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برایایرانخانمزیباوبچههایش
وبراینوروزکهبهچشممنبزرگترینحماسهیماست.





جهـان این داسـتان بـا شـخصیت ها، جغرافیا،  
آداب و رسـوم و ماجراهایـش سـاخته ی تخیـل 
نویسـنده اسـت، هرچند از متون کهـن فراوان 
الهـام گرفتـه و کوشـیده تفسـیر و گاه روایتی 
تـازه بر اسـاس »آن و جاِن« فرهنگ و اسـاطیر 

ایـران به دسـت دهد. 



 

-میترسمپریچهر،تونمیترسی؟
پریچهربهسویجمشــیدبرگشت،بهچشمهایکشیدهوسیاهاونگاهکردکه
برقآتشمشعلهادرآنمیدرخشیدولبخندیبزرگوروشنزد:»ترس؟توبا
اژدهایآهنجنگیدیومابامارومرداب،توباهزارسربریدهسخنگفتیومابا
ساکناندوزخ،توازآتشتاریکگذشتیوماازدریایخون.خیالنمیکنمدیگر

چیزیدردنیامارابترساند!«
جمشیدبهاونگاهکرد،بهچشمهایش،سبزمثلجنگلهایبانیانوموهایش
کهســپیدترشدهبود:»راستمیگوییاماازفراموشــکاریآدمیمیترسم...از
اینکهزمانبگذرد،نهیکســالودهســال...سدههاوهزارهها،وقتیهیچکدام
ازمانباشــیمودیگرکســیبهیادنیاوردچرانفرینشدیموچگونهقدمبهقدماز
آنسیاهیگذشتیم...میترسمماوآنچهبرماگذشتفراموششودودوبارهاز

آسمانخاکستربباردواززمینماربجوشد...«
پریچهرگفت:»برایهمیناجازهندادیاوشــیدرســتونهایشکارراخراب

کند؟«
جمشیدســرتکانداد.»اماآنهاهمدربرابرهزارههاییکهپیشروستدوام
چندانینخواهندداشــتبهتاالرجاوداناندلبستهاموبهکتابزرینامامیدانم
چهتندبادهاخواهدآمد،چهروزگارانیبراینســرزمینخواهدگذشــت...آنرا
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میبینم،تندبادهاییســختترازطوفانهاییخمرکوس1کههمهچیزراباخود
خواهدبرد...«

هــواهنوزتاریکبودوهمهیمردممنتظِرطلــوعآفتابدراولینبامدادبهار
چشــمبهدماوندداشتند.نخستینسالگردشکستننفرینبودوآغازجشنهای
نوروز.هردوبرجایگاهبلندیزیردروازهیدالورانایستادهبودند.پریچهربازوی
اورابهدلداریگرفت»حقداری،شایدتنهاترسباقیماندهیماهمینباشد...
اما...نگاهکن!«وباسربهمیدانروشنازمشعلهاوشلوغازصدایخندهوآواز
وگفتوگووبهخوانبزرگنوروزیدرپایبرجزماناشــارهکرد:»ســتونهای
شــکارویرانمیشود،کتابزرینشــایدبهتاراجزمانبروداماایننشانهها،این
خوان،ترانههاورســمها...اینچیزیاستکهبرایشانباقیخواهیمگذاشت...
مثلســنگهاینشانهبرراه.همینازدستمابرمیآید.شایدروزیداستانما
رافراموشکنند،کهفراموشمیکنند،میدانم،اماهربارنوروزرابههمشادباش
بگویند،هربارکهبرسفرهیجشنشانشمعببینند،ماهیوسبزهوآینهبگذارند،
هربارکهپیروزهاباصورتهایسیاهولباسسرخمردمرابخندانند،ازخودشان
خواهندپرســیداینهمهبایدمعناییداشتهباشد!همینکهبپرسندبساست...
باالخرهکسیپیداخواهدشدکهداستانمارابرایشانحکایتکند.حکایتکوه
روانوبارانخاکستررا،داستانروزیکهخورشیدازحرکتماندوماخودزمان

ساختیم،بادساختیموگوشبرآوازدروازههابستیم...«
جمشــیدبهردیفسروهایجواننگاهکردکهدردوسویمیدانکاشتهشده
بود،هفتسروآنسوبهیادهفتخوانیکهاوازآنگذشتهبودوهفتسرودیگر
اینسوبهنشانهیگذرمردمازهفتخوانخود.نهالهاییازَاَبرکوه،قدیمیترین
سروستانجهانبازماندهازدورانقدیمزمین،بازماندهازسالهایسختنفرین.

میدانستهیچکدامبدونهمنمیتوانستندازآننفرینبگذرند.«
چشمازمیدانگرفتوبهپریچهردوخت:»راستمیگویی.همینکهبپرسند
بساست...باالخرهکسیپیداخواهدشدکهداستانمارابرایشانحکایتکند...«

1. طوفان مرکوس: طوفان سهمگین »َمرکوس«، طوفان یخ. اهورامزدا به جمشید خبر داد که آن طوفان اهریمنی 
در راه است و جهان را منجمد و نابود خواهد کرد و به او دستور داد تا قلعه ای بسازد و انسان ها و از هر جانور یک 

جفت و از هر گیاه و رستنی دانه ها و نهال هایی را به قلعه ببرد تا همه در آن ایمن باشند.





1
»ماهمهازاینجاخواهیمرفت،َجمنیکچهر1!پسرتهمورث،بامابیا!«

شبنبود،روزنبود،تاریکنبود،روشننبود،سالهابودخورشیدنیمهجانبه
یالدماوندچسبیدهبود،نهباالمیآمدونهفرومیافتاد.جهاندرغروبیابدیرها

شدهبود.
»ازاینزمیندیگرگیاهینخواهدُرســتوازاینآسمانبارانینمیبارد،َجم

نیکچهر!پسرتهمورث،بامابیا!«
بادنبود،طوفاننبود،ابرنبود،باراننبودامازمینیکســرهمردابیبزرگبود
کهمردمانتازانودرآنفرومیرفتند،مردابیازگلوجانورانیمردهکهآهســته

میپوسیدندوبویعفونتشانهواراسنگینکردهبود.
ازآسمانخاکسترمیباریدواززمینمارمیجوشید.

»شاِهچهرایزد!اجازهمیدهید؟«
صدایراســتاناورابهخودآورد.دیگرکسیاورابههمراهیدعوتنمیکرد،

1. َجم یا جمشید یکی از مهم  ترین شخصیت های اساطیری ایران است. در روایت های کهن هندوایرانی )آریاییان 
پیش از مهاجرت و جداشدن از هم( او نخستین انسان و نخستین شهریار است. در روایت های بعدی ایرانی او از 
شاهان سلسله ی پیشــدادی و فرزند تهمورِث دیوبند است. او قلعه ی »َجمکرد« را ساخت و زمین را برای مردم 
وســیع کرد. بسیاری چیزها مثل بافت پارچه از ابریشم و رنگکردن لباس، استخراج سنگ های قیمتی و ساخت 
جواهرات، عطرها، ســاختن ایوان و حوض برای خانه ها، مربوط به دوران اوست. خوراک های بسیاری را او کشف 
و به ســفره ی مردم اضافه کرد مثل شکر و انواع شیرینی. نوروز نیز از یادگاران اوست. در اوستا و متون کهن از او 

با عنوان »َجم زیبا« یاد شده است.
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کسیاوراجمنیکچهرنمیخواند.آنصداهارادربیداریخوابدیدهبود.پاسخ
راستانرانداد.

جم،آخرینشاهپیشــدادی1،برایواِنبلندکاخایستادهبودودرتاریکروشن
هوابهسرزمینشنگاهمیکرد؛بهمردمیکهبابدنهایتکیده،سرتاپاپوشیدهدر
پارچههایپشمینمناک،باترسواحتیاطازدروازهیغریبانمیگذشتندودر
بارشانبوهخاکسترگممیشدند.برجزمان،تاریکومتروکدرمیانهیمیدان،تا

نیمهدرخاکسترفرورفتهبود.
صدایگفتوگویچندنفرازسمتپلکاِنپشتسرمیآمد.نمیخواستبشنود.

نمیخواستبداندچهرویدادهاست.
اینمیدانراهمیشهدوستداشــت.گاهیکهغمسنگینمیشد،اینجا،بر
ایوانطبقهیســومقصرمیایستادوآنرادرروزهایباشکوهوشبهایروشن
گذشتهبهیادمیآورد؛وقتی...خورشیدروزنههایمربعشکلبرِجزمانراروشن
میکرد،نوربهشــکلنوارهایبلندوباریکازروزنههایبرجتاآنســویمیدان
میرفتوبهســتونهایدروازهیدالورانمیتابیدونشانمیدادچهساعتیاز

روزاست.
-شاهچهرایزد!

کابوسدوبارهآغازشــدهبودوچارهایجزروبهروشدنباآننداشت.برگشت.
راستان،فرماندهگروهجانسپارانونگهبانویژهیاوکهدرلباسسیاهوبنفش
آراستهاشبهفاصلهیچندقدمدورترایســتادهبود،عذرخواستوتوضیحداد:

»مردیکشتهشدهوقاتلرابهاینجاآوردهاند.آنهارامیپذیرید؟«
جمبیحوصلهگفت:»چرااینجا؟«

راستانقدمینزدیکترشــد:»دانایاندادگرهمهرفتهاند.دادگاهینیستو
کسیجزشمانمیتواندحکمدهد.«

پسآخریندادگرانهمرفتهبودند!جممیدانســتناچاراســتبهموضوع
رســیدگیکند.بابیمیلیسریتکانداد.راســتاننگهبانراصدازدتانزدیک
شــود.زنیکهازصورتالغرواستخوانیاشنمیشدسنشراحدسزد،ازپلهها

1. پیشــدادیان نخستین سلسله ی پادشاهی در اساطیر ایران و شــاهنامه هستند. پیشدادی، نخستین کسی که 
قانون آورده است، معنا می شود.
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باالآمد.نگهبانیمیانسالپشتسراوبودونوکنیزهاشبهپهلویزنمیسایید.
دامنوســینهیلباسکهنهیزنودستراستشتامچ،خونینبودودردست

دیگر،نیمهایازیکگردهنانسیاهرادرمشتمیفشرد.
هردوبافاصلهازجم،همانجانزدیکنردههاییکهبهپلکانمیرسید،ایستادند.
نگهباناحترامکردوتوضیحداد:»اینزنراباخنجریدردســتدیدهاندکهبر
جنازهیپیرمردینشســتهبودهوهمانجانانمیخورده.پیداستگلویمردرا

دریدهونانشراربودهاست.«
رفتارزنبرایجمعجیببود.درچشمهاییکهبهاودوختهشدهبود،نهترس
بود،نهامید.چشمهایشدوتکهشیشهیتیرهبودندکههیچنوریراازخودعبور

نمیدادند.
نگهبانپرسید:»فرمانچیست؟«

جمبیحوصلهگفت:»آنکهکســیراکشته،گردنزدهخواهدشد؛اینحکم
دانایاندادگراست...امامن...«

جملهاشراناتمامگذاشــت.بعدازچندلحظــهمکث،چنانکهتصمیمشرا
ازپیشگرفتهباشــد،ادامهداد:»اورابهسیاهچالبیندازید.تاروزمرگشآنجا

بماند.«وفکرکرد:»هیچنمیخواهمشیونوالتماسبشنوم.«
امازننهشــیونکشیدنهالتماسکرد.بیاعتنابهاوونیزهایکهبهپهلویش
میساییدنانرابهدهانبردولقمهایدیگرَکندوبهآرامیشروعبهجویدنکرد.
جمفکرکرد:»نگاهشکن،حتیاندکلذتیازخوردننانیکهبهخاطرشمردی

راکشتهنمیبرد،ازنانیکهخودنیزبهخاطرشخواهدمرد!«
نگهبانبازویزنراگرفتوکشیدوبهسمتپلکانبرد.جمچرخیدتابهآنها
پشتکند،امادریکلحظهقبلازآنکهروبرگرداندازگوشهیچشمدیددست
نگهبانبهســویلقمهنانباقیماندهدردســتزنرفت.ایستادتاآنچهراروی
میدادببیند.بهنظرمیرســیدنگهبانمطمئناستکهاوآنهارانمیبیند.زن
نانرادرمشتفشردوپشتشپنهانکرد.نگهباننیزهرابهپهلویاوفشرد.زن
بازویشراازدستاوبیرونکشید.راستانکهمتوجهشدهبود،بهنگهبانپرخاش

کرد:»چهمیکنی؟«
باصدایراســتان،زنونگهبانهردوبهسویجمبرگشتند.نگهبانترسیده
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اززنفاصلــهگرفت.زنآراموباتأنــیباقیماندهینانرادوپارهکرد.تکهایرا
دردهانگذاشت؛چشمدرچشــمنگهباندوختودستشرابهآنسوینردهها
درازکــردوتکهیدیگرنانرارهاکردتابهگنــداببیفتد؛چنانکهاینآخرین
کاریاستکهمیتواندانجامدهد؛آخرینآیین.نگهبانبهسوینردههادوید.از
نردههاخمشد.انگارمیخواســتازمیانزمینوهوانانرابگیرد.زنپایشرا
رویبرآمدگینردههایسنگیگذشتورویلبهیپهنآنایستاد.دهانشهنوز
بهآرامیمیجنبید؛انگاردلشنمیآمدلقمهنانرافرودهد.راســتانبهسویزن
دوید.جمبیحرکتایستادهبود،انگارهمهچیزرادرخوابمیبیندوپاهایشدو
ستونســنگیاندکهبهزمینچسبیدهاست.زنسرشراچرخاندوچندلحظه
کهگوییبهاندازهیساعتیطولکشید،بهجمخیرهشد.زمانکشمیآمد.زن
لقمهینانرافرودادوبیهیچحرفیبهعقبخمشــدوپیشچشماوخودرابه

پایین،بهگندابپرازمارفروانداخت.
راســتانازنردههاخمشدهبود؛دســتشفضایخالیراچنگزد.نگهبانبا

افسوسبهگندابنگاهمیکرد.
راستانبرگشــتوچنانضربهایبهتختسینهیمردزدکهبهدیوارخوردو
بهتندیگفت:»میخواســتینانشرابگیری!لقمهایکهبهبهایجانشفراهم

کردهبود.«
نگهباننهبهراســتان،کهروبهجمجوابداد:»کسیکهحکمشمرگاست،

نانبهچهکارشمیآید؟«
راستانغرید:»حکمشزندانبود،نهمرگ.«

نگهبانبازویشراازمیانپنجههایراستانبیرونکشیدوگفت:»مگرفرقی
همدارند؟«

جمبهراســتاناشــارهکردکهنگهبانراازآنجاببردودستورداد:»برنگرد.
میخواهمتنهاباشم.«

ازاینهمهمصیبتخستهبود.نمیخواستبهآنهافکرکند.بهدورنمایشهِردر
حالویرانیخیرهشد؛همهیتصویرهایزیباازخاطرشرفتهبودند.انگارزنهنوز
دردرونسینهیاوسقوطمیکرد...میافتاد،میافتادوهرگزبهزمیننمیرسید...

-هنوزاینجاایستادهای؟
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صدایپریچهراورابهخودآورد.نمیدانستچقدرگذشته.برگشتوبهپریچهر
نگاهکرد.چگونهمیتوانســتدراینفالکتچنینزیباباشــد؟چشمهایشدر
آنصورترنگپریده،دوزمردســبزبودندکهبابرقیمالیموخســتهدردنیای

نیمهتاریکمیدرخشیدند.
پریچهرســبدیراکهازنانهایکوچکتیرهوبرشهایبسیارنازکگوشت

خشکشدهپربود،برلبهینردههایایوانگذاشتوکنارشایستاد.
جمگفت:»میدانیباسبدیازنانچقدردرخطری؟چراخودتآنراحمل

میکنی؟آستیاکجاست؟همینچندلحظهپیش...«
پریچهرســرتکانداد:»دوستدارمخودمبرایبچههانانببرم.حالمرابهتر
میکند...وآنزن...میدانم.خبرشراآوردند...هرروزهمیناست...جیرهی
غذاکمترمیشــودوطمعوگرسنگیبیشتر.حاصلشهمیناست،کشتههایی
کهدرهرگوشهیتاریکافتادهاند...حاالکههمهیدادگرانرفتهاند،برایحکم

مجازاتپیشتوخواهندآمد...«
جمگفت:»بهحکمنیــازینبود.زنخودرابهگنــدابانداخت...بیآنکه
لحظهایتردیدکندیابترسد،خودشراپرتکرد...حکمشراخوددادهبود.«

پریچهرآهیکشــیدوساکتماند.جمگفت:»بهراستانبگودیگرالزمنیست
برایچنینچیزهاییازمندستوربخواهند.حکمامروزبرایهمهقابلاجراست.«

پریچهربهسادگیجوابداد:»خواهمگفت.«
جمانتظارنداشتپریچهرهممانندراستانونگهبانبامرگزنچنانمواجه
شــودکهگوییامریروزمزهاست،اماانگاربود.انگارآنچهزیرپایش،درطبقات

پایینقلعهمیگذشت،ترسناکترازآنبودکهخیالمیکرد.
بعدازسکوتیطوالنیگفت:»اینهارامیبینیوهنوزامیدداری؟«وبهسبد

ناناشارهکرد.
پریچهرلبخندزد:»امید؟شــاید.امابههرحالنمیشــودبچههاراگرســنه
نگهداشت.هرکدامدویاسهنانمیگیرندوگاهیاندکیمیوهیخشکیاگوشت

نمکسود.همینجیرهیمردمقلعه؛کمکیبرایخانوادههایشان.«
جمگفت:»بچههاییکهنمیآیندچه؟آنهاالیقگرسنگیاندچوننمیخواهند

قصههایتورابشنوند؟«
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اینهمانخنجریبودکهجممیدانستمیتواندسینهیپریچهررابدرد.پس
چراآنرابهزبانمیآورد؟اینبیرحمیازکجامیآمد؟پریچهرمیدانستراست

میگویدامانمیدانستچهکاردیگریازاوساختهاست؟
همیشه،اززمانشاهانپیشین،هنگامجنگوقحطی،تماممردمدرقلعهپناه
میگرفتند،اماجمبعدازآخرینجشــنوماجرایسوءقصدبهجانش،درهارابه
رویمردمبستهبود.هرچنددراینشرایطفرقچندانیهمنداشت،زیراذخیرهی
غذایانبارها،دیگربرایتماممردمکافینبودوقلعهنمیتوانستکسیراازخطر

مارهایابارانبیامانخاکسترمحافظتکند.
جممدتهابودکهدیگرباپریچهرمخالفتینمیکرد.اورابهامیدهایبیهودهاش
واگذاشتهبود.زمینمیپوسیدوجهانازهممیپاشیدوپریچهرهنوزبهپافشاریو
اصراربهبچههایادمیدادتاالفبایادبگیرند،داستانهایقدیمیازیادرفتهراازروی
کتابهایکهنهینموربخوانندورویتکهپوستهایباقیماندهرونویسکنند.

جمگفت:»شدهدربیداریخوابببینی؟چشممرابستهبودمومیدیدممرا
بهنامقدیممصدامیکردند،جِمنیکچهرپسرتهمورث.«

شــنیدننامقدیمشاززبانخودشحتی،برایشاندکیعجیب،خوشــایندو
صمیمیوهمزمانآزاردهندهبود.پریچهردســتشرابهنرمیرویدســتجم

گذاشت:»وایننامتوراخشمگینمیکرد؟«
جــمباتردیدگفت:»نه!دررؤیایمهمیشــهمرابهنامقدیمــممیخوانند،اما
دشمنیدرصدایشاننیست؛نهمثلدنیایبیداری.مثلقدیمصدایممیکردند،

میخواستندباآنهابروم...«
پریچهرخاکسترراازشانههایاوتکاندوبالبخندیشیطنتآمیزگفت:»پس
هنوزمیشودشاهچهرایزدراجمنیکچهرخواندومجازاتنشد!پسدنیابهپایان

نرسیده.دستکمهنوزنرسیده!«
جمسرشرابهسویاوچرخاند.هنوزدیدنآستینخالیاوورِدکمرنِگزخِم
قدیمیرویصورتش،قلبجمراازعشق،سپاسگزاریواندوهمیفشرد،امادر
همانحالمیتوانستاوراازخشمدیوانهکند.وقتیپریچهرلببازمیکردوجم
ازدهاناوصدایدشمنانشرامیشنید؛دشمنانیکهدرسیاهچالهامیپوسیدند

تاکسیصدایشانرانشنود.
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گفت:»شــدهدربیداریچشــمببندیوببینیکهزمانمیگذرد،صبحشب
میشودوشبصبح؟«

بعــددوبارهبهبرجچهارگوشمیانهیمیداننــگاهکرد:»گاهیچهچیزهای
ســادهایبرایآدمیآرزومیشــود.میدانیچقدرازآخرینبارکهبرجزمانرا
روشندیدهایممیگذرد؟نه!حتینمیدانیمچقدرگذشتهاست.چندروزیاچند

ماهیاچندسال.«
پریچهربالحنیگرموتشویقکنندهگفت:»گاهیبیابچههاراببین.میبینی
بیآنکهخورشیدطلوعکندوسالبگذردبزرگمیشوند...زماْنآنهاهستندو
گردشماهوآفتاب...برایآمدنورفتنشــانطبلهازدهمیشوند.درستمثل
آنکهطلوعوغروبراخبربدهیم.همهخوابوبیداریشــانراباصدایطبل

دبستانآنهاهماهنگمیکنند.«
جمچیــزینگفت.خوداوهموقتخوابوبیــداریاشراباطبلیکهبرای
آمدنکودکاننواختهمیشــدتنظیممیکرد،هرچندطبلهادرزمانهایمعین
زدهنمیشدند.زمانمعینیوجودنداشت.ازوقتیآفتابازحرکتایستادوبرج
زمانخاموششد،هیچوسیلهیدیگریبرایسنجشدرستزمانوجودنداشت.
پریچهرخودهروقتخیالمیکردوقتمناســبیاست،دستورمیدادتاطبلرا
سهباربادرنگاندکیمیانهرنوبتبزنندتاهمهیکودکانآنرابشنوندوتانوبت
سومخودرابهتاالربزرگدژنبشت،کتابخانهیقصر،برسانند.طبل،درزمانپایان
کالسهمدرسهنوبتپیاپیزدهمیشدتااگرکسیازخانوادهشانباقیماندهبود

برایبردنشانبیاید.
پریچهردستجمرانوازشکردوگفت:»راستانرادیدم.ماجرایمرگزنرا

گفت.آمدمتوراببینم،اماحاالبایدبروم.بچههامنتظرند.«
پیشازآنکهبرودتعارفکرد:»کمینان؟«

جمبهنشانهیآنکهمیلندارددستتکانداد.پریچهربهسختیسبدرابایک
دستبلندکردوپیشازآنکهراهبیفتدبرایچندلحظهمرددایستاد.باصدایی
آهستهومحتاطگفت:»دلمبراینامتتنگشدهبودجمنیکچهر.«جمحرکتی
نکرد.چیزینگفت.شــایدنشــنیدهبود.پریچهربهسمتپلکانبزرگراهافتاد؛

راهیکهبهتاالردژنبشتدرطبقهیدومقصرمیرفت.
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جمروینیمکتســنگیبزرگیکهپایههاییبهشکلپنجهیشیرداشتوبه
نردههایایوانچســبیدهبود،نشست.سرشرابهنردههایمرمریتکیهدادواز
میانگلوبرگهایسنگیتراشخوردهیزیبا،بهسرزمینشنگاهکرد؛بهمیدان
خالیوبرجخاموش،بهخانههاکهازپشــتپردهیلرزانخاکســترمحوبهنظر

میرسیدند.خستهبود.چشمهایشرابست...
...بازوهاوســینهاشبازنجیریســردکهدندانههایتیزشگوشــتتنرا
میدرید،محکمبســتهشــدهبود.زیرپایشدریاییازدودتیرهوذراتخاکستر
بود.بهباالیســرشنگاهکرد؛انتهایزنجیردرانبوهدودهایتیرهگممیشد.
آویختهمیانزمینوآســمان،مشرقومغربشگمشــدهبودوشمالوجنوب
یکیبود.ازدوددرمیاندودآویختهشــدهبود.جمشیدازسرما،ناچاریوترس
میلرزید.زنجیرگوشتخواردورتنشهرلحظهتنگترمیشد؛گوییناخنهایی
درسینهاشفرومیرفتندتابهاستخوانبرسند.بهحلقههانگاهکردوازوحشت
لرزید.حلقههایزنجیر،دســتهایبریدهایبودندکهگوییهنوزجانداشتند
واوراتنگدرخودمیفشــردند.ناخنهایتیزشاندرتنجمشیدفرومیرفت.
جمشــیددستهارامیشناخت؛دســتهاییمردانهکهبارهاآنهارابهدوستی
فشردهبود،دســتهایکودکانباانگشتهایینازکونرمکهحاالبهماهیهای
کوچکگوشــتخوارمیماندندودستهایظریفوبیخونزنانیکهبارهابهاو

نانگرمتعارفکردهبودند.
صدایطبلبلندوهراسآورمیکوفت.گوییلشــکریازدشمنانبهسویاو
میآمدندواوپناهینداشــت.فریادزد.زنجیرهیدســتهاازهمبازشدندواو

وحشتزدهبهدریاییازدودوخاکسترفروافتاد.
همچنانکهفریادمیزد،چشــمهایشرابازکردوبهنردههایســنگیچنگ
انداخت.حسمیکردهنوزدرحالسقوطاست؛فرومیرود،فرومیرودوهرگزبه

زمیننخواهدرسید...صدایطبلمیآمد.
کســیبازویشراگرفت.سرشرابرگرداندووحشتزدهبهانگشتهایبلندو
الغرپریچهرکهمحکماوراگرفتهبودند،نگاهکرد.ترســید؛ازوحشتفریادزدو
خودراعقبکشــید...صورتپریچهرآرامبود.دستشرابهنشانهیتسلیمباال

آورد:»چیزینیست...چیزینیست...نفسبکش...فقطخواببود...«
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پریچهرچشمگرداندتاببیندکسیازخدمتکاراندرنزدیکیهستیانه.آستیا
مثلهمیشــهنزدیکشبود.آمادهوباجامیازآبکمیدورتر،پشــتستونیکه
نیمیازتنالغرواســتخوانیاشراپنهانمیکرد،ایستادهبود.پریچهراشارهای
کردتانزدیکبیاید.جامراازآستیاگرفتوچنانکهآستیاببیند،اندکیازآنرا
نوشیدوسپسجامرابهلبهایجمکههمچناندرخودمچالهشدهبود،نزدیک

کرد:»دیگرتمامشد...کمیبنوش«
آبتلخبودوبویتعفنمیداد.جمدســتاوراکنارزدوچنانکهانگاراورا
نمیشناسدبهپریچهرنگاهکرد:»چراباقطرهسّمیدراینآبمرانمیکشیتااو
آسودهرونشاندهدوبهآرزویشبرایگرفتنسرزمینمنبرسد؟«وپوزخندی

تلخزد:»شایدتوراجانشینخودکند!«
پریچهرکاسهرابهلبهایشچسباند:»بنوش.کابوسمیبینی.بنوش!«

جمآبرانوشید.لرزشتنشآرامگرفت.چندلحظهبعد،هوشیارترشدهبود،
امــاچنانکهگوییباخودحرفمیزندگفت:»هربار،هرروز،همینکهچشــم
میبندم...آندستهارامیبینم.منآندستهارامیشناسم...آندستهای

بریدههربارمرامیانچاهیازخاکستررهامیکنند...«
پریچهربیآنکهبرگردد،بااشارهیدستآستیارامرخصکردوبازویجمشید

رابهدلداریفشرد:»راستانکجاست؟نبایدتوراتنهابگذارد.«
جمگفت:»نمیخواهمنزدیکمباشد.مرادربرابرچهچیزیمحافظتمیکند؟

نفرینیکهازآسمانمیبارد؟«
جمهمچنانکهمیکوشیدبرخودمسلطشود،ازجابلندشد.دستهایشرابه
لبهینردهیایوانتکیهدادوهمچنانکهبهشهرخیرهشدهبودگفت:»وصدای

طبل...صدایلشکردیوآژنگبود...«
پریچهرگفت:»نه.تنهاصدایطبلکوچکاست.خبرپایاندرسرامیدهد.«
جمهمچنانآشــفته،بهپریچهرخیرهماندهبود:»دیگرطبلنزنید!اینصدارا

ممنوعمیکنم.«
پریچهرگفت:»راهدیگریبرایخبرکردنکودکاننیســت...چطورمیتوانی

آنراممنوعکنی؟«
جمبیتوجهبهحرفپریچهرباهمانلحنخستهوبیزارادامهداد:»هیچکسحق
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نداردبرهیچطبلیبکوبدیادرهیچشیپوریبدمد،مگرآنکهبخواهددشمنیاش
رابامنیابااینسرزمیننشاندهد...ایندستورمناست.کابوسهایمروشناند،
صدایطبلآژنگومارهاوزنجیرها...دشــمنبسیارنزدیکاست.بایدلشکری

بفرستیم...«
پریچهربهآرامی،چنانکهگوییخبریروزمرهرامیدهد،گفت:»دیگرکســی

نماندهنهلشکری،نهسربازی.«
جمگفت:»پسخوشحالباش.چیزیکهمیخواستیاتفاقافتادهاست.«

پریچهرگفت:»خوشحال؟گفتم،هشداردادمتابلکهاتفاقنیفتد.«
بعددســتشرابربازویاوگذاشتوباهمدلیگفت:»کابوسهایتباتوحرف
میزنند!زنجیرهاودستهاییکهمیشناسی...کهگوشتتنترامیدرند...جم!

رهایشانکن،شایداینکابوستمامشود.«
پریچهردیدجمکههمیشــهبهتندیوبیهیــچمکثیمخالفتمیکرد،حاال
ساکتماندهاســت،باجرئتبیشتریادامهداد:»دســتکماوشیدرراببخش
نیکچهِرمن...بااوحرفبزن.اوکابوسهایترامیشناسد.میتواندمعنایشانرا

بهتوبگوید.باورکن،اینتنهاراهچارهاست.«
خطوطاندوهدرچهرهیجمجایخودرابهدوخطمحکمدرکنارهیلبهای
برهمفشــردهداد.بالحنیبهسختیآهنگفت:»اینچارهکهتومیگوییخود

کابوسیدیگراست.«
پریچهرباخستگیگفت:»نهتنهاتو،کهمن،اینمردم،اینقلعه،همهبهاونیاز
داریــم.توهمهچیزرارهاکردهایوبدونارگُبد،ادارهیاینجاازتوانمنخارج
است.همهرفتهاند.نظمنگهبانیقلعهازهمگسیخته.خودتدیدی.هرروزدر
سایهوتاریکیکسیراپیدامیکنیمکهنانشراربودهاندومردهیانیمهجانرهایش

کردهاند...اینهارااوسامانمیداد...«
جمپوزخندزد:»مرگهمهجاهست؛چهفرقمیکنددرگوشهایتاریکبارگی
بریدهیادرروشنی،ازگرسنگیبمیریم؟خیالمیکنیایننفرینویرانیباآمدن

اوتماممیشود؟«
صدایچندکودکازپایینپلکانوسیعشنیدهشد.

پریچهرگفت:»کاربچههاتمامشده،بایدبهیکیازخدمتکارانبگویمآنهارااز
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راهمارهاردکند.توبهتری؟چیزیمیخواهی؟«
جمبهسمتاوبرگشت:»راِهمارها؟«

پریچهرتوضیحداد:»بخشیازآنپلسنگیکوتاهمیانباغبدخشان،میدانی
کجارامیگویم؟مردماســمشراگذاشتهاندراهمارها.ازاینجاپیدانیست،امااز
ایوانغربیطبقهیاولدیدهمیشود.گندابتانزدیکپلباالآمدهوگاهیمارها
دردستههایچندتاییدردوسویسنگفرشحرکتمیکنندوبچههامیترسند.

گفتهامخدمتکارهابچههاراازآنجاردکنند،مباداخطریداشتهباشد.«
جمپرسید:»بعدازآن؟«

پریچهرگفت:»اگرکسیراداشتهباشند،کناردرهایشرقیقصرمنتظرشان
میمانندواگرنه،یکیازخدمتکارهاآنهارامیرساند.«

جمگفت:»راهامنترینیست؟«
پریچهرگفت:»اینکوتاهترینراهاســت،خوب،راههایدیگرهمچندانامن
نیستند.راستشرابخواهیگاهیمیترسماگرمارهابزرگترشوند،بهبچههاحمله

کنند.«
جمگفت:»نشــانهیدیگریازاینکهمردماردوشودیوآژنگباهمهمدست
شــدهاند.«وبازلحظههاییطوالنیساکتماند.گوییامکانوقوعآنچهپریچهر
گفتهبودرادرذهنخویشمیســنجید.روبهپریچهرکرد،نگاهشسردوخیره
بود:»چرارهایشاننمیکنی؟شایداگراینهمهقصهوافسانهبهاندازهینیملقمه
سیرشانمیکردیابهقدرشعلهیشــمعیمیتوانستگرمشانکند...اماکمی

دیرتریازودتر،سرنوشتشانمرگاست.«
پریچهرحرفینزد.دستکماینجاحقباجمبود.کودکاننانمیخواستندو
گرما،وپریچهرتنهامیتوانستبرایشانقصهبگوید.روزهایزیادیبودکهدیگر
باشاهمخالفتینمیکرد،اماازکارشهمدستنمیکشید.دستشراپیشآورد
تاگونهیاورابهدلداریلمسکند.جمسربرگرداندودستپریچهردرنیمهراه

فروافتاد.


