروكرد. بعد دستش را به آن گرفت و با تقالی بسيار، خودش را از زير اسب بيرون كشيد. 
دست چپش شكسته بود و استخوان ساعدش از پوست دستش بيرون زده بود. روی دو پايش 

برخاست و از پشت اسبش نيزه اش را برداشت و كمرش را به چوبدستش تكيه داد. 
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اســب ويوان نيزه را برده بود و فاصله اش از پيران زيادتر از آن بود كه بتواند قبل از 
پرتاب شدن نيزه خودش را با شمشيرش به او برساند. ويوان افسانه های نيزه اندازی پيران را 
شنيده بود و می دانست نيزه ی پيران هرگز به خطا نرفته است. تنها راه نجاتش اين بود كه 
برگردد و فرار كند، اما او هرگز در زندگی اش از نبردی نگريخته بود. همان طور ايستاد و 

به پيران چشم دوخت. پيران نيزه را باالی سرش برد و پرتاب كرد.
ويوان يک لحظه چشمش را بست و منتظر مرگ شد. اما با شنيدن صدای خوردن 

چيزی بر زمين، چشم هايش را باز كرد. نيزه درست كنار پايش به زمين نشسته بود.
ديگر جای تأمل نبود. نيزه را برداشت و باالی سرش برد و در همان لحظه، برقی در 
چشم های پيران ديد. درســت قبل از اينكه نيزه را پرت كند، پيران دست هايش را به دو 

طرف باز كرد و لبخند زد.
وقتی نيزه در سينه ی پيران نشســت، يک لحظه همان طور ايستاد، بعد دستش را به 

چوبدستش گرفت و به زانو بر زمين افتاد و سرش به جلو خم شد.
ويوان با بغضی كه انتظارش را نداشت، خودش را به باالی سر پيران رساند و او را به 
پهلو خواباند. پيران به زحمت سرش را برگرداند و همان طور كه خون از گوشه ی دهانش 
جاری بود، نفس زنان گفت: »به تو گفته بودم كه در نبرد با تو، نه می توانم نجنگم، نه بجنگم، 

و نه تسليم بشوم. به كی خسرو درود مرا برسان و بگو بايد با درد انتخابش بسازد...«
اشک در چشم های ويوان حلقه زد. پيران دست راستش را باال آورد و به طرف او 

گرفت. ويوان دستش را گرفت و فشار داد و با بغض گفت: 
»مرا ببخش، پيران. اما اين نبرد خواسِت  تو بود... نمی دانم آن ده نفِر ديگر چه كردند... 

بيژِن من هم دارد جايی می جنگد...«
پيران سعی كرد لبخند بزند: »تا زمانی كه من زنده بودم، نمی گذاشتم كی خسرو به 
فرنگرسين دســت يابد. برای پايان گرفتن جنگ، من بايد كشته می شدم... نمی خواستم 

باشم و شكست تورانم را ببينم...«
ويوان تا وقتی پيران جان سپرد، دســت او را نگه داشت. سپس از جايش بلند شد. 
اسبش پرچم را هم برده بود و نمی توانســت خبر اين پيروزی را به سپاه بدهد. رسم بود 
كه سِر شكست خورده ی نبرِد تن به تن را جدا كنند. اما ويوان لحظه ای به جسد و چهره ی 
آرام پيران نگاه كرد، شنل پيران را از دور گردنش باز كرد، نيزه را از داخل سينه اش بيرون 

كشيد و با نيزه و شنل، سايبانی برای او درست كرد. 
بعد، زير لب گفت: »پيرمرد، آرام بخواب، جنگ برای تو تمام شد.«

و لنگ لنگان به طرف سپاه ايران به راه افتاد.
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وقتی به سپاه خودی رسيد، هر ده پهلوان ديگر برگشته بودند، نُه تايشان با سِر حريفانشان 
آمده بودند، اما بيژن گروی زره را دست بسته آورده بود. وقتی پهلوانان ويوان را ديدند، 
با نگرانی به طرفش دويدند. ويوان خسته، دوزانو به روی زمين افتاد و در برابر نگاه های 

پرسشگر سردارانش، رو به رهام كرد: 
»جسد پيران پشت آن تپه است. برو و بياورش. اما نه زرهش را باز كن و نه با ِخَفت 
بياورش. مثل پهلوانی كه يار مقتولش را بر پشت اسبش به خانه برمی گرداند، او را بر پشت 

اسب بخوابان و خودت دهانه ی اسب را بگير و پياده بيا.«
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كی خسرو از شبرنگ پياده شد و او را به جنگجويی سپرد و با خستگی به طرف شومهان 
دويدكه سرتاپا مسلح و در لباس رزم پيشاپيش سپاهيان به استقبالش آمده بود.

»خوش  آمديد، شاه خسرو! بركت را به اردو آورديد.«
كی خسرو همان طور كه غبار را از لباسش پاك می كرد، گفت: »شش ساعت است كه 
از پشت اسب پايين نيامده ام. وقتی تو نيستی كه با من به سواری برويم، راه خيلی طوالنی 

می شود. نگران بودم. ويوان كجاست؟«
شومهان با افسوس سرش را تكان داد: 

»با تمام وجودش دلش می خواست به استقبال شــما بيايد، اما از شدت زخم هايش 
نمی توانست از جايش تكان بخورد. در خيمه اش بستری است.«

كی خسرو با نگرانی پرسيد: »مگر چه شده؟ كار به كجا رسيده؟«
شومهان ماجرای نبرد تنگه و پيشــنهاد پيران را برای جنگ تن به تن يازده نفر برای 

كی خسرو گفت.
كی خسرو با وحشت گفت: »يازده رخ با هم جنگيدند؟ ويوان هم در اين نبرد زخمی شد؟«

شومهان چشــم های درشــِت عســلی اش را پايين انداخت: »ويوان در نبرد با پيران 

 

زخمی شد.«
رنگ از صورت كی خسرو پريد: »پيران چه شد؟«

شومهان فقط به خيمه ای اشاره كرد.
»سپهساالر گفتند شما تصميم می گيريد با جسد سپهساالر توران چه بكنيد.«

زانوهای كی خسرو لرزيد و همان جا بر زمين نشست. شومهان خواست زير بازويش 
را بگيرد، اما كی خسرو دستش را باال آورد و مانعش شد.

شومهان خم شد و آرام در گوشش گفت: »شــاه شاهان، خوب نيست سپاهيان در 
فرمانروايشان ضعف ببينند. روحيه شان را از دست می دهند...«
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كی خسرو زير لب گفت: »چه كسی به فرمانروا روحيه می دهد؟«
اما به شمشيرش تكيه داد و از جايش بلند شد.

شومهان گفت: »بيژن هم به فرمان ويوان، گروی زره را زنده آورد. س پهساالر گفتند 
سرنوشت او هم در دستان شماست.«

كی خسرو چند لحظه خاموش ماند. بعد در برابر هلهله های سپاهيان، لبخند كم فروغی 
زد و دستش را برای آن ها تكان داد.

شومهان پرسيد: »به ديدن سپهساالر می رويد؟ تشنه ی ديدنِ  شما هستند.«
كی خسرو جوابی نداد و همان طور كه شمشيرش را عصا كرده بود، به طرف خيمه ی 

آرامگاه پيران به راه افتاد.

وقتی وارد خيمه شد، نگذاشت شومهان همراهش بيايد. پيران با خفتان و نيزه و شمشيرش 
در بهترين جای خيمه دراز كشيده بود. آرام به او نزديک شد و كنارش نشست و دستش 
را در دستش گرفت. در اين سال ها خيلی عوض شده بود، موهايش مثل برف سفيد شده 
بود و چروك های عميقی بر صورتش افتاده بود. اما چيزی كه كی خسرو را كمی آرام 
می كرد، آرامشی در صورت او بود كه هرگز در جوانی اش نديده بود. آن زمان، پيران 
هميشه نگران چيزی بود. اما حاال ديگر دليلی برای نگرانی نداشت. همه ی آرزوهايش 

بر باد رفته بود.
با صدای لرزانی زير لب گفت: »پيران، سال ها قبل بر بالين كالبد بی سِر پدرم رفتم. 
گمان می كردم هيچ انسانی نمی تواند اندوهگين تر از آن روزِ  من باشد. وقتی جسدش 
را می شستم تا به خاكش بسپرم، داغ زخمی را بر پشتش ديدم و از آن روز منتظر بودم 
تا تو را ببينم و از تو بپرسم آن زخم جای چيست. اما اكنون می بينم كه پدری ديگر، 
پدری عزيزتر را از دســت داده ام. من داغ زخم روی سينه ی تو را می دانم از چيست. 
سياوش فقط همان يک روز پدر من بود، اما تو تمام جوانی ام پدرم بودی. سال ها قبل 
برادرم را به كشــتن دادم و از آن هنگام تا امروز، هرگز يک شب را بی كابوس به سر 
نياورده ام. هر شب خواب می بينم در دشتی از سرخس های عظيم و خزه ها و باتالق های 
پوشيده از گل های گوشتخوارم. آسمان از پرواز پرندگان تيزچنگال و غول آسا سياه 
شده، قعر درياها از به هم پيچيدن درندگان تيزدندان دريايی آشفته است و من در ميان 
اين دوزخ، هراســم را فرياد می زنم. از ميدان خونين جنگشان  می گريزم و همان طور 
بدوی  كه گوش هايم را گرفته ام تا آن صداهای كركننده را نشــنوم، به درون جنگلی 

پناه می برم.
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»اكنون كه تو را هم به كشتن داده ام، می بينم آن جنگل پناهگاه و ملجأ من، تو بودی. 
پيران، از امشب در كابوس های شبانه ام به كجا پناه ببرم؟ مگر اين ميهنت چه به تو داد كه 
من نمی دادم؟ دوست جوانی ات، فرنگرسين، شاه تورانی كه به آن عشق می ورزيدی، چه 

برايت آورد جز اندوه و سوگ عزيزانت، كه تا آخرين لحظه به او وفادار ماندی؟«
و احساس كرد كه پيران اگر بود، می گفت: »فرنگرسين پسرعموی من است...«

ساكت شــد. بغض گلويش را می فشــرد و نمی گذاشــت حرف بزند. دسِت سرِد 
سپهساالِر پير و مچ بند زركوبش را بوســيد. اما گريه نكرد. سال ها بود كه اشكی برای 
ريختن نداشت. پس از مرگ بردان، ديگر آن ســّد اندوهی كه جلوی چشم هايش را 

پوشانده بود، اجازه ی خروج اشک را نمی داد.
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وقتی از خيمه بيرون آمد، به شومهان كه بيرون منتظر مانده بود، گفت: »با همان شكوه 
و افتخاری پيران را در دخمه بگذاريد كه برای پهلواناِن كشــته ی ميداِن ايرانی به جای 

می آوريد. با همان خفتان و شمشير و سپرش و...« آب دهانش را فروخورد.
»كسی را به محل رزم ويوان و پيران بفرستيد. چوبدستش بايد آنجا افتاده باشد. بدون 

چوبدست محبوبش، او را تنها نگذاريد.«
خيره به شومهان نگاه كرد. آن زِن دلير ناگهان حس كرد بايد چشم هايش را به زمين 
بدوزد. غِم دروِن چشم های شاه، به مّد دريا می مانست. وقتی به او چشم دوخت، انگار 
ناگهان موج های عظيم دريايی به طرفش هجوم  آورد و آب كم كم باال  آمد تا او را غرق 
كند. زن وقتی چشمش را از او دور كرد، حس می كرد چيزی از او كم شده و چيز ديگری 
جايش نشسته. درســت مثل مّد دريا، كه هربار می آمد و می رفت،  اليه ی نازكی، بسيار 
نامحسوس، از روی ماسه های ساحلی برمی داشت و با خود می برد، و گاهی هم چيزی به 

جا می گذاشت و می رفت.
شومهان آرام دستش را بر بازوی او گذاشت: »می دانم پيران دوست شما بود...«

كی خسرو با محبت به صورت او نگاه كرد: »شومهان، من هميشه با تو حرف هايی 
را گفته ام كه جای ديگری نمی گويم. تو همه ی اسرار مرا می دانی. حاال می خواهم راز 

ديگری را برايت بگويم.«
شومهان بدون اينكه جوابی بدهد، سرش را تكان داد. كی خسرو دندان هايش را بر 

هم فشرد و ادامه داد:
»مرگ پيران به من فهماند كه آرمان هايي هست كه مردن به خاطرشان ارزش ندارد... 

و از جنگ حتا براي آرمانی بزرگ، خيري حاصل نمی شود.«
ساكت شد. شومهان نمی دانست چه بگويد. سرانجام كی خسرو خودش سكوت را 

شكست و پرسيد: »تورانی ها تسليم شدند؟«
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شومهان همان طور كه سعی می كرد نگاهش در نگاه او نيفتد، گفت: »يک ساعت 
پيش فرستاده شان آمد و زنهار خواستند. لهاك و فرشيدورد قسم خورده اند كه انتقام خوِن 
پيران را بگيرند و خودشان را به صف محاصره ی ايرانی ها زده اند و پس از كشتن ده ها 
نفر، فرار كرده اند. سپهساالر دستور داد ويستئورو به دنبالشان برود و دستگيرشان كند. اما 
مدتی از رفتن ويستئورو گذشته بود كه بيژن خبردار شد و راه افتاد كه به او ملحق بشود. 
سپهساالر خيلی سعی كرد جلويش را بگيرد. بحثشان باال گرفت. ويوان به بيژن می گفت 
چرا از خونريزی سير نمی شود و هرجا پای كشت و كشتار به ميان می آيد، داوطلب اول 
اوست. بيژن هم می گفت اگر ويوان نگذارد به ويستئورو ملحق بشود، گلوی خودش را 
می برد. می گفت ويستئورو بارها جان او را در نبرد نجات داده و حاال نمی گذارد تنهايی با 

خطر دوتا از بزرگ ترين پهلوان های توران روبه رو بشود. باالخره هم رفت.«

كی خسرو همراه شومهان به خيمه ی ويوان رفت. ويوان همان طور كه دراز كشيده بود، 
با دست ســالمش يک دنده ي كبابي گور اسب را گرفته بود و با عجله مي خورد. وقتی 
شاه را ديد، سعی كرد از جايش بلند شود، اما كی خسرو دستش را بر شانه اش گذاشت و 
مجبورش كرد دوباره دراز بكشد. سعی كرد علی رغم چشم های سرخش، شوخی كند: 

»ديگر برای اين پهلوان بازی ها پير شده ای ويوان!«
ويوان خنديد: »اگر شما همت كنيد و اين جنگ را يک جوری تمام كنيد، من هم 

خيلی وقت است كه دلم می خواهد با نوه هايم بازی كنم.«
كی خسرو زير لب گفت: »پشت و پناه ســپاه توران درهم شكست. چيزی به آخر 
كار نمانده.« و افزود: »به تورانی ها اعالم كن كه اگر از خشــم فرنگرســين می ترسند، 
هركدامشــان بخواهند، می توانند به ايران پناهنده بشــوند و به گرمی از آن ها اســتقبال 
می كنيم. اگر هم نمی خواهند، می توانند اسلحه شان را زمين بگذارند و عازِم توران بشوند. 

 

مزاحمشان نمی شويم.«
 ويوان گفت: »نمی توانيم بگذاريم به توران برگردند. دوباره به لشــكر فرنگرســين 

ملحق می شوند.«
كی خسرو اخم كرد: »اين قراری است كه با پيران گذاشته ايد. جانش را فدا كرد تا 
سپاهيانش به خانه برگردند! همان كه گفتم ويوان. افتخار شكست دادن سپاه توران از آِن 
توست. نمی خواهم از راه برسم و اين افتخار را از تو بگيرم. پس بهتر است خودت اين را 

به تورانی ها بگويی. وگرنه من می گويم.«
ويوان گفت: »لهاك و فرشيدورد چه؟«
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كی خسرو آهی كشيد: »آن ها برخالف خواست پيران، پس از مرِگ او روی ايرانی ها 
شمشير كشيدند. بايد دستگير بشوند. هرچند...«

ويوان حرفش را تكميل كرد: »زنده تسليم ما نمی شوند...«
و باز پرسيد: »با گروی زره چه كار كنيم؟«

»نمی خواهم ببينمش. همان طور كه ســِر بی گناه ســياوش را بريد، سرش را ببريد و 
جسدش را در دشت رها كنيد.«

روز بعد، بيژن بدن خونين ويستئورو را برگرداند. موقعی كه رسيده بود، لهاك و فرشيدورد 
هردو كشته شده بودند و ويستئورو با زخم های عميقی بر سينه و پشتش، كنار رودخانه 
بر زمين افتاده بود. موقعی كه بيژن باالی سرش رفت، ويستئورو با نفس های بريده به او 
گفته بود آخرين آرزويش ديدِن كی خسرو است. بيژن زخم هايش را بسته بود و او را با 

تمام سرعتی كه می توانست، آورده بود.
كی خسرو باالی سر ويستئورو رفت كه ديگر نفسش به سختی باال می آمد. كی خسرو 

را كه ديد، نفس زنان گفت: »شاه حكيم، ديدِن تو سفرم را آسان تر می كند.«
كی خسرو سِر ويستئورو را روی پايش گذاشــت و آب خواست. سپس جام را از 
داخل ردای سياهش بيرون آورد و پر از آب كرد. اگر اين جام به راستی ورجاوند بود، 
چه كاری مقدس تر از تسكين بخشيدن به بيماری دردمند؟ آن مرد كوه نشين گفته بود 

صاحب جام از بيماری و مرگ در امان است.
جام را لِب دهان ويستئورو گذاشت. به زحمت نوشيد و چشم هايش را بر هم گذاشت. 

كی خسرو از باالی سرش برخاست و از پرستارهای سپاه خواست مراقبش باشند.
ويستئورو نمرد. به خاطر نيروی جام يا مراقبت پرستارها يا اميد به زندگی؟ كی خسرو 

جوابی نداشت. ولی او نمرد. كی خسرو دست كم برای اين يک بار، دير نرسيده بود.
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»آخرين خبرها را بگو، توس.«
خبر كشته شدن پيران و انحالل سپاهش تمام توران را لرزانده بود. كی خسرو و سپاه 
ويوان و سكاهای جنوب، چهار روز بعد به سرزمين باختر رسيدند و به دو سپاه فريبرز و 

توس ملحق شدند كه شهر را محاصره كرده بودند.
توس با هيجان نگاهی به ديوارهای بلند شــهر باختر انداخت و گفت: »االن ده روز 
است كه باختر را محاصره كرده ايم. اما دستور داده بوديد بدون فرمان شما حمله نكنيم. 
فرنگرسين توانسته سارومات ها را با خودش متحد كند و خبردار شده ايم كه سپاه گرسوَزد 
به كمک سارومات ها از گنگ راه افتاده. اگر اين سپاه برسد نيروهايمان برابر می شود و 
جنگ سختی درمی گيرد. اما اگر باختر را قبل از آمدن گرسوَزد تصرف كنيم، بعيد است 

اينجا به مصاف ما بيايند.«
كی خسرو پرسيد: »پيشنهاد تسليم داده ايد؟«

توس سرش را تكان داد: »بله. همان روز اول اعالم كرديم اگر تسليم شوند و دروازه 
را باز كنند، به سپاه شيده اجازه می دهيم پس از خلع سالح، بدون آسيب شهر را ترك 

كنند و به جان و خانمان مردم هم كاری نداريم.«
كی خسرو با عالقه پرسيد: »خوب؟ چی جواب دادند؟«

توس به سردی گفت: »پيک شيده پيغام آورد كه او شاهزاده ی توران است و فقط با 
شاهزاده ها مذاكره می كند، نه سرداران مزدور.«
كی خسرو بدون حرف سرش را تكان داد.

توس با اخم گفت: »پدرش شاه نوتَر را كشت و حاال نسل نوتَر را به شاهزادگی هم 
قبول ندارند.«

كی خسرو دستش را بر شانه ی توس گذاشت: »مهم نيست چه چيزی را قبول دارند. 
مهم اين است كه جنگ تمام بشود، و درست تمام بشود.«
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توس با اندوه به كی خسرو نگاه كرد: »شما سرزمينی به نام ايران ساختيد. من سرزمين 
مادری ام را از دست داده  بودم، شــما به من سرزمين بزرگ تری بخشيديد و ياد گرفتم 
خودم را ايرانی بدانم. اما اكنون كه به ديوارهای شهر باختر نگاه می كنم، نمی توانم دلم را 

از غم خالی كنم. اين شهر، روزگاری سرزمينِ  ما بود.«
كی خسرو باز سرش را خاراند: »می دانم. ايران، يک مفهوم است، يادگار زمانی كه 
همه ی اقوام آريايی، قبل از كوچ بزرگ جمشــيد، در سرزمين بهشت گونه ی ايرانويج 
كنار هم زندگی می كردند. ايران را مرزهــای جغرافيايی تعريف نمی كند. من فقط اين 
مفهوم را كه پيشاپيش در دل اقوام پراكنده وجود داشت، به يادشان آوردم. ايران يعنی 
سرزمينی كه در آن شرافت حكومت می كند، نه قدرت. جايی كه ساكنانش دلتنِگ جای 

ديگری نباشند.«
لبخندي زد و ادامه داد: »اما اكنون توس، بزرگ ترين سردار ايرانی، دلتنِگ سرزمينی 
است كه به آن راه ندارد. ســرزمينی كه پدرانش در آن زندگی كرده اند و ناجوانمردانه 
از آن رانده شده اند. فرنگرسين باختر را غصب كرده، و برای تحقق مفهوم ايران، راهی 
نداريم جز پس گرفتن خاكی كه بخش مهمی از ايرانی ها هنوز دلشان در آن است. نگران 

نباش. آن را پس می گيريم.«
توس با خشــم گفــت: »اين شــيده ی نابخرد بــر تخِت پدِر من نشســته، امــا با من 

 

مذاكره نمی كند.«
كی خسرو اخم كرد: »مراقب كلماتت باش، شيده دايی من است. اينكه با او در جنگم، 

از حرمتش كم نمی كند.«
و همان طور كه قدم زنان دور می شــد، گفت: »پيكی برای شيده بفرستيد و بگوييد 

كی خسرو آماده ی مذاكره با اوست.«
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شيده پس از اينكه مدت درازي كي خسرو را از سرتاپا برانداز كرد، سرش را با تحسين 
تكان داد: »می بينم آن جوان نحيف، پهلوانی برازنده شده. پس اين است سرداِر سياهپوش 

سپاه ايران كه به هماوردی يالن توران آمده است.«
كی خسرو به زحمت لبخند زد: »استادم از بزرگ ترين پهلوانان جهان بود.«

»اما گويا آمدن به مصاف استادت برايت حرمتی ندارد.«
»من به مصاف شما نيامدم. شما بوديد كه ما را به ميدان جنگ كشيديد.«

»من از شروع جنگ سعی كردم درگير نشوم.«
»اما شما باختر را در اختيار داريد، ســرزمينی كه متعلق به خاندان نوتَر است و شما 

به زور غصبش كرديد.«
»حاال مردم بخدی تورانی اند و بر خالف تو كه به نََســبت پشت كردی، به تورانی  

بودنشان افتخار می كنند.«
»زمانی دور، تورانی ها، ايرانی ها و سارومات ها، همه يک قوم بودند.«

»كی خسرو، واقع بين باش، آن يكپارچگی ديگر تمام شده. دوباره برپا نمی شود. و 
شايد همين بهتر باشد.«

»من به دنبال يكپارچگی اين سرزمين ها نيستم، به دنبال عدالتم، و عدالت جز با آزادی 
بروز نمی كند. مردم توران آزاد نيستند، هرچند به تورانی بودنشان افتخار كنند.«

»چه بايد بكنم تا سپاهتان را به ايران برگردانيد و جلوی اين جنگ را بگيريم؟«
»دايی عزيزم، جنگ مثل ســيل است. اگر بروز كند،  فقط خودش تصميم می گيرد 

ِكی فروبنشيند.«
»كی خسرو، تو را مثل پسرم بزرگ كردم. دلم نمی خواهد به روی هم شمشير بكشيم. 
من حاضرم با شما بيايم. مرا گروگان بگيريد و به ايران برگرديد. تا زمانی كه من در اختيار 

شما هستم، پدرم به خاك ايران تعرض نمی كند.«
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»به همين دليل است كه می خواهم در توران بمانی.«
»در توران بمانم تا با من بجنگی؟«

»بخدی را تخليه كنيد و به آن سوی وهرود برويد. فرنگرسين و گرسوَزد را تسليم 
كنيد تا به خاطر قتل اغرارث، نوتَر و ســياوش محاكمه بشوند. تو مرد عادلی هستی و 
خوشحال می شوم تو را بر تخت توران ببينم. آن وقت می توانيم اين جنگ فرساينده را 

به آشتی پربركتی مبدل كنيم.«
»وگرنه؟«

»وگرنه ديوارهای شهر را پايين می ريزم و سپاه تو را تارومار می كنم. خون های زيادی 
می ريزد كه الزم نيست بريزد.«

»تو فرنگرسين را نمی خواهی، توران را می خواهی.«
»تا زمانی كه فرنگرسين زنده است، اين داستاِن شوم ادامه دارد. او نمی تواند با عدالت 

و شرافت حكومت كند.«
»اگر فرنگرسين گناهكار است، گناه بردان و پيران و هومان و لهاك و فرشيدورد چه 

بود؟ تو تمام كسانی را كه در توران می توانستند هم پيمان تو باشند، كشته ای.«
»هرگز از فرماندهی اين جنگ احساس افتخار نكرده ام. اين جنگ برای كسب نام 
و افتخار نيست، جنگی است برای هدفی بزرگ تر، و من خاضعانه روحم را به خاطر اين 

آرمان داغدار كرده ام.«
»كدام آرمان؟ كشتِن برادر؟«

»برای پيدايش سرزمينی شريف كه در آن به عهد و پيمان وفادارند و سياوشان بی گناه 
را به خاطر آز و تشنگی قدرت نمی كشند.«

»تو به خاطر قدرت، دل اسپنوی مرا شكستی. حاال به خاطر اين آرمان حاضری دايی 
و پدربزرگت را بكشی؟«

كی خسرو نام اســپنوی را كه شنيد، كالمی را كه می خواســت بگويد فروخورد و 
چشم هايش را به افق دوخت:

»اگر عدالت برقرار نشود، جهان سقوط می كند. اگر شّر كيفر نبيند، قدرِت  دوچندان 
می يابد. آن وقت برای خير جايی نمی ماند. من برای برقراری عدالت به مصاف عزيزانم 
آمده ام. روحم داغدار است و می دانم زخم های روحم هرگز دهان نخواهند بست. اما قاتالِن 

بی گناهان بايد پادافره اعمال خودشان را بدهند، وگرنه سنگ بر سنگ بند نمی شود.«
»نيروی خير در خير بودنش است، نه در خونريزی. اگر ببخشی، قدرتی ده ها برابر به 

نيروی خير در جهان بخشيده ای.«
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»اگر ببخشم، ديگر كسی حاضر نمی شود جانش را مثل سياوش فدای آرمانی بزرگ تر 
از خودش كند. ايثار قدرت خير را صد برابر می كنــد. نمی خواهم مرداِن جهان از ايثارِ  

خونشان نوميد شوند.«
»ظاهراً بحث فايده ای ندارد. تو سپاهت را برنمی گردانی و من پدرم و عمويم و شهرم 

را تسليم نمی كنم.«
»من پيشنهادم را گفتم. پيشنهاد شما چی است؟«

»پيشنهادِ  من اين است كه از پيراِن ما و ويواِن شما درس بگيريم. من و تو با هم نبرِد 
تن به تن می كنيم. هركدام كشته شد، سپاهش تسليم شود و خون بيهوده نريزيم.«

»بهتر اين اســت كه من و تو از دو ســپاه فاصلــه بگيريم و سرنوشــِت جنگ را به 

 

سرداران بسپريم.«
»من سردار سپاه بخدی ام. سرداِر سربلند، سربازانش را سراسيمه به ميدان نمی فرستد 
تا سرِ  خودش سالم بماند. سرداِر شريف، همان ارزشی را برای خون خودش قايل است 

كه برای تک تک سربازانش قايل است.«
 »شــيده، نمی خواهم دســتم بــه خونت آلــوده شــود. اما اگر نبــرد كنيــم، به تو 

رحم نمی كنم.«
»آن قدر از من متنفری كه می توانی به اين راحتی مرا بكشی؟«

»دوستت دارم. جنگی كه به خاطر نفرت برپا شود، جنِگ برای خير نيست.«
»من هم تو را دوست دارم. پس، فردا در ميدانِ  نبرد تو را می بينم. سردارِ  جانشيِن تو 

كی است؟ ويوان يا توس؟«
»توس، وارث حقيقی تاج و تخت بخدی.«

»من هم سپاه را به تژاو می سپرم و پيمانمان را به او می گويم. فردا جلوی ديوارهای 
بخدی می بينمت.«
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ويوان و شومهان همان شب به خيمه ی كی خسرو آمدند. كی خسرو مثل هميشه، با تركه ای، 
نقشه ی شــهر آرزوهايش را روی خاك می كشيد. شــومهان گفت: »اگر فردا شكست 

بخوريد، آرزوی ساختن اين شهر را هم بايد فراموش كرد.«
كی خسرو خنديد و گفت: »الزم نيســت همه ی آرزوها تحقق بيابد. ارزش بعضی 
رؤياها در رؤيا بودنشان است. اگر اين شهر سزاوار ســاخته شدن باشد، باالخره روزي 

ساخته مي شود.«
ويوان كه از اول صحبت گرفته بود، پرســيد: »يعني می خواهيــد دوازدهمين نبرد 

تن به تن را بكنيد؟«
كی خسرو لبخند زد. دوازدهمين نفر. يازده نفر قبل از او برای جلوگيری از خونريزی 

نبرد تن به تن كرده بودند. گفت: »اميدوارم با جنگ دوازده رخ، داستان تمام شود.«
ويوان اصرار داشت خودش به جنگ شيده برود:

»كی خسرو، ما خون زيادی داده ايم تا به اينجا رسيده ايم، اگر شما شكست بخوريد، 
هم تمام اين زحمت ها به باد می رود و هم شما را كه نماد اتحاد ماييد، از دست می دهيم 
و ايران قبل از تشكيل فرومي پاشد. به نظرم می رسد پذيرفتن پيشنهاد شيده انتخاب درستی 

نبوده است.«
اما كی خسرو به او اجازه نداد: 

»اين نبرد وظيفه ی من است. تا اينجا همه وظيفه شان را انجام داده اند، جز من. شيده 
خواخورنه است. فقط يک فرهمند ديگر می تواند با او بجنگد. اگر كشته شدم، سپاه را به 

طرف ايران برگردانيد. اين قراِر ماست.«
شومهان گفت: »كي خسرو، هرطور شده بايد در اين رزم تن به تن پيروز شويد، وگرنه 

ايران از دست مي رود.«
ويوان هم سرش را به تأييد تكان داد:
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»هيچ پهلواني تا به حال نتوانسته شيده را شكست بدهد. شما شاه بزرگي هستيد، اما 
خودتان بهتر مي دانيد كه تجربه ي زيادي در نبرد تن به تن نداريد. پا گذاشتن به مصاف 
شيده، يعني به پاي خود رفتن به قتلگاه. هنوز مي توانيد نظرتان را عوض كنيد. پيكي براي 
شاهزاده شيده بفرستيد و بگوييد از اين نبرد منصرف شده ايد. بگذاريد فردا از همه طرف 

به شهر بتازيم. شهر قبل از ظهر تسليم می شود.«
كي خسرو در سكوت به تمام حرف هاي يارانش گوش داد. وقتي همه ي حرف هايشان 

را زدند، فقط سه كلمه گفت: »ما قرار گذاشته ايم.«
بعد رو به خدمتكارش كرد: 

»آن صندوقی را كه امروز برايم رســيد، بياور. زره و خود و شمشــير و تير و كمان 
سياوش در آن است. در نبرِد فردا، زره و اسلحه ی سياوش را برمی دارم.«

ويوان با حيرت به او خيره شد. در بيست سال گذشته، شاه ايران را جز در آن ردای 
بلند سياه نديده بود.

كي خسرو آن جلسه را با تک جمله ي پيشگويانه اي تمام كرد: »نگران نباشيد. قرار 
نيست كي خسرو اين گونه بميرد.«
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پيكان های شيده بر زره ســياوش كارگر نبود. شيده چند بار با اسب به طرف كی خسرو 
تاخت و شمشــيرش را بر كالهخودش كوبيد، اما تيغه ی شمشير مفرغی، بر خوِد آهنی 
دوتكه شد. كی خسرو هنوز از سالحش استفاده نكرده بود. شيده آرام به اسبش هی كرد 

و به كی خسرو نزديک شد و پرسيد: »اين ديگر چی است؟ جادو؟«
كی خسرو آهسته گفت: »دلم می خواســت بگويم فّر سياوش است كه فّر تو بر آن 
كارگر نيست. اما اين زره از آهن است، فلزی ســخت تر و محكم تر از مفرغ. به زودی 

اسلحه ی تمام سپاه ايران از اين فلز خواهد بود. عصر مفرغ به پايان رسيده است.«
»پس چرا با من رزم نمی كنی؟«

»تسليم شو يا به سپاهت برگرد. جانت را نجات بده. در اين نبرد حاصلی نيست.«
شيده آه كشيد و به چشم های خواهرزاده اش خيره شد.

»خواهرم چه طور است؟«
»خواهرت در سپيد ارگ چشــم به راه پسرش نشسته. باورش نخواهد شد كه پسرش 
 و برادرش بر روی هم شمشــير كشــيده باشــند. برگرد شــيده، اين رنج را به هردومان 

تحميل نكن.«
شيده اخم كرد: »خسرو. پيروزِ  اين جنگ طوالنی تويی. ديگر اين را می دانيم. اما از 
من نخواه تسليم بشوم يا به نبرد پشت كنم. اگر در رزم تن به تن با تو پيروز شدم، فرصتي 
به توران داده ام تا فقدان سپهساالر پيران را جبران كند، و اگر كشته شدم، بگذار بگويند 
شيده در نبردی مردانه از كی خسرو فرهمند شكست خورد. در شكست خوردن از يک 

فرهمند عاری نيست. اما اگر تسليم شوم، نام خودم وخاندانم را به مرگ سپرده ام.«
سپس سِر اسبش را برگرداند و از كی خسرو فاصله گرفت. بعد نيزه اش را برداشت و 
به تاخت به طرف كی خسرو شتافت. اگر نيزه اش به خسرو می خورد، از اسب پرت می شد 

و در آن زره سنگين كاری از دستش برنمی آمد.
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كي خسرو كالهخودش را برداشت و از تركش تيری بيرون آورد و در كمان گذاشت 
و زه كمان را تا بناگوشش كشيد.

تيراندازی را از شــيده ياد گرفته بود، راز نشســتِن تير به هدف را هم شــيده به او 

 

ياد داد:
»تيراندازی يعنی يكی شدن دست با كمان و چشم با تير. در لحظه ی تيراندازی، تو 
و هدف و باد و كمان و زه و پيكان يكی می شويد. تيری به هدف نخواهد نشست، مگر 

آنكه تيرانداز به هدفش عشق بورزد.«
اشک مانع ديدِ  كی خسرو شده بود. هدفی كه لحظه به لحظه به او نزديک تر می شد، 
دايی اش بود، آموزگارش. شستش را از روی زه برداشت و چشم هايش را بست. شيده 

خودش به او گفته بود:
»وقتی تير را رها كردی، ديگر دنبالش نرو. به تير بعدی فكر كن. تير تو يا به هدف 
می خورد يا به خطا می رود. ديگر هيچ كاری از دست تو برنمی آيد جز آنكه تير بعدی 

را بيندازی.«
كی خســرو كمانش را پايين آورد. صدای هلهله از پشت ســرش بلند شد. جرئت 
نداشت چشــم هايش را باز كند. اما او رهبر قومی بود و نمی توانست با چشم های بسته 
رهبری كند. پلک هايش را از هم باز كرد و از اسب پياده شد. زرهش را از تنش درآورد 
و روی اسبش گذاشت و دهانه ی شبرنگ بهزاد را گرفت و آرام خودش را به باالی سِر 
شيده رساند، كنارش زانو زد و دستش را گرفت. پيكان آهنی زره مفرغی  او را شكافته 

بود و از پشتش بيرون زده بود.
شيده خواهرزاده اش را كه ديد، لبخند زد و با زحمت سعی كرد رگه ی خوِن جاری 

از كنار دهانش را پاك كند.
كی خسرو چشم هايش را بست تا پرده ی اشک جلوی چشم هايش را پاك كند. دو 

قطره اشک از گوشه ی چشم هايش چكيد. دست دايی اش را بوسيد.
شيده با دستش سرش را نوازش كرد: »من به خيلی ها تيراندازی ياد دادم. تو بهترين 

شاگردم بودی.«
 كی خســرو هق هق كنــان گفــت: »دايــی، مــرا ببخــش. اين تيــر انــگار در قلب 

خودم نشسته.«
شيده كه به زحمت نفس می كشيد، جواب داد: »كی خسرو، به عدل و داد حكومت 
كن. اگر تو هم ســتم كنی، پس خوِن مرا بی حاصل ريخته ای. همه ی لذات و رنج های 
جهان می گذرد، گله  ها می ميرند، گل ها می ميرند، آدم ها می ميرند، حتا عشق هم می ميرد. 
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تنها چيزی كه هرگز نمی ميرد، تيری است كه به سوی قلب مردِ  محكوم به مرگ پرتاب 
شده است. اين تير تا ابديت می تازد و ديگر نمی توان جلويش را گرفت. حكومت كمان 

توست و تصميم های تو پيكانت. حكيمانه تير بيفكن.«
و سرش پايين افتاد.

كی خسرو سر او را در آغوش گرفت. صدای مويه ی لشكر توران برخاست. كی خسرو 
مدتی به همان وضع ماند تا دروازه باز شــد و چند سرباز تورانی جلو دويدند تا قبل از 

اينكه كی خسرو سِر شيده را از تن جدا كند، جسدش را ببرند.
كی خسرو كه قصد اين كار را نداشــت، با ديدن سوارها از جايش برخاست، آرام 
سوار شبرنگ شد و با يورتمه به سمت سپاه ايران رفت كه فريادهای شادی اش ديوارهای 

شهر باختر را می لرزاند:
»شاه كی خسرو فرهمند! شاه كی خسرو شكست ناپذير!«

ويوان و توس و فريبرز و بيژن به استقبالش آمدند. اما وقتی صورِت درهم رفته ی او را 
ديدند، ساكت ماندند.كی خسرو زرهش را بر زمين انداخت. سپس سرش را باال آورد و 

باد را بو كشيد و مدتی به ديوارهای شهر خيره شد. 
»پيكی برای تورانی ها بفرستيد و بگوييد تا قبل از رسيدن خورشيد به وسط آسمان، 

شهر را تسليم كنند. اگر تسليم نشدند، از خشم آذر استفاده مي كنيم.«
اما تژاو برخالف قولی كه شيده داده بود، شهر را تسليم نكرد. 
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هيچ كس نمي دانست منظور كي خســرو از خشم آذر چيست. كي خسرو هم تا چند ماه 
قبل فقط آن نام را يک بار در جواني از پيران شنيده بود. اما بعد از اينكه او و پيران با هم 
توافق كردند كه بعد از دويست روز ترك جنگ، به هر بهايي كه شده جنگ را به سود 
يک طرف به پايان برسانند، كي خسرو به ياد داستاني افتاد كه پيران از رويارويي سياوش 
و اقوام نور تعريف كرده بود و اينكه چه گونه سياوش با استفاده از سالحي به نام خشم 

آذر، مقاومت نورها را درهم شكسته بود و راز ساختن آن را به پيران نگفته بود.
كي خسرو مي دانست اگر كسي وجود داشته باشد كه راز سياوش را بداند، زئير است. 
براي همين، وقتي در آن مهلت دويست روزه زئير آمد كه يک بار ديگر سعي كند جلوي 
بروز جنگ را بگيرد، از او خواست راز ساختن خشم آذر را به او ياد بدهد. زئير اول تمايلي 
به اين كار نداشت، اما وقتي كي خسرو گفت كه اين جنگ به هر حال درخواهد گرفت و 

او نمي تواند جلويش را بگيرد، شيوه ي ساختن اين ماده ي آتشين را به او ياد داد.
چند روز بعد كي خسرو به تنهايي عازم تهيه ي مواد الزم براي ساخت اين سالح شد. 
اولين عنصري كه بايد تهيه مي كرد، شوره بود. پيدا كردن شوره دشوار نبود و ديوارهاي 
تمام خانه هاي گلي قديمي در سپيد ارگ و كي نشــين هاي ديگر پوشيده از شوره بود. 
كي خسرو صد مرد را مأمور كرد تا به اندازه ي بار بيست شتر شوره جمع كنند. بعد شوره ها 

را در آفتاب گذاشت تا خشک شود.
عنصر دوم زغال بود كه تهيه اش از همه آسان تر بود. كی خسرو چندين نفر را مأمور 
كرد تا هرچه می توانند، چوب خشكيده جمع كنند و بسوزانند و بعد زغال  های به دست 
آمده را از خاكســترها جدا كنند و بكوبند تا گرد سياه يكدستی شود، و در آن فاصله، 

خودش به تنهايی راهی شد تا عنصر سوم را تهيه كند.
عنصر سوم برای ساختن خشم آذر، ماده اي بود به نام سوگند، كه زئير مي گفت بعدها 

به نام گوگرد مشهور خواهد شد.
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كي خسرو سوگند را مي شناخت، ماده اي كه مغان آن را تجسم مادي آتش مي دانستند 
و يكي از روش هايي بود كه براي اجراي َور يا آزمون راســتي به كار مي بردند. هرگاه 
دو نفر ادعايي مخالف يكديگر مي كردند، براي اطمينان از صحت ادعايشان، بايد گرد 
سوگند را در آب حل مي كردند و مي نوشيدند و كسي كه حقيقت را مي گفت، آتش 
محلول در آب به او آسيبي نمي رساند. مدتي بود كه حتا واژه ي سوگند را به تنهايي مقدس 
مي دانستند و اگر كسي ادعا مي كرد كه: »سوگند مي خورم كه حرفم راست است...«، حمل 
بر صداقت او مي شد، چرا كه اگر حرفش دروغ بود، با همين ادعا خودش را در معرض 
خشم آتش قرار مي داد. سياوش تنها كسي بود كه آزموِن حقيقي َور را از سر گذرانده 
بود و براي اثبات صداقتش، به راستي از ميان كوه آتش گذشت. مدت ها بود كه ديگران 

فقط به »سوگند خوردن« مجازي اكتفا مي كردند.
سوگند را از دهانه ي كوه هاي آتشفشاني خاموش شده مي آوردند. اما زئير به كي خسرو 
گفت در كوه هايي در جنوب انشان، در مجاورت درياي فراخكرت، رگه هايي طبيعي از 

سوگند يافت مي شود. 
كي خسرو سوار بر شبرنگ، مثل باد خودش را به انشان رساند. قوم پارس كه از اقوام 
ائوروت اسپ بودند و در دشت هاي انشان صحراگردي مي كردند، از كي خسرو استقبال 
كردند و وقتي از مقصود او باخبر شدند، صد مرد در اختيار او گذاشتند تا سوگند مورد 
نيازش را از كوه ها جمع آوري كند، اما هرگز مقصودش را از جمع آوري اين همه سوگند 
به آن ها نگفت. در آنجا با ماده اي به نام نَفتا هم آشنا شد. مايع سياهي كه پارس ها از بابل 
آورده بودند و به راحتي مشتعل مي شد و در خانه هاي رؤساي قبايل، براي ايجاد روشنايي 

از آن استفاده مي كردند. 
كي خسرو چند كوزه نفتا از پارس ها گرفت و بعد از جمع كردن پنجاه خمره  سوگند، 

همه را بر پشت بيست شتر به سپيد ارگ برگرداند.
وقتي تمام مواد مورد نيازش را تهيه كرد، هر ســه را به نسبت مساوي با هم مخلوط 
كرد و در دويست كوزه ي كوچک ريخت كه نيمي از آن را با سنگ هاي كوچک و 
نوك تيز پركرده  بود. سپس دِر كوزه ها را گل گرفت و فقط حفره ي كوچكي در آن ها 

باز گذاشت.
اكنون آماده بود تا جنگ را تمام كند.
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كي خسرو پنجاه كوزه ي خشم آذر را برداشت و از راه حفره اي كه در باالي هركدام باز 
گذاشته بود، مقداري نفتا داخل هر كوزه ريخت. سپس پنجاه نوار پارچه اي را كه در نفتا 
خيسانده بود، با فشار در حفره ها فروكرد و دِر كوزه ها را مسدود كرد. تمام اين كارها را 
در چادر خودش و در تنهايي انجام داد و وقتي كارش تمام شد، از دو نفر از جنگجوها 
خواســت كوزه ها را به بيرون از خيمه ببرند. ســپس خودش هم بيرون رفت و در كناِر 
كوزه ها آتش كوچكي روشن كرد و شــومهان، توس، فريبرز، ويوان و فرمانده ي سپاه 

سكاهاي جنوب را صدا زد.
»تژاو برخالِف عهدي كه با شيده بستيم، شهر را تســليم نمي كند. محاصره ي شهر 
مي تواند ماه ها طول بكشد و اگر تعلل كنيم، سپاه گرسوَزد و سارومات ها به ما مي رسد و 

آن وقت نبرد سختي درمي گيرد. بايد قبل از هر فاجعه اي، شهر را باز كنيم.«
سردارها با تعجب به كوزه ها و آن آتش كوچک نگاه مي كردند.

كي خسرو ادامه داد: »بايد بخش غربي ديوار شهر را فروبريزيم. وقتي توراني ها ديواِر 
محافظي نداشته باشند، سپاهشان را از شهر بيرون مي فرستند. آن وقت سپاه فريبرز و ويوان، 
با توراني ها روبه رو مي شوند و ســپاه توس و سكاها، از ديوار فروريخته وارد مي شوند و 

شهر را فتح مي كنند.«
شومهان كه آشكارا سردرگم شده بود، پرسيد:

»گفتيد ديوار شهر را فروبريزيم؟ چه طور؟«
كي خسرو كه از بعد از مصاف شيده صورتش مثل سنگ بي حالت و بي احساس شده 

بود، پاسخ داد:
»شومهان، اينجاست كه لشكر زنان فالخن انداز تو وارد صحنه مي شوند.«

بعد يكي از كوزه ها را برداشت و پارچه ي سرش را به آتش نزديک كرد. پارچه كه 
با نفتا خيس شده بود، به سرعت مشتعل شد. كي خسرو فالخن شومهان را از او گرفت، 
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كوزه را در آن گذاشت، چند بار فالخن را گرداند و كوزه را پرتاب كرد. كوزه پنجاه 
قدم دورتر بر زمين نشست و منفجر شد و دود سياهي از آن برخاست.

همه با حيرت به محل انفجار كوزه چشم دوخته بودند و هيچ كس چيزي نمي گفت.
كي خسرو سكوت را شكست: 

»اين جنگ افزار، خشم آذر نام دارد. شومهان، صد نفر از زنانت را بايد آماده كني، 
پنجاه نفرشان با تير و كمان پشت سر پنجاه نفر ديگري حركت مي كنند كه خشم آذر را 
به همراه مشعلي حمل مي كنند. بُرِد فالخن هاي شما صد گام است. اما براي اينكه حمله تان 
بيشترين تأثير را داشته باشد، بايد تا پنجاه گامي شهر نزديک بشويد. كمانداران شما حمالت 
تيراندازان باالي ديوار باختر را دفع مي كنند و فرصتي ايجاد مي كنند تا فالخن اندازها به شهر 
نزديک بشوند. پس از اينكه به اندازه ي كافي به ديوارهاي شهر نزديک شديد، كوزه هاي 
حاوي خشم آذر را با مشعل ها مشتعل مي كنيد. حتماً بايد كوزه ها را همزمان به سمت يک 
نقطه از ديوار پرتاب كنيد و به سرعت برگرديد. ما پنجاه كوزه ي ديگر هم آماده مي كنيم 

تا اگر ديوار فرونريخت، حمله ي دومي انجام دهيد. آمادگي داري؟«
شومهان سرش را به احترام خم كرد.

»بسيار خوب، همگي برويد و جنگجوهايتان را آماده كنيد.«

نيازي به حمله ي دوم نبود، پنجاه فالخن انداز بهمــن دژ، در زير باران تيري كه از باالي 
ديوارهاي شهر بخدی بر سرشان مي باريد، كوزه هاي خشم آذر را پرتاب كردند. بيست 
نفرشان كشته شدند و بي درنگ بيست زن كماندار پشت سرشان جاي آن ها را گرفتند 
و كوزه ها را پرتاب كردند. ديوار خشتي با غرش عظيمي فروريخت و كمانداران باالي 
ديوار كه در بهت آن صداي مهيب انفجار فرورفته بودند، از روي ديوارها سقوط كردند. 
پيش بيني كي خسرو درست بود، تژاو پيشاپيِش سپاه محافظ شهر بخدي، بيرون تاخت.

ســ پاه توس، فريبرز، ويوان و سپاه عظيم ســكاها، از چهار طرف به شــهر حمله كردند 
و ديوارهای شــهر را فروريختند. زنان بهمن دژ نيــز از دور با باران تيــر و از نزديک با 
فالخن هايشان، نظم ســربازان تورانی را درهم ريختند. مقاومت س ربازان تورانی چندان 
طول نكشــيد. در همان لحظات اول، بيژن كه مدت ها بود دنبال تژاو می گشت تا انتقام 
خون برادرش بهرام را بگيرد، پيشاپيش سپاه با او روبه رو شد و پس از نبردی طوالنی، او 
را كشت و سرش را از تنش جدا كرد. سربازان تورانی كه خودشان را بی فرمانده يافتند، 

سالح هايشان را زمين گذاشتند و تسليم شدند.
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پس از ورود سپاه ايرانی به شهر، كی خسرو باختر را شهر امن اعالم كرد و دستور داد درون 
شهر، هر ايرانی يا تورانی كه يک قطره ی خون ديگر بر زمين بريزد، اعدام شود.

دستور كی خسرو جلوی خونريزی را نگرفت. سپاه پيروز به دنبال پاداش زحمت هايش 
بود و به غارت و انتقام برخاست. كی خسرو مجبور شد به قول خودش عمل كند؛ بيست 
ايرانی، پنجاه سكايی و شــش نفر تورانی را به اعدام محكوم كرد و همين، هياهوها را 
خواباند. اعدام ايرانی ها در كنــار غارتگران ســكايی و دزدان تورانی، جلوی اعتراض 

سكاها را گرفت.
كی خسرو تصميم گرفت دو روز در باختر بماند و به سربازانش استراحت بدهد تا بعد 
به سمت گنگ راه بيفتند. نبرد بزرگ ديگری در پيش بود و كی خسرو می دانست رزم با 

سپاه فرنگرسين و سارومات ها، سرنوشت نهايی جنگ را رقم می زند.
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روز دوم بود كه اسپنوی پس از بارها درخواست مالقات از طرف كی خسرو، خبر داد 
كه به ديدنش می آيد. 

كی خسرو دستور داد تنهايشان بگذارند و پس از بيش از بيست سال، با دقت به صورت 
اسپنوی، تنها عشق زندگی اش، چشــم دوخت... لباس خاكستری پوشيده بود و موهاي 
افسانه اي اش را كوتاه كرده بود... گذر سال ها چروك های ريزی بر گوشه ی چشمانش 
كه از شــدت گريه باد كرده بود، نشانده و رگه هاي ســفيدی در ميان موهای سياهش 
كاشته بود... و موقعي كه به طرف كي خسرو كه روي تخت نشسته بود قدم برمي داشت، 
 ديگر نمي خراميد، پاهايش انگار در زميــن فرومي رفت؛ اما هنوز خوش اندام بود، هنوز 
آن چشم هاي بادامي سياه و آن پوست همرنِگ گندِم رسيده را داشت، و كی خسرو، شاه 
بزرگ ايران، از پشت چهره ی سنگی ای كه به محض ورود دختر رؤياهايش به آن تاالر، 
ترك برداشته بود، هنوز در او همان دختر زيبايی را می ديد، كه در زمانی دور، در دنيايی 
ديگر با لباس سفيد بلند و كمربند زرين و موهای سياهی كه تا كمرش می رسيد، پروازكنان 

بر فراز زمين، با او و بردان و تژاو و منيژه، زير دست شيده آموزش می ديد. 
برای اولين بار فشاِر زمان را حس كرد و لب هايش را بر هم فشرد تا آن پرده ی اشک 
كه مانع ديدش می شد، از گوشه ی دو چشمش جاری نشود. از آن شش نفر، سه نفر مرده 

بودند و بار مرگ هر سه نفر بر دوش كی خسرو سنگينی می كرد.
صورت اسپنوی هيچ حالتی نداشت. سرد، مثل مجسمه. كی خسرو از تخت پايين آمد 

و به طرفش رفت و دستش هايش را از هم باز كرد. اما اسپنوی قدمی به عقب برداشت.
»اسپنوی، به خاطر پدرت و شوهرت متأسفم...«

اسپنوی چشم هايش را پايين انداخت: »تأسف تو زخم های مرا تسكين نمی دهد.«
كی خسرو آه كشيد: »من با شيده خيلی حرف زدم. فقط می خواست با من بجنگد.«

اسپنوی گوشه ی لب هايش را با انزجار جمع كرد: 
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»من پدرم را از دست دادم، شــوهرم را از دست دادم، اما تو همه چيزت را از دست 
دادی. جای خالی ای را كه با شمشير در قلبت كنده ای، چه طور پر می كنی؟«

»تو را هم از دست دادم. جای خالی ات هميشه در دلم است. مسئوليت با درد همراه 
است. پدرم برای وظيفه اش جانش را فدا كرد. من عزيزانم را فدا كردم. نمی دانم فداكاری 

كدام يكی مان سخت تر بود.«
اسپنوی اشک گوشه ی چشم هايش را پاك كرد: 

»پدرم از يک ماه پيش اصرار داشت من از اين شهر به گنگ بروم. اما قبول نكردم. 
می خواستم يک بار ديگر تو را ببينم. می خواستم سؤالی از تو بپرسم.«

كی خسرو خيلی سريع پرسيد: »چه سؤالی؟«
»می ارزيد؟«

»من به دنبال ارزش نبودم. بهتر بود سال های ديگری به فرنگرسين اجازه می دادم تا 
خون بی گناهان را بريزد؟«

»كافی بود صبر كنی. من و تو با هم ازدواج می كرديم. تو شاه توران می شدی و عمويت 
شاه ايران. مگر خودت آن زمان ها از اتحاديه ی بزرگ ايران و توران نمی گفتی؟«

»من به طرف جنگ نرفتم. هلم دادند. من گنگ را ترك كردم تا ويوان را پيدا كنم و 
به ايران برش گردانم. اما همين كه پايم را از شهر بيرون گذاشتم، گرسوَزد شروع كرد به 
مسموم كردن ذهن فرنگرسين. در سياوشگرد كه بودم، خبردار شدم كه برای سرم جايزه 
گذاشته اند. به ايران كه رفتم، فرنگرسين قدم به قدم مرا بيشتر به ميدان جنگ كشيد. چند 
بار پيک فرستادم كه با هم مذاكره كنيم. حتا پيک هاي مرا كشت. ديگر راهی نبود، يا 
بايد می جنگيدم يا تسليم ستم و آز فرنگرسين و بی حكمتِی كی اوسن می شدم. نمی خواستم 

بجنگم، اما وقتی مجبور شدم، بايد با تمام قوا می جنگيدم.«
اسپنوی چشم های سرخش را طوری به كی خسرو دوخت كه تا مغز استخوانش را 
لرزاند: »فقط كافی بود صبر كنی. اگر عشق من به اندازه ی كافی در دلت نيرومند بود، 
تحمل می كردی، از حكومت صرف نظر می كردی يا صبر می كردی تا به حكومت برسی. 
آن  وقت مرا از دست نمی دادی. در تمام اين سال ها، هيچ شبی نبود كه وقتی تژاو به طرفم 

می آمد، آرزو نمی كردم كه كاش تو بودی...«
كی خسرو اخم هايش را درهم فروبرد: »اسپنوی، من هم در تمام اين سال ها، حتا يک 
شب را هم بدون زجر و احتضار از دوری تو به صبح نرسانده ام. با هيچ زنی نبوده ام، هرچند 
شاه ايران می توانست مثل كی اوسن و كيان ديگر، حرمسرايی پر از زيباترين زنان عالم داشته 
باشد. اما هيچ زنی نمی توانست حتا با خاطره ی تو رقابت كند... اما...« سرش را در ميان 
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دست هايش گرفت: »هيچ آرزويی بزرگ تر از رسيدن به تو نداشتم... اما آن آرزوی من 
بود و بار آرزوی بزرگ تری بر دوشم بود. من امانتدار آرزوی يک قوم بودم... سياوش 
جانش را بر سر اين آرزو گذاشته بود و ميراثش برای من، همين آرزو بود. آرزوی اينكه 
ايرانويج، سرزمين رؤياهای قوم آريايی، دوباره بر روی همين زمين تحقق بيابد. سرزمينی 
كه در آن شادی حكومت می كند، نه خوف و مرگ و دروغ. زمانی كه در توران بودم، 
تمام تالشم را كردم. اما فرنگرسين چنان تشنه ی قدرتش بود كه هر پيشنهادی را توطئه 
می دانست. پيران مرا از گنگ دور كرد تا مثل پدرم قربانی خشم فرنگرسين نشوم. چرا؟ 
فقط برای اينكه گفته بودم توران متعلق به مردم توران اســت و نه شاه توران. حتا نگفته 
بودم شاه نبايد حكومت كند. هيچ چيز برايم سخت تر از ترك كردن سرزمينی نبود كه 
در آن تو را ديده بودم، اما فقط من، شاهزاده ی ايرانی و تورانی، می توانستم نقطه ی پايانی 

بر اين فساد بگذارم.«
لحظه ای درنگ كرد. دلش مي خواست بگويد: »اسپنوی، ما هنوز هم فرصت داريم.« 
اما مي دانست اين حرف دروغ اســت. فرصتي در كار نبود. روزي كه بردان كشته شد، 
كي خسرو اميدش را از دســت داد، روزي كه براي پيران دام گذاشت و او را به قتلگاه 
كشاند، روحش را كشت، و روزي كه آن تير را به سوي شيده پرتاب كرد، قلبش مُرد. و 

اسپنوي... اسپنوي سال ها پيش مرده بود...
گفت: »شاد بزي اسپنوي. تو هنوز هم فرصتي براي شادي داري.«

 اســپنوی لــب پايينــش را مثــل آن گذشــته های دور گزيــد. بعضــی چيزهــا 
عوض نمی شود. 

»خسرو، تو پدر و شوهر و دوســت دوران كودكی مرا كشتی. كدام فرصت؟ االن، 
پس از اين بيست سال می بينم هنوز هم دوستت دارم. تو تنها عشق زندگی منی. اما خيلی 
دير شده. كاش نمی ماندم و نمی ديدمت. قبلش فقط از تو متنفر بودم. حاال نمی دانم اين 

عشق و نفرت را چه طور در دلم جمع كنم. می ترسم بتركم.«
بعد دور شد و رفت. كی خسرو دســتور داد در شأن شاهدختی گرانمايه با او رفتار 
كنند. اما زياد طول نكشيد. صبح روز بعد خبر آوردند كه اسپنوی در بسترش مرده است. 
كی خسرو هرگز نفهميد كه خودش را كشت يا از غصه مرد. هرچه بود، او هم به فهرست 
عزيزان خسرو پيوست كه به خاطر آرمانی كه كم كم خودش هم نمی دانست چيست، 

فدا شدند.
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كی خسرو شهر باختر را به توس سپرد كه پس از سال های دراز به زادگاهش برگشته بود. 
بقيه ی سپاه را برداشت و عازم گنگ شد. سپاه خسرو و فرنگرسين در كنار رود گلزريون 
به هم رسيدند. كی خسرو خودش لباس رزم به تن كرد و شمشير به دست، پيشاپيش سپاه، 
سوار بر شبرنگ، به قلب سپاه توران تاخت. سربازان ايرانی كه ديدند شاهشان برخالف 
رسوم كهن مستقيماً رهبری سپاه را بر عهده گرفته، شور و هيجانی دوچندان پيدا كردند 
و با تمام قدرتشان به تورانی ها حمله كردند. نبردی كه درگرفت، هفت روز طول كشيد. 
هزاران نفر از دو طرف كشته شدند، و سرانجام سپاه توران بعد از فرود آمدن ده ها كوزه ي 
خشم آذر در ميان سربازانش و آن انفجارهايي كه به جادو مي مانست، وحشتزده هزيمت 

كرد و فرمانده ی سپاه، جهن، كوچک ترين پسر فرنگرسين، به اسارت ايرانی ها درآمد. 
كی خســرو بدون مقاومت وارد گنگ شد و در قصر فرنگرســين، اقامتگاه دوران 
جوانی اش، مستقر شد. جهن را از زندان آزاد كرد و به اقامتگاهش برگرداند و دستور داد 

رفتاري شايسته با او داشته باشند.
آخرين سنگر توران فروريخته بود. اگر فرنگرسين و گرسوَزد قبل از ورود ايرانی ها 
از شهر نگريخته بودند، كی خسرو می توانست بگويد جنگ تمام شده است. اما مطمئن 
بود فرنگرسين همين حاال هم مشغول جمع آوری لشــكر تازه ای است تا دوباره درگير 

جنگ بشود.
كی خســرو ديگر تحمل درگيری دوباره را نداشت. برای همين جاسوسانی به تمام 
مناطق ايران و توران فرستاد تا از فرنگرسين و برادرش نشانی پيدا كند. اما انگار فرنگرسين 
آب شده بود و در زمين رفته بود. كی خسرو يک سال تمام منتظر خبری از فرنگرسين و 

گرسوَزد در گنگ ماند، كه انگار قرار نبود خبری از او برسد.
اين را هم می دانســت كه اگر خيلی زود برای تعيين سرنوشــت توران اقدام نكند، 
سرداران ايرانی زمزمه ی الحاق توران به خاك ايران را سرمی دهند. برای همين، در همان 
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روزهای اول اعالم كرد كه جنگ تمام شده و استقالل توران حفظ خواهد شد. به سران 
طوايف، سرداران، سربازان و شاهزادگان تورانی، مشروط بر آنكه هرگز به روی ايرانيان 
شمشير نكشند، امان داد و گفت سپاه ايران پس از دستگيری فرنگرسين و گرسوَزد، توران 

را ترك خواهد كرد. 
ســاليان طوالنی جنگ، ويرانه ای از توران به جای گذاشــته بود. كی خسرو دستور 
داد سپاهيان ايرانی در كنار تورانی ها به بازسازی توران مشغول شوند و در اين مدت به 
پيک های كی اوسن كه مدام به او پيغام می دادند يكی از سرداران ايرانی را حاكم توران 
كند و به ايران برگردد، پاسخ می داد كه تا وقتی فرنگرسين دستگير نشود، توران را ترك 
نخواهد كرد. اما واقعيت اين بود كه از مدت ها پيش فكر ديگری در سرش بود، فكری 
كه بايد تــا وقتی در توران بود، عملی می كرد، و خبِر حمله ی نورها از شــمال، فرصِت 

تحقق رؤيايش را به او داد.
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آدورا پرسيد: »پس كنگ دژ وجود دارد؟«
زئير سرش را تكان داد: »وجود دارد. اما نه به آن شكلی كه تصور می كنی.«

در دشت تاريک و برف گرفته ای راه می رفتند. آدورا مجبور شده بود خودش را در 
پوست گوسفند بدبويی كه زن يورت نشينی سِر راهشان به او داده بود، بپيچد و زئير يقه های 

پالتو محبوبش را باال زده بود و تكمه هايش را بسته بود.
 آدورا همان طــور كــه دســت هايش را بــا بخــار دهانش گــرم می كــرد، گفت: 

»االن كجاييم؟«
زئير گفت: »خطر اقوام نور خيلی زود برطرف شد. ســپاه ما با قدرت زياد آن ها را 
سركوب كرد و از مرزهای شمالی توران به عقب راند. من كه می دانستم به محض تجديد 
قوا دوباره به توران حمله می كنند. تمــام جن گجوها را وادار كردم ديوار بلندی ميان دو 
كوهی كه نورها برای رسيدن به توران از ميان آن ها می گذشتند، بسازند تا مانع عبور آن ها 

شوند. بعد، تنهايی راه شمال را در پيش گرفتم.«
آدورا از شدت سرما سفيد شده بود و دندان هايش به هم می خورد. زئير پالتو ش را از 

تنش بيرون آورد و بر پشت او انداخت: »چند دقيقه بيشتر نمانده.«
و همان طور كه آدورا را با سرعت در برف دنبال خودش می كشيد، گفت: »خيلی 
زود در دشت های شمالی گم شدم. پيران گفته بود وقتی به توران برگردم، محل كنگ دژ 
را برايم می گويد. اما عمرش كفاف نداد. و حاال، من و شــبرنگ مدام در اين دشت به 
اين سو و آن ســو می رفتيم. آن موقع هيچ تصوری نداشتم كه دنيا چه قدر بزرگ است 
و گشتن به دنبال يک دژ در گستره ای به پهنای ســيبری امروز، مثل گشتن در كاهدان 
به دنبال سوزن است. وقتی هم كه به وسعت آن برِف بی پايان پی بردم، ديگر خيلی دير 
شــده بود. اگر زئير نمی آمد، همان موقع در آن برف ها منجمد شــده بودم و آن وقت، 
سال ها بعد، شايد انسان شناس ها و باستان شناس ها جسد يخزده ام را در برف های سيبری 
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پيدا می كردند و به همه ی دنيا اعالم می كردند كه يک آدم يخی ديگر پيدا شده، بدون 
اينكه هيچ كس بداند اين جسد، بدن بيجان كی خسرو افسانه ای است...« و خنديد: »شايد 

هم آن طوری بهتر بود.«
سپس به نقطه ای از دور اشاره كرد: »آنجاست!«

آدورا نگاه كرد. سوسوی آتش، انگار از همان دور گرمش می كرد.
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كی خسرو در دهانه ی غار آتش روشــن كرده بود و تنش را به شبرنگ چسبانده بود تا 
گرم تر بشود. برای پيدا كردن چوب خشک مدتی به زحمت افتاده بود. وقتی وارد غار 
شده بودند، شبرنگ از بوته هايی كه در پناه غار از خشک شدن نجات پيدا كرده بودند، 
خودش را سير كرده بود. اما كی خســرو كه فقط يكی دو روز از آذوقه اش مانده بود، 
چيزی نخورد. نمی دانست چند وقت ديگر طول می كشد تا به آبادی ای برسد و دوباره 

توشه ی راه فراهم كند.
جام را از جيبش بيرون آورد و تماشايش كرد. سياوش به او گفته بود اگر حكمِت 
جام را كشف كند، راز زندگی ابدی را كشف كرده است. اما هيچ كس را نمی شناخت 
كه در كشف اين حكمت از او كمک بخواهد. آن كوه نشين شايد می دانست. اما اكنون 
او كجا بود؟ شايد فراز همان كوه نشسته بود و به نبرد خير و شّر در آسمان فكر می كرد. 
جام بارها و بارها جــان او يا عزيزانش را نجات داده بود. اما كی خســرو كوچک ترين 

تصوری از حكمت جام نداشت.
با اينكه روزها از نوع بشر دور بود، احساس آرامش می كرد. بيست سال جنگيده بود، در 
نبردی كه هرگز با شوق وارد ميدانش نشده بود. حاال فرصتی دســت داده بود تا غبار رزم را 
از تنش پاك كند. جستجوی دژی كه پدرش ســال ها قبل برای پناه دادن به عده ای فراری از 
ظلم فرنگرسين ساخته بود، فشار اندوهی را كه از مدت ها پيش، با مرگ بردان شروع به ريشه 

دواندن در دلش كرده بود و شاخه هايش با مرگ پيران و شيده برگ داده بود، كم می كرد. 

»كی خسرو، پذيرای دو مهمان در راه مانده هستی؟«
كی خسرو با تعجب سرش را باال آورد. صدا از بيرون غار می آمد، و پشت سر صدا، 
سر تنها كسی كه ممكن بود در اين برهوت برف گرفته به سراغ او بيايد، از دهانه   ی غار 

وارد شد.
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 »زئيــر، دوســت قديمــی، اگــر تــو نبــودی چه گونــه اين همــه ســال را پشــت 
سر می گذاشتم؟«

زئير و آدورا، زنی كه هميشــه همراهش بود، وارد غار شدند و با عجله خودشان را 
كنار آتش گرم كردند.

كی خسرو با خنده سرش را خاراند: 
»حتماً گرسنه ايد و می خواهيد اين مختصر آذوقه ی مرا هم بخوريد!«

 زئير از كيســه ی همراهش تكه گوشــت گورخــر دودی ای بيــرون آورد و كنار 
آتش گذاشت.

»الزم نيست گرسنگی بكشی. برايت غذا آورده ام. از قديم گفته اند سير مردن بهتر از 
گرسنه مردن است. يعنی كاًل سيری از گرسنگی بهتر است.«

چشم های كی خسرو از ديدِن گوشت برق زد. از جايش برخاست و به طرف زئير 
رفت و دستش را فشرد.

»اميدوارم به اندازه ی چند ماه غذا آورده باشی. چون اينجا انگار به جز من و شما هيچ 
موجود زنده ای نيست.«

زئير گفت: »مراقب باش چه می گويی. هيچ جا هرگز از زندگی خالی نيست.«
كی خسرو با عجله گوشت را برداشت: 

»هرچه تو بگويی.«
و شروع كرد به خوردن.

زئير به زن كه گرم شده بود و دندان هايش ديگر بر هم نمی خورد، گفت: 
»شاهزاده ی ما به دشت های سيبری آمده تا كنگ دژ را پيدا كند، و بعد به خاطر يک 

تكه گوشت می گويد هرچه تو بگويی.«
زن خنديد: »حتا واالترين آفريده های خدا هم گرسنه شان می شود.«
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پس از غذا، شاه به زئير گفت: »عجيب اين است كه در اين سال ها كه تو را می شناسم، 
درست موقعی كه در تله می افتم، تو از راه می رسی.«

زئير گفت: »دوست دارم از ديدنم خوشحال بشوی!«
خسرو گفت: »اما خيلی وقت ها هم كه می توانستی جلوی فاجعه را بگيری، خبری 

ازت نشد!«
»مثاًل؟«

»مثاًل می توانستی جلوی كشته شدن بردان را بگيری، يا پيران را.«
زئير اخم هايش را درهم كرد:  »آن موقعی كه می شد جلويش را بگيرم، به حرفم گوش 

نكردی. موقع جنگ هم ديگر خيلی دير شده بود.«
و ساكت شد.

كی خسرو گفت: »يعنی چه؟«
اما زئير قصد نداشت جواب بدهد. كی خسرو به زن نگاه كرد. آدورا به زئير اشاره 
كرد: »او می دانست ماجرا به كجا می كشد. موقعی كه از تو خواست با فرنگرسين كنار 
بيايی و شاه توران بشوی، می خواست بردان به خاك و خون كشيده نشود. موقعی كه از 
تو خواست در توران بمانی و از وهرود نگذری، می خواست پيران كشته نشود. موقعی 
كه از تو خواست با فريبرز بر سِر پادشاهی سپيد ارگ رقابت نكنی، می خواست اسپنوی 
زنده بماند. موقعی كه به تو هشدار داد وارد بهمن دژ نشوی، نمی خواست با جسد بی سِر 
پدرت روبه رو بشــوی و تخم كينه در دلت كاشته شــود. همان موقع كه سياوش را در 
آخرين شب زندگی اش ديدی، می دانستی انتقامش را از فرنگرسين خواهی گرفت. بعد 
كه همه ی اين ها رخ داد، ديگر چه طور می توانست جلوی توس را بگيرد كه به دژ كالت 
حمله نكند؟ اگر می خواست جلوی نبرد يازده رخ را بگيرد، هزاران نفر به خاك و خون 

كشيده می شدند... راهی جز جنگ نمانده بود.«
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خسرو سرش را به تأييد تكان داد: »من هم برای همه ی اين كارها داليلی داشتم. من 
نمی خواستم شاه سرزمينی بشوم كه پدرم را آن طور ظالمانه كشته بود. فريبرز هم اگر شاه 
می شد، جنگ به پا می كرد. اما در اين جنگ، يا توران ويران می شد يا ايران... چاره ای 

نبود. حاال بگو، با فرنگرسين چه كار كنم؟ بگذارم برود؟«
زئير گفت: »ديگر دير شده. فرنگرسين از آن افرادی است كه هرگز رستگار نمی شوند. 
حاال تشنه ی انتقام است. به خصوص كه مردم توران از تو استقبال كرده اند و به فرمانروايی 
كسی كه شاهزاده شيده را كشته، گردن گذاشته اند. بايد فرنگرسين را دستگير كنی. ديگر 

برای جلوگيری از مسير تاريخ، كاری از دست من برنمی آيد.«
كی خسرو پرسيد: »از همه ی اين ماجراها عجيب تر اين است كه موهای من در تمام 
اين سال ها خاكستری شده، غبار سن بر صورتم نشسته، اما تو و اين زن، انگار حتا يک 

روز هم پيرتر نشده ايد.«
زئير گفت: »آنچه بر تو سال هاست، برای ما چند روز است. ماجرای زندگی تو، در 

تاريخ بشر فقط به اندازه ی چشم برهم زدنی است.«
»نمی فهمم.«

»دير نمی شود. باالخره می فهمی.«
خسرو پرسيد: »حاال چه؟ آمده ای راه كنگ دژ را نشانم بدهی؟«

زئير جواب داد: »نه. تا زمانی كه مأموريتت را انجام ندهی، حكمت جام را نمی فهمی. 
تا وقتی كه حكمت جام را نفهميده باشی، كنگ دژ را پيدا نمی كنی...« و پس از مكث 

كوتاهی، جمله اش را تمام كرد: »و شايد هم الزم نباشد پيدايش كنی.«
»پس فقط آمده ای اينجا كه برای من غذا بياوری؟«

»نه. آمده ام تا از مردن در اين دشت برفی نجاتت بدهم و برت گردانم.«
آدورا با تعجب به زئير نگاه كرد. زئير شانه هايش را باال انداخت و لبخند زد.

كی خسرو پرسيد: »كه چه بشود؟«
»كه محل پنهان شدن فرنگرسين را نشانت بدهم.«

كی خسرو چند لحظه به او خيره شد. سرانجام گفت: »تو راه برگشت را بلدی؟«
زئير جام را از داخل كيسه بيرون آورد و جلويش گذاشت و جواب داد: »راه برگشت 

را نه، اما حكمت جام را می دانم. ما را به هرجايی كه بخواهيم می برد.«
كی خسرو با حيرت به جام نگاه كرد: »فكر می كردم فقط يكی از اين ها هست.«

زئير گفت: »فقط يكی وجود دارد. اين همان جاست كه يک، دو می شود و خويشتن 
بر خويش گذر می كند...«
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كی خسرو زودتر پيكی به بهمن دژ فرستاد و به ائوروت اسپ خبر داد كه شبانه و مخفيانه وارد 
شهر می شود و نمی خواهد كسی متوجه حضور او بشود. دو روز بعد، به همراه سردارانش، 
با لباس مبدل وارد شهر شدند و محرمانه به قصر رفتند. ائوروت اسپ كه موهايش در اين 

سال ها به خاكستري گراييده بود، به استقبال كی خسرو و سردارانش آمد.
»سروِر من، ســال ها از آن هنگام كه مرا در اين دژ وانهاديد و رفتيد، گذشته است. 
هرچند مرا از اين نبرِد دالوران محروم داشتيد و به مصاحبت زنان نشانديد، به دِژ دشت 

سياوشان خوش آمديد.«
هنوز ته لهجه ي انشاني اش را حفظ كرده بود. كی خسرو با لبخند بر پشت ائوروت اسپ 
زد: »نگران نباش، می بينم حاصِل عمر تو در اين سال ها بسيار پربارتر از من بوده. من فتح 

كردن را آموختم، تو آباد كردن را. من جنگيدم، تو حكومت كردی.«
شومهان كه باورش نمی شد اين همان بهمن دژ باشد، گفت: »ائوروت اسپ. بايد بپذيرم 

كه مردان بهتر از زنان حكومت می كنند.«
ائوروت اسپ گفت: »نه بانوی من. شما هميشه سروِر اين دژ می مانيد. من اگر چيزی 
از حكومت آموختم، از زنان اين دژ آموختم كه حتا يک لحظه هم نگذاشتند خاطره ی 

رهبری شايسته ی شما از ياد من برود.«
و با خنده اضافه كرد: »می دانيد كه... زن ها وقتی بخواهند نكته ای در ذهن كسی بماند، 
آن قدر تكرارش می كنند كه آدم حتا اگر هم بخواهد، يادش نمی رود. اما باز هم بدون 

زن ها نمی شود زندگی كرد.«
بعد ابروهايش را باال برد و رو به شــومهان گفت: »زن ها هــم البته نمی توانند بدون 

مردها زندگی كنند.«
شومهان خيلی جدی پاسخ داد: »مشی، اولين مرد روی زمين، از خدا پرسيد: ‘خدايا، 
چرا زن ها را اين قدر زيبا خلق كردی؟’ خدا جواب داد: ‘برای اينكه دوستش داشته باشی.’ 
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مشی پرسيد: ‘پس چرا عقلش درســت كار نمی كند؟’ خدا جواب داد: ‘برای اينكه تو 
را دوست داشته باشد.’«

همه ی مردها خنديدند. كی خسرو كه سعی می كرد جلوی خنده اش را بگيرد، گفت: 
»شومهان، اينجا كارمان مهم تر از اين است كه تو ثابت كنی زن ها از مردها بهترند.«

بهمن دژ در اين سال ها توسعه يافته بود. ائوروت اسپ جاده ای را كه از آشور به راگا ختم 
می شد، ادامه داده بود و از كنار بهمن دژ گذرانده بود و به جاده ی كهنی كه از مجاورت 
دريای چيچست آغاز می شد و به چين می رسيد، متصل كرده بود. عبور بازرگانان غرب 
از كنار بهمن دژ رونق زيادی به اين شهر بخشيده بود و ائوروت اسپ دستور داده بود در 
دشت های پيراموِن دژ كشاورزی و دامپروری كنند. آن دِژ كوچكی كه سال ها با رمز و راز 
در دل ايرانيان و تورانيان رعب افكنده بود، اكنون چهارراه بزرگی شده بود كه هر مسافری 

آرزو داشت دست كم شبی را در آن بگذراند و در سايه ی نعمات آن استراحتی كند.
ائوروت اسپ رو به كی خســرو گفت: »از ديدِن شما بسيار شادم و می دانم خسته ی 
راهيد. اما اين را هم می دانم كه در ميانه ی بالتكليفی توران، شما فقط برای آساييدن يا 
ديدار از من به اين دژ نيامده ايد، آن  هم مخفيانه و با اين لباس های مبدل، كه مانع آن شد 

استقبال شايسته ای از شما بكنيم.«
نگاه كی خسرو جدی شد: »درست می گويی يار تيزهوش قديمي من. فرنگرسين و 

گرسوَزد در بهمن دژند.«
چشم های ائوروت اسپ گرد شد: »چه طور ممكن است؟«

»بهمن دژ آمد و رفت زيادی دارد. شاه توران می تواند مثل ما با لباس مبدل وارد شهر 
شده باشد، كه شده.«

»شما از كجا می دانيد؟«
»فقط می دانم. بايد كمكم كنی دستگيرش كنم. اول از همه، هيچ كس نبايد از حضور 

ما در اينجا خبردار شود.«
»هر كمكی از دستم برمی آيد می كنم. اينجا مركز عبور و مرور مسافران است. تعداد 

بيگانگان شهر كمتر از اهالی آن نيست.«
شومهان با بدخلقی گفت: »شهر مقدس مرا كاروانسرا كرده ايد.«

ائوروت اســپ گفت: »خيلی از اين مســافران بازرگان نيســتند، فقط می آيند تا به 
آذرگشنســب احترام بگذارند، به يادگار خون سياوش. فكر می كنم خيلی بهتر از يک 

بدِن بی سر پيام سياوش را به جهانيان می رساند.«



356

كی خسرو قبل از اينكه بحث باال بگيرد، دخالت كرد: »فرنگرسين و گرسوَزد به اسم 
مسافر وارد شهر شده اند و برای همين اينجا را انتخاب كرده اند. اما اگر بنا باشد كمترين 

سوءظن را به خودشان جلب كنند، بهترين جا كجاست؟«
ويوان و شومهان با هم گفتند: »كاروانسرا.«

كی خسرو گفت: »بيش از يک سال است كه ناپديد شده اند. من فقط می دانم اينجا 
هستند. نمی دانم كی وارد شده اند. بهترين كار پرس وجو از كاروانسراهاست. اگر از آنجا 
نتيجه ای نگرفتيم، بايد بدون ســروصدا خانه به خانه ی بهمن دژ را بگرديم. فرنگرسين و 

گرسوَزد هردو پهلوانند. عاشق جلب توجهند. باالخره رّدی ازشان پيدا می كنيم.«
ائوروت اسپ گفت: »نگران نباشيد. اگر در بهمن دژ باشند، پيدايشان می كنيم. حاال 
اجازه بدهيد به افتخار شاه شاهان ايران، جشنی خصوصی بگيريم و شما غبار سفر از تن 

پاك كنيد.«
 كی خســرو گفت: »ائوروت اســپ، قبل از هر كار، می خواهم كی اوســن را ببينم. 

كجا هستند؟«
»در آتشكده. مثل همه ی اين سال ها.«
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گرســوَزد را چند روز بعد دستگير كردند، اما فرنگرســين به موقع گريخت. هردو چند 
ماهی بود كه در بهمن دژ بودند. در اين ميان، فرنگرســين عاشق دختری از اهالی آنجا 
شده بود و خانواده ی دختر هم كه فكر می كردند يكی از كرپن های ثروتمند سارومات 
به خواستگاری دخترشــان آمده، جشن عروســی بزرگی گرفتند و تمام اهالی دژ را به 
عروسی شان دعوت كردند و همين فرصتی به جاسوسان ائوروت اسپ داد تا دو برادر را با 
نشانی هايی كه داشتند، شناسايی كنند. اما درست در لحظه ای كه كی خسرو و سوارانش 
رسيدند، َگرسوَزد شمشير كشــيد و خودش را به ميان سواران انداخت و همين فرصت 

فرار را به فرنگرسين داد.
كی اوسن می خواست َگرسوَزد را همان جا محاكمه كند، اما ائوروت اسپ از او خواست 
مدتی صبر كند، چرا كه فكر می كرد شايد بتواند از َگرسوَزد اطالعاتی درباره ی مخفيگاه 
فرنگرسين پيدا كند. اما َگرسوَزد خاموش بود و فقط به ايرانيان و كيان و پهلوانان ايرانی 
ناسزا می گفت. كی خسرو پس از دستگيری َگرسوَزد چند روز ساكت ماند. حوصله ی 
كسی را نداشت و به سؤال های يارانش كه می خواستند بدانند چه شده است، پاسخ نمی داد. 
كی اوسن تمام اين مدت در آتشكده ی آذرگشنسب می گريست و مهر را ستايش می كرد 
كه َگرسوَزد بدكار را سرانجام اسير كرده است و نيايش می كرد كه مهر نشانی از فرنگرسين 
شوم به او بدهد. سرداران كی خسرو در آن چند روز، پيک ها و جاسوسان را روانه كردند تا 
خبری از فرنگرسين بيابند، اما دشت های توران پهناور بود و به اين سادگی نمی شد كسی 
را در آنجا پيدا كرد. اين بار هم اگر كی خســرو ناگهان از ساختن ديوار بزرگ شمالی 

بازنگشته بود و نگفته بود فرنگرسين در بهمن دژ است، او را پيدا نمی كردند.
اين بار هم، خودِ  كی خسرو بود كه می دانست فرنگرسين كجاست، و به دليل نامعلومی، 
پس از چند روز سكوت، از اقامتگاهش بيرون آمد، سرداران را جمع كرد، و اعالم كرد: 

»فرنگرسين در جنگل سپيد است، در مجاورت دريای چيچست.«
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»جنگل سفيد بيشه ی متراكمی بود، درست كنار دريای چيچست. از َگرسوَزد خواستم 
برادرش را صدا بزند. اما او دهانش را بسته بود و هيچ  نمی گفت. جنگل را محاصره كرديم 
تا فرنگرسين فرار نكند. اما گشتِن آن بيشه ی انبوه غيرممكن بود و نمی توانستيم تمامش 
را بگرديم و فرنگرســين بخت خوبی برای فرار داشت. اينجا بود كه توس پيشنهاد كرد 
َگرسوَزد را شكنجه بدهيم. تنها چيزي كه باعث مي شد فرنگرسين از مخفيگاهش بيرون 
بيايد، شنيدن ناله هاي كمک خواهي برادرش بود. اما من قبول نكردم و گفتم حاضر نيستم 

كسی را شكنجه كنم. 
»عصِر  همان روز، ويوان پيشم آمد و گفت گوشه ای از جنگل را ديده كه درختان 
انبوهی دارد و شايد فرنگرسين آنجا پنهان شده باشد. پيشنهاد كرد با هم برويم و آنجا را 
ببينيم. می دانستم فريبم می دهد. می خواستند دورم كنند تا َگرسوَزد را شكنجه بدهند. اما 
چيزی نگفتم. بهتر بود سكوت كنم. هنوز به آن درختان انبوه نرسيده بوديم كه ناله های 

َگرسوَزد در جنگل پيچيد.
»به ويوان نگاه كردم. سرش را پايين انداخت و چيزی نگفت. در تمام مدتی كه به 
طرف خيمه مان برمی گشــتيم، حتا يک كلمه هم با او حرف نزدم. شبرنگ را به تاخت 
نياوردم تا خودم را زودتر برســانم و جلوی آن شكنجه ی وحشيانه را بگيرم. كندتر هم 
نرفتم. كافی بود پاهايم را به پهلوی شــبرنگ بكوبم تا زودتر از باد به آنجا برسم. ولی 

يورتمه كنان، پابه پای ويوان، برگشتم.
»وقتی رسيديم، فرنگرسين هم آمده بود. الغر و تكيده شده بود، اثری از آن هيبتی 

كه كوه آهن در برابرش ذوب می شد، نمانده بود. پير و شكسته و... خسته. 
»خيلی راحت دستگيرش كردند. مقاومتی نكرد.«
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»همان جا دادگاهی تشكيل داديم. فرنگرسين اعتراف كرد كه دستور قتل نوذر و سياوش 
و اغرارث و قتل عام صدها نفر از سران قبايل ســكاهای ماورای وهرود را داده است و 

َگرسوَزد به توطئه اش در قتل سياوش اقرار كرد.
»نوبت حرف زدِن من بود. كی اوسن در سكوت نشسته بود و به اين محاكمه گوش 
می داد. از جايم بلند شدم گفتم: ‘فرنگرسين، تو بارها عهدشكنی كرده ای، خيانت كرده ای، 
خون بی گناهان را ريخته ای، به خاك همسايه تجاوز كرده ای. چه دفاعی داری كه مانع 

مرگت شود؟’
»فرنگرسين هم از جايش برخاست و در چشم های من نگاه كرد. احساس ترحم وادارم 
كرد نگاهم را پايين بيندازم. موهايش يكدست سفيد شده بود و جلوي موهايش ريخته 
بود. چشم هايش را نكشــيده بود و همين، آن هول و هراسي را كه باعث مي شد كسي 
نتواند در چشم هايش نگاه كند، از بين برده بود. داغ زخم روي صورتش كه بيست سال 
پيش رعبي احترام آميز در بيننده مي آفريد، اكنون بدون آن لباس هاي مجلل و آن حلقه ي 
طال روي سرش، بيشتر ترحم برانگيز شده بود. اما آن  چيزي كه باعث شد من نگاهم را 
از چشم هايش دور كنم، آميزه ای از محبت و نفرت و اراده بود كه در چشم هايش موج 

می زد. مثل هميشه، اول سينه اش را صاف كرد:
»‘من فرنگرسينم، پور پشنگ، پور تور، نبيره ی فريدون فرخ، خوِن جمشيد جم. تو، 
كی خسرو، پور سياوش، پورِ  اوسن، پور اپيوه، پور كواد، كه نمی دانيم پدرش كه بود. به 
خاطر نيمی خون تورانی كه در رگ هايت جاری ست، جانت را در امان نگه داشتم. خائن 
تويی كه به محبت های من پشت كردی. تو هم خون بی گناهان را ريخته ای. برادرت را 
بی گناه به كشتن دادی، دايی ات را با دست خودت كشتی، پيران دلير، سپهساالری را كه 
در جوانمردی هرگز چون او زاده نشــد، به خاك و خون كشيدی. حاال هم می خواهی 
پدربزرگت را بكشی. شاه توران را. مگر من به تو چه كردم؟ تمام سرزمين هايم را به پايت 
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ريختم، چون فرزندم عزيزت داشتم. دالورفرزندم را رنجاندم، چرا كه می خواستم پادشاهی 
توران را به تو بسپارم تا جلوی ريختن خون دو قوم گرفته شود و نفرت ها و كينه ها را از 
ياد ببريم. اما تو گريختی و به دربار شاه سفاك سپيد ارگ پناه بردی. حاال می فهمم كه 

تالش هايم بيهوده بود. ما از دو نژاديم. اين دشمنی هرگز به پايان نخواهد رسيد.’
»جواب دادم: ‘جنگ بر سر نژاد اينجا تمام نمی شود. فرزندان گئومرد تا هزاران سال بر 
سر اين مفهوم، با نقاب های گوناگون می جنگند. اما در دادگاهی كه من قاضی اش باشم، 
نژاد برتری نيست. همه ی ما فرزندان مشی و مشيانه ايم. آن كس كه به گمان برتری نژادش 
بكشد، به گناه تكبر مجازات خواهد شد. آن كس كه چشم به خاك ديگران بدوزد، به 
گناه آز نفرين خواهد شد. آن كس كه خود را مالک جان و مال ديگران بداند، به گناه 
دروغ پادافره خواهد داد. عهدشــكن به گناه مهردروجی، و قاتل به گناه اهريمن صفتی 

نابخشوده خواهد بود.’
»دوباره به او چشــم دوختم. نگاه ســردش را به جلويش دوخته بــود و به من نگاه 
نمی كرد. گفتم: ‘فرنگرسين، شاهِ  مخلوِع توران، تو به گناه تكبر، آز، دروغ، عهدشكنی 

و قتل محاكمه می شوی. برای آخرين بار می پرسم. دفاعی داری؟’
»فرنگرسين خنديد: ‘سال هاست ايرانيان فرنگرسين را می جويند. اكنون كه اسير شما 
هستم، با دفاع من يا بی دفاِع من، مرا خواهيد كشت. پس همان بهتر كه بگويم من آن كاری 
را كردم كه درست می دانستم و شما هم همان كاری را بكنيد كه درست می پنداريد. اگر 

خودتان سزاوار مجازات به همين گناهانی كه نام بردی نباشيد.’
»بعد به كی اوسن نگاه كرد و گفت: ‘دشمن قديمی من، باالخره مالقات كرديم. يادم 
می آيد آن زمان كه به هوســی به هاماوران رفته بودی و گرفتار سياهچال شاهِ  هاماوران 
شدی، مردِم سرزمينت به درگاه من پناه آوردند تا شّر زنگياب را از سر ملت تان كم كنم. 
تو مگر عهد نشكســتی؟ تو مگر گاو نگهبان مرز ايران و توران را نكشتی؟ مگر اوشنر 
حكيم، وزير دانايت را به خاطر بدگمانی نكشــتی؟ مگر به طمع سرزمين های خّرم، به 
مازندران لشكر نكشيدی؟ مگر تكبر نكردی تا خدای آسمان ها را به مبارزه بطلبی؟ مگر 
پاره ی جگرت سياوش را، به خاطر هوس زن هرزه ات نرنجاندی؟ تو در چه مقامی هستی 

كه بر من قضاوت كنی؟’
»سرانجام رو به من كرد و چشم هايش را به من دوخت. آن سردی از بين رفته بود و 
محبتی در عمق آن چشم ها می ديدم:  ‘خسرو، نواده ی دلبندم. ديری نمی گذرد كه تو نيز 
در كام بيداِد خودت اسير می شوی. همان گونه كه ديگران شدند. من، اين اوسن، جمشيد، 
فريدون، سرم، تور، نوتَر، پشنگ، ما همگی زمانی دادگر بوديم و پايبنِد راستی. قدرت تو را 
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هم مثل ما مسموم می كند. برای حفظ قدرت به دروغ آغشته می شوی، نزديكانت را نابود 
می كنی تا مبادا بر تو بشورند، خدای را از ياد می بری. آز، تو را به فتح سرزمين های ديگر 
خواهد كشيد، بوميان آن سرزمين ها را مثل تهمورث، ديو می نامی و ديوكشی را فضيلت 
می دانی. خود را سايه ی خدا بر زمين می نامی. مصلحت را بر راستی حاكم می كنی. تحمل 
نمی كنی كه كسی فرمانت را نپذيرد يا در درستی آن ترديد كند. سالوسان به گردت جمع 
می شوند و حقيقت را بر تو می پوشانند. آنگاه گمان می كنی كه خود جامع حقيقتی. بعد، 
روزی خواهد رسيد كه روی برمی گردانی و بر ياد اين پيرمرد سالخورده ای كه به مرگ 

محكوم كردی، قطره ای اشک مي ريزی.’
»بايد حكم را صادر می كردم. به اطرافيانم نگاه كردم. كی اوسن بهت زده به من نگاه 

می كرد. پرسيدم: ‘شما صحبتی داريد؟’
»كی اوسن لحظه ای ساكت ماند. اشک در چشم هايش حلقه زده بود. 

»‘فرنگرسين، هرآنچه گفتی كرده ام. اما من داناتر از تو بودم و از همين روی است 
كه امروز تو محاكمه می شوی، نه من. من آنگاه كه خسرو را سزاوارتر از خويش يافتم، 
شاهی را به او سپردم و كناره گرفتم، من سرانجام تشنگی به قدرت را در خويشتن كشتم. 
اما تو هرگز از گناهانت نادم نشدی. چند بار خسرو به تو پيام داد كه مذاكره كنيم و جنگ 
برپا نكنيم؟ گمان كردی خسرو جوان است و خام و بی تجربه و به راحتی شكست خواهد 
خورد؟ فراموش كردی كه او خســروی خواخورنه، صاحب فّر ايزدی، فرزند سياوش 
پاك گهر اســت؟ از ياد بردی كه او خون تورانی و ايرانی و فّر را با هم دارد؟ من او را 

شناختم. تو او را زودتر از من داشتی، اما نشناختی.’ 
»ديگر نمی توانستم صدور حكم را عقب بيندازم. جام را بيرون آوردم و جلويم گذاشتم 
و گفتم: ‘فرنگرسين، خطای خود را جايز می دانی، چون ديگری هم خطا كرده؟ بايد گناه 
خودفريبی را نيز به گناهان ديگرت اضافه كنيم. به قدرتی كه خورنه به من می دهد، تو و 

برادرت َگرسوَزد را به مرگ محكوم می كنم.’
»هيچ صدايی بلند نشد. نه از فرنگرسين، نه از َگرسوَزد، و نه از همراهان من. با اينكه 
مي دانستم فرنگرسين در زندگي اش فقط از مرگ مي ترسد و از نابودي قدرتش، اما هيچ 
تغييري در صورتش ايجاد نشد، به جز آن نبضي كه در شقيقه اش تندتر مي زد. شايد پس 
از اينكه قدرتش را از دست داده بود، فهميده بود هراس هايش به آن هولناكي كه يک 

عمر فكر مي كرده، نيست.
 »ادامــه دادم: ‘اين حكم، فــردا، پس از طلوع آفتاب اجرا می شــود. فرنگرســين، 

خواسته ای نداری؟’
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»فرنگرسين گفت: ‘دو خواسته دارم.’
»سرم را به طرفش تكان دادم. گفت: ‘تو پيروز اين نبرد شدی. با كشتن من و َگرسوَزد، 
ديگر در توران دشمنی نداری. پسرم جهن تنها كسی است كه از خاندان تور زنده می ماند. 

او را نكش.’
»گفتم: ‘جهن زنــده می ماند و با احترام در اقامتگاه پيشــينش زندگی خواهد كرد. 

خواسته ی دومت چيست؟’
»‘خسرو، ديگر در اين دنيا چيزی نمانده كه به خاطرش آرزوی زندگی داشته باشم. 
پس با آرامش می ميرم. اما به خاطر دورانی كه با هم در توران زندگی كرديم، به حرمت 

گاهی كه با هم خنديديم، می خواهم حكم اعدام مرا خودت اجرا كنی.’
»اين ديگر برايم خيلی زياد بود. گفتم: ‘من دژخيم نيستم.’

»‘می خواهم به دســت خواخورنه، كی خسرو فرهمند كشته شــوم، نه دژخيمی كه 
نمی داند چرا مرا می كشد.’«



363

همه كنار دريای چيچست جمع شدند. آفتاب هنوز باالی افق بود. اول نوبت َگرسوَزد 
بود. كی خسرو از او پرسيد: »خواسته  يا حرفی داری؟«

َگرسوَزد پوزخند زد و آرام گفت: »می خواهم ايرانی باشم، نه تورانی.«
همه با تعجب به او نگاه كردند. كی خسرو آرام پرسيد: »چرا می خواهی ايرانی بشوی؟ 

تو كه تمام عمرت با ايرانی ها دشمن بوده ای؟«
َگرسوَزد شانه هايش را باال انداخت و با شيطنت گفت: »اگر ايرانی بشوم، با مرگ من 

يک ايرانی  ديگر كشته می شود.«
فرنگرسين هم خنديد.

اعدام َگرســوَزد را ويوان انجام داد. بدون ترديد، با يک حركت، سرش را از تنش 
جدا كرد. فرنگرسين آهی كشيد و رويش را برگرداند.

شومهان جلو آمد و شمشير سياوش را به دست كی خسرو داد. كی خسرو آهی كشيد 
و به فرنگرسين گفت: »حرفی نداری؟«

فرنگرسين گفت: »دست هايم را باز كنيد. نمی خواهم كت بسته بميرم.«
كی خسرو به ويوان اشاره كرد: »دست هايش را باز كنيد.«

ويوان آهسته گفت: »نبايد فرصت فرار به او بدهيم.«
فرنگرسين گفت: »من پيرم و نمی توانم زياد دور بشوم. قول می دهم آرام بمانم.«

كی خسرو دوباره تكرار كرد: »دست هايش را باز كن.«
همان طور كه قبضه ی شمشيرش را می فشرد تا جلوی لرزش دستش را بگيرد، چند 

قدم جلو رفت و كنار فرنگرسين ايستاد.
فرنگرسين گفت: »اگر اعدام مرا كاری درست می دانی، شجاع باش و ترديد نكن.«

اشک در چشم های كی خسرو جمع شده بود. با بغض گفت: »بدرود، شاه سهمگين 
و دالوِر توران.«
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شمشــير را باال برد و با قدرت پايين آورد. فرنگرسين چشم هايش را بست. خون به 
صورت خسرو پاشيد و جسد بی جاِن كسی كه سال ها در دِل پهلوانان ايرانی رعب انداخته 

بود، بی صدا بر زمين افتاد.
كی خسرو شمشــير را بر زمين انداخت: »جنگ به پايان رسيد. ديگر خونی ريخته 
نمی شود. شاه فرنگرسين و شاهزاده َگرسوَزد را تدهين كنيد و لباس فاخر بپوشانيد و با 

جالل و شكوهِ  شايسته ی نبيره های فريدونِ  فرخ، در دخمه بگذاريد.«
كنار فرنگرسين كه به رو بر زمين افتاده بود، زانو زد و دستش را در دستش گرفت 
و ســرش را به احترام او خم كرد و با صدايی لرزان، زير لب گفت: »او ساالر سرزمينی 

بود، پدربزرگ من بود...«
ديگر نتوانســت جلوی خودش را بگيرد. بيســت و چند سال اشــک انباشته پشت 

چشم هايش، ناگهان سد را شكست و اشک هايش بر دست های پير فرنگرسين چكيد.
مدتی طول كشــيد. اما سرانجام دســت پيرمرد را رها كرد، از جايش بلند شد و به 

آسمان نگاه كرد: »تمام شد.«

هيچ كــس در آنجا آن مرد ســبزپوش را نمی ديد كه كنار آن زن نامرئی، پشــت ســر 
كی خسرو ايستاده بود. مردی كه پس از هزاران سال بازگشته بود و همراه با كی خسرو، 
او هم می گريست. آدورا در اعماق قلبش می دانست كه او نه برای فرنگرسين، كه برای 

كی خسرو اشک می ريزد.
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مرگ فريگيس، آخرين بندهايي را كه كي خسرو را به گذشته اش پيوند مي داد، گسست. 
روز تلخی بود روزی كه او را در دخمه گذاشــتند. تمام خانواده ی شاهی و پهلوانان و 
سرداران در مراسم وداع با او حضور داشتند. كی خســرو، ساكت، جلوی همه ايستاده 
بود و در ســكوت با مادرش وداع می كرد. يک قدم پشت ســرش، فريبرز ايستاده بود 
و به زحمت سعی می كرد نگذارد اشــک هايش پايين بريزد و پهلوان ها به ضعف او پی 
ببرند. كی خسرو می دانست فريبرز از همان روز اولی كه مادرش را ديد، عاشق او بود. 
اما بيست سال جنگ پياپی و شايد نگرانی از خشم كی خسرو، هرگز نگذاشته بود قدمی 
به فريگيس نزديک شود. كی خسرو هم با اينكه فهميده بود، حرفی نزده بود. كار را نه 

سخت تر كرده بود و نه راحت تر. 
وقتي خبر مرگ شــيده و فرنگرســين به سپيد ارگ رسيد، ســرفه های خون آلود 
فريگيس هم شروع شد، فريبرز وقتي از بيماري او باخبر شد، فرماندهی سپاهش را به 
ريو سپرد و خودش به سپيد ارگ برگشت. فريگيس از فريبرز خواست او را به توران 
ببرد... مي خواست در توران بميرد. اما قبل از اينكه كي خسرو و توران را دوباره ببيند، 
در راه درگذشــت و فقط جســد بي جانش در همان لباس خاكستري هميشگي اش به 

شهر زادگاهش برگشت.
فريبرز تنها كسی بود كه تا آخرين لحظه كنار فريگيس ماند و از او پرستاری كرد. اما 
باز هم از عشقش چيزی به او نگفت. شايد حضور سياوش آن قدر قدرتمند بود كه فريبرز 
می دانست حتا با خاطره ی او هم نمی تواند رقابت كند. كی خسرو هرگز فكر نكرده بود 
كه ممكن است مادرش هم از فريبرز خوشــش بيايد. اما حاال ديگر مطمئن نبود. وقتي 
شنيده بود مادرش دارد به توران مي آيد، از بيماري اش خبر نداشت و خودش را در اتاق 
سابقش در كاخ هنگ پنهان كرده بود. فريگيس به فريبرز اجازه داده بود در آن مدت 
كنارش بماند. ميانشان چه گذشته بود؟ آيا فريگيس كه الغر و زرد شده بود، با حسرت 
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به سال های ازدست رفته می انديشيد؟ وقتی فريبرز با پارچه ی خيس پيشانی اش را می شست 
تا تبش را بخواباند، در هذيان هايش نديده بود كه كاش با اين تنها مردی در زندگی اش 

كه هنگام دردمندی كنارش بود، فرصتی می داشت؟
كی خسرو، شــاهزاده ی ســياه پوش، با اخم های گره خورده، به ِگل گرفتن ورودِی 
دخمه نگاه می كرد. نصيب اين مادر چه بود جز داغ شــوهرش و فقدان تنها فرزندش و 
اسارت و سال ها جنگ؟ و در تمام اين مدت، همه داغدار يا كين خواه سياوش بودند و 
هيچ كس به او فكر نمی كرد كه تمام آينده و اكنونش را فدای عشــقی ازدست رفته به 
شوهری آرمان خواه و فرزندی سرگشته كرده بود. چه نصيبش شد جز نفرت پدرش و از 
دست رفتن آرزوهای جوانی و آن زنداِن زرين و بعد غم غربت؟ كی خسرو لبش را گاز 
گرفت. هرگز فكر نكرده بود از مادرش بپرســد آيا دلش برای زادگاهش تنگ نشده؟ 
وقتی چشم هايش را برای آخرين بار بر هم می گذاشت، آيا دشت های پهناور و سبز توران 

را نمی ديد؟ يا سياوشگرد را، تنها يادگار ملموس و زمينی شوهرش؟
زير لب گفت: »بخواب مادر، سرانجام آرام بخواب...«

و انگار صدای مادرش را شــنيد كه می گفت: »خوابم نمی برد خسرو... امشب هم 
خوابم نمی برد.«

خســرو زير لب شــروع كرد به خواندِن الاليی ای كه زمانی دور، مادرش برای او 
می خواند تا پلک هايش سنگين شود...

پلنگی كه در كوه می ناليد، گرگ خســته ای كه می خواند، شيری غمگين و دلشكسته، 
بلبلی چشــم به راه بهار، آهويی كه دلش از او می گريخت، ببری زخمی كه نبايد از پا 
می افتاد، توسنی كه نبايد می نشست، عقابی كه نبايد خسته می شد، و ققنوس پيری كه از 

ميان خاكسترهايش جوان برمی خاست.

رويش را برگرداند و بدون اينكه چيزی بگويد، به سرايش برگشت، اما فريبرز تا مدت ها 
پس از رفتِن همه، آنجا ماند.

فريبرز پس از مرگ فريگيس، ديگر آن كلمات پرطمطراق را به كار نبرد. در واقع، 
ديگر اصاًل به ندرت حرف زد.
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»تاالر اصلی كاخ خالی بود. سرداران ايراني مي خواســتند جشن بگيرند، اما به حرمت 
هزاران توراني داغدار عزيزاني كه در راه دفاع از وطنشان كشته شده بودند، اجازه ندادم. 
فاتحان نبايد در سرزمين هاي شكست خورده جشن بگيرند. خودم دستور داده بودم كسی 
همراهم نباشــد و يک روز تمام بی هدف در كاخ هنگ قدم می زدم. يكی دو بار تا دم 
دروازه ی ورودی رفتم. همان دروازه ای كه ســال ها قبل، وقتی تازه فهميده بودم پســِر 
سياوش و نوه ی افراسيابم، با اضطراب و اميدهای فراوان، همراه پيران از آن گذشتيم و 
وارد گنگ شديم. همان روز بود كه تمام ماجرا شروع شد. پيش از آن، نوجوان چوپانی 
بودم،  شاد و سرخوش، در دشت های ختن... و حاال... شاهی فاتح، قهرمان وطن... پيران 
كجا بود؟ روحش در دشتی دور، پای كوهی كه در آن آخرين نبرد زندگی اش را كرد، 

برای آرمانی از دست رفته...
»فاتحان وقتي حاصل رزمشان را مي بينند، بايد شاد باشند، اندوه از آِن شكست خوردگان 
است... پس چرا من شاد نبودم؟ چرا آن كاخ خالي كه گردي از غربت بر آن نشسته بود، 

مثل هزار خروار بار بر پشتم سنگيني مي كرد؟
»كي خسرو، شاه فرهمند، يک گورســتان را فتح كرده بود و در فتح گورستان چه 

افتخاري هست؟ كدام جام فتح را بايد نوشيد، جز آن جام لبريز از شوكران حسرت؟
»پيران، آن روز كه به سراغم آمدی و مرا به اين كاخ برگرداندی، می دانستی كه روزی 
به رويت شمشير می كشم؟ می دانستی نيزه ی سردار من جگرت را خواهد دريد؟ پيران، 
می دانستی نوه ی دلبندت به دست سپاهيان من در خون می غلتد؟ آن روز كه فريگيس 
را در خانه ات پناه می دادی، می دانســتی نفرينی را در بطن  او می پرورانی كه داغ مرگ 
را بر خاندانت می نهد؟ چرا به مادرم پناه دادی پيران؟ پيران، اگر اين بيســت سال بر من 
نمی گذشت، امروز، ظفرمند و فاتح قدم به شهر محبوب تو نمی گذاشتم، و اين چنين جای 

خالی ات را در ميان تورانيان نمی ديدم...
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»تاالر خالی بود. همان تاالری كه برای نخستين بار، فرنگرسين و شيده و اسپنوی را 
در آن ديدم. آن روز كه فرنگرسين با چشم های پر از اشک، از تخت بلند شد و مرا در 
آغوش گرفت و گفت: خسرو، ای خوش سروده شــده، يادگار عزيزانم، با آمدنت، دل 

نيای پيرت را شاد كردی. خوش آمدی.
»چه خوش آمدنی، شاه توران؟ چرا اشک در چشم هايت حلقه زده؟  از ديدن سيلی كه 
دودمانت را هالك خواهد كرد؟ شاه توران، چرا نگذاشتی در دشت های ختن، همچنان 
در نسيم صبحگاهی به يافتن چراگاه های تازه برای رمه ام ادامه بدهم؟ فرنگرسين، تو باد 

كاشتی و توفان درويدی... و من...
 »... و من وطــن خويــش را شكســت دادم. زادگاهــم را ويران كــردم، عزيزانم 

را دلشكسته...
»به شكارگاه رفتم. همان جا كه روزگاری، شيده به من و منيژه و تژاو و اسپنوی، آيين 
پهلوانی و رزم ياد می داد... همان جا كه انداختن آن پيكانی را ياد گرفتم كه قلب شيده را 
دريد... كجاييد اكنون ای همبازی های من؟ غبارهای جسمتان اكنون بر بال كدام باد جهان 
را زير پا می گذارد؟ چرا مرا با خود نبرديد؟ من اينجا تلخ سنگينم... هرروز پايم بيشتر در 

خاك فرومی رود... زمينگيرم و حسرت آن بادی را دارم كه شما را برد...
»اسپنوی... اسپنوی... كی خسرو دردانه ی تو، برخشذا، آن جوان سرخوشی كه سوار 
بر اسب شكارگاه های توران را در پی تو زير پا می گذاشــت، ديری ست مرده... همان 
روزی مرد كه هنگام وداع، از او خواســتی فكر حكومت را از ســرش بيرون كند و او 
گفت مسئوليت سنگينی بر گردنش است. سال هاست كه من هيچ نيستم جز قهرمانی كه 
درفش كاويان را دوباره برافراشت... قهرمانان رؤياهای شخصی شان را به رؤيايی جمعی 
می فروشند اسپنوی، و چه گونه انسانی است كه از خود رؤيايی ندارد، آنگاه كه رؤيای 
جمعی تحقق يابد؟ اسپنوی، در آن  سوی سدی از شفق كه ما را از ابديت جدا می كند، 
اگر برخشذا را ديدی، لب پايينت را دوباره بگز و بعد تبسم كن. او همان روحی است 
كه آن روز، به همراه آرزوهای من پريد و رفت... اگر آنجا خويشتِن گمشده ام را ديدی، 
روی برنگردان... به او بگو كه من چه دلتنگش هســتم، چه حسرتمند اويم، جواني كه 

روزگاری اسپنوی  دوستش داشت.«
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كی خسرو جهن را به اتاق خصوصی اش دعوت كرد. در همان اتاقی مستقر شده بود كه 
در دوران جوانی، وقتی در دربار فرنگرسين زندگی می كرد، مال او بود. همان جايی كه 

آن روِز دور، نمونه ی كوچک شهری را كه آرزو داشت بسازد، به اسپنوی نشان داد.
جهن كه عزادار پدرش بود، لباس ساده ای به تن داشت. وقتی وارد اتاق شد، سرش 

را به نشانه ی احترام خم كرد.
كی خسرو برخاست و به ســمت او رفت و دستش را بر شــانه اش گذاشت و از او 

خواست بنشيند. خودش هم كنار او نشست:
»جهن، به خاطر مرگ شيده و فرنگرسين متأسفم.«

 جهــن بــا ســردی گفــت: »اميــدوارم روزی از كشــتن پدربــزرگ و دايــی ات 
آرامش يابی.«

كی خسرو آهسته گفت: »هدف هيچ وقت آرامش من نبود. من به حكم سرنوشت، 
تا ابد از آرامش محرومم.«

جهن گفت: »وقتی تو از توران رفتی، من كودكی خردسال بودم. اما شنيدم كه پدرم 
فقط به تو خوبی كرد و برادرم تو را مثل فرزندش عزيز می داشت. اين طور پاسخ محبتشان 

را دادی. اكنون از من چه می خواهی؟«
كی خسرو آرام گفت: »درست می گويی. اگر در توران می ماندم، شايد شاه توران 

می شدم و اين همه جنگ به پا نمی شد.«
»پس چرا به جنگ روی آوردی؟ برای اينكه شاه عالم بشوی؟«

»به خسرو پدركشته نگو شاه عالم. هيچ بزرگی در جهان كاری را نكرده كه فرنگرسين 
كرد. تور، نيای من و تو، ايرج را بی گناه كشت. فقط به خاطر آنكه چشم به خاك ايران 
داشت. منوچهر، نبيره ی ايرج، انتقام خونش را گرفت. می شد همين جا داستان ختم بشود 
و دو قوم راه خودشان را بروند. اما فرنگرسين بارها و بارها پيمان شكست و به ايران حمله 
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كرد. اول، نوتَر را كشت. به چه گناهی؟ چون از خاكش دفاع كرده بود؟ كدام مردی را 
می شناسی كه برادر خودش را بی گناه بكشد، آن طور كه فرنگرسين اغرارث را كشت 
كه می خواست از شرف توران دفاع كند و بر اسرای ايرانی رحم آورد؟ كدام جوانمردی 
مهمان كشــی می كند، آن طور كه فرنگرسين ســران قبايل تورانی را به خاكش دعوت 
 كرد و بعد همه را كشت؟ كدام شاهی است كه سفير يک ملت ديگر را بكشد،  آن طور 
كه فرنگرسين، به تحريک َگرسوَزد دستور داد سِر سياوش آشتی جوی را مثل گوسفند 
بريدند؟ كدام پدری دستور می دهد دختر باردارش را آن قدر تازيانه بزنند تا بچه اش سقط 
شود؟ كدام پدربزرگی اول قصد كشتن نوه اش را می كند و بعد او را انگار حرامزاده باشد، 
به چوپان ها می سپرد تا در بيابان بزرگش كنند؟ اگر در توران می ماندم، سِر من هم همان 
می آمد كه سِر ديگران آمد، جهن. و اگر فرنگرسين زنده می ماند، ديگرانی هم قربانی 

تشنگی او برای قدرت می شدند.«
جهن چيزی نگفت. كی خسرو كه منقلب شده بود، از جايش بلند شد و شروع كرد 

به قدم زدن. مدتی سكوت برقرار شد. جهن سرانجام سكوت را شكست و پرسيد: 
»حاال می خواهی با من چه كنی؟ شايد بهتر باشد مرا هم به انتقام ديگران بكشی. شايد 

خشمت سرانجام فروبنشيند.«
كی خسرو گفت: »سياست حكم می كند نسل فرنگرسين را براندازم. اما به فرنگرسين 
قول دادم تو را نكشم و من مثل او عهدشكن نيستم. دو راه بيشتر ندارم. يک راه اين است 

كه تو را با خودم به ايران ببرم و آنجا تحت نظرت داشته باشم. اما فايده ای ندارد.«
»چرا؟«

»فرنگرسين مرا در گنگ نگه داشت تا تحت نظرم بگيرد. مگر توانست جلوی مرا 
بگيرد؟ اگر تو را به ايران ببرم، دير يا زود فكر فرار و قدرت و انتقام به ســرت می زند و 

يارانی هم پيدا می كنی، و من ديگر حوصله ی جنگيدن ندارم.«
»راه دوم؟«

كی خسرو ناگهان به طرف جهن برگشت و در چشم هايش خيره شد.
»راه دوم اين است كه تو را شاه توران كنم. مشروط بر آنكه با من پيمان  ببندی.«

چشم های جهن گرد شد.
»نمی ترسی كه پيمانم را بشكنم و به ايران حمله كنم؟«

»می ترسم. اما می خواهم برای آخرين بار به انسان فرصتی بدهم تا باور كند كه نفرت 
موروثی نيست.«

»چه پيمانی از من می خواهی؟«



371

»يادت باشد كه نه جمشيد از دروغ نيكويی ديد، نه ضحاك از بيداد، نه سرم و تور از 
آز، نه اوسن از كبر، و نه فرنگرسين از پيمان شكنی. ايران و توران تمام كينه های گذشته را 
فراموش می كنند. پيمان اتحاد می بنديم. توران در معرض حمله ی خيون ها و نورهاست. 
من تعهد می كنم كه اگر كسی به توران تعرض كرد، سپاه ايران را در دفاع از توران راهی 
كنم. تو هم تعهد می كنی كه از ايران دفاع كنی. مــن هيئتی در توران می گذارم كه بر 
روند آشتی نظارت كنند. شما هرسال نيمی از پنبه هايتان را به ايران می دهيد و ايران نيمی 
از پارچه هايش را به شــما. شــما در مراتع توران دامپروری می كنيد و از گوشت و شير 
گله هايتان سهمی به ما می دهيد. ما در دشت های ايران كشاورزی می كنيم و از غالت و 
محصوالتمان سهمی به شــما می دهيم. ميان ايران و توران جاده های بزرگ می سازيم و 

جاده ی چين را توسعه می دهيم.«
سپس به نمونه ی كوچک نيمه تمام شهرش اشاره كرد: »جهن، آرزويم اين بود كه 
گنگ شهری شود كه تمام شهرهای بزرگ جهان به آن غبطه بخورند. اما سرنوشتم اين 
بود كه آن را ويران كنم. اين نمونه ی آن شهری است كه می خواستم كنار گنگ قديمی 

بسازم. تو فرصتی داری تا اين شهر را بسازی.«
و جمله اش را با آهی تمام كرد: »اگر اين رؤياها تحقق يابد، آن وقت خون سياوش و 

اغرارث و شيده و فرنگرسين بيهوده نريخته است. آن وقت اسپنوی بيهوده نمرده است.«
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كی خسرو در تاالر تصميمش را به كی اوسن و سردارانش گفت. اولين كسی كه خشمش 
را نشان داد، كی اوسن بود.

»خسرو، اين همه خون نداديم و نريختيم تا باز خاندان تور بر توران حكومت كند!«
 كی خســرو با لبخند جــواب داد: »من هم از خاندان تورم، اما شــما مرا به شــاهی 

پرثوها برگزيديد.«
كی اوسن هم گفت: »نژاد تو از اين سوی به خاندان كواد می رسد.«

توس گفت: »شاه خسرو، االن بهترين فرصت است تا توران را برای هميشه به خاك 
ايران ملحق كنيم و خطرش را برای هميشه دفع كنيم.«

كی خسرو به ويوان رو كرد: »تو چه می گويی؟«
ويوان گفت: »اگر من شاه ايران بودم، توس يا ويســتئورو را شاه توران می كردم و 
پايتخت توران را از گنگ به باختر می بردم. اما در اين بيســت سالی كه در ركاب شما 
جنگيده ام، ديگر فهميده ام شــما چيزهايی را می بينيد كه ما نمی بينيم، و به تصميم شما 

احترام می گذارم.«
كی خسرو رو به پدربزرگش كرد: »هيچ بيگانه ای، جز با استبداد و ايجاد خفقان، در 
حكومت بر كشــوری ديگر موفق نخواهد بود و اين راهِ اهريمن است. اگر يک ايرانی 
بر توران حكومت كند، تورانی ها به حكومتش دل نمی سپارند و دير يا زود سرنگونش 
می كنند. فرّ  تورانی از آِن تورانيان است و جهن نبيره ی فريدون است. انتخابی بهتر از او 
نداريم. از آن گذشته، با انتخاب او، تورانی ها می فهمند كه ما با تورانی ها جنگ نداشته ايم 

و حتا با خاندان تور. با اين كار، احتمال رفع شدن خطر توران بيشتر است.«
لحظه ای صبر كرد تا تأثير حرفش را در كی اوسن ببيند: 

»شما خودتان می دانيد كه پادشاهی آشور در غرب بسيار گسترش يافته و دير يا زود 
به ايران چشم می دوزد. اقوام آريايی منا هم دارند در غرب متحد می شوند، خطر ميتانی ها 
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را هم نبايد نديده گرفت...« به ائوروت اسپ اشاره كرد و ادامه داد: »اقوام ائوروت اسپ، 
آرياييان انشــان، دارند در برابر عيالمی ها پادشاهی تشكيل می دهند. بايد تالش كنيم تا 
با آن ها متحد شويم. بدين ترتيب، دير يا زود، شاهنشاهی عظيم آريايی از بين النهرين تا 
ختن شــكل می گيرد. اگر با تورانی ها پيمان اتحاد ببنديم، ديگر از سوی شمال خطری 

متوجه ما نيست.«
اوسن گفت: »كی خسرو، بايد پاســخی برای ايرانيانی كه عزيزان خويش را در اين 

جنگ خانمان سوز بيست ساله از دست دادند، داشته باشيم.«
كی خسرو گفت: »كی اوسن، شاه هفت كشور، به سياوش در تصميمش برای آزاد 
كردن اسرای تورانی اعتماد نكرديد. همان بود كه اين بيست سال جنگ را به بار آورد. 
اكنون به من اعتماد كنيد. شما به من گفتيد كه اين جنگ ناگزير رخ خواهد داد. من هم 

جنگيدم. اكنون بگذاريد آرزوی سياوش را تحقق ببخشم.«
سپس، رو كرد به تمام سرداران: 

»پهلوانــان، روزگاری، آرزوی بزرگی بود به نام ايــران. ايران تكه ای خاك در اين 
جهان پهناور نيست كه مرزهايش هويتش را تعريف كند. ايران، رؤياهای قومی است كه 
هزاران سال پيش، از دشت های سرد و تاريک شمال راهی چهارگوشه ی جهان شدند، 
قوم ها و ملت های جديدی را شكل دادند. حتا با هم جنگيدند، اما آن گذشته ی دور را 
از ياد نبردند. ايران در قلب ماست، نه در مرزهايی كه از امروز تا ابد مدام جابه جا خواهد 
شــد. تورانيان هم مثل ما، ايران را در قلبشان دارند. پس نيازی نيست كه برای حفظ آن 
شرافت در قلبمان، مرزها را گسترش دهيم. بگذاريد تورانيان هم به آرزوهای دوردست 

و دلتنگی آن خاستگاهِ ازدست رفته شان دلگرم بمانند.«



374

در مسير برگشت به سپيد ارگ، كی اوسن در باختر مرد. او هم ديگر انگيزه ای برای زندگی 
نداشت. كی خسرو تا آخرين لحظه باالی ســرش بود و دستش را می فشرد. در آرامش 
مرد و تمام مدت مهرايزد را ســتايش می كرد كه به او فرصتی داد تا ريخته شدن خون 

قاتل پسرش را ببيند.
چند روز بعد از مرگ كی  اوسن، درست موقعی كه پهلوانان در فكر تدارك ديدن 
مراسم تاجگذاری كی خسرو بودند و بر سر اينكه تاجگذاری بايد در كدام كی نشين انجام 
شود جدل می كردند، كی خسرو سپاه را به ويوان سپرد و يارانش را در باختر ترك كرد 
و همراه شومهان به بهمن دژ رفت. يک ماه تمام خودش را در آتشكده ی آذرگشنسب 
حبس كرد و هيچ كس را به حضور نمی پذيرفت، به جز شومهان. هردو، ساعت های متوالی، 
در برابر آتش سياوش می نشستند و هيچ نمی گفتند. كی خسرو جام را كنار آتش گذاشته 

بود و فقط به آن خيره بود.
گاهی هم در دشت خون سياوشان سواری می كردند يا در ميان آن گياهان سبز دارويی 
كه از خون پدرش روييده بود، می نشست و به دوردست ها خيره می شد. تمام پيک هايی 
را كه با پيامی از سوی ويوان به نزدش می آمدند، بدون اينكه ببيند، برمی گرداند. شومهان 
در تمام اين مدت كنارش بود و هيچ نمی پرسيد. همان روزی كه فرنگرسين و گرسوَزد 
كشته شدند، پس از سال ها، لباس رزم مردانه را از تنش درآورد و دوباره لباس زنانه پوشيد؛ 
لباسی بلند و ساده و كتانی، به رنگ آبِی آسمانی، كه در تركيب با موهای خرمايی اش 
ــ كه ديگر كم كم داشت خاكستری می شد ــ و چشم های عسلی اش برای نخستين بار 
زيبايی زنانه ی واقعی اش را نشان می داد و بدن خوش تراشش را می پوشاند. به نوعی با او 
هم سرنوشت بود. قسم خورده بود انتقام خون سياوش را بگيرد و حاال ديگر كاری برای 
انجام نداشت. ائوروت اسپ به او پيشنهاد كرد دوباره حاكم بهمن دژ بشود، اما شومهان 

نپذيرفت. نه ميلی به حكومت داشت و نه چيز ديگری جز بودن كنار كی خسرو.
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»شومهان، تو تنها كسی هستی كه برای من مانده ای. پس برو، نگذار شومی من تو را هم 
بگيرد. همه ی عزيزانم گرفتار سرنوشت شوم من شده اند.«

»خسرو، اين شومی نيست، اين رنِج وظيفه است. تو خودت را فدای چيزی بزرگ تر 
از خودت كردی.«

»اين دروغی بيش نيست كه ساخته ايم تا ديوصفتی مان را تسكين دهيم. در تمام اين 
سال ها بهانه  آوردم كه نمی خواهم بجنگم و در آرزوی صلحم. از نوجوانی به اميد صلح 
بودم. اما نمی دانم چرا من كه فقط به صلح و آباد كردن می انديشيدم، شاهی آبادگر نشدم، 
در عوض يكی از بهترين فرماندهان جنگی ای شدم كه تاريخ به خودش ديده. سرشار از 
نظريه هايی برای راه های پيروزی در جنگ هستم، اما حاال كه صلح شده نمی دانم چه كار 
كنم. بيشتر از چهل سالم است و نيمی از عمرم را جنگيده ام. حقيقت اين است كه امروز 
می بينم به دنبال خيری بزرگ تر از خودم نبوده ام. من از آن روز كه جسد بی سِر پدرم را 
اينجا ديدم، در آتش انتقام سوخته ام. آنچه در تمام اين سال ها راهنمای من بود، اَِشه نبود، 

ديو خشم بود. اكنون جنگ ساالری برجسته ام، اما نه حاكمی بايسته.«
زن دستش را بر پشت كی خسرو گذاشت: »سزاوار بوده ای. به لطف تو سرزمين های 
جنوب وهرود به هم پيوستند و سرزمينی بزرگ به نام ايران پديد آمد. شايد روزی ايرانويج 

را دوباره زنده كنی. حكومت كار دشواری نيست. كافی است راستی را پيشه كنی.«
»اين فقط شعار است. هر تصميمی كه می گيرم و هر كاری كه می كنم، مدام صدای 

فرنگرسين در گوشم طنين می اندازد كه: ‘مصلحت را بر راستی حاكم می كنی...’«
به صورت بيضی و قشنگ شومهان خيره شد: »من خون برادرم را ريختم و خون دوستی 

عزيز را، و خون شاهی را، و شاهزاده ای را... هرگز رستگار نخواهم شد.«
شومهان گفت: »آن ها وقتی به جنگ تو می آمدند، می دانستند تو صاحب خورنه ای 

و هرگز پيروز نخواهند شد.«
»پيران اما باز جنگيد. می گفت سياوش روح بزرگی داشت، اما او به يک وجب خاك 
وطنش دلخوش است. حاال می بينم او فداكارتر از من بود. او هم مثل سياوش جانش را 
فدای آرزوی دوردستش كرد. اما سياوش دست كم پسری داشت تا انتقامش را بگيرد. 

اما پيران حتا از اين واپسين آرامش هم محروم ماند...«
»پيران نمی خواست كسی انتقامش را بگيرد. كی خسرو، تو اگر می خواهی روح پيران 

آرامش بگيرد، دادگرانه حكومت كن.«
»اكنون ديگر ايران به شــاهی نياز دارد كه آباد كردن را بلد باشد، نه ويرانی به بار 
آوردن. من هرچه می كنم نمی توانم ياد اوسن را از ذهنم دور كنم، و فرنگرسين، و نوتَر، 
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و سرم و تور، و آژيدهاك، و جمشيد. همه شان وقتی به حكومت رسيدند، مردم هلهله 
كشيدند و وقتی سرنگون شدند، مردم باز شاد شدند. و هربار حق با مردم بود. نمی خواهم 
سرنوشتم مثل آن ها بشود، و می دانم اگر حكومت كنم مثل آن ها دچار بادسری می شوم... 

به جز تو، ديگر هيچ عزيزی برايم نمانده است...«
»كی خسرو، دل تنها چيزی است كه وقتی شكست، ترميم نمی شود. اما باز به تپيدن 

ادامه می دهد، و با هربار تپيدن، آن داغ های زخم، نرم تر می شوند. بگذار دلت باز بتپد.«
»شــومهان زيبا، من اگر وظيفه ای داشتم، به انجامش رساندم. ديگر پشتم تحمل بار 

وظيفه ای ديگر را ندارد.«
 شومهان موهای خاكستری آن سرداِر مغموم را نوازش كرد و چشم های عسلي اش 
را به دريای اندوه درون چشم های او دوخت: »هيچ آرزويی برايت نمانده كه به تو اميد 

به زندگی بدهد؟«
كی خسرو جام ورجاوند را از داخل ردايش بيرون آورد و به آن خيره شد: 

»فقط يک آرزو مانده.«
شومهان زير بازويش را گرفت: 

»پس بيا تحققش ببخشيم. تنها نيستی. من با تو می آيم.«
بعد بقچه ای را كه تمام روز با خودش آورده بود، جلوی كی خسرو گذاشت. كی خسرو 

با كنجكاوی به بقچه نگاه كرد و پرسيد: »اين ديگر چی است؟«
شومهان همان طور كه بقچه را باز می كرد، بدون آنكه سرش را باال بياورد، گفت: 

»خسرو، تو شاه ايرانی. من فقط سرداری در دربار تو بودم. هرگز فرصتی دست نمی داد 
كه من به تو هديه ای بدهم. اما حاال...«

ردای سبزرنگی را از بقچه بيرون آورد و جلوی مردی گذاشت كه يک عمر در خفا 
به او عشق ورزيده بود:

»از پشم گوسفندهای بهمن دژ است. من و زنان بهمن دژ پشم ها را ريسيديم و با روناس 
رنگش كرديم و در جوشانده ی گياه خون سياوشان خوابانديم...«

كی خسرو با تعجب به ردا نگاه كرد: »اما تو كه می دانی...«
»خسرو، عصری تمام شد و عصر ديگری در راه است. اهريمن را از خودت بيرون 
كن. وقت آن اســت كه آن ردای سياه را كنار بگذاری. برای آيندگان اميد به سبزی و 

خّرمي را به جای بگذار.«
و لبخند شيطنت آميزی زد: »ضمن اينكه در دشــت های سرِد شماِل توران، گرمت 

می كند. مگر عازم كنگ دژ نيستی؟«
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كی خسرو تمام سرداران را به سپيد ارگ فراخواند و برای آخرين بار جلسه ی انجمن را 
تشكيل داد. ســپس دور تاالر قدم زد و يكی يكی به چشم های حاضران خيره شد كه با 
تعجب به ردای پشمی سبز او خيره شده بودند. هيچ كدامشان شاه ايران را بدون آن ردای 

سياه به ياد نداشت. 
كی خسرو همان طور كه دور تاالر می گشت، برای سردارانش سر تكان داد: فريبرز، 
توس، ويوان، شومهان، گرگين،  آرش، ائوروت اسپ، ويستئورو، برته، بيژن، گرازه...

وقتی اعالم كرد از حكومت كناره می گيرد، همهمه ای برخاست. اما كی خسرو اجازه 
نداد كسی صحبت كند و خودش ادامه داد:

»از من نپرسيد چرا، كه دليلی نمی بينم توضيح بدهم. از من نخواهيد منصرف بشوم، كه 
نخواهم شد. امروز آخرين فرمان هايم را اعالم می كنم. از شما می خواهم برای آخرين بار 
به فرمان من گردن بگذاريد. من وظيفه ام را انجام داده ام. آرزوی سرزمين آرياييان را از ياد 
نبريد و فراموش نكنيد كه جهان را اسلحه فتح نخواهد كرد، عدالت است كه جهان را برپا 

نگاه می دارد. عدالت جز با آزادی محقق نخواهد شد، و آزادی جز با وفای به عهد.«
ويوان گفت: »پس بمانيد و عدالت و آزادی و وفای به عهد را به ما بياموزيد.«

كی خســرو با محبت به ويوان نگاه كرد: »ويواِن دلير، يار وفادارِ  من. تو خود مظهِر 
وفای به عهدی. مگر از شما نخواستم از من نخواهيد كه بمانم؟«

ويوان كه اشک در چشم هايش حلقه زده بود، گفت: »كی خسرو، من به خاطر شما 
نيمی از عمرم را گذاشــتم، هفت سال در توران آواره شدم، بيســت سال در كنار شما 
جنگيدم، يكی يكی فرزندانم را در ســفر بی بازگشت به گرزمان بدرقه كردم و هرگز با 

شما عناد نورزيدم. اگر اكنون برويد، پس من اين همه را برای چه داده ام؟«
كی خسرو كنار ويوان نشست: »ويوان، ويوان، آنچه تو كردی، برای من نبود، برای 

دفاع از آرمان های سياوش بود، و آرمان های سياوش فقط با رفتِن من تحقق می يابد.«
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توس گفت: »شما توانستيد اختالف های درون قومی ما را از بين ببريد. كی نشين ها را 
متحد كرديد. پس از شما چه كسی می تواند اين كشور نوخاسته را حفظ كند؟«

كی خسرو سرش را تكان داد: »زمانی دور، تو بر اين اعتقاد بودی كه من سزاوار شاهی 
نيستم. اكنون می گويی كه پس از من كسی سزاوار شاهی نيست؟«

توس سرش را پايين انداخت: »در خطا بودم.«
كی خسرو خنديد: »اكنون هم در خطايی. من جانشينی سزاوار برای خودم می گذارم. 

فردي تيزهوش، كه به آبادي مي انديشد و از جنگ متنفر است.«
همه با كنجكاوی به او خيره شدند.

كی خسرو ادامه داد: »برای آخرين بار به من اعتماد كنيد. شما همگی سزاوار شاهی 
هستيد. اما در اين جنگ های طوالنی، شما نيز مانندِ  من به خون ريختن خو كرده ايد. ايران 
به شاهی نياز دارد كه به ساختن خو كرده باشد، و در ميان ما فقط يک نفر هست كه در 

اين بيست سالی كه ما ويران می كرديم، او آباد می كرد.«
ســكوت كرد و باز به همه نگاه كرد. بعد قدم زنان به سوی ديگر تاالر رفت و زير 

بازوی ائوروت اسپ را گرفت و از روی صندلی بلندش كرد.
»پس از رفتن من، ائوروت اسپ شــاه ايران خواهد بود. همان گونه كه به من وفادار 

بوديد، به او وفادار باشيد.«
فريبرز فرياد زد: »اما او هرگز نجنگيده. پهلوان نيست. او هيچ كی نشينی ندارد!«

كی خسرو گفت: »به همين دليل از همه ی ما سزاوارتر است. عصر حكومت پهلوانان 
گذشته است و عصر حكومت حكمت و خرد رسيده است. اقوام ائوروت اسپ در انشان 
باليده اند. او در ايران به هيچ كی نشينی دلبسته تر نخواهد بود. ايران اگر می خواهد كشور 
شود، فرمانروايی می خواهد كه به يک شهر بيشتر از شهرهای ديگر نينديشد. از آن گذشته، 
او اين فرصت را دارد تا شاهان انشان را با شاهان ايران متحد كند. اگر اقوام پرثو و پارس 

و منا با هم متحد شوند، هيچ دشمنی بر ايران استيال نخواهد يافت.«
ويستئورو خواست چيزی بگويد. اما كی خسرو با خشم به او نگاه كرد: »قبل از آنكه 
چيزی بگويی، فراموش نكن كه اگر خورنه ی من نبود، تو پس از جنگ يازده رخ می مردی. 

اگر آن زمان جانت را به من سپردی، اكنون به تصميم من احترام بگذار.«
ويستئورو آرام شد. كی خسرو ائوروت اسپ را به جايگاه خودش برد و روی تخت 
نشاند و با صدای بلند گفت: »ائوروت اسپ. فراموش نكن كه تو شهرياِر اَِشه هستی. نه 
شهرياِر ائشمه. سال ها قبل، در كوه های بلند توران، با كوه نشين فرزانه ای به نام زره توشتره 
مالقات كردم. او به من گفت حكمت راستين را در طبيعت مخلوق اهورا می توان يافت. 
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اگر روزی اين مرد به ديدار تو آمد، بدان كه او بود كه جام ورجاوند را به من ســپرد. 
سالم مرا به او برسان و پذيرايش باش، سرشار از دانايی است. او حكمِت سروِر دانايی را 

به تو عرضه خواهد كرد.«
سرانجام رو به حاضران گفت: »ياران من، سفِر درازی كه بيست سال قبل با هم آغاز 
كرديم، اينجا به پايان می رسد و سفر دراز ديگری آغاز می شود كه در آن، من همسفر 
شما نخواهم بود. اما كاروان ساالری فرزانه برای شما گذاشته ام. به ائوروت اسپ، شاه ايران، 

ادای احترام كنيد و به او وفادار بمانيد.«
همه ی حاضران از جايشان برخاســتند و سرشان را به احترام، در برابر ائوروت اسپ 

خم كردند.
كی خسرو برای آخرين بار انجمن پهلوانان ايران را مورد خطاب قرار داد : »اين انجمن 
را نگاه داريد. راه ما در اينجا از هم جدا می شود و ديگر هم را نخواهيم ديد. اگر رفيِق 

راهی بايسته بوده ام، با من همچون دوستی در آستانه ی سفری بی بازگشت، وداع كنيد.«
پهلوان ها با هم به طرف كی خسرو رفتند و اشک ريزان، او را در آغوش گرفتند.
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بهار بود و دشت های شــمال توران ديگر برف گرفته نبود. كی خسرو و شومـهان ماه ها 
تاخته بودند. كی خســرو می دانســت كه نبايد دنبال كنگ دژ بگردد و فقط بايد راهی 

كنگ دژ باشد.
سرانجام، نشانی هايی كه زئير مدت ها پيش به او داده بود، آن ها را به دهكده ی پای 
كوه بلندی رساند كه می گفتند جهان مســكون در آنجا به پايان می رسد. احساس كرد 
دلش می خواهد بماند. باالی كوه، غاری بود كه اهالی ده می گفتند سال ها قبل، عده ای 

به داخل آن رفتند و ديگر هرگز بيرون نيامدند.
خاك ده غروب ها به رنگ ســرخ درمی آمد و جای پاهای مردان خســته ای كه از 
كشتزارها برمی گشتند، در ميان آن سرخی، به سياهی می زد و هيجانی ده را فرامی گرفت، 
هيجان بازگشت به خانه، شام، خواب، و اندوه مبهمی كه وقِت  خواب، مثل لحافی روی 
آن مردم را می پوشاند. اندوهِ  نشناختِن سرزمين های آن سوی دشت. هرچند، خيلی زود، 
پيش از آنكه چندان بر آن درنگ كنند، خواب شيرين فرايشان می گرفت و سروصدای 
دِم غروب، در اندك زمانی به سكوت آميخته با صدای جيرجيرك ها و عوعوی سگ ها 
مبدل می شد. اگر زوزه ی گرگی می آمد، وحشتی می آفريد و نيز هيجانی و انگيزه ای در 

روستاييان، كه روز بعد شكارش كنند.
در ده ماندگار شدند. به اسم قصه گوی دوره گرد وارد شده بود. بچه ها دوستش داشتند. 
روزها برای كمک به پدرشان به مزرعه می رفتند يا گله ها را می چراندند. نزديک غروب 
بازی می كردند و ده پر می شد از سروصدای بازی. وقتی خورشيد غروب می كرد، مردها و 

زن و بچه ها بيرون می آمدند و آتش روشن می كردند و خسرو برايشان قصه می گفت.
اما قصه كه تمام می شد و همه به خانه هايشــان می رفتند، خسرو و شومهان به كوه 
سياه خيره می شدند، منتظر بودند، منتظر رسيدن نوبتشان... بدون كشف راز جام، راهی 

به درون آن غار نداشتند.
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زمين در خلسه ی گرمای آفتاب فرورفته بود و عرق بر پيشانی مردان كشتزارها می درخشيد. 
فصل كشت به آخر می رسيد و به زودی بذرافشانی شروع می شد و تمام مردِم ده در آن 
شركت می كردند و بعد جشن بزرگی می گرفتند. نسيم خنكی می وزيد، برگ ها در وزش 

ماليم نسيم به رقص درمی آمدند.

فصل درو هم تمام شد و خرمن جو و گندم را روی هم چيدند. سروصدای مردم به هوا 
برخاسته بود و آسمان ده، از شعله ی كاه هايی كه می سوزاندند، روشن شده بود. كی خسرو 
و شومهان بيرون ده ايستاده بودند و به اين منظره می نگريستند. كی خسرو گفت: »شايد اگر 
من هم بسوزم، بتوانم تا قله ی هرابرزائيتی باال بروم. اما قله ی بلندی است... بايد سيمرغی 

بيايد و به پاس اينكه بچه هايش را نجات داده ام، مرا به جهان روشنايی ببرد.«
شومهان گفت: »ديگر وقِت رفتن است. ديگر قصه ای برايت نمانده. تمام قصه ها را 

برايشان گفته ای. هرشب كمتر و كمتر دور آتش حلقه می زنند.«
 كی خســرو خنديد: »بله، وقت رفتن اســت. وقتــی به انتهای چاه می رســی، راهی 
برايت نمی ماند جز اينكه باال بروی. همه چيز روزی به پايان می رسد. كم كم به حكمت 

جام پی می برم.«
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سپيده نزده، كی خســرو شــبرنگ را در دامنه ی كوه رها كرد. وداعشان طولی نكشيد. 
كی خسرو يال شبرنگ را نوازش كرد و سرش را در آغوش گرفت: »شبرنگ، راهمان جدا 

می شود. آزاد باش و آزاد بزی، تا روزی كه سوار ديگری، سزاوار تو، از راه برسد.«
شبرنگ چشم هاي سياه درشتش را به او دوخت. كي خسرو همان طور كه گردن او را 
نوازش مي كرد، گفت: »شبرنگ، سال هاست كه مي خواهي با اين چشم هايت چيزي به من 

بگويي، حيف كه من هيچ وقت آن قدر خردمند نشدم كه حرف تو را درك كنم...«
شبرنگ لحظه ای سرش را بر شانه ی سوارش گذاشت. سپس رويش را برگرداند و 
به تاخت به سمت افق رفت. كی خسرو قطره ی اشكی را از گوشه ی چشمش پاك كرد 

و زير لب گفت: »بدرود، آخرين يار من...«
ايزد مهر، پيشاپيِش خورشيد از شرق باال می آمد. روزهای زيادی طلوع خورشيد را 
تماشا كرده بود و هر بار انديشه های آشفته و سردرگمش همزمان با خورشيد، در ذهن 
خودش طلوع كرده بود. آن كوه، آن ديو سياه با خطوط واضحش، همانند سّدی محكم، 
ميان انديشه های او و طلوع پررمز و راز خورشيد ايستاده بود. هرچه می كوشيد به اين ديو 
نينديشد، بيشتر در فكرش ظاهر می شد. هربار می خواست به آن كوه اسرارآميز نگاه نكند، 
عظيم تر و شــگرف تر از پيش حضور می يافت. اما اكنون ديگر از اين وسواس رها شده 

بود... شومهان درست می گفت، وقت رفتن بود.

در آن سايه روشن، صعود از كوه آسان نبود. سايه ها واقعی نبودند و آن دو، بارها نزديک 
بود سقوط كنند. هربار كی خسرو ترديد می كرد، شــومهان بود كه كمكش می كرد و 

می گفت: »بايد برويم...«
هرچه باالتر می رفتند، گرم تر می شدند. بدِن ديو زير پايشان نرم بود. جای جای بر تنش 
سبزه يا بته ای روييده بود. آن غاری كه مقصدشان بود، چشم اين ديو بود يا دهانش؟ ايزد 
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روشنايی صبح، از افقی كه بايد را از شايد جدا می كرد، باال آمده بود. پس از چند پشته ی 
خاكی ديگر به دهانه ی غار  رسيدند و هنگامی كه در برابر آن دهانه ی تاريک ايستادند، 
دلشان از هراس فروريخت. گذشتگان بر آن دهانه تاقی ساخته بودند كه برای آيندگان 
ديگر نمی ماند. شايد اين تاق حاصل تالش سياوش بود... موقعی كه گوپدشاه و فراريان 

ديگرِ  استبداد فرنگرسين را كمک می كرد.
قدم به درون غار گذاشــتند. نه منبع نوری داشــتند و نه راهنمايی. دست هايشان را 
جلويشان گرفته بودند و پيش می رفتند. تاريكی چشم هايشان را پر كرده بود و غلظتش را 
در نفسشان حس می كردند. نمی دانستند پيش می روند يا در آن داالن های تودرتو، بارها 
به جای نخستشان برمی گردند. نفهميدند چه  مدتی گذشت... در آن غار، در آن سياهِی 

مطلق، در آن سرزمين ظلمات، زمان از حركت بازايستاده بود.
ديواره پشت ديواره، داالن پشت داالن، راه پشت راه... كی خسرو دستش را دراز كرد 
تا ديواره ی داالن را لمس كند. ديگر نبود. دو دستش را به دو طرف باز كرد... ديواره ها 
تمام شده بود، مثل همه ی چيزهای ديگری كه تمام می شد... دست همديگر را فشردند و 
جلو رفتند. می دانست ديری نمی گذرد كه زميِن زير پايشان هم خودش را پس می كشد 

و پرتگاهی پيش رويشان دهان می گشايد.
سكوت مطلق حاكم بود و صدايی نمی آمد جز صدای نفس  زدن خودشان و خش خش 

پاهايشان بر كف غار. كی خسرو ايستاد و زير لب گفت: 
»اينجا صدا می ميرد، نور می ميرد، هيچ چيز نيســت... اينجا نه پرتگاهی هســت و نه 

بلندايی... هيچ چيز به جز تاريكی... اينجا سرزمين ظلمات است...«
تمام عمر تنها بود. در كودكی كه فكر می كرد ارشاِن چوپان پدرش است، هرچند 
نمی دانست خون سياوش در رگ هايش است، باز نمی توانست با زندگی عادی چوپان ها 
بياميزد. هميشه در آرزوی ديدن سرزمين های دور بود. هميشه می گفت روزی می رود...

وقتی به كاخ فرنگرسين رفت، تا مدتی با همه بيگانه بود. همه از او می ترسيدند و باز 
به او احترام می گذاشتند. او پسِر سياوش بود، نامی كه مهره های پشت همه ی ستمگران 
توران را می لرزاند. اما برای مدت كوتاهی با اسپنوی و تژاو و منيژه و بردان، طعم دوستی 

را چشيده بود. 
و دوباره تنهايی... آوارگی در بيابان های توران... ويوان كه به سراغش آمد، دوستش 
نبود، سرداری بود كه در برابر او فروتنی می كرد. او فرمان می داد و ويوان اطاعت می كرد. 
ويوان جانش را برای او می داد، اما نه به خاطر آنكه دوستش داشت، به دليل آنكه خسرو 

تجلی آرزوهای سركوب شده ی دو ملت بود...
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در ايران تنهايی اش كامل شد. به جز شومهان كه تمام اين سال ها كنارش بود، ديگران 
فاصله شان را با او حفظ می كردند. او شاه بود، خواخورنه. و صاحب فّرّ، هرگز از لذت 

همنشينی و بی خيالی برخوردار نخواهد شد. 
همين اقرار، آن اضطراب سرد را از دلش برد. ديگر نه می ترسيد، نه نگران بود، و نه 
اميدوار به يافتن راهی. فقط بود. اگر زمانی يا مكانی ديگر بود، شايد از اين هيچی لذت 

می برد؛ اما اينجا لذت هم به همراه بيم و اميد رفته بود. 
حسرِت خواب داشت. اما هنوز جسمش تقاضای خواب نكرده بود. قدم هايش را در 
تاريكی غليظ تندتر كرد و كم كم حس كرد يكپارچگی اش را به دست می آورد. او بود و 
شومهان و تاريكی. برای رهايی از آخرين ذره های رنج، شروع كرد به شمردن گام هايش: 
يک، دو، ســه... يک، دو، سه... يک، دو، سه... حضور يک جفت چشم را حس كرد. 
نه چشم های شومهان كه در آن تاريكی مثل چشم های او جايی را نمی ديد، يک جفت 
چشم كه در آن تاريكی می ديد. می دانست پشت سرش است، او را می بيند، در استفهامی 
براندازش می كند... خستگی يكجا به او هجوم آورد، احساس كرد اگر يک قدم ديگر 
بردارد، بدنش از هم می پاشد. زانوهايش تاب وزنش را نداشت. بايد باز هم كمی پيش 
می رفت. نمی خواســت بفهمد چه طور به خواب می رود. به نظرش رسيد كه مرگ بايد 
همين طور باشد، و اگر اين است، نبايد چيز بدی باشد. اما دامنه ی حركت ذهنش مدام 
كوچک تر می شد و سرانجام فرايند تفكرش بازايستاد. باز خودش را به قدم هايش سپرد 
و سرانجام به ديوار انتهای غار رسيدند. وقتی زبان تشنه اش را به ديوار خنک غار چسباند، 
نمی دانست تشنه است. اما صدای چكه چكه ی آب را كه شنيدند، تشنگی به آن ها هجوم 

آورد. دستشان را زير قطره های آب گرفتند و با زبانشان كف دست هايشان را ليسيدند. 
شومهان گفت: »اين قطره ها بايد جايی جمع شوند.«

زانو زدند و روی زمين دست كشيدند. حدس شومهان درست بود. قطره های آب 
حفره ای به اندازه ی سِر انسان بر زمين ايجاد كرده بود. دستشان را به داخل حفره بردند. 
خاك نمناك بود. آنجا نرم تر از جاهای ديگر بود. كی خسرو دستش را بيشتر فروبرد و 

ناگهان احساس كرد هوای خنكی به دستش می خورد.
تشنه كه می شدند، زبانشــان را زير قطره ها می گرفتند و وقتی گرسنگی طاقتشان را 
می برد، يک مشت خاك نمناك در دهانشان می گذاشتند و نگه می داشتند، و زمين را 

می كندند. كی خسرو می دانست آن چشم ها همچنان هر حركتش را می پايند...
سرانجام راه باز شد. نوری از داالن زير پايشان نيامد. با تقال بدنشان را از آن مجرای 
باريک بيرون آوردند. به داالنی رسيدند كه معلوم بود به دست بشر ساخته شده. سقفش 
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بسيار كوتاه و عرضش بسيار باريک بود. به حركت ادامه دادند و خيلی زود به انتهای داالن 
رسيدند. كی خسرو دست هايش را باال برد و روی سقف داالن كشيد و خاك نرم را كه 

لمس كرد، به شومهان گفت: »باز هم بايد راهی باز كنيم. اين آخری است.«
وقتی ديگر هيچ خاكی پايين نريخت، كی خسرو به شومهان گفت: »راه همين است. 

اما قبل از عزيمت، يک چيز ديگر مانده...«
و فرياد زد: »زئير، من راه را پيدا كردم. حتماً دليلی داشته كه مرا تعقيب كرده ای. بيا 

و اگر حرفی داری، با من بزن!«
صدايی سكوت غار را شكست و دل آن دو همسفر را لرزاند...

»چه می خواهی بدانی، خسرو؟«
»همه ی اين چيزها؟ همه ی اين سال ها، می ارزيد؟«

»فكر می كردم حكمت جام را از من می پرسی.«
»ديگر برايم مهم نيست. ديگر هيچ مرهمی تسكين داغ مرگ عزيزانم نيست. هيچ 

حكمتی عشق ازدست رفته  ام را به من برنمی گرداند... ارزشش را داشت؟«
»چيزی از حكمت جام جدا نيست. سده ها پيش، تمدنی كه اين جام را خلق كرد، 
عصاره ی دانشش را بر آن نقش كرد تا مردم آنچه را بر آن ها گذشت، از ياد نبرند. اما 

مردمان جام را حفظ كردند و آن تک جمله را از ياد بردند.«
»من تمام تالشم را كردم و می گويند به نتيجه هم رسيد. مردم مرا نيمه خدا می دانند، 
پهلوانان مرا شكست ناپذير می دانند، شاهان می گويند صاحب خورنه ام. اما من فقط خسته ام. 
آن قدر می دانم كه سال ها پيش اميدوار بودم جلوی جنگ را بگيرم، و بعد خودم شدم 
رهبر و پيروز همان جنگ. خسته ام. اين قدر فهميده ام كه هيچ چيز پايدار نيست، هيچ دوامی 

نيست. همه چيز می گذرد و سپری می شود... حتا آرزوهای انسان...«
»كی خسرو، راز جام همين است. ائشو ائيپی هانجاسهيانت... به زبان مقدس، يعنی اين 
نيز بگذرد. همه ی آنچه بر تو گذشت، برای شناختن همين يگانه حقيقت بود. تو بگو، 

ارزشش را داشت؟«
»نمی دانم رنج ارزشی دارد يا نه.«

»پس خودت را برای تحمل اين رنج برای يک ابديت آماده كن.«
»منظورت چی است؟«

»آن كس كه به حكمت جام پی ببرد، آن كس كــه بداند هيچ چيز پايدار نمی ماند، 
 مرگ را شكســت داده اســت. اين حكمــت، چشــمه ی آب حيات اســت. آن را در 

ظلمات يافته ای...«
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كی خسرو جام را از داخل لباســش بيرون آورد. جام می درخشيد و نورش اطراف 
را روشن كرد. شومهان دســتش را بر جام گذاشــت. نورِ  جام بر صورتش افتاده بود و 
كی خسرو برای اولين بار می ديد كه چشــم های اين زن كه در تمام اين سال ها كنارش 

بود، چه قدر زيباست.
گفت: »شومهان. تو بايد برگردی.«

و برق اشک را در چشم های زن ديد.
»شومهان عزيزم. تو بايد برگردی. جام دسِت تو می ماند. من ديگر نيازی به آن ندارم. 
نمی دانم كنگ دژ كجاست و چرا می خواهم به آن بروم. سرنوشتم پس از اين چيست، 
نمی دانم... اما تو بايد بمانی و جام را نگه داری. پس از رفتِن من، تو تنها كسی هستی كه 

حكمت جام را می دانی.«
قطره ی اشكی از گوشه ی چشم درشت شــومهان روی گونه اش غلتيد و با صدای 
لرزانش گفت: »خسرو، تمام اين سال ها كنارت بودم و هرگز نه گاليه ای از من شنيدی 
و نه وقتی در آتش عشق اسپنوی می سوختی، جز تساليت كاری كردم، با اينكه می دانی 
سال هاست خودم در آتشم. مرا در اين دنيا تنها نگذار. ديگر برگشت ندارم. نمی خواهم به 

بهمن دژ برگردم. می خواهم باز هم كنار تو باشم. با هر سرنوشتی كه در انتظارت است.«
كی خسرو گفت: »خيلی دير تو را شناخته ام، ديگر هيچ دلگرمی ای ندارم، بزرگ ترين 
خواسته ام اين است كه تو كنارم باشی. اما سرنوشت من تنهايی است و تو تنها كسی هستی 

كه می توانی جام را حفظ كنی، همان طور كه نگهبان خون سياوش تو بودی.«
و با صدای گرفته اش افزود: »خداحافظی را دشوارتر نكن. وقتی رفتم، جام را بردار، 
بايد آن را به دست هركس كه سزاوارش است، برسانی، و پس از اينكه او عازم كنگ دژ 

شد، باز آن را پس بگيری... تا نفر بعد...«
دســت لرزان زن را گرفت و از روی جام كنار گذاشت: »بدرود، نزديک ترين يار 
زمان های تنهايی من. نمی توانم از رنجت در اين جهــان بكاهم، ليک می توانی از رنج 
همسايه ات بكاهی. شومهان، جز آنچه برای ديگران بخواهی، دعايی بر تو برآورده نخواهد 

شد. روزگاری اگر بايد مرا می ديدی، فرايم بخوان... اگر بشنوم، می آيم.«
بعد زير لب گفت: »ائشو ائيپی هانجاسهيانت... اين نيز بگذرد...«
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»پدر جان، اسم اين درياچه چی است؟«
»خضرالياس.«

»خضرالياس... از چشمه است؟«
»آره، چشمه است.«

»چرا اسمش را گذاشته اند خضرالياس؟«
»نمی دانم... مثل اينكه دوتا از اوليای خدا بوده اند.«

»يعنی اينجا آمده بودند؟«
»نمی دانم. اما پشت ســرت، در همين راهی كه آمده ای، در ده حجت آباد، كوهی 
هست كه به آن می گويند خضر زنده. يک غاری باالی كوه است كه می گويند زمانی 
زيارتگاه بوده. قديم ها در آن شمع روشن می كرده اند. اما حاال ديگر صد سال است كه 

كسی آن باال نمی رود.«



بخش پنجم
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»سالم آدورا، می دانم خانه ای، من دلم شور می زند، دارم می آيم آنجا...«
پيامگير با صدای بوقی قطع شد.

آدورا با حيرت به اطرافش نگاه كرد. زئير جلويش نشســته بود و با چهره ی آرامش 
به او نگاه می كرد.

آدورا دستش را از روی جام برداشت و مثل برق گرفته ها از جايش پريد.
زئير گفت: »بعد از ديدِن اين همه ماجرا، عجيب است كه از بودن در خانه ی خودت 

تعجب می كنی.«
آدورا جواب داد: »صد بار ديگر هم اين ماجراها را ببينم، باز حيرت می كنم.«

زئير پرسيد: »حاال اطالعات كافی برای پايان نامه ات داری؟«
»هيچ كدام از اين ها را نمی توانم بنويسم. می خندند.«

زئير گفت: »آن روز كه از غار خضر زنده بيرون آمدم، سال ها از تأسيس و فروپاشی 
امپراتوری هخامنشی و مرگ اسكندر می گذشت. ديگر هرگز شومهان را نديدم. بعدها 
شنيدم كه انجمنی از زنان نگهبانان جام ورجاوندند؛ حدس زدم از نسل شومهان باشند. 
دنبال من می گشتند و اعتقاد داشتند شاهِ زنده روزي برمي گردد. اما من نمی خواستم پيدا 
بشــوم. ديگر جام را نديدم تا در خانه ی تو پيدايش كردم. تو از نسل شومهانی، آدورا. 

مادربزرگت نگهبان جام بوده.«
آدورا مدتی ساكت ماند و به دستش نگاه كرد كه حلقه ی ازدواجش ديگر بر آن نبود. 
گفت: »من كمكت می كنم تا دوباره سر پايت بلند بشوی. نگران نباش. هركس ديگری 

هم جای تو بود، وضعش بهتر از تو نبود.«
كی خسرو از جايش بلند شد و چراغ های خانه را روشن كرد، هوا تاريک می شد.

»من سه هزار سال است كه آواره ام. زرتشت پيشگويی كرده بود كه در زمان ظهور 
موعود، ضحاك دوباره پيدا می شود و كی خسرو، شاه زنده، بايد گرشاسب پهلوان را بيدار 



392

كند و بعد به ديدار موعود بشتابد و در كنارش شمشير بزند و به نجات بشر برخيزد. اما من 
پس از ديدن آن  چيزی كه در اين سه هزار سال بر بشر گذشته، ديگر قدرت مبارزه ندارم. 
اميدم را از دســت داده بودم، اما نمی مردم. نمی خواستم كسی مرا بشناسد، نمی خواستم 
دوباره انتخابی جلويم بگذارند. پنهان شدم، حتا از خودم. ديگر چيزی برای بخشيدن در 
من نمانده بود، جز جسمم، برای همين بود كه حتا سِر بدنم هم قمار كردم، آخرين نشانی 

كه از كی خسرو در من مانده بود...«
آدورا كه هنوز از بهت آن جابه جايِی آخر در ميان دنياها بيرون نيامده بود، پرسيد: 

»آن كتابچه... آن گرافيست كتابدار...؟«
»اشاوان ها هزاران سال اســت كه به آسمان چشم دوخته اند تا از بازگشت دوباره ي  
كي خسرو باخبر شوند. علي زينالي از رازآموزان جوان اشاوان است كه در سراسر دنيا 
پراكنده اند تا نشاني از كي خسرو و جاودانان ديگر پيدا كنند. كتابخانه ي قم يكي از مراكز 
استقرار اشاوان هاست. من در يک شركت طراحي مهندسي در قم كار مي كردم و موقعي 
كه مي خواستند عمارت زيبايي بنا كنند، از من مي خواستند برايشان طرح كلي ساختمان 
را طراحي كنم، تنها كاري كه از زمان هاي دور، واقعاً برايم جالب بود... اما هرروز كه 
مي گذشت، مردم كمتر به زيبايي نماي ساختمانشــان توجه داشتند، بيشتر مي خواستند 
ساختمان سريع و ارزان تمام بشود و هرچه ممكن است به ساختمان هاي اطرافش شبيه تر 
باشد. براي همين كم كم بيكار شدم و هيچ درآمدي نداشتم. يک شب كه دوباره يكي از 
آن تب هاي هميشگي به من هجوم آورده بود، كنار خيابان بيهوش شدم و وقتي به خودم 
آمدم، علي زينالي را در آن كتابخانه باالي ســرم ديدم. چند روز از من پرستاري كرد. 
مرا شناخته بود و مي خواست به اشاوان ها خبر بدهد، كه التماس كردم اين كار را نكند. 

مي خواستم مثل بقيه ي مردم زندگي كنم و نماي ساختمان برايم اهميتي نداشته باشد. 
»او هم قبول كرد، اما به شرط آنكه سرگذشتم را بنويسم و پيش او بگذارم.«

و با لبخند ادامه داد: »اما آن كتابچه را برای تو فرســتاد. حــاال می فهمم چه فريبی 
خورده ام. اشاوان ها می دانستند نمی توانند مرا به زور وادار به كاری كنند كه ديگر به آن 
اعتقاد نداشتم. كسی بايد دوباره به من انگيزه می بخشيد، و تو، نسل شومهان، نگهبان جام، 

تنها كسی بودی كه می توانستی اين كار را بكنی و حكمت جام را به يادم بياوری...«
كی خسرو به چشم های آدورا چشم دوخت. آن دريای غم ناپديد شده بود و به جايش 

بارقه ای از... شوق نشسته بود.
»آدورا، گفتی كمكم می كنی دوباره روی پاهايم بايستم... اما تو قباًل كمک بزرگ تری 

به من كرده ای...«
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و لبخند پرمحبتی زد: »زمانی كه كی خســرو بودم، نمی دانستم آن مرد اسرارآميزی 
كه خودش را زئير می خواند كيست. بعد پی بردم كه زئير خود منم، با اين پالتو سبز كه 
هديه ي شومهان بود، تاريخ را زير پا گذاشتم. جام را از دست داده بودم، اما می توانستم 
به كمک كسانی كه مرا به ياری می خواستند، بروم. به درراه ماندگان و نااميدان كمک 
می كردم تا كمی از رنج خودم را تسكين بدهم... و هرگز... هرگز نتوانستم به تنهايی ام 
عادت كنم. تا اينكه آخرين اميدم را از دست دادم، حس كردم بشر در تمام اين سه هزار 
سال، فقط به دور دايره ای چرخيده، فقط به سوی نابودی خودش پيش رفته، اما تو كمكم 

كردي بفهمم اين دايره، هدفی دارد، مرا به خالق درونم نزديک كردی.« 
دست آدورا را گرفت: »تو برايم بركتی بوده ای. مرا وادار كردی برگردم و همه چيز 
را دوباره ببينم... و به حقيقت عميقی پی بردم. در تحليل های اســطوره ای تان می خوانيد 
كه كی خسرو رستاخيز سياوش است... هركس هم مرا می ديد، می گفت انگار سياوش 

دوباره زنده شده است. اين سفر باعث شد حقيقت را بفهمم.«
آدورا گفت: »نمی فهمم...«

»حقيقت دو بار بر من آشكار شد. ته دلم حسش كردم، اما باور نمی كردم. تا اينكه 
بار سومی هم پيش آمد.«

به آدورا نگاهی انداخت كه گنگ به او چشم دوخته بود: 
»بار اول، موقعی بود كه وقتی شــبرنگ را از عهد سياوش برگرداندم، فرنگيس مرا 

كه ديد، گفت سياوش... 
»بار دوم... بار دوم زمانی بود كه كي كاووس به من گفت سياوش وقتی از آتش بيرون 

آمد، انگار سال ها پيرتر شده بود...«
آدورا وحشت كرد. اما چيزی نگفت.

»بار سوم زمانی بود كه ايستاده بوديم و كی خسرو جوان را تماشا می كرديم كه در 
بهمن دژ، جسد سياوش را می شست... آن موقع بود كه آن جای زخم را بر پشت سياوش 

ديدم... يادت هست؟«
بلند شد، پالتوش را درآورد و روی مبل انداخت، پيراهنش را باال زد و جای زخم 

جراحی را به آدورا نشان داد. آدورا آه عميقی كشيد.
»كی خسرو رستاخيز سياوش نيست... سياوش رستاخيز كی خسرو است!«

آدورا چشم هايش را بست.
كی خسرو دستش را بر شانه ی او گذاشت: »آدورا، بايد برگردم. اين بار بايد سياوش 

بشوم. بايد بميرم تا كی خسرو متولد شود.«
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»پس پيشگويی ها...«
» اگر كسی آن راهی را كه من طی كردم طی كند، اگر كسی كی خسرو باشد، راهی 
ندارد جز آنكه در پايان سياوش شود. بارها سعی كردم جلوی كی خسرو جوان را بگيرم، 
چرا كه می دانستم عاقبتم تحمل اين داغ زخمی اســت كه هرگز از آن آزاد نمی شوم. 
سياوش شدن تنها راه رستگاری و آرامش من است. اگر سياوش نشوم، ديگر هرگز پيران 

و اسپنوی و شيده و بردان را نمی بينم.«
آدورا گفت: »می توانيم داستان را عوض كنيم. من ازت نگهداری می كنم. آن قدر 

كه خستگی ات دربرود. بعد با هم به دنبال گرشاسب می گرديم...«
»آدورا... آدورا... بيدار كردن گرشاســب يعنی وارد شــدن در جنگ... من ديگر 
نمی توانم بجنگم. اينجا راهمان از هم جدا می شود. از اينجا به بعد كی خسرو و شومهان 
يكی می شــوند. اما تو هنوز جنگجويي، شايد تو بتواني شاه زنده باشي، گرشاسب را از 
خواب بيدار كنی، به نبرد با ضحاك بروی كه ديری ســت بيدار شده. تو از همه بيشتر 
می شناسی كسی را كه رهسپار مرگ آگاهانه است، تو هم عزيزی را از دست داده ای... 

تو بهای نبرد را می دانی.«
ته لبخندی زد: »می دانم هيچ كمكی به رساله ی تو نكردم، اما واقعيت را هيچ وقت در 

دانشگاه ها درس نمی دهند. اين را فهميدی.«
آدورا با بغض گفت: »صبر كن... به من فرصت بده. می توانيم ادامه بدهيم.«

»باالخره يكی بايد سياوش بشود. سياوش بود كه اميد را در دل مردم كاشت. با جان 
خودش. فقط كســی كه به اندازه ی من از جان عزيزانش گذشته، می فهمد كه چه قدر 
آسان می توان از جان خود گذشت... آدورا، بار قبل كه می آمدم، چشم های شومهان با 
اشک به من دوخته شده بود... فكر می كردم آن چشم های پرحسرت را ديگر نمی بينم، 
اما زندگی به من فرصت دوباره ای داد تا آن چشم های فداكار و پرعشق را دوباره ببينم. 

پس تا آخرين لحظه چشم هايت را از من برنگردان.«
سپس جام را جلو كشيد و گفت: »ائشو ائيپی هانجاسهيانت.«

و لحظه ای بعد، فقط آدورا در اتاق نشسته بود، خيره به جای خالِی كنار جام.

اسفنديار وقتی در به رويش باز شد و چشم های سرخ آدورا را ديد، با نگرانی پرسيد: 
»چی شده آدورا؟ مهمانت كجاست؟«

آدورا دست هايش را دور گردن اسفنديار انداخت و سرانجام توانست گريه كند: 
»رفت...رفت تا سياوش بشود... و مرا گذاشت... شاه زنده رفت...«
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همان طور كه روی قبر مادربزرگش آب می ريخت و با دست سنگش را می شست، گفت: 
»زنی با بچه اش سوار اتوبوس شــد. راننده گفت: ‘اين چه بچه ی زشتيه! اَه!’ زن عصبانی 
شد، اخم كرد و با بدخلقی رفت ته اتوبوس كنار يک آقايی نشست. آقاهه پرسيد: ‘خانم 
چرا اين قدر ناراحتيد؟ چيزی شده؟’ زنه با همان بدخلقی جواب داد: ‘راننده بهم توهين 
كرد!’ آقاهه گفت: ‘پس چرا چيزی بهش نگفتين؟ شــما برين خدمتش برسين! من اين 

ميمونه رو نگه می دارم.’«
و خودش از بی مزگی جوكش خنده اش گرفت. می دانســت مامانی هم دارد قاه قاه 

می خندد. فقط او بود كه به جوك های بی مزه ی آدورا می خنديد.

گفت: »مامانی، طاهره، می دانم بيست ســال دير جنبيدم، اما باالخره روميزی ات را تمام 
كردم. ديشب تا صبح نشستم و قالب بافی كردم... سپيده زده بود كه تمام شد...«

بعد خنديد: »خضر را هم احضار كردم... خيلی با آنچه در خيالم بود فرق داشــت. 
هرچيزی را كه برای شناختن راهم الزم بود، يادم دادی و من آن موقع نمی فهميدم. اما 
من دختری ندارم تا هنرت را بهش ياد بدهم... شايد يک روز ايليا دختردار شد، اما تا آن 

وقت، كارهای ديگری دارم...«
آهی كشيد و ادامه داد: »تز دكترايم را ندادم. خانم دكتر مهتاش پيشنهاد كرد يک 
ترم ديگر برايم مهلت بگيرد. اما ديگر نيازی به اين مدرك و رساله ندارم. ديگر درباره ی 
ازدواج من و اسفنديار هم حرفی پيش نيامد. می دانم تا آخر كار همراهم می ماند. با راهی 

كه در پيش دارم، نمی توانم پابند تعهد ديگری بشوم. قرار است گرشاسب را پيدا كنم.«
مشتی گندم روی قبر طاهره ريخت: 

»وقتی كی خسرو رفت، اسفنديار پيشنهاد كرد پيش من بماند. اما ديگر می خواستم 
تنها باشم. با عشقی كه فقط يک هفته... يا سال ها... طول كشيد و بعد برای هميشه رفت. 
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كی خسرو با آخرين انتخابش هم دل كسی را شكست... شايد سرنوشت من اين بوده كه 
كسانی كه عاشقشان می شوم، رهسپار عشقی بزرگ تر از من بشوند. شايد هم سرنوشت 

من، مثل او، تنهايی بوده، برای اينكه هميشه تنها راهِ پيش رويم، راهِ بی برگشت بوده.
»وقتی اسفنديار تنهايم گذاشت، ياد حرفی افتادم كه كی خسرو درباره ی اسفنديار گفته 
بود، كه شايد راز آن ديواری را كه ميان او و من حايل است، بداند... و آن لرزش دست 
چپش... و اينكه هيچ وقت فرصتی نشد تا اين راز را برايم بگويد. هرچند الزم هم نيست. 

چون ديگر خودم راز اسفنديار را می دانم، معنای آن لرزش دست چپ را می دانم... 
»شاهنامه را برداشتم و داستان سياوش را دوباره خواندم. نمی دانم داستاِن واقعی سياوش 
چه بوده، اما همان طور كه می خواندم، پالتو سبز كی خسرو را كه آن قدر برايش عزيز بود، 
بغلم گرفته بودم و می بوييدم... آن بوی عرق خونيِن شاه زنده را... اين تنها يادگاری است 
كه از او برايم مانده، و البته آن ماكتی كه داشت از وِر جمكرد می ساخت و می گفت شهر 
آرزوهای بشر است؛ می خواست چيزی را درباره ی آن شهر برايم توضيح بدهد، اما من 
نگذاشتم. آدم هميشه مسائل مهم تر را می گذارد كنار تا به مسائل فرعی تر برسد... همين 
از او مانده، اما خودش می گفت آدم تا وقتی نداند چه دارد، نمی فهمد كجا بايد برود. به 
خاطر همين حرفش جيب هايش را خالی كرده بودم. يک مشت قند، يک كارت تلفن، 

كيف پولی خالی و كارتی كه خودم شماره ی تلفنم را بر آن نوشته بودم.«
ســرش را از روی قبر باال آورد و به يكی دو نفری كه در گورســتان داشتند برای 

رفتگانشان قرآن می خواندند، نگاه كرد. آهی كشيد:
»با اينكه پايان كار سياوش را پيشاپيش می دانستم، باز می خواندم. می دانستم سر راهش 
چه رنج ها، چه خيانت ها و چه تصميم های دشــواری هست. می دانستم آگاهانه، قدم به 
قدم، به طرف مرگش قدم برمی دارد، اما پيش می رود. و شايد در آن لحظه كه گروی 

زره خنجرش را بر گلويش می گذارد، از خودش بپرسد: ارزشش را داشت؟
»اما بعد با آرامش گردنش را به تيغ می سپرد، چرا كه اين بار مجبور نيست با آن هايی 

كه دوستشان دارد، بجنگد، اين بار خودش را قربانی می كند، نه عزيزانش را.
»هر لحظه كه می خواندم، اميدوار بودم داستان عوض شده باشد و سياوش به خوبی و 
خوشی در قصر كاووس زندگی كند. اما اين را هم می دانستم حكمتی كه از كی خسرو به 
سياوش رسيده، هرگز نمی گذارد راه آسان را انتخاب كند و هرگاه دچار ترديد می شود، 

سرش را می خاراند و زير لب زمزمه می كند: اين نيز بگذرد...«
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