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تمجیدهاازسهگانهیِمهزاد
نوشتهیبرندونسندرسون

درزمرهیصدکتابعلمیتخیلیوفانتزیبرترانپیآر1

امپراتورینهایی
»دسیسه ها، سیاسی بازی ها و توطئه چینی ها به طرزی پیچیده در جهانی درهم تنیده 
شده اند که سندرسون با عمقی رضایت بخش و افرادی با شخصیت های تحسین برانگیز 

به آن جامه ی واقعیت پوشانده است.«
-بوکلیست  

»باورپذیری شخصیت های این کتاب حیرت انگیز است. وین قهرمانی ست فوق العاده 
دلسوز که سیر تکاملی اش در طول کتاب زیبا و واقع گرایانه ترسیم شده. سیستم جادو 
فوق العاده هوشــمندانه است و با جهان باورپذیر و پیچیده ای که وین و کلسیر در آن 
سکونت دارند، به خوبی درهم آمیخته است. این کتاب اولین جلد این مجموعه است، 
هرچند خود به تنهایی هم فوق العاده لذت بخش است و طرفداران این ژانر نباید زمان 

را برای شروع آن تلف کنند.«
-آرتی بوک ریویوز  

چشمهیمعراج
»این کتاِب سرگرم کننده به ویژه کسانی را راضی خواهد کرد که همیشه می خواستند 

بدانند چه اتفاقی پس از پیروزی آدم خوب ها می افتد.«
-پابلیشرز ویکلی  

1. NPR

»کشــمکش های وین با عشــق و قدرت، بخش هایی انســانی به حماســه ی جذاب 
سندرســون تزریق می کند... طرف داران فانتزی حماسی می خواهند به دنبال کردن 

وین و ماجراهای گروهش ادامه بدهند.«
-بوکلیست  

»مشــخصه ی سندرسون این است که کلیشه های فانتزی واالی مرسوم را می گیرد و 
دگرگونشان می کند و در آن شکست هم نمی خورد. وین قهرمانی است به زیبایی کامل 
و کشــمکش های او فوق العاده نوشته شده؛ پروراندن جهاِن کتاب هم مانند همیشه، 

غیرعادی و مجذوب کننده است.«
-آرتی بوک ریویوز  

»نهایِت اکشِن هیجان انگیزی که هر طرف دار ماجراجویی می تواند بخواهد.«
-لوکوس

قهرماندورانها
»سندرسون نابغه ای شرور اســت. واقعًا هیچ راه دیگری برای توصیف آنچه او موفق 

شده در جلد پایانی و استثنایی سه گانه ی مه زاد انجام دهد، وجود ندارد.«
-آرتی بوک ریویوز )مدال طال، انتخاب برتر(

»این ماجراجویی، ســه گانه ی فانتزی حماســی مه زاد را به اوجی غافل گیرکننده و 
هیجان انگیز می کشاند... حماسه ی فوق العاده ی سندرسون، با ارائه ی شخصیت های 
داســتانی پیچیــده و جذاب، ســؤال های دشــواری دربــاره ی وفــاداری، ایمان و 

مسئولیت پذیری مطرح می کند.«
-پابلشیرز ویکلی  

»طرف داران فانتزی حماسی سپاسگزار فرجام هیجان انگیِز چنین برداشت نوینی از 
این ژانر خواهند بود.«

-بوکلیست  



تقدیمبهِبتسندرسون،

که زمانی طوالنی تر از عمر من
فانتزی می خوانده،

و کاماًل سزاوار آن است که 
نوه ای به دیوانگی خودش داشته باشد.
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سپاسگزاری ها

بار دیگر احســاس می کنــم باید از کارگزار فوق العاده ام، جاشــوا بیلِمز و ویراســتار 
خارق العاده ام، موشــه ِفِدر تشــکر کنم. آن ها با این کتاب کاری اســتثنایی کردند و 

مفتخرم که فرصتی برای همکاری با ایشان داشتم.
همچــون همیشــه، گروه های نویســندگی خســتگی ناپذیرم تشــویقم کردند و 
بازخوردهایشــان را به من ارائه دادند: آلن الیتون، جانت الیتون، کیلین زوِبل، ِنیت 
هاتفیلــد، برایس کاندیک، کیمبال الرســن و امیلی ِاســکوروپ. خوانندگان آلفا که 
نســخه ای از این کتاب را در قالبی ابتدایی تر دیده اند و بــه من کمک کرده اند تا آن 
را به آنچه اکنون می بینید، تبدیل کنم؛ کریســتا اولِســن، بنجامین آر. اولِسن، میکا 
دموکس، ِاریک ِاهلرز، ایزی ویتینگ، استیسی ویتمن، کریستینا کاگلر، مگان کافمن، 
سارا بایلوند، سی. لی پلیر، ِاتان ِاسکارستت، جیلنا ُابرین، رایان خواردو و پیتر آلستروِم 

بی بدیل هستند.
کسانی هم هستند که مایلم از آن ها تشکر ویژه بکنم. آیزاک استوارت که برای این 
رمان طراحی نقشــه انجام داد، منبعی ارزشــمند هم در بخش ایده و هم نشانه های 
بصری بود. ِهِتر کربی برای کمک به من، توصیه هایی فوق العاده در رابطه با کارکردهای 
درونی اسرارآمیِز ذهن زنی جوان کرده است. از نمونه خوانی های چرستی استپلی و 

کایلینا ریچینز کمال قدردانی را دارم.
درنهایت، همچون همیشــه، از خانــواده ام به خاطر حمایت مســتمر، وفاداری و 

اشتیاقشان تشکر می کنم؛ به ویژه از برادرم، جردن.



پیشگفتار

»قوی باش، پسرم.«
حدود سال 2001 بود که این کلمات را نوشتم؛ اولین کلمات داستانی که درنهایت، 
آن را ِمه زاد نامیدم. کتاب آن موقع بسیار تفاوت داشت و شامل گروهی از فلزافسایان 
بود که قصد داشتند پادشاهی شان را سرنگون و خود را تبدیل به حاکمان جدید کنند. 
قهرمان داستان پســر جوانی بود، شاهد به قتل رسیدن خانواده اش که بعدتر به دست 

دشمنشان به عنوان پسر و شاگرد بزرگ شده بود.
ســرانجام آن کتاب را گذاشــتم کنار، اما عاشــق جادو و جنبه هایی بسیار از این 
رویدادنگاری شدم. وقتی در ســال 2003، باالخره کتابی )االنتریس( فروختم، آماده 
بودم تا باری دیگر شانسم را با این داستان امتحان کنم و داستان آشنای کنونی را به 
ویراستارم پیشنهاد کردم؛ دسته ای از دزدان، امپراتوری جاودان و اسراری به قدمت 

هزاران سال.
هرچند االنتریس نشان حضورم در جامعه ی فانتزی بود، ولی مه زاد چیزی است که 
من را واقعًا به عنوان یک نویسنده به شهرت رساند. تا به امروز، برداشت نوین گرایانه اش 
از کلیشه های فانتزی و ترکیبش با »جادوی سخت« که برای تعریف فانتزی حماسی 

دوران من به کار می روند، هر دو مشخصه های مسیر حرفه ام هستند.
ویراستارم در نوشتن این پیشگفتار از من پرسید، آیا می دانم چرا مه زاد به این خوبی 
دوام آورده اســت یا نه؟ بدیهی اســت که فقط یک عامل بر پایندگــی آن تأثیر ندارد. 
درواقع، حتی نزدیک شدن به همچین مبحثی خطر خودستایی را در پی دارد. به خوبی 
گاهم که بیشتر موفقیت یا شکست نویسندگان به چیزهایی بستگی دارد که کاماًل از  آ
کنترلشان خارج است: نقل قول شفاهی، گمارش تصادفی در قفسه های کتاب فروشی ها، 
و اعالم در زمان مناسب به نحوی که خبر آن درست و حسابی بپیچد. کتاب هایی بهتر از 
کتاب های من در یافتن مخاطب شکست خورده اند و هیچ تقصیری متوجه نوشتارشان 

نیست. پس اولین پاسخ به این سؤال احتمااًل »شانس محض« است.
هرچند، طینتی پژوهشــگرایانه دارم و نمی توانم جلوی خودم را بگیرم تا چیزی را 
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 تجزیه و تحلیل نکنم که باعث می شــود مه زاد به اصطالح تیک بخورد1 و به چند چیز 
هم اندیشیده ام.

اولینشــان ترکیبی اســت که در باال به آن اشــاره کردم. با توجه به شواهد فرعی 
)عمدتــًا نظر من، دوســتانم و افرادی که در همایش هــای آن زمان با آن ها صحبت 
کرده ام( در اواخر دهه ی 90 و اوایل دهه ی2000 میالدی، از فانتزی حماسی ستوهش 

بی چون و چرایی می شد.
من توانســتم به آن جمعیت )با بهره گرفتن از تجربه ی دیگــران(، نوعی فانتزی 
ارائه کنم که با به بازی گرفتــن انتظارات قبلی از این ژانر، آن ها را برمی آورد؛ قهرمان 
پیشگویی شــده، ارباب تاریکی، ماهیت جادو و قهرمان پروری. مه زاد کمی حال و هوای 
یک فانتزی کالسیک را مجسم می کند، اما به خوانندگان سنتی این ژانر، کلیشه هایی 

دگرگون شده ارائه می دهد.
هرچند درباره ی خوانندگان جدیدتِر این ژانر نیز به شــدت موفق عمل کرده است. 
داســتان در چارچوب کارآموزی وین، همچنان برای آن ها، از جادویی خالقانه و یک 
داســتان کالسیِک گذر عمر حکایت دارد. این ترکیب - بدبینی کلسیر به این جهان 
و حتی )تلویحــًا( در این ژانر، در ترکیب با اعجاب بی انتهای وین در مواجهه با جهان 

نو یافته اش - شاید مهم ترین دلیل موفقیت کتاب باشد. 
احساس می کنم انتشار داستانی کامل در یک جلد برای آن دسته از ما که )علی رغم 
عشقمان به مجموعه های بلند( تحت تأثیر ناخوشایند آن همه فانتزی حماسی طوالنی 
بوده ایم که زمانی در بازار وجود داشت، طراوت بخش و خستگی زاد بود. یکی از نظراتی 
که اغلب اوقات به من می دهند، قدردانی از این اســت که ِمه زاد به عنوان تک کتاب، 
خوب عمل می کند و سه گانه ی آن هم به نوبه ی خود کامل، منسجم و قوی است. به 

پایان رسیدن هر اثر هنری مزایایی دارد.
درنهایت، دلیل پایندگی مه زاد... ُخب، خوانندگان آن هستند. مردم این مجموعه را 
انتخاب کردند و واقعًا جذبشان کرد. هنوز می توانم اولین باری که مه ردایی ساخته ی 
هواداران را در یک مراســم امضا دیدم، به خاطر بیاورم. همه ی شــما این کتاب را با 

اشتیاق دنبال کرده اید که تا امروز من را شوکه و خجالت زده کرده است.
بابت ده سال شور و عالقه ، ده سال دفع و جذب و اسرار و ده سال مه زاد، ممنونم.

1. اصطالحی عامیانه به معنی چیزی که باعث می شود فرد به شیوه ای خاص رفتار کند. -م.
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گاهی نگران می شوم که شاید آن قهرمانی نباشم که همه می پندارند. 
که نشانه ها آشکار شده اند.  فیلسوفان به من اطمینان می دهند این همان زمان موعود است، چرا
اما هنوز از خودم می پرســم که فردی اشــتباه را برگزیده اند یا نه. مردمان بســیاری به من اطمینان 

کرده اند. می گویند آینده ی تمام جهان را بر بازوانم نگه خواهم داشت.
گر می فهمیدند قهرما نشــان، قهرمــان دوران ها، منجِی آن ها، به خود شــک دارد، با خود چه  ا
می اندیشــیدند؟ شاید هم اصاًل تعجب نمی کردند. به نوعی، این بیش از همه مرا می ترساند. شاید 

آن ها نیز همچو من، درون قلب هایشان دچار تردیدند.
وقتی به من می نگرند، آدمی الف زن می بینند؟

دیباچه

از آسمان خاکستر می بارید.
لرد ترستینگ1 اخم کرد و درحینی  که خدمتکارانش به سرعت دویدند تا سایبانی را 
روی سر او و مهمان ویژه اش باز کنند، به آسمان سرخ نیم روزی نگاهی انداخت. بارش 
خاکستر در امپراتوری نهایی چیز عجیبی نبود، اما ترستینگ امیدوار بود نگذارد کت و 
جلیقه ی قرمِز جدید و فاخرش که به تازگی با کشتی آبراه از خوِد لوتادل رسیده بودند، 
لک شوند. خوشبختانه، چندان بادی نمی وزید، پس به احتمال زیاد سایبان می توانست 

مفید باشد.
ترستینگ به همراه مهمانش، روی ایوان تپه ای کوچک مشرف به زمین های کشاورزی 
ایستاده بود. صدها نفر با روپوش های قهوه ای زیر بارش خاکستر کار می کردند و مراقب 
محصوالت بودند. در کارشان سستی ای به چشم می خورد؛ هرچند که درواقع شیوه ی 
اسکا ها2 چنین بود. رعیت بی فایده و تنبل بودند. آن ها شکایتی نمی کردند؛ عاقل تر از 
آن بودند که شکایتی بکنند. در عوض، صرفًا با سرهای به زیرافکنده کار می کردند و با 
بی تفاوتی و بی سروصدا مشغول بودند. شالق های سرکارگِر در حال عبور، چند لحظه ای 
1. Tresting 2. Skaa 

دیباچه
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وادارشان می کرد به درست کارکردن، اما به محض رفتنش، دوباره وامی رفتند.
ترستینگ به طرف مردی که همراهش روی تپه ایستاده بود، چرخید و اشاره کرد: 
»آدم پیش خودش فکر می کنه هزار سال کار کردن روی مزرعه، اون ها رو توی این کار 

یه کم ماهرتر کرده.«
الزام گر1 که ابرویی باال آورده بود، چرخید؛ انگار این حرکت را برای تأکید بر بارزترین 
ویژگی اش، خال کوبی های پیچیده ی نقش بسته بر پوست اطراف چشمانش، انجام داد. 
خال کوبی ها بزرگ بودند و از باالی پیشــانی تا اطراف بینی اش را کاماًل می پوشاندند. 
این فرد یک پرالن2 کامل بود؛ درواقع، یک الزام گر بســیار مهم. ترستینگ در عمارت 
اربابی اش الزام گر های شخصی خودش را داشت، اما آن ها فقط کارگزاران جزئی بودند 
که چند نشــان اندک اطراف چشمانشان داشتند. این مرد با همان کشتی آبراهی3 از 

لوتادل آمده بود که لباس جدید ترستینگ را آورده بود.
الزام گر همان طور که برمی گشــت تا اسکاهای کارگر را تماشــا کند، گفت: »باید 
اسکا های شهرنشین رو ببینی، ترســتینگ! راستش این ها در مقایسه با اون هایی که 
توی لوتادل هستند، خیلی کاری به حساب می آن. تو روی ... اسکاهات در اینجا کنترل 

مستقیم بیشتری داری. گفتی در ماه چند تاشون رو از دست می دی؟«
ترستینگ گفت: »اوه، شش تا یا همین حدود. بعضی هاشون از شالق و کتک خوردن 

از دست می رن، بعضی ها هم از خستگی.«
-فراری چی؟

ترســتینگ جواب داد: »هیچی! اون اوایل که این زمیــن رو از پدرم به ارث بردم، 
چند تایی فراری داشــتم، اما خانواده هاشون رو قتل عام کردم. بقیه سریع حساب کار 
خودشــون رو کردن. من  هیچ وقت کســایی رو که با اسکاهاشون مشکل دارند درک 
نمی کنم - اگه از این جونورها یه زهرچشــم درست و حســابی بگیری، راحت می شه 

کنترلشون کرد.«
الزام گر که در ردای خاکستری اش بی سر و صدا ایستاده بود، با سر تأیید کرد. خشنود 
به نظر می رســید که اتفاق خوبی بود. اســکا ها درواقع جزو دارایی های ترســتینگ 
نبودند. آن ها مثل تمام اسکا ها متعلق به لرد فرمانروا4 بودند؛ ترستینگ فقط آن ها را 
از خداوندگارش اجاره کرده بود، درســت همان طور که برای خدمات الزام گرهای لرد 

فرمانروا پول پرداخت می کرد.

1. Obligator 2. Prelan 
3. Canal Boat 4. The Lord Ruler 

الزام گر نگاهش را به زیر انداخت و ســاعت جیبــی اش را نگاه کرد، بعد نگاهش را 
به سوی خورشید چرخاند. با وجود بارش خاکستر، امروز خورشید نورانی بود و به رنگ 
سرخی خونین و فروزان پشت سیاهِی دودِی آسماِن باالسر می درخشید. ترستینگ 
دستمالی درآورد و پیشــانی اش را پاک کرد، شکرگزار بود که در برابر گرمای نیم روز 

سایبانی دارد و سایه ای.
الزام گر گفت: »بســیار خب، ترستینگ! پیشــنهادت رو همون طور که درخواست 
کردی به عرض لرد ونچر1 می رسونم. به ایشون از عملکردت در اینجا، گزارش مطلوبی 

خواهم داد.« 
ترســتینگ جلوی خودش را گرفت تا نفسی از ســر آسودگی نکشد. برای هرگونه 
قرارداد یا معامله ی تجاری بین اشــراف زاده ها، یک الزام گر به عنوان شاهد الزم بود. 
درحقیقت، حتی الزام گرهای پایین رتبه ای مثل آن هایی که ترستینگ استخدام کرده 
بود، می توانســتند به عنوان شاهد عمل کنند؛ اما اینکه الزام گر بر خود استراف ونچر2 

تأثیر بگذارد، اهمیت بسیار زیادی داشت.
الزام گر به طرف او چرخید. 

-من همین بعداز ظهر از طریق آبراه راه می افتم.
ترستینگ پرسید: »به همین زودی؟ امکانش نیست برای شام بمونید؟«

الزام گر پاسخ داد: »نه، هرچند مایلم موضوع دیگه ای رو هم باهات در میون بذارم. من 
فقط به دستور لرد ونچر اینجا نیومده ام، بلکه ... اومده ام تا مسائلی رو برای بخش تفتیش 

عقاید3 بررسی کنم. شایعه شده خوش گذروندن با زن های اسکا رو دوست داری.«
ترستینگ برخود لرزید.

الزام گر لبخند زد؛ به احتمال زیاد قصد خلع ســالح کردن او را با این حرف داشــت، 
اما برای ترستینگ هراس انگیز از کار درآمد. الزام گر گفت: »نگران نباش، ترستینگ! 
اگه درباره ی اقداماتت واقعًا نگرانی وجود داشــت، به جای من، یه مفتش پوالدین4 رو 

می فرستادن اینجا.«
ترســتینگ ســرش را آهســته تکان داد. مفتش.  هیچ وقت یکی از آن موجودات 

غیر انسانی را ندیده بود، اما داستان هایی درباره شان شنیده بود. 
الزام گر که نگاهش را به طرف مزارع برمی گرداند، گفت: »من از کارهایی که با زنان 
اسکا می کنی راضی بودم، چیزهایی که تا حاال اینجا دیده ام و شنیده ام، نشون می ده که 

1. Lord Venture 2. Straff Venture 
3. the Canton of Inquisition 4. Steel Inquisitor 
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همیشه گندکاری هات رو تمیز می کنی. مردی مثل تو که کارآمد و اهل تولیده، می تونه 
توی لوتادل ترقی کنه. چند سال دیگه کارکردن، چند تا معامله ی تجاری فوق العاده و 

کی می دونه چی می شه؟«
الزام گر رویش را برگرداند و ترستینگ لبخند زد. این یک وعده، یا حتی ستایش نبود. 
در بیشتر موارد، الزام گرها بیشتر مأموران اداری یا شاهد بودند تا کشیش، اما شنیدن 
چنین ستایشی از طرف یکی از خدمتگزاران خوِد لرد فرمانروا...! ترستینگ می دانست 
برخی اشراف الزام گر ها را پریشان کننده می پنداشتند و برخی هم مایه ی زحمت، اما 

در آن لحظه، ترستینگ از خوش حالی می توانست این مهمان برجسته اش را ببوسد.
ترستینگ به طرف اسکاها برگشت که بی سر و صدا زیر خورشیِد خونین و پوسته های 
سسِت خاکســتر کار می کردند. ترستینگ همواره اشراف زاده ای روستایی بود که در 
مزرعه اش زندگی می کرد و درباره ی اینکه شاید روزی به خود لوتادل نقل مکان کند، 
رؤیا می بافت. درباره ی مراسم رقص و مهمانی های پر از زرق و برق و دسیسه شنیده بود 

و این برایش هیجانی بی پایان به ارمغان می آورد.
پیش خودش فکر کرد باید امشــب رو جشــن بگیرم. دختر جوانی که در کلبه ی 

چهاردهم زندگی می کرد، از مدتی پیش چشمش را گرفته بود...
دوباره لبخند زد. الزام گر گفته بود چند سال دیگر کارکردن... اما اگر کمی سخت تر 
کار می کرد، آیا می توانست به این پیشرفت سرعت بدهد؟ جمعیت اسکاهایش تازگی ها 
افزایش پیدا کرده بود. شاید اگر کمی بیشتر به آن ها فشار می آورد، می توانست تابستان 
امســال محصول بیشتری داشــته باشــد و قراردادش را با لرد ونچر بیشتر از میزان 

توافق شده تمدید کند.
ترســتینگ وقتی داشت گروه اسکاهای تنبل را تماشا می کرد، سرش را تکان داد. 
برخی با کج بیل هایشان و بقیه روی دست ها و زانوها کار می کردند و خاکستر را از روی 
محصوالت تازه از زمین رســته کنار می زدند. نه شکایت می کردند، نه امیدی داشتند و 
به ندرت به خود جرئت اندیشیدن می دادند. اصلش هم همین بود، چون اسکاها چیزی 

جز این نبودند. آن ها ...
یکی از اســکا ها که نگاهش را باال آورد، ترســتینگ خشــکش زد. مردی که با او 
چشم درچشــم شــد، جرقه نه، شــعله ی مبارزه طلبی در چهره اش زبانه می کشید. 

ترستینگ تا به آن زمان چنین چیزی ندیده بود، به خصوص در چهره ی یک اسکا. 
ترستینگ در واکنش به او، قدمی به عقب برداشت. همچنان که اسکای راست قامِت 

عجیب و غریب خیره خیره نگاهش می کرد، لرزی سراسر بدن ترستینگ را درنوردید.

و اسکا لبخند زد. 
ترستینگ نگاهش را از او گرفت و با عصبانیت گفت: »کوردون1!« 

سرکارگر خشن به سرعت از شیب باال رفت. 
-بله، سرورم؟

ترستینگ چرخید و خواست اشاره کند...
اخم کرد. آن اســکا کجا بود؟ اســکا ها را که با سرهای خمیده و بدن های آلوده به 
دوده و عرق کار می کردند، به ســختی می شد از هم تشخیص داد. ترستینگ در حال 
جست وجو مکثی کرد. فکر می کرد می داند کجاست، اما جای آن اسکا خالی بود و از 

کسی خبری نبود.
اما، نه. این امکان نداشــت. مرد نمی توانست به این ســرعت از میان گروه ناپدید 
شــده باشد. کجا ممکن بود رفته باشــد؟ باید جایی همان جاها می بود و با سری که 
 آن موقــع فروافتاده بود، کارش را ادامه می داد. بااین حال، آن لحظه ی سرکشــی اش 

نابخشودنی بود.
کوردون دوباره پرسید: »سرورم؟«

الزام گر کناری ایستاده بود و با کنجکاوی تماشا می کرد. عاقالنه نبود که آدم بگذارد 
او بداند یکی از اسکاها بسیار گستاخانه عمل کرده است.

ترستینگ اشاره کنان دستور داد: »اسکاهای اون بخش جنوبی رو یه کم سخت تر به 
کار بگیر. حتی برای یه اسکا هم خیلی دارن تنبلی می کنن. چند تایی شون رو بزن.«

کوردون شانه ای باال انداخت، اما سرش را به تأیید تکان داد. این دلیل چندانی برای 
 ضرب و شــتم کارگرها به حساب نمی آمد، اما برای  ضرب و شتم آن ها چندان نیازی هم 

به دلیل نداشت.
هرچه نباشد، آن ها فقط اسکا بودند.

کلسیر داستان هایی شنیده بود.
حکایت هایی از روزگاری دور شنیده بود که خورشید قرمز نبود. روزگاری که آسمان 
کنده از دود و خاکستر نبود، روزگاری که گیاهان برای رشد تقال نمی کردند و اسکا ها  آ
برده نبودند. روزگاری پیش از لرد فرمانروا. بااین حال، آن دوران تقریبًا به فراموشــی 

سپرده شده بود. حتی از افسانه ها هم چندان اثری باقی نمانده بود.
کلسیر خورشید را تماشا کرد، چشم هایش در پی قرِص سرخ فام غول پیکر می دوید 
1. Kurdon
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که داشت به سوی افق غربی می خزید. مدتی طوالنی در سکوت و تنها در مزارع خالی 
ایســتاد. کاِر روزانه تمام شده بود؛ اســکا ها گروهی به کلبه هایشان بازگشته بودند. 

به زودی توده ی مه از راه می رسید.
کلســیر درنهایت آه کشید، سپس برگشت تا راهش را از میان معابر و شیارها پیش 
بگیرد و از البه الی کپه های بزرگ خاکســتر حرکت کرد. سعی می کرد روی گیاهی 
پا نگذارد، اگرچه مطمئن نبود چرا خودش را  به زحمت می اندازد. به نظر نمی رســید 
محصوالت ارزش تالش و زحمتش را داشته باشند. گیاهان زرد با برگ های پژمرده ی 

قهوه ای هم به اندازه ی کسانی که مراقبشان بودند، افسرده به نظر می رسیدند. 
کلبه های اسکاها در نور رو به افول نمایان شدند. کلسیر همین حاال هم می توانست 
توده ی مهی را ببیند که داشت شکل می گرفت و با ابری کردن هوا، به ساختمان های 
تپه مانند ظاهری عجیب و غریب و ناملموس می بخشید. کلبه ها بی نگهبان بودند؛ هیچ 
نیازی به نگهبان نبود، چراکه با فرارســیدن شــب، هیچ اسکایی جرئت بیرون رفتن 

نداشت. ترسشان از مه بیش از حد قوی بود.
کلسیر با نزدیک شدن به یکی از ساختمان های بزرگ تر فکر کرد باید یه روز ترسشون 

رو از اون مداوا کنم، اما همه چیز به وقتش. در را کشید و گشود و رفت داخل.
گفت وگو فورًا قطع شد. کلسیر در را بست، سپس با لبخند چرخید تا با حدود سی 
اسکای حاضر در اتاق روبه رو شد. در گودال وسط اتاق، آتشی بی جان می سوخت که 
رویش دیگی بزرگ و ُپر از آب بود و ســبزیجات هم بر سطحش شناور بودند؛ مراحل 

آغازین شام. البته سوپ بی مزه ای می شد، هرچند بویش وسوسه انگیز بود.
کلسیر با لبخند گفت: »شــب همگی به خیر!« و بقچه اش را کنار پاهایش گذاشت 

روی زمین و به در تکیه داد. 
-روزتون چطور گذشت؟

کلماتش ســکوت را شکست و زنان دوباره مشغول آماده کردن شام شدند، هرچند 
گروهی از مردان که پشت میز زمختی نشسته بودند، همچنان با قیافه هایی ناراضی به 

کلسیر نگاه می کردند.
ِتِپر1، یکی از اسکاهای ارشد، گفت: »کل روزمون با کار گذشت، مسافر! چیزی که تو 

خوب تونستی ازش فرار کنی.«
کلسیر گفت: »کار مزرعه هیچ وقت خیلی مناسب من نبوده، برای پوست ظریفم کار 

بیش از حد دشواریه.« 
1. Tepper 

لبخند زد و دســت ها و بازوانش را که با الیه الیه جای زخم های باریک خط خطی 
شده بودند، باال گرفت. زخم ها پوستش را پوشانده و در طول دست هایش کشیده شده 

بودند، انگار جانوری چنگال هایش را بارها به باال و پایین دستان او کشیده باشد.
ِتِپر خرناس کشــید. جوان تر از آن بود که ارشد باشد. احتمااًل  به زحمت چهل سال 
داشــت؛ حداکثر پنج سال از کلسیر بزرگ تر بود. بااین حال، این مرد الغر و استخوانی 

سیمای کسی را به خود می گرفت که دوست دارد مسئول باشد.
تپر عبوسانه گفت: »وقت سبک سری نیســت. وقتی ما یه مسافر رو پناه می دیم، 
انتظار داریم کار احمقانه ای انجام نده و باعث سوءظن نشه. امروز صبح که از مزرعه 

دررفتی، باعث شدی بقیه شالق بخورند.«
کلسیر گفت: »درسته، اما اون آدم ها ممکن بود  به خاطر وایستادن سِر جای اشتباه، 
فس وفس کردن یا سرفه کردن موقع عبور سرکارگر هم شالق بخورند. یه بار دیدم یه نفر 

فقط  به خاطر این کتک خورد که اربابش می گفت بیجا پلک زده.«
ِتِپر با چشمانی باریک شده و حالتی خشک نشسته بود، دستش روی میز قرار داشت 

و چهره ا ش هم نفوذناپذیر می نمود.
کلسیر آهی کشید و چشمانش را به اطراف چرخاند. 

-باشه. اگه می خواید من برم، می رم.
 بقچه اش را روی دوش انداخت و با بی خیالی در را کشید و باز کرد.

مه غلیظ بالفاصله از میان در به درون جاری شــد، به کندی از اطراف بدن کلسیر 
عبور کرد و روی زمین دوباره به هم پیوســت و همچــون حیوانی مردد روی خاک 
خزید. چند نفر از ترس نفس نفس زدند، هرچند بیشترشان بیش از حد بهت زده بودند 
که صدایی ازشــان دربیاید. کلسیر لحظه ای ایســتاد و به انبوه مه تاریک خیره شد، 

جریان های لغزان مه با زغال های اجاق کمی روشن شده بود.
- در رو ببند. 

کلمات ِتِپر یک درخواست بود، نه دستور.
کلسیر درخواست را انجام داد، در را بست و سیل مه سفید را بند آورد. 

-مه چیزی نیست که فکر می کنید. بیش از حد ازش می ترسید.
زنی زمزمه کرد: »کســایی که پا توی مه می ذارند، روحشون رو از دست می دن.« 
کلمات او  سؤالی را پیش می کشید. کلسیر در میان مه راه رفته بود؟ پس، چه اتفاقی 

برای روحش افتاده بود؟
کلسیر فکر کرد فقط اگه می دونستید. 



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذى مرغوب با زمينه ى ِکِرم استفاده می کند، زیرا
این کاغذ نور را کمتر منعكس می کند و درنتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذ سبك تر از کاغذهاى دیگرست و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن آسان ترست.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذ درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر

سایت هوپا
www.hoopa.ir

            کانال تلگرام هوپا
https://t.me/hoopabooks

           اینستاگرام هوپا
hoopa_publication

کتاب فروشی های هوپا
www.hoopabooks.ir


