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فصل اول

یکی  از بارگاه تار
ودخانه ی دائیتی تا کرانه ی ر

در دل تاریکی، بویی تند و داغ و تهوع آور می آمد�
سکوت نبود� صداهایی مدام از دوردست تاریک پیش می آمد؛ ُخرناسه ها 
و صدای شــلخته ی گام هایی چســبناک و ســنگین� نور لرزانی کــه همراه با 
پیش آمدن صداها، در ســیاهی بر می آمد رفته رفته همه ی غار را سرخ و روشن 
می کرد� از ســنگ های دیواره، دود برمی خاســت و سقفی کوتاه و یکپارچه از 

صخره ای نخراشیده، فضای درونش را می فشرد�
دور تا دور، شــش حفره ی َســکومانند در دل ســنگ ها کنده شده بود اما 
بزرگ ترین سکو در انتهای غار بود؛ صخره ای یکپارچه از سنگی سیاه و براق که 
موجودی بی حرکت بر آن نشسته بود! بدنش توده ای نامشخص بود که در نور 
سرخ تغییر رنگ و شکل می داد و مدام چین وچروک هایش باز و بسته می شد� 
رویش پیدا نبود تا معلوم باشــد به کدام ســو نشسته است؛ انگار منتظر بود تا 

صاحبان صداهای شلخته از راه برسند و خبری را برسانند�
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نور قرمز ناگهان تمام غار را پر کرد و ســه پیرمرد و سه پیرزن داخل شدند� 
می شــلیدند و خرناسه می کشیدند و دســت در دست یکدیگر به سوی سکوی 
بزرگ پیش می آمدند! در کمتر از یک لحظه، سرتاســر غــار را هیاهو و غرغر و 
زوزه پر کرد و آن ها با قدم هایی لرزان و بدن هایی چروکیده و صورت هایی بسیار 
فرتوت در میانه ی تاالر و رو به آن موجود عجیب و غریب اجتماع کردند� موجوِد 
نامعلوم انتهای غار، که هنوز هم در نور سرخ شدید مشعل دسته ی پیرها پیدا 
نبود چیســت، دســت هایش را ـ اگر بشــود این نام را به آن ها داد ـ بر هم زد و 
در یک چشــم بر هم زدن سکوت مطلق برپا شــد� پیرهای اسرارآمیز به سرعت 
جهیدند و در حفره های تاریک توی دیواره نشســتند و پاهایشان را در هوا تاب 

دادند؛ پیرزن ها در سوی چپ و پیرمردها در طرف راست آن موجود�
او بی هیچ حرکت اضافه ای، تنها سرش راـ  اگر بشود نام آن را سر گذاشت! 
ـ باال آورد و یک جفت شــعله ی زرد در آن ُپرنور شد� گویی عالمتی بود بین او و 
پیرترهای توی حفره ها، چون فورًا یکی از پیرمردها گلویش را با ســروصدا، که 
پیدا بود پر از چرک و عفونت است، صاف کرد و آب دهانش را بر زمین انداخت 
و با صدایی بم و ابلهانه گفت: »عالیجناب! ما ناراحتیم و مجبوریم شــما را هم 

ناراحت کنیم! از این بدتر نمی شود که���«
به بقیه ی پیرها که چشم و ابرو می آمدند تا خبر را سریع لو ندهد پوزخندی 
احمقانه زد و فریاد کشید: »او دارد رشد می کند! دارد قوی می شود آن قدر که 

دیگر کاری از هیچ کدام ما ساخته نیست! وای! بدبخت شدیم!«
ناگهان جیغ پیرزن ها و فریاد دو پیرمرد دیگر بلند شد و هر پنج نفر از توی 
حفره هایشان بیرون جستند و بر سرش ریختند و با شدیدترین ضربه ها بدن او 

را بر سنگ ها کوبیدند!
پیرزن ها گازش گرفتند و پیرمردها دماغش را شکســتند اما با غرشــی که 
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از گلوی موجود مبهم در انتهای غار برخاســت، همه دوباره در حفره هایشــان 
چپیدند؛ موجود غرید: »این طور اســت؟ یعنــی روزگار خوش ما طبق همان 

پیشگویی های قدیمی و ابلهانه به آخر رسیده؟«
یکی از پیرزن ها با صدایی جیغ وار گفت: »ُدروج1  احمق، یک بار در عمرش 
راست گفت! نباید شما را می رنجاند� می خواستیم از شما قایمش کنیم��� بله! 

او به پیش بینی ها نزدیک شده!«
پیرمرد کتک خورده دوباره زیر لب تکرار کرد: »بدبخت شدیم!«

 موجود که حاال خوب پیدا بود رییس این گروه است، برای نخستین بار بر 
جایش روی ســکوی صیقلی و پهن، جابه جا شد، نور زرد در چشمانش فزونی 
گرفت و گفت: »خودش از این نزدیک شــدن به قدرت هایش خبردار شــده یا 

هنوز امیدی در بی خبری اش هست؟«
پیرزنــی دیگر که صدایــش کلفت و َتن اش تکیده بود، فریاد زد: »هســت 

ارباب! هنوز امید هست!«
ناگهان همه از حفره ها بیرون ریختند و یکصدا زوزه کشیدند: »می شود! تا 

روزی  که زنده است می شود همه چیز دوباره مال خودمان بشود!«
دروج هم با هیکل چاق و سنگینش در میان آن ها پا می کوبید، درحالی که 
از جراحت هایــی که یک دقیقه قبل بر او وارد کرده بودند خبری نبود! موجود 
مرمــوز این بار به آن ها توجهــی نکرد تا آزادانــه به هیاهویشــان ادامه دهند، 
هیچ چیز بیش از این نمی توانست او را در این لحظه ی اندوهبار تنهایی، نگران 

کند�
با صدایی که از تردید می لرزید، پرســید: »چطور این بدبختی پیش آمد؟ 
کســی می تواند ما را از این گرفتاری نجات بدهد؟ هرکه باشــد من ســراپایش 

1� دروغ� دیو دروغ و ناراستی و پیمان شکنی
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را نقــره��� نه! طال می گیرم و یک خانه از الماس و یک باغ از جواهر برایش در 
غارهایم درست می کنم� چه کسی می تواند؟«

پیرزِن ســوم از میان غوغــای هم قطارانش فریاد زد: »طبق پیشــگویی ها 
در آینده، مردی هســت که می تواند ما را از دســت او خــالص کند� آن مرد با 

دشنه اش از پشت به او نزدیک خواهد شد و او را در حال عبادت می کشد���«
همه با تمســخر روی دیوارها و سقف آویزان شــدند و معلق زدند: »ُهوُهو! 
عبادت! خوب اســت کــه وقت عبادت، خونش را می ریزند��� خوب اســت که 

این جور می شود! بگو آزی2 تو خوب تعریف می کنی!«
آزی عشــوه ی ترسناکی آمد و پشت چشمانش را که انگار سیاهی نداشت 
کمــی نازک کرد و ادامه داد: »بله، همین طور اســت دوســتان! او در آینده ای 
 نزدیــک، دشــنه را درســت در جایــی خواهــد زد کــه همه ی ما حســرتش را

داریم!«
ناگهــان موجود مرموز فریــاد زد: »من برای آینده اهمیتی قائل نیســتم! 

امروز! امروز چه کسی می تواند او را از پیش بینی ها دور کند؟« 
و بعد سعی کرد حواسش را جمع کند و زیر لب ادامه داد: »همین حاال هم 

خیلی دیر شده!«
این فکر، چهار ستون تن مبهم اش را مورمور کرد و دلش در هم پیچید��� 

سروصدای زیردستانی این گونه ابله و خطرناک، سرش را می برد طوری که 
دیگر حتی حوصله ی تذکر دادن به آن ها را هم نداشــت و می دانست دوباره و 

یک دقیقه ی بعد، کار خودشان را خواهند کرد!
حرکت کوچکی کرد و ناگهان در یک چشم برهم زدن از دل غار سیاه بیرون 

جست� 
1� دیو آز و افزون خواهی� دیوی که هرچه بخورد سیری ندارد! او را دشمن فرشته ی آتش دانسته اند�
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مناظر اطراف، تخته سنگ های ستبر و ارتفاعات عمیِق خاک و شن و آب را 
رو به باال پشــت سر گذاشت و در یک لحظه ی کوتاه تا سطح زمین، خودش را 
باال کشید� سعی کرد حس کند آن مرد، حاال در کجای زمین به انتظار الهامات 

نورانی خویش نشسته است�
هر قدر بیشتر باال می آمد نور بیشتر می شد و همه چیز رنگ  و بوی طبیعی 
خود را می گرفت و چهره و تن آن موجود، حالتی انسانی تر می یافت تا آن جا که 

ناگهان از دل امواج آرام یک رودخانه بیرون زد!
شــب بود و قرص کامل ماه بر رودخانه ی دائیتی می تابید� لحظه ای بر دو 
پایش ایستاد تا از تب وتاب این صعود، آسوده بشود؛ حاال مردی بود چهارشانه 
با ردایی ســیاه و بلند بر تن که بر امواج آب ایستاده بود، بی آن که خیس شود 

یا در آن فرو رود! 
نقابی سربی رنگ، شــبیه به چهره ی یک انسان بر صورت تاریکش زد و به 

راه افتاد� 
کســی در ســاحل، زیر نور مهتاب دیده می شــد که مرد مبهــم ـ یا اینک 
سیاهپوشـ  می دانست همان است که در پی اوست، پس گام هایش را سریع تر 

کرد تا حتی یک لحظه ی دیگر را از دست ندهد�
به سوی مردی شتافت که زیر نور ماه نشسته بود و ِسپیتمان نام داشت���

نقابدار، ردای ســیاهش را که در باد ساحلی متالطم بود، از پیش پا جمع 
کرد و بر ساحل قدم نهاد و گام  به گام به ِسپیتمان نزدیک شد� نگاهش را بر او 
دقیق کرد تا به یاد بیاورد در سراســر این نبرد طوالنِی سی ساله میان آن ها چه 

گذشته است�
ِسپیتمان هم او را دید و نگاه هایشان در هم تالقی کرد� ِسپیتمان پیراهنی 
ســاده بر تن داشــت و باد به شــدت در اطراف او می وزید و تــن و جامه ی او را 
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بــه حرکت می انداخت؛ ریش ســیاهش تا گریبان پایین آمــده و موی مجعد و 
بلندش بر شانه ها پریشان بود�

مرد ســیاهپوش نگاه در نگاه او پیش رفت و اندیشــید چشم های این مرد 
چقدر ُپرنفوذند و چقدر ریزبین و بی اشتباه! در پنج گامی او ایستاد و تماشایش 
کرد، این مرد کســی بود که بی آن که بداند، بیشترین زخم ها را بر تن او کاشته 

بود� سیاهپوش بی مقدمه غرید: »دست برنمی داری، ها؟«
یک گام پیش رفت تا وانمود کند عصبانی است ولی درواقع می خواست از 
زیر بار نگاهی به این سنگینی بگریزد� لحظاتی را در سکوت سپری کردند و بعد 
دوباره سیاهپوش لب جنباند: »این آخرین فرصت توست! به من بپیوند و تماشا 
کن چگونه همه چیز از آِن ما می شود� من تو را به جایگاهی ویژه خواهم رساند، 
نــه حتی وزیر یا معاون یا ولیعهدم، بلکه من تو را شــبیه به خودم و هم اندازه با 
خودم توان و قدرت بی پایان خواهم داد� می دانی که من نیرومندترین موجود 

دنیا هستم��� طوری لبخند می زنی انگار که نیستم یا تو باور نمی کنی؟«
ِســپیتمان گفت: »مقهور تو نمی شــوم زیرا تو تنها ســایه ی یک قدرتی و 
نیروهایت در برابر نیروی راســتین، ِبسان غبار در باد یا ابری در آفتاب، بخار و 
پراکنده خواهند شــد� تو راستین نیستی و من در نخستین گام های رهروی ام 

این را دانستم، اهریمن!«
اهریمــن را بادی ســخت در برگرفــت، وقتی که نامش برده شــد! چرخی 
سریع، گرد ِسپیتمان زد و در برابرش بر زمین نشست� این تنها انسانی بود که 

خود را این گونه با او برابر می کرد و او را خفیف می نمود! 
این تنها مردی بود که هر زخمش را با رنجی طاقت فرسا در یاد می آورد���

درست سی سال پیش از آن شب که اهریمن با ِسپیتمان سخن می گفت، 
زمین چهره ای دیگر داشت!
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این چهره را مردمان احساس نمی کردند اما موجودات نادیدنی در آسمان 
و زمین و اندرون آنان، خوب ُهرم تفاوت این شب را درک می کردند�

ُدغدو، همسر پوروشسپ، دقایقی پیش ِسپیتمان را به دنیا آورده بود و این 
تولد آ ن قدر تازه بود که مادر هنوز در اغمای پس از زایش به سر می برد�

نوزاد در آغوش پدر بود و همه ی خانواده با حیرت به او که چشم هایش باز 
و درشت بود، می نگریستند!

نــوزاد نگاه می کرد بر تمامی دورادورش و آن وقت که مادر به هوش آمد، در 
چشمان او خیره و لبانش به خنده گشوده شد!

هیچ همچون تازه متولدان دیگر نمی گریســت و نه حتی از ســر اتفاق، که 
حکیمانه می خندید!

صورتش سپید بود و لطیف؛ ابروانش سیاه بود و کم پشت� دهان کوچکش، 
بی دندان بود و لبانش ســرخ و خندان� سیاهی درون چشمانش بیش از آن که 

معمول چشم آدمیان است درشت بود و جذاب�
پدر دســتان نوزادش را که در ســرخی نور آتش اجاق و در ابتدای آن شب 
خنک بهاری، در هم مشت شده بود، بوسید و بویید و گفت: »فدای خندیدنت 
بشوم پسر زیبای درشت چشم و خندان، نامت را از پیش انتخاب کرده بودیم��� 

ِسپیتمان!«
و نوزاد را به سوی مادر که بی حال در بستر دراز کشیده بود و لبخند می زد، 

سپرد�
مادر گنجش را در آغوش کشید بی آن که بداند کسی را به جهان آورده است 
که نام تمامی آن ها را در کاینات بلند خواهد کرد��� کســی که نام سرزمینش و 
یاد حقیقت را در جهان برخواهد افراشــت��� و نام خدای را در سراسر هستی 

خواهد خواند و یادش را تا ابد بلند خواهد کرد�




