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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است که محتوایش کتابی که در دست دارید هدیه

ی غیرسودجویانه هرنوع استفاده بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استخوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی  .تاز محتوای آن با ارجاع به متن آزاد اس

حساب زیر واریز کنید و به کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را 

اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا  (sherwin_vakili@در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

توانید هایشان مینوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیهمچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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ba tashakore faraavan va ebraze sepase 

bikaraan baabate yariha va talaashhaye 

dustani ke dar naqdo baznevisiye in asar 

mara yari kardand.  Hoseine shahraabiye 

aziz babate naqshe katalizoriye 

binazirash,  arashe hejaziye gerami 

babate naqdhaye arzeshmandash,  va kave 

moeyni babate sakhtgirihaye be ja va 

sazandeash.  Bedaan omid ke hamvaare shado 

sarboland baashand.  
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 پیش درآمد

 

شورش ست.  سطورهتاریخ کیهان آکنده از راز و رمز ا سی میها و بلواهای عادی به ا یابند و از دل های قومی دگردی

سه ستان به مخزنی چنین غنی شوند. پس این که های غرورآمیز ملی زاده میجنگهای خونین حما تاریخ خیزش ایلوپر

سانه شگران تاریخبرای ظهور اف ست. مورخان و پژوه شده، امری طبیعی ا های کیهان کتابها و مقاله های رازآمیز تبدیل 

 ای از ابهام پنهان اسييت. در اند، اما همچنان کلیت این ماجرا در هالهی این جریان تاریخی منتشيير کردهبسييیاری درباره

سناد و مدارك زیادی وجود دارد. از بایگانیمورد رازهای این حادثه هایی طوالنی که از هزاران مجله و فیلمِ ی مشهور ا

شده و به دست نژادهایی  اند، تا گزارشهایی رسمی که با لحنی یکنواخت و خسته کنندهمربوط به آن دوران گردآوری 

ساالر نگارش یافته سیارهاند. به تازگی یکی دیوان شهور نژاد دازیمدا از  سبت از کارگردانانِ م ستگان، فیلمی به ن ی هم

ی زندگی قهرمان این ماجرا ساخت. اما متاسفانه به خاطر محوریت رمزگان وابسته به حس بویایی در فیلم، دقیق درباره

 بخش مهمی از نژادهای فاقد زبان بویایی قادر به فهمِ آن نیستند. 

ی امنیت جمهوری بازخوانی و منابعِ یاد شييده، اطالعاتی که پس از مرا از مِزِ یک افسيير ادارهاز میان تمام اسييناد 

اند. شده، اهمیتی ویژه دارد. این افسر از مردم نژاد دازیمدا بوده و در بیشتر اسناد تاریخی با نام سرگرد به او اشاره کرده

به دال فاوت، همچون قهرمانی بزرا میامروز او را در هر دو قلمروی جمهوری و امپراتوری،  ند. یلی کامال مت تای سييي
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سترس  سب محرمانه از د شده، برای مدتها در قلمرو امپراتوری مولوك با برچ ستخراج  سر ا اطالعاتی که از مِز این اف

شته می شگران دور نگه دا سلطنتی مولوكپژوه شوده شد. اما به تازگی بخش مهمی از بایگانی  ها بر روی مورخان گ

 ی این اسناد است. است. داستان ایلوپرستان به روایت سرگرد، یکی از پرطرفدارترین بخشهای منتشر شدهشده 

شان را در قالبی زبانی ترین تجربهزنند و جزئیاتِ حتا بدیهیدانند که مردم دازیمدا مدام باخود حرف میهمه می های

ی خاطرات این افسييير به ویژه برای موجوداتی که دهی بازخوانی شيييکنند. به همین دلیل نسيييخهبرای خود بازگو می

سی کهکشان کمتجربه سیا سبت به رخدادهای  ستان ندارند، یا ن ستند، گویاتر از ی دست اولی از جنبش ایلوپر اطالع ه

شنایی مردم  سرگرد را برای آ شار خاطرات  ست. از این روست که ترجمه و انت شهای رسمی یا روایتهای عامیانه ا گزار

 ی زمین با این ماجرا مناسب تشخیص دادم. سیاره

ی کیهان در مناطق ی دانش عمومی دربارهقانون توسعه")موسوم به   66این ترجمه در راستای بند پ از قانون 

( مصوب وزارت فرهنگ جمهوری سوم کیهانی، انجام پذیرفته است. از آنجا که زمانِ کوتاهِ دوامِ تمدنهای "دورافتاده

پرتاب »ی طوالنی سایر فرهنگهای کیهانی همخوانی نداشت، متنی که در دست دارید با روش پرهزینه زمینی با عمر

 به گذشته منتقل شد و در اختیار اهالی زمین قرار گرفت. « زمانی

شته، باید اعتراف کنم که قانع کردن مقامات وزارت  شار این اثر نقش کوچکی دا سانی که در انت به عنوان یکی از ک

صاحب فرهنگ سیاری از  شوار بود. ب سیار د شار این کتاب ب سانی را فاقد اهمیت میبرای انت ستند و نظران تمدن ان دان

گذاری برای انتشار این اثر در واقع دور آوردند تا ادعا کنند که سرمایهاثر بودنش در تاریخ عمومی کیهان را شاهد میبی

شاید انتقال اطالعات به تمدن انسانی به بروز نوسانها و اختاللهایی  ریختن منابع مالی است. برخی هم نگران بودند که

ایسيييت که در ای نامنتظره بینجامد. و این نگرانیی رخدادهای آینده منتهی شيييود و به فاجعهناپذیر در خمینهبینیپیش

ه در ویرایش این اثر بسييیار مورد تمام پرتابهای زمانی به گذشييته وجود دارد. حتا یکی از دوسييتان زمینیِ نگارنده نیز ک

نظر بود. همچنین کسييانی بودند که معتقد بودند اصييوال انجام این کار کمکم کرد، در این مورد با مقامات غیرزمینی هم
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اسييت، چرا که حوادن نقل شييده در این داسييتان، در واقع هزاران هزار سييال پس از انقرات آخرین تمدنهای فایدهبی

 اند، یا رخ خواهند داد!از کیهان رخ دادهای دیگر زمینی در گوشه

به هر حال، از آنجا که در جمهوری به عنوان یک قاعده انتقال اطالعات در میان تمدنهای دورافتاده امری نیک و در 

سعه ستای تو سوب میرا سرمایهی فرهنگی مح شده، شود، و در قوانین جمهوری به  صریح  ستا ت گذاری در این را

ستیم منابع ال شتهزم برای ترجمهتوان صان گذ ص آینده -ی این اثر را فراهم آوریم. در این میان البته رای تاثیرگذارِ متخ

سانی حتا با انتقال دهها برابرِ این داده سی وزارت فرهنگ کیهانی هم مهم بود، که اعالم کردند تمدن ان ها هم نقشی شنا

صورت، با غلبه شت کیهان بازی نخواهد کرد. به هر  سرنو سائل اداری بی در  شکالت و م شمارِ دیگر، پول و بر این م

 اسناد الزم برای ارسال این اثر به زمین فراهم آمد. 

ای که به داد، و گزارشيهای باور نکردنیهایی که از غیاب دانشيگاههای چند نژادی بر زمین خبر میبا وجود شيایعه

ای از این ی این سطور، قرار بر این شد که ترجمهست نویسندهکرد، بنا به درخواانزوای مطلق مردم این سیاره اشاره می

سىمتن به زبان   شود -از کهنترین و زیباترین زبانهای زمینی- فار سیاره ى بوم، و در اختیار خوانندگان تهیه  قرار این 

شوار بود، چون بخش مهمی از واژگان و مفاهیم بکار ترجمهگیرد.  سیار د شده ی این متن برای نگارنده ب ه کار گرفته 

ی خاطراتی برگرفته شييده بود که زمانی در مِز یک دازیمدا وجود داشييته در متن اصييلی، از رمزگذاری مبهم و پیچیده

سیار تفاوت دارند.  شاید بتوان آنها را  است. دازیمداها موجوداتی پرنده و هوشمند هستند که با جانداران بومی زمین ب

 ای محکم و گِرد، الکی بر پشت و سری با چشمها و شاخهای فراوان!، با تنهپایی بالدار تشبیه کردبه هشت

شکل از عالیم  صل با زبانی مت ست که دازیمداها در ا شزد کردن این نکته کافی ا شواری کارِ ترجمه، گو در ذکر د

به به همین دلیل در  کنند. متن اصييلی این روایتگویند و با ترشييح مواد بودار با هم ارتباط برقرار میبویایی سييخن می

هایی بسیار خوب از این متن به زبان تصویری و صوتی تهیه شده کل برای آدمیزادگان نامفهوم بود. خوشبختانه ترجمه

ی زبان معیار جمهوری را با ی فارسييی، نسييخهی این اثر مبنا قرار گرفت. نگارنده برای نوشييتن ترجمهبود که در تهیه
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سخه سیار بهره برد، که های ارزندهاد و به ویژه از راهنماییی زبان مولوك تطبیق دن سپاندا از نژاد موگای ب ستاد مارا ی ا

 جا دارد همین جا از او تشکر کنم.

ندن این متن به فارسيييی، این بود که برخی از واژگان مرسيييوم در زبانهای معیار کیهانی به  تنها راه برای برگردا

شود. از ا سیار تفکیک برابرنهادهایی زمینی ترجمه  شم دازیمداها ب ین رو به ناچار برای طول موجهایی از نور که در چ

ای و مبهمِ انسانی برای رنگها بسنده کردم. بوها هم در حد امکان ی ده بیست کلمهنمایند، به خزانهشده و رنگارنگ می

ا معیار اصلی فرت کردم. مفاهیمی که به عناصر مشابه زمینی برگردانده شدند. در این مورد ترکیب شیمیایی موادِ بوزا ر

در کل با فرهنگهای انسانی بسیار تفاوت داشتند و ترجمه کردن برخی از آنها نیاز به نگاشتن چندین جلد کتاب داشت، 

شدن صر معنایی که ترجمه  شدند، و برخی از عنا شناتر جایگزین  شوك با مفاهیمی آ سانی باعث  شان به زبانهای ان

شد، حذف شدند. این کار در حد امکان با وسواس انجام ی عاطفی به خوانندگان میروانی، یا لطمه فرهنگی، نابسامانی

ی انقرات یک نژاد منزوی وجود دارد که ناپایداری روانی این مردم و گرفت، چون دست کم یک گزارش معتبر درباره

 دنی دیگر ساخته شده بود. داند که در تمشان را پیامدِ نمایش فیلمی فلسفی میخودکشی دسته جمعی

ی نقل اطالعات و ترتیب زمانی رخدادها بود. خاطرات در یک مورد، اما، به متن اصلی وفادار ماندیم و آن هم شیوه

دازیمداها به دلیل عادتشيييان به حرف زدن با خود، منبع خوبی برای بازسيييازی روایتها و حوادن اسيييت. ولی این 

سازی یرعادی به یاد میموجودات رخدادها را به ترتیبی غ شکلی درهم ریخته در خاطرات خود باز آورند و زمان را به 

 کنند. می

در این متن برای حفظ حال و هوای راوی، زمان بندی حوادن به همان شکل اصلی باقی مانده است. تنها بر مبنای 

انندگان زمینی پرهیز شييود. در مورد مدارك تاریخی، زمان و مکان را به ابتدای هر تجربه افزودیم تا از سييردرگمی خو

کرد. اما در مورد زمان ای که تجربه در آن واقع شييده بود، کفایت میمکان رخدادها کار سيياده بود. اشيياره به نام سييیاره

سئله پیچیده صلهم ساس فا شود هر بخش دقیقا در چه زمانی رخ داده، یک بار بر ا ی زمانی تر بود. برای آن که معلوم 

شتم مطلق بین  شخص کردم، و مثال نو ، که در اینجا «سی روز پیش از پایان»رخداد و پایان روایت خاطرات، زمان را م
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شدم با عبارتی  شهای پیاپی از نظر زمانی منظم نبودند، ناگزیر  ست. از آنجا که بخ صود از پایان، زمان ختم روایت ا مق

صله شان دهم. بندیگر فا سر هم را هم ن شت  شتهی زمانی بندهای پ شاره به زمان مطلق، مثال نو سه »ام ابراین پیش از ا

، که یعنی سييه روز بعد از رخدادی که در بند قبل خواندید. این پیچیدگی را به حسيياب ناهمخوانی سيياختار «روز بعد

 ذهنی دازیمداها و انسانها بگذارید.

سرگ سه تن که  شتند. در واقع  صیت راوی وجود دا شخ صلی، چند  نامیده « مرد تنها»رد، کاهن و همچنین در متن ا

شييدند، روایتگران داسييتان بودند. افزودن نام این راویان به هر بخش از داسييتان خواندن متن را بیش از حد پیچیده می

یافت، اسيييم راویمی ید  ندن درخواه که در جریان خوا به دالیلی  با تِییر قلم کرد. برای همین  ها را حذف کردم و 

شهای مختلف روایت ر سمبخ سه قلم و ر شده که به ترتیب به مرد ا از هم تفکیک کردم. بنابراین متن با  شته  الخط نو

تنها، کاهن و سرگرد تعلق دارند. حال و هوای هر بخش به قدر کافی گویا هست و معلوم است که چه شخصیتی آن را 

 تجربه کرده است. 

 

سوم کیهانی،  شزد کنم که بر مبنای قانون حمایت از حقوق مولف در جمهوری  هرنوع در پایان، باید این نکته را گو

ست، اما تمام حقوق مادى این اثر به  ستفاده از اطالعات این متن با ذکر مرجع آزاد ا مترجم و راوی این اثر به زبانهای ا

سوم کیهانى بردارى از ایهرنوع بهرهپس تعلق دارد. زمینی  ساس قوانین جمهورى  سنده بر ا ن اثر بدون مجوز کتبى نوی

 قابل پیگرد است.در سراسر کهکشان ممنوع و 

 

روین وکیلىش  

5/2/1380  

13/5/1385  

10/12/1387  

17/11/1392  
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 رِگا -ده ثانیه پیش از پايان 

سازی که تبرزینش را در آن لحظه شت  سرنو سمِ همی  شاره باال برد و به ر سویم ا شهپرِ بالهایش به  نژادانش، با نوك 

پراکند. کرد، به ایزدی خشمگین و ویرانگر شبیه شده بود. هر جنبش بالهایش موجی از بوی گرم خون را در اطراف می

بگیرم، پاهایم را زیر  نمود، بالهایم را برای فرار گشودم. برای آن که زودتر شتابهرچند گریختن از چنگش ناممکن می

شنواییشکمم جمع کردم و پره شهایم را خواباندم. به این ترتیب قدرت  ستم ام کاهش یافته بود، اما هنوز میی گو توان

آمد.  بوی تندِ پرهای ی کمی پشت سرم پیش میطنین باز و بسته شدنِ بالهای عظیمش را بشنوم، هنگامی که با فاصله

دانسييتم که بختی برای گریز ندارم. در تمام کیهان هیچ دازیمیدایی نبود ر مِزم پیچیده بود و میاش دبلندِ آفتاب خورده

یده بازان ورز ند حریفِ من، یعنی یکی از سييير مان یک مولوك بپرد. آن هم مولوکی  ند سيييریعتر از  ی ارتش که بتوا

 امپراتوری. 

تاخت، سييرخ مولوك که مانند تیر شييهاب به سييویم می یام در آسييمانِ زیبای رگا، زیر سييایهپیچ و تابهای ناامیدانه

ها کرد. پس بالهایم را بستم و به تندی ارتفاع خود را کم کردم، پنهان شدن از چشمان تیزبین مولوكمذبوحانه جلوه می

ی جنگل فرود آمدم، آرزو ممکن نبود. با این وجود وقتی پس از طی کردن مارپیچی در آسييمان، بر سييطح شييبنم زده

کردم چتر مواج و رقصيييانِ درختان مرا از چشيييمانش پنهان دارند. اما این امید بیش از دم زدنی نپایید. تازه پاهای می

آسييایش از تاج زرین درختان فراوانم را گشييوده و بر خاك پوشييیده از علف قرار گرفته بودم، که پیکر مهیب و غول

های نورسِ روییده کرد که رشتهکوفت، و توفانی به پا میم میگذشت. بالهای پهن و زیبایش را با صدایی رعد آسا بر ه

 کند.  از سرشاخها را از جا می
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مولوك با وقار و اقتدار تمام در برابرم بر سييطح جنگل فرود آمد. در حالی که دمش را همچون کژدم باال گرفته بود 

شاخه شته بود. در اطرافش  سویم برافرا شاخکهایش را به  شان، های درختان، و  شدن برگهای جوان از زورِ  دردِ بریده 

 پیچیدند. مانند مارهایی زرد و زخمی، به خود می

 

تراوید، و خشييونتی که در حرکاتش بود، چنان ترسييناك و قدرتی که از آن کوهِ عضييالنی خوش ترکیب بیرون می

حالت جنگی یک مولوك قالب تهی  مسييحور کننده بود که مرا بر جایم میخکوب کرد. بسييیاری از نژادها، تنها با دیدنِ

گشيييتند. ما دازیمیداها اما، به این دلیل از جسيييورترین مردمانِ های روانی درمان ناپذیر مبتال میکردند یا به بیماریمی

سوب می شتهکیهان مح ها جنگیده بودیم. با این همه، هراس مانند موجی از های دور چندبار با مولوكشدیم که در گذ

های تنم و  کاجهای رگا، مِزهایم را در نوردید و عضييالت پاهایم را به لرزه انداخت. عرق ترس از کناره ِی تلخرایحه

 آور را در خنکای بامدادِ جنگل رها کرد. ای از آن بوی ترش و گسِ شرمزیر الکم بیرون تراوید و فواره

ها ها به شنیدنش در لهجه، که مولوكمولوك، با شاخکهای پشمالویش آن را به مشام کشید. این بوی ترس بود 

شهای نژادهایی بی ستهو گوی شتند. بار دیگر با نوك بالهای نیم ب شاره کرد. این عالمت بدان شمار عادت دا اش به من ا

 معنا بود که از عمرم چیز زیادی باقی نمانده است. 

شييوید، امپراتور وقتی اشييتباهی بزرا می دارید مرتکب»ی شييجاعتم را یکجا گرد آوردم و ناامیدانه گفتم: بازمانده

 «اید، شما را نخواهد بخشید.دریابد خدمتگزار وفادارش را کشته

دانید که تاوان خیانت به امپراتور مرا خطاکار، شيييما هسيييتید. می»با آرامش و وقار خاص مردمش گفت:  

 «است؟

سيييینه دارم که دارید آن را به گور  با کشيييتن من هرگز حقیقت را نخواهید دانسيييت. من رازی بزرا در»گفتم: 

 «فرستید.می
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ها را با دریغ خوردن بر این ای از اسرار است. مولوكایستد خزانههر قلبی که از تپیدن باز می»فیلسوفانه گفت:  

 «خواهید پیش از مردن مراسمی را به جای آورید، حاال زمان آن است.اسرار کاری نیست. اگر می

آمد. های پریشانش بوی مرا میشد و از یالرحمی دیده نمیمرکبش، چیزی جز عزم و بیدر چشمان درشتِ  

د. کالهخودم را برداشتم ای از ابراز احترام بوبا این وجود مهلتی که داده بود تا برای رویارویی با مرا آماده شوم، شیوه

، زیر آن همان جاهای گردنم حس کردم. نو آن را بر زمین انداختم. وزش باد معطر و خنک صييبحگاهی را البالی چی

ی است و اما حرف زدن در این مورد چیزدرخت کهنسال ایستادم و تصمیم گرفتم با مرا خود شجاعانه روبرو شوم. 

 انجام دادنش چیزی دیگر.

شاخکهایش را روی صورتش جمع کرد و خرطوم چشمان مولوك همچون دو نیمکره شد.  شین به من دوخته  ی آت

هایش را تا نیمه گشيييود و به طرفم خیز ی مردمش بگوید. بعد، بالاش را گشيييود تا چیزی به زبان پیچیدهتپندهنرم و 

سرم فرو ریخت. تبرزینش  سرد و بلورین بر  شاری که به تدریج یخ بزند، مثل برفی  شت. زمان کش آمد و مانند آب بردا

سرم فرود آورد شیانه باال برده بود، بر  شی وح سین، در میان میل به گریختن و . در آن لحظهرا که با چرخ ی مهیبِ واپ

 سستیِ ماندن و پذیرفتن مرا، دو دل مانده بودم. تا آن که... 

  

 دازيمدا
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 سورات -پیش از پاياندويست و سي روز  -دويست و سي روز قبل

سنگین  اورنگ برکشان نزدم آوردند. استخوانى راهب پیر را گرفتند و او را کشان زرد و  دو تا از باسوگاها بازوهاى

م بر زمین تختام، شييناور در بلنداى آسييمان، نشييسييته بودم. از باال او را نگاه کردم که چطور تا زیر کارى شييدهو منبت

زیر نور دینی از انجام آن اکراه داشت.  کاری که به دالیل. زانو بزند شدکشیده شد و بعد به زورِ بازوى باسوگاها ناچار 

سورات به تصویرى خیال سوزان  س انگیزخورشید  شباهتى که با خشم از ذهن خویش  یاز قدی شبیه بود.  رنج کشیده 

 بیرونش راندم. 

سييرور من، این اسييت »دازیمدایی با ردای سييیاه پیش آمد، بازوهایش را به عالمت احترام جمع کرد و گفت:  

 «نی که عقوبت شدند.رهبر گمراها

حبابى پر یکی از باسوگاها بر شکمش چماق ی ضربه. سرِ گِرد ِ راهبِ نیمه جان، از بدن خمره مانندش آویخته بود

شفاف  شکننده. پدید آورده بوداز مایعى  ست نازك و  بود که مطمئن بودم  آویخته مچنگال نگهبانان بهچنان اش سه د

معیار در به زبان بویایىِ  ،با لحنى خشييين و افتد. از روى تختم به سيييویش خم شيييدمکنند، بر زمین مى یشاگر رها

 «؟داریمردمت را از راه مقدس ما بر حذر میى هستى که دروغینپیشواى آن و ت»مهورى گفتم: ج

سیارهبه یکی از راهب  سورات نژادهاى کمیابِ بومى  شت و نمیى  ستم چقدر حرفهتعلق دا بر  فهمد.ایم را میدان

و با  بلند کردیم اش را به سوهاى لرزان و خمیدهشاخکشد. اما سرِ کوچکش نشانی از چشم یا اندام شنوایی دیده نمی
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گویم. فهمد چه مىمعلوم بود که درسييت نمى ام عطرآگین شييده بود، بو کشييید.تردید هوایی را که از جمالت گزنده

س ستان با سرش بیرون داد و به زبانراهب که همان طور بر د ی که وگاها آویخته بود، فریادى از جنس بو  از غدد روى 

شدم دارد عباراتى را تکرار مى ،دقت کردم چیزی گفت. وقتی خوب، فهمیدمنمی شت متوجه  کند. راهب از پا افتاده، دا

چند لحظه طول کشید تا بفهمم  کرد.اى از بوهاى خفیف را از خود متصاعد مىرشته ،توالى دقیق و حساب شدهیک با 

او را از جلوى چشمم ام با اشارهدم. بعد باسوگاها خیره شاش است. با خشم به پیکر ورم کردهخواندن که در حال دعا 

 سوخت.دور کردند و به سمت آتش بزرگى بردند که وسط حیاط معبدِ ویرانه با سر و صدا مى

. از آنجا ی دست راهبان معبد بود، که ساختهبرافروخته بودندی ریفهاى مومى ظاین آتش را براى سوزاندن مجسمه

ها دید. باسوگاها راهب را سر شعله را میان شانهاى کفرآمیزبقایاى بعضى از مجسمهشد میکه من نشسته بودم، هنوز 

ب خیلى زود پرتاب کردند. رداى کتانى راه های سييوزانبین مجسييمهاش را دسييت بلند کردند و بدن متورم و خمیده

کشييید، پیچید و با رها کردن بوهایى ترش از منافذ پوسييتش جیغ مىبدن فرتوتش در حالى که به خود مى .آتش گرفت

 شروع به سوختن کرد.

سوگادازیمداهابه اطراف نگاه کردم. گروهى از  ستاده بودند. در اطراف  ، به همراه یک گروهان با شه و کنار ای در گو

هایى نیمه ى معبد، اجساد پیروان راهب پراکنده شده بود. بر تخت ایستادم و با بالزدهزمان سنگفرش حیاط قدیمى و بر

 «.گذارندگردن نمی ایلوى بزراآنان که بر فرمان سرنوشت است این »: خطاب به پیروانم گفتمگشوده 

 ی بزراایلونشان مقدس شان دستان، و همگى با «زنده باد کاهن بزرا»و یکصدا فریاد زدند:  کردند پیروانم هلهله

فروکش کند. غلبه بر این  شانشور و شوقرا در هوا رسم کردند. با خوشنودى بر تخت خود نشستم، و صبر کردم تا 

سال و  شرمعبدِ کهن شدن از  ساکن آن، پیروزى دیگرى بود که مى خالص  ست در تاریخ گمراهان  مقدس ما  آیینبای

 ثبت شود.



16 

 

 هَمِستگان-صد روز پیش از پايان -صد و سي روز بعد

شاید هم حق با آنها بود. به هر حال، ی امنیت خیلیدر اداره ستم.  شی ه سرک شتند من موجود یک دنده و  ها اعتقاد دا

سرشت من بود. به همین دلیل هم بود که معموال مثل مکنده سر را به این  کردم. درست سمت خودم جذب میای درد

شييان ی مهیبرا به سييمت آرواره های پرندهی دارمای خشييک، نهنگهمان طور که بوی گلهای گوشييتخوار سييیاره

 شوند. ی رگا جذبِ گرانشِ ماههای سرگردان این سیاره میکشاند. یا همان طوری که آبشارهای واژگونهمی

سامان دادن به ماجر سر و  ست رفتم، این نظریهای عدهآن روز که برای  شهرِ پ ی همکارانم ای قاچاقچی خرده پا به 

اثبات شد که بخشی از رمزگان ژنتیکی من برای یافتن و درگیر شدن با دردسر تخصص یافته است. ماجرا خیلی ساده 

ه بود. گاه گروهی از قاچاقچیان در شهر پست مشخص شدشروع شد. گزارشی به دستم رسید که در آن نشانی مخفی

دانسييت. ی بازرگانانِ موراشييو هم ارتباطی داشييتند. خبرچین ما اسييمِ آن تاجرِ موراشييویی مجرم را نمیگویا با شييبکه

اند. روی هم رفته، گزارش ای را بدون مجوز به همستگان وارد کردههمچنین درست معلوم نبود قاچاقچیان چه محموله

 شان عادت دارند. ی امنیت به فرستادنهای ادارهبود که خبرچینای از حرفهای پیش پا افتاده و ساده مجموعه

ی یی انباشته از کاالهای غیرقانونی بر خاك پایتخت جمهوری بنشیند و درست زیر شاخکِ ادارهاما این که فضاپیما

ی منیت، وظیفهی ای ادارهرتبهآور بود. به عنوان یک افسييير عالیی خود را تخلیه کند، برای من شيييرمامنیت محموله
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سمی شت میزِ منبتر شت شده کاریام این بود که پ ضربت را برای بازدا شینم و یک گروهان از نیروهای  ام در اداره بن

شده بود که یکی دو تا از قاچاقچی شته از این، در گزارش قید  ستم. گذ ستند، یعنی به ها همقاچاقچیان بفر نژاد من ه

ام هم اسم  برده شده لق دارند. این را هم اضافه کنم که در گزارش از یک همکار قدیمینژاد زیبا و هوشمندِ دازیمدا تع

ی خویشاوندی دوری هم با من ی پروین افسر زیردستم بود و گویا رابطهبود. کسی که مدتی پیش در عملیات منظومه

ها به یامی کوتاه کاری بکند و همانداشييت. انگار بویی از فعالیت قاچاقچیان برده بود، اما نتوانسييته بود جز ارسييال پ

 گروگانش گرفته بودند.

ی غیرت نژادی دازیمداها در سراسر کهکشان پیچیده است. برای ما، مهمترین چیز در سراسر کیهان، شرف و آوازه

هایی که ی دازیمداتوان فهمید که با خواندن آن گزارش چه حالی پیدا کردم. همهافتخار دازیمداها بود. از همین جا می

شدند. خیلی اند، عصبانی میشکنی مشِولنژادانشان به قانونشدند همکردند، وقتی خبردار میی امنیت کار میدر اداره

زدند. به خصوص حاال که جان یکی شان، دست به خشونت میی ننگ از دامن مردموقتها هم برای پاك کردن این لکه

صال نمیام هم در خطر افتاده باز دوستان قدیمی شینم و بازوهایم را زیر الکم جمع کنم و تنبالنه کار را ود، ا ستم بن توان

 به سربازان واگذار کنم. 

سلحه شده بود. پس زره و ا شتم، حلقههمان طور که گفتم، جای مخفیگاه قاچاقچیان در گزارش ذکر  های ام را بردا

شی را بر تمام بندهای بازوهای فراوانم چفت کردم و شهر پست رفتم تا دمار از روزگار بزهکاران  سپرِ تاب به تنهایی به 

در آورم. پیامی برای همکارانم گذاشييته بودم تا سيياعتی بعد از حرکت من از ماجرا خبردار شييوند و برای کمک به من 

ود که در آنجا ام این بی مجرمان را بازداشت کرده باشم. در واقع تصور اولیهبیایند. امیدوار بودم تا آن موقع خودم همه

ام کنم. بعد هم آن همکار قدیمیهای فلج کننده بازداشت میشوم و همه را با کالهبا دو سه قاچاقچی خرده پا روبرو می

ی زنم تا ماموران اداره سيير برسييند. درسييت مثل آن روزها که رهبری عملیات منظومهدهم و با او گپ میرا نجات می

 باید اعتراف کنم که کمی به قهرمان بازی عادت کرده بودم. پروین را بر عهده داشتم. خوب، 
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شدن با خطری که آنجا انتظارم را می شید، از عقل بعدها همه به من گفتند و من هم پذیرفتم، که به تنهایی روبرو  ک

ی پروین برای ومهها و رفتارهای قهرمانانه در منظبازیرو بودم و با همین دیوانهبه دور بود. با این همه، من افسری تک

خودم شهرتی دست و پا کرده بودم. انگار همین دیروز بود که به دریافت نشان شجاعت و لقبِ جسورترین افسر پلیس 

آمد به افسييران جوانتری که بین خودشييان مرا به پیری و از کار سييرافراز شييده بودم. بین خودمان بماند، بدم هم نمی

 شان بدهم. کردند، ضرب شستی نافتادگی متهم می

شدم، ی زادگاه من، همستگان، پایتخت قلمرو جمهوری بود. این قلمرو که من شهروندِ نامدار آن محسوب میسیاره

 سومین دولت سراسری بزرگی بود که در تاریخ کهکشان پدیدار شد. 

ن که ماجرای ی رگا بود. بعد از آاند، پایتخت نخسيييتین جمهوری، سيييیارهآن طور که در کتابهای تاریخ نوشيييته

انگیزِ نفرین سبز رخ نمود و طبیعت وحشی بر آن سیاره غلبه کرد، برای مدتی هرج و مرج در کیهان حاکم بود. شگفت

تا آن که جمهوری دوم تاسييیس شييد. مرکز آن دنیای دوردسييت و مقتدری بود که در جریان جنگهای بزرا به کلی از 

آبادهایی فقیرانه در گوشه و هایی حقیر تبدیل شده که حلبیخرده سیاره میان رفت. آن جهان مِرور و سربلند، امروز به

اند و ساکنانش در مدار خورشیدی سرگردان هستند که در روزگارِ عظمت و شکوه جمهوری دوم، کنارش احدان شده

شن می شد، و اآن منظومه را رو سیس  سوم تا شت، تا این که جمهوری  شفتگی گذ ین بار ساخت. چند قرنِ دیگر به آ

 پایتختش همستگان بود. یعنی دنیای زادگاه من.

ستگان به  شتر اهالی هم شت. به همین دلیل هم بی ستگان قرار دا شهر هم زادگاه و محل زندگی من، در بزرگترین 

سنگی فرو رفته بود که همچون می« شهر»سادگی آن را  ستونی  سیاره، در  شهر، مثل تمام مناطق متمدن دیگرِ  نامیدند. 

رفت. شهر مثل گلسنگی از جنس  شیشه و دادند، باال میی هیوالیی سنگی، تا ابرهای رنگارنگی که بوی عسل میبازو

ی آن به گلبرگی عظیم و الیه الیه از آسييمانخراشييها فلز در دل این سييتون سيينگی ریشييه کرده بود و در باالترین نقطه

ها و سازمانهایی وجود داشت سنگی سایه افکنده بود، اداره شد. در این تاجِ درخشان که بر ستونوبرجهای زیبا ختم می

شبکهکه در آنها امور مربوط به هزاران دنیای گوناگون مدیریت می ساختمانهای تر و تمیِز شد. این  ی درهم و برهم از 
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های دند. این بخشها ساخته بوها و محلهها، کوچهتر از خانههای زیبا و پرتجملش را بر سطوحی قدیمیاداری، با خانه

های ی الیهی شهر به زیر سایهرفت، به تدریج با رشد و توسعهقدیمی که زیستگاه ساکنان بومی این منطقه به شمار می

شييان به پناهگاهی برای خالفکاران دگردیسييی های سييردرگمهای فقیرنشييین و کوچهشييدند و محلهزبرین رانده می

 گذاشتند. گفتند و هرگز به آن قدم نمیمی« شهر پست»ن شهر باالیی به آن یافت. برای همین هم بود که ساکنامی

ی امنیت در شييهر پسييت، با لباس و تجهیزات نشيياندار سييازمان بر تن، خودکشييی حضييور یک افسييرِ تنهای اداره

سوب می شاخدار عادیمح سبک بر دوش انداختم و کالهخودِ  ام  را شد و من این قدرها هم دیوانه نبودم. پس ردایی 

 سو شتافتم.ی امنیت را نداشت، به آنام که عالمت ادارهبر سر گذاشتم و با خودروی شخصی

ای بر گاهشيييان بیشيييتر به پنجرهبودند، به راحتی پیدا کردم. ورودی مخفی ای که قاچاقچیان در آن منزل کردهمحله

ی چند دم زدن قفل در را گشودم و ه داشتم، در فاصلهی ماهرانه از ابزارهایی که به همرازمین شباهت داشت. با استفاده

شييد. از آن گذشييتم و در حالی که ای منتهی میوارد راهروی تنگ و تاریکی شييدم که به فضييای نمناك و سييرپوشييیده

ای فشردم، به حیاط خلوتی نمور و بدبو وارد شدم. در انتهای حیاط درهای شیشههای کوچکم را در بازوهایم میتفنگ

آمد، پیدا بود که چندین رسييید. از بوی تندی که از آنجا میای از آن به گوش میشييد که همهمهری بزرا دیده میتاال

 باسوگا در گوشه و کنار حضور دارند. با احتیاط بیشتری پیش رفتم. 

شان، به جانورانِ مفلوك و تر ضعیف سوگاها، با آن بدنِ دراز و الغر و یگانه بازوی باریک و  شبیه حمظاهرِ با برانگیز 

بود. اما من به خوبی از خطرناك بودنشان آگاه بودم. این موجودات به خاطر کوچکی مِزشان، هرگز در آسیب رساندن 

شان از حمله کاری دشوار و کشتن تردید نمی شتن شتند. بنابراین بازدا کردند و درك دقیقی هم از مفهوم زخم و درد ندا

شتند و اصال دلم نمیاز بینیی دربود. گذشته از این، بر تیِه سید دا ای از خواست فوارهشان، غدد بزرگی برای ترشح ا

 شان روی بدنم بپاشد.اسید سوزان

ای از حیاط، یکی از هم نژادانم با بالهایی جمع شده در همین فکرها بودم که بویی آشنا توجهم را جلب کرد. گوشه

داد. به سرعت به طرفش پرواز کردم و قبل از آن که شت نگهبانی میهای دیوار نشسته بود و داروی یکی از برجستگی
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سه تا از بازوهایم پایه شردم. یک لحظه مکث کرد و بتواند حرکتی بکند، با  شمان متحرکش را گرفتم و آن را ف های چ

 بعد بیهوش نقش زمین شد و بازوهایش مثل انبوهی از مارهای زخمی کنارش روی زمین در هم لولید.

نرهای رزمی دازیمداها، این حرکتی پیچیده و خطرناك بود و تنها کسييانی که مانند من در فنون جنگی اسييتاد در ه

توانستند آن را درست به کار ببندند. چون فشار داخلی مِز مردم ما خیلی زیاد است و پیدا شدن کوچکترینِ بودند، می

ی چشييمهای متحرك دازیمداها جلوی شييود.  پایهشييود کل سيير مثل نارنجکی منفجر شييکافی در جمجمه، باعث می

شود، که درست روید. اعصاب و رگهای این چشم یک راست به مِز اول وصل میشان میشاخکهایی دراز، بر پیشانی

شانی ستخوان پی شت ا شیدنش منجر به مرا در اثر انفجار  پ شی، و محکم ک شردن آن باعث بیهو قرار دارد. بنابراین ف

ی یک دازیمدا دهد. چون انفجار جمجمهالبته هیچ جنگاوری چشم حریفش را تا حد مرا فشار نمیشود. جمجمه می

 گذارد.ی چند متری کسی را زنده نمیاش چنان تیز است که معموال تا دامنهچندان مهیب و ترکشهای استخوانی

ای رویش نقش شده بود. پیچیدهی سرخ رنگِ به حریف بیهوشم نگاهی انداختم. کالهخودی بر سر داشت که ستاره

سته سمی د سیاهش به لباس ر شنل  ماند. کالهخود و ردای خودم را همانجا در های تبهکار میآن کالهخود به همراه 

 ای پنهان کردم و لباس او را پوشیدم. بعد نقاب کالهخود را پایین کشیدم و به سمت تاالر رفتم. گوشه

سوگاها آنقدر زدم، گروهی بزرهمان طور که حدس می شمار با سوگاها و دازیمداها تاالر را پر کرده بودند.  ا از با

ی کوتاهی که در نزدیکی نژادانم را پوشييانده بود. جسييتی زدم و بر تاقچهی مالیم همزیاد بود که بوی گندشييان رایحه

ستم. با یک نگاه دریافتم که گزارش گروگان ش شت ن ست بوده. چهرهسقف قرار دا ازیمدای گروگان برایم ی دگیری را

ی پروین زیر دسيتم خدمت کرده بود. آشينا بود. یکی از جنگاورانی بود که هنگام مبارزه با راهزنان فضيایی در منظومه

شتیم. او را دست بعد از بازگشت به همستگان زیاد او را ندیده بودم. اما آن روزها که هم سنگر بودیم، رفاقتی با هم دا

سته بر میزی در انت سوگا با دماغهای دراز و تهدید کنندهب شانده بودند. دو با ستاده بودند. های تاالر ن شان دو طرفش ای

شعلهایی برقی را در  شتند م شیده بودم، دا شابه با آنچه پو شنلی م سته به کالهخود و  چند دازیمدای دیگر، همگی آرا

 .چیدند. انگار که مراسمی آیینی در جریان باشدشان میاطراف زندانی
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شتباه کوچک، خودم را لو دادم. حرکتم  برای این که بهتر ببینم، روی تاقچه خزیدم و کمی جلوتر رفتم. اما با همین ا

ات را ترك آهای تو، چرا پست نگهبانی»گفت: به چشم دیگران آمد و بوی تند و تیزی به زبان دازیمدایی شنیدم که می

 «ای؟کرده

گری ی چشمان متحرکم پیچید. از ترس ناشیکه بازوهایی مارگونه دور پایه هنوز درست به سمتش بر نگشته بودم،

ی بوهای جهان در کورانی تاریک از بادی سيييرد مکیده حرکت ماندم. حس کردم همهحریفم در کاربرد این فن، بی

 شود، ... و بیهوش شدم.می

شیاری سوی ه ستین کور شاخکهایم را تکانخ شد.  شمانم را باز ام با بوی گندِ دود آلوده  نی دادم و پیش از آن که چ

شامم  شایند، در م شیدم. چند بوی دیگر، همه ناخو شی، جهان اطرافم را بو ک کنم، یک بار دیگر در گیجیِ بعد از بیهو

 نشست: بوی سوختن چیزی شیمیایی، و بوی به جوش آمدن آبی که در بافتهای زنده زندانی بود. 

سیالبی به مِز شیاری مانند  سته وقتی ه ش سط میدان جنگ ن ست و ام. دور و برم دومم هجوم آورد، دریافتم که در

سو می سو و آن  ستیکی در خارج از میدان دید من آتش غوغا بود. همه به این  دویدند. چیزی بزرا از جنس مواد پال

ن دو گروه در جریان بود. ریخت. درون تاالر، نبردی بیآور را به تاالر فرو میگرفته بود و موجهایی از بوی گرم و تهوع

سید از دماغشان چکه میروی زمین می شعاعشد جسد چند باسوگا را دید که هنوز ا ی های نازك تابیده از دهانهکرد. 

 کردند. یافتند و سوراخش میتفنگهای لیزری گهگاه هدفی جاندار را می

شدم که بازوهای سعی کردم برخیزم. اما متوجه  ستهتکانی به خودم دادم و  سنگین م را ب اند. بالهایم را هم با یوغی 

شتم مهار کرده بودند. چند دقیقه با بیچارگی در میان هنگامه ست و پا زدم، ای که هیچ از آن نمیروی الك پ فهمیدم، د

ی سالها جنگیدن بر دستپاچگی غلبه کرد. به سرعت به یاد آوردم کجا هستم و چه کسانی دست و بالم تا آن که تجربه

 اند. بازوهایم را با آهنگی سریع لرزاندم و کم کم بندها را سست کردم. ا بستهر

سته بود، از طناب و گره چیز زیادی نمی ستانم را ب ست و بال مرا به هرکس که د ستن د ست. تحقیرآمیز بود که ب دان

شند که طناب را از مارماهی سپرده با سوگای ابلهی  صانِ دارمابا شخیص نمی های رق شکایتی  دهد.ت ضیه  اما از این ق
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ستم یکی دو تا از بازوهایم را از زیرش بیرون بیاورم. بعد به سرعت  شتم. به زودی بندها چندان سست شد که توان ندا

شهگره سرعت به گو شتم. به  شودم و یوغ را هم از روی بالهایم بردا سایهها را گ سنگین و ی پردهای پریدم و در  ای 

 ی امنیت به خانه حمله کرده باشند. زدم سربازان ادارهتم. حدس میآویخته به دیوار فرو رف

توانستم از آنجا دو تا آمورگای بلند قامت و زیبارو را ببینم که با دیدن چند نفر از مهاجمان این حدس تایید شد. می

لِ همیشيييه با دیدن چابکی آوردند. مثدر زوایای تاالر پناه گرفته بودند و با شيييلیکهایی دقیق دشيييمنان را از پا در می

های عضالت در هم پیچیده، احساس امنیت کردم. باسوگاها طبق معمول با حماقت تمام به سمت انگیزِ این کوهشگفت

ی راه هدف قرار شيييان را به کار بگیرند، در میانهکردند و قبل از آن که بتوانند خرطومهای اسيييیدپاشآنها حمله می

 شدند. تِ خونین و بدبو تبدیل میای گوشگرفتند و به تودهمی

عقل بودند. دازیمداهایی که دیده بودم، فرار را بر قرار ترجیح داده بودند. با مدافعان، تنها همین باسيييوگاهای کم

شيييگفتی دریافتم کالهخود و ردای خودم را بر تن دارم. انگار وقتی بیهوش بودم، همان نگهبان حیاط خلوت سيييراغم 

رفتن شيينلش، لباس مرا دوباره تنم کرده بود. هرچند دلیل این کارش برایم قابل درك نبود، چندان آمده و بعد از پس گ

خود را بدان مشييِول نکردم. پیش خود هرطور فکر کرده باشييد، با این کارش جانم را نجات داده بود. چون هیچ بعید 

 یک کنند.نبود آمورگاها مرا با لباسهایی شبیه به تبهکاران ببینند و به سویم شل

از این افکار دست برداشتم و به سرعت موقعیتم را محاسبه کردم. تصویر دازیمدای گروگان در برابر چشمانم بود و 

ی سبکش را برداشتم. بعد هم بال زنان ی باسوگایی رساندم و تپانچهی سوختهخواستم نجاتش دهم. خود را به الشهمی

را که در گوشييه و کنار کمین کرده بودند، از پا در آوردم. سييقف تاالر آنقدر در تاالر پیش رفتم و سييه تا از باسييوگاها 

توانستند در آن پرواز کنند. اما من این مشکل را نداشتم. باسوگاها که در نگاه کردن کوتاه بود که آمورگاهای تنومند نمی

دیدند. به این ترتیب در زمانی نمی به باالی سرشان و هدف گرفتن چیزی باالتر از افق دیدشان دچار مشکل بودند، مرا

کوتاه کل تاالر از مدافعان باسوگا پاکسازی شد. آمورگاها که حرکت مرا دیده بودند، با پیشروی منظمی تاالر را تسخیر 
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ی آن دازیمدای آشنا، و بقایای قاچاقچیان را دستگیر کردند. من به انتهای تاالر پریدم و در آنجا با دیدنِ جسد خشکیده

 الت بالم سست شد و بوی تلخِ شکست در مشامم پیچید. عض

 

  

ی سوراتباسوگا و بوميِ سیاره  
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 گانهمست -نجاه و سه روز پیش از پايانپ  -چهل و هفت روز بعد

شگىکه با حالت بى، غامباراك ستیاری وفادابرایم  .تختم دوید سوی خورد، بهاش تلوتلو مىقرار همی ر و کاردان د

که در حرکت موزون ی آن بو  برد. در برابر تختم ایستادام را سر میاش حوصلهبود، اما برخی از این حرکتهای ناگهانی

خردمند  قربان، ناظر» واالمقام را اعالم کرد: یبا صداى بلند ورود مهمان .اى پدید آیدهزاران تار بلند اطراف بدنش وقفه

 «اند.هتشریف آورد

ر حرکات د نهفته . آرامش و وقارِآیدپیش میاى باریک و تیره شييد ناظر را دید که مانند سييایه، مىشپشييت سيير

شده ساب  شح مىرعب ایهاله اشح شیده بود و هیچ کرد. خرقهآور در اطرافش تر سیاه بلندى پو نش ت ز ای انقطهى 

شت، اما خرقه چنشد. دیده نمى شیده دا صال معلوم نبود از کبدنی دراز و ک شانده بود که ا ست. ان آن را پو دام نژاد ا

صل می شلقی بلند و نقابی تیره مت صورتش را هم انتهای باالیی خرقه به با سر و  شانده بود.شد که  تنها  از آن میان، پو

شکافندهچیزی که می ی در همه چیز ای لیزرشد دید، دو چشم زرد و درخشانش بود. نگاهش چنان نافذ بود که مانند 

اتور در جمهوری از ی امپرترین نمایندهدانسيييتیم. جز آن که به عنوان بلندپایهکرد. در موردش تقریبا هیچ نمیرخنه می

صحنه شت  شت و تنها نخبگانی که با پ سمی ندا ست. مقامی ر سهقدرتی باورنکردنی برخوردار ا سی سیی د سی های  ا

شتند او را می ستاآشنایی دا گفتند ه شبیه بود. مینهای زیادی در موردش بر سر زبانها بود که بیشتر به افسانشناختند. دا

ست به قتل می سی را در دنیاهای دورد سیا سادگیِ جنباندن دم، امیران و رهبران  ساند و هوادارانبه  ها را به مولوك ر

 کند.جایشان منصوب می

 «آمدید. ناظر عزیز، بسیار خوش»با رضایت گفتم: تکیه دادم و  آنى گرا بر خمید الك پشتم ،روى تختم لمیدم
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سوگاهاى خدمتگذار معبد سکوت عجیبش پیش آمد و منتظر ماند تا یکى از با ی ه پایهس ،ناظر با همان چاالکى و 

ست.  یراحتنرم و  ش شت  آن نژادهایى بهرا برایش بیاورد. بعد روى آن ن شان شااندامهای حرکتی کهتعلق دا ن زیر بدن

ستن پیکرش دو تا میقرار  ش صد .شددارد. برای همین هم موقع ن ست و با  شک سکوت را  ستن  ش اى ناظر پس از ن

 «جناب، کاهن بزرا ایلو.درود بر عالى»پرطنین و نافذش گفت: 

 «ه است؟چه چیز ناظرِ واالمقام را به این معبد محقر کشاند»ام را آشکار کنم پرسیدم: بدون آن که نگرانى

خواسييت . انگار مىپیرامونش را نگریسييت زد،ى نقابش برق مىسييایه زیربا چشييمانى که از  ،دادنپاسييخ به جای 

ستان را محک بزند. من از  صیف من از معبد ایلوپر سانی تو ستم بودم که مىمعدود ک صحبت  با چهره به چهرهتوان او 

رف زدن با حدادم. نی زیادی نشيييان میهرچند معموال سيييختگیر و کمی تندخو بودم، اما در برابر او ادب و فروتکنم. 

یرکی و زکرد، نیازمند در جمهوری ایفا می را« چشييم شيياه» گرفته، و نقش امپراتور لقب ناظر شييخصِ از  کسييی که

 هایم پیدا کند.خواست دیدی منفی در مورد من و فعالیتاحتیاطی فراوان بود. هیچ دلم نمی

 «ى امپراتور بودم.تى پیش میزبان پیک ویژه. ساعدارم خبرهاى خوبى برایتان»ناظر گفت: 

ست. متوجه  شده ا شته  سودگیحس کردم بارى از روى دوشم بردا شما شامپراتور از تال»شد و ادامه داد: ام آ هاى 

 «اند.فتهى رِگا را بر عهده گرر سیارهمعبد دى الزم براى تجهیز بایگانى هزینهایشان پرداخت  .خوشنود هستند

فراوان به  یهایى درسيييت کردم. تجهیز معبد بزرا ما نیازم حلقهیهایم را به هم زدم و با بازوهاالاز خوشيييحالى ب

تر از کم درم که توانسيتم مطمئن باشي، مىمان را بر عهده گرفته بودپشيتیبانی مالیکمک مالى داشيت. حاال که امپراتور 

 یک ماهِ جمهورى، بایگانى فرقه سر و سامان خواهد گرفت.

مپراتور بزرا اید. کامال متوجهم که بدون ابراز لطف شما هستخبر ناظرِ عزیز، شما بسیار خوش»وشنودى گفتم: با خ

 «کرد.این نظر خوب را به ما پیدا نمى
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سیاهپوش ن شما رسالت بزرا»را کمى به پهلو متمایل کرد و گفت: خود اظر پیکر  تان را دست کم نه، دوست من، 

است. راستى،  و از نتایج به دست آمده بسیار راضى توجه داردهاى شما رشد و گسترش فعالیتبه امپراتور  اید.گرفته

 «پیکى که این خبر خوب را به همراه آورده بود، پیِام دیگرى هم داشت...

 «؟یپیام چه»پرسیدم:  .دوباره نگران شدم

ست. مى»گفت:  ستى جزئى ا جمهورى  در قلمرو مرزى ی اوختارمنظومهدر دانید که گروه کوچکى از یاغیان درخوا

اند و زیر لوای یک نوع خبرهایی به ما رسيييیده که اینها فراریانی هسيييتند که از قلمرو امپراتوری گریخته .اندپناه گرفته

 «.اندبه تبلیغ مشِولضد امپراتور اند و بر نهضت مقاومت شهرهایی در بیابانهای اوختار ساخته

توانید مراتب آه، کامال متوجهم، ناظر عزیز، مى»بوى نشييانگر سييرخوشييى خندیدم و گفتم: با ترشييح کردن مقدارى 

 «ید.برسان ارادت مرا به امپراتور

دانید، من شما که مى» کردم، ادامه دادم:ها را در هوا رسم مىبعد در حالى که با بازوهایم عالمت سلطنتى مولوك    

  «د و بددینى هستم.مخالف پر و پا قرص هر نوع تبلیغ ارتدا
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 همستگان -يانپیش از پا پنجاه و يک روز -دو روز بعد

صحنهی زنگ پیامبوی تند و زننده شامم پیچید. در رویایی با  سیار زندگیر در م شن و بوهای ب شناور بودم و های رو ه 

شوم. اما مِز دومم تلنگرِدلم نمی ست بیدار  شت به زور مرا از میزنگ  خوا ان این رویا بیرون را دریافت کرده بود و دا

آمیز و اهای خشونتهایش را به خاطر بسپارم. رویایی بود آکنده از ماجرکشید. ناامیدانه سعی کردم چند تا از صحنهمی

ز ناخودآگاهِ اولم در مِکند. رویا رسيييید به چیزی مهم اشييياره میخونین، که به هیچ عنوان دلپذیر نبود، اما به نظرم می

 زنی کنند. اش گمانهانعکاسی گنگ و مبهم داشت که شایسته بود روانشناسان درباره

ستگاه ارتباطی ست. دیگر چسبیدن به رویا بار دیگر فورانی از بوی تندِ هشدار دهنده از د شده بود. نام برخا اممکن 

شم بر هم زدنی، منظره سردی جایش را گرفت.دیدای که در حالت مراقبه میدر چ شیاری  شید و ه نهیبِ مِز  م فرو پا

های د. ورقهام رسیدومم کارگر افتاد. هشیاری به صورت موجهایی در بدنم جاری شد، و پیش از هرجا به عضالت بینی

گشييودم. ام را ینیهای بشييد، از هم باز کردم و پرهام را که هنگام مراقبه روی صييورتم جمع مینمناك و پهنِ کنار بینی

 شان فرو ریخت.های بویاییهیاهویی از بوهای گوناگون بر سطوح انباشته از گیرنده

 «هشیارم.»غریدم: 
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ا آن بوی گندش دسييتگاهِ ارتباطی خرفت، پیش از آن که بتواند بوهای فرمان مرا تحلیل کند، یکی دو بار دیگر هم ب

شد. پایه شتبرافشمان متحرکم را های چزنگ زد، و بعد خاموش  سکونتم نى نیمهم. در حجرهرا ور خفیف تاریک محل 

ستگاه پیام سو می گیرد شماین . با زدسو  سفید ها چ سیاه و  صاویرى  . با این وجود، کردممیاز جهان دریافت را فقط ت

دستگاه  از معدود کسانی که زاکس بود. اسمشکرد. کفایت مى ،همان هم براى خواندن نام کسى که آن طرف خط بود

 ام به خاطرشان زنگ بزند و بیدارم کند. تباطی خرفتم وظیفه داشت حتا موقع مراقبهار

تدریج پرنورتر  ام همزمان با برخاستن بوی هوشیاری از بدنم، بهچشمان مرکبم را باز کردم. چراغهای هوشمند خانه

سقف  ساختند. به عالمتی که بر  سبز غرقه  شمک میشدند و زوایای تاریک اطرافم را در نوری  شان  زد و زمانچ را ن

به نیمه  گان هنوزشييبِ طوالنى همسييتگذشييت. داد نگاه کردم. مدت زیادی از وقتی که به مراقبه نشييسييته بودم نمیمی

سیده بود شم را منقبض کردم و پرده .نر ضالت گو سی پهن و مخروطیع شودم، بالهایم را باز و ب ته کردم و اش را گ

 «وصلش کن!»م. بعد گفتم: بازوهای درازم کش و قوسی داد

شکل گرفت. اتاقی که در آن به مراقبه می شنِ زاکس در برابرم  صویر رو شد و ت ضای پرداختارتباط برقرار  م، تنها ف

های سوراخدار شبیه بود. تصویر آن هیکل تنومند چندان بزرا بود که تقریبا کل ام بود و به حبابی با دیوارهبزرا خانه

 کرد. فضای اتاق را پر می

ی سرهنگی رتبه ای بود از نژاد سوهران کهی امنیت بود. افسر تنومند و سالخوردهزاکس رئیس مستقیم من در اداره

ستانش تماس نمی ضروری با منزل زیرد شت و جز در موارد  شت که این وقتِبىگرفت. دا با ب ش تردید کار مهمى دا

 .کار من مدتی باقی مانده بود . هنوز تا شروع شدنِ نوبتِ رسمیمن تماس گرفته بود

ی رسيييید. اما این حالتی بود که همهبه نظر میخشيييمگین زاکس با آن رنگ سيييرخ و حرکات تند و خشييينش، 

هاى کلفت و استخوانی سایهمعلوم بود در اتاقى با نور زیاد ایستاده، چون نژادانش حتا در اوج شادمانی هم داشتند. هم

سرخش دیده مىك و البهضخیمش از وراى زره خارجى ناز شفاف و  شت  ضالت، شد. الى گو شدنِ ع شفاف  این 

 گذاشت. اش بود که آن را با کمی خودنمایی در نورِ زیاد دفترِ کارش به نمایش میی سالخوردگینشانه
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صدای ست که دارم انتظار  خوابند.شنیده بودم که دازیمداها نمی»غرید:  شخشن با  شش دقیقه ا تا  کشمىمدرست 

 «.بیدار شوی

شه از اینکه ناچار زاکس  ه نژادهایى مثل ما ب ،نیمى از عمرش را در خواب بگذراند شناختیزیستبه دالیل  بودهمی

نیازهاى ی ههممراقبه  توانسييتیم طی چند دقیقهدازیمداها میکرد. ما که نیاز چندانى به خواب نداشييتند، حسييودى مى

زمان براى که  اش هم به این خاطر بودناگفته نماند که بخشيييی از ناراحتیبه رویا دیدن را برطرف کنیم.  مانروانى

 .گذشتمی تر از منخیلى طوالنىبرایش شش دقیقه دازیمداها داشت و تر از سریع یآهنگها ضربسوهران

راى حرف بتا مجراى تولید صييدایم  قورت دادم ،که در زمان مراقبه باالى حلقم جمع شييده بودرا کمى از مخاطى 

  «م.کردمیمراقبه نخوابیده بودم، متأسفم رییس، »زدن آماده شود. بعد گفتم: 

جدیدتر عوت  اینمونهرا با  امگیر قراضهپیام تادید، عزم خود را جزم کرد مورد مىمِز دومم که این عذرخواهى را بى

 .دکن

ستانش را د، خمیده شزده میمثل تمام مواقعی که هیجانزاکس  ستاد و د شتر به از آن ز به جلو دراز کرد.ای اویه بی

شب شده بودموجودى چهارپا  سمت یه  ستگاهش . به  شد و دوربین د شد خم  صویرباعث   ش کج و معوجاسه بعدی ت

فورا  خودتان راد. باید در آن شرکت کنی شود کهتا نیم ساعت دیگر نشست مهمی در دفتر من برگزار می»د. گفت: وش

 «به اینجا برسانید.

 و دسييتگاه اش را خاموش کردهدانسييتم که فرسييتندهوسييط اتاق خشييکش زد. مى مثل یک آگهی تبلیِاتیبعد هم 

نثار ام فحشيى آبدار هاى بوزاى روى سيینهآخرین تصيویر دریافتى را پاك کند. با غدهارتباطی به درد نخورم نتوانسيته 

 «.شو خاموش»فرمان دادم:  .را بخرم دستگاهکه باعث شده بود این کردم ى اللد

سر گذاشتم. زمانى براى انجام نرمشِ بر  ،که تازه خریده بودمرا دار و براقى رداى سبزم را پوشیدم و کالهخود شاخ

سریع به بدنم دادم تا عضالت بالهمان جا ام باقى نمانده بود، پس در هرروزه د. بعد نها و پاهایم گرم شوچند حرکت 

دم که مرا به خارج از ساختمان هدایت خزیى روى سقف به درون تونلى پیچ در پیچ به سرعت بال زدم و از راه دریچه
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سیرمى سیدم که ی خمیده،در آن لوله عوت کردن کرد. پس از چند بار م ساختمان به اتاقکی غرق در نور ر  مرز درون 

شخص مى و ضا در واقع درکرد. بیرون را م شمند بود وازهاین ف سایى همهای هو شنا ساختمان را که رمز  ساکنان  ى 

ی نورانی بگذرد، با شييوك برقی کرد از این حجرهای سييعی میاگر بیگانهداد. ى عبور مىداشييت و تنها به آنها اجازه

 ماند تا نگهبانان ساختمان به سراغش بیایند. شد و همانجا میشدیدی فلج می

شتم، دروازهوقتى از  شبانگاهی یافتم خود را در  گذ سمانی  سقف آ شن  ماهِسه که با زیر  ستگان رو ده بود. شهم

آمدم، به رج بیرون میی روی دیوار بی برجی بلند قرار داشت. همیشه وقتی مثل حاال از دروازهام در باالترین نقطهخانه

 خودرویو  کردم را طیمسييافت کوتاهى ن آسييمان همسييتگان نزدیکتر بودم تا ازدحامِ مردمِ روی زمین. با چند بال زد

ى یکى از نهبزرا، که بخشييى از خا دارِزیر یک برآمدگى دندانه ،اش یافتمباریکم را در همان جاى همیشييگى یپرنده

برای ى امنیت بود که آمد. از مقررات ادارهى تیره و عمیقش به کار مخفى کردن خودرو مىهمسيييایگانم بود و سيييایه

شِل خود را پیش اینامجویی تبهکاران، کارمندان بلندپایهپرهیز از انتق شش زندگی کنند و  . و آن جار نزنند اش زیر پو

شرفته و گران قیمت  یخودرو سرخِ ادارهپی ایگاهم را جاش مثل پرچمی بود که ی امنیت روی دماغهمن با آن عالمت 

کردنى یکى از ندر ارتفاع باور دوردسيييت،  یحفره نبرای همین ناچار بودم در جاهایی مثل ای. داددر اداره نشيييان می

سمانخراش ستم ناوبریسپر دفع کننده کنم. پنهانش هاآ سی ه تنها به من کاش را طوری تنظیم کرده بودند ی اطرافش و 

توانسيييت نمی یافت،ی کنجکاوی هم آن را میداد. از این رو حتا اگر شيييهروند پرندهی ورود و رانندگی را میاجازه

 خطری ایجاد کند. 

ا سرعتی بهنوز بالهایم را درست روی الکم جمع نکرده بودم که خودرو شتاب گرفت. مسیری به نسبت طوالنی را 

ار گیر کردم و ترِ آسييمان رسييیدم. در ازدحام خودروها و شييهروندانِ بالدگیر تاختم، تا این که به بخشييهای شييلوغنفس

 ستگی حرکت کنم. ناچار شدم مثل ویامبورهای فرتوت به آه

سایه ام، انگار قضیه ی کمرنگی در ذهنم باقی مانده بود. درست یادم نبود چه دیدهاز آن رویای پر زد و خورد، فقط 

ای آمیخته به تخیل بود که در ماجراهای ابتدای دوران خدمتم در شد. احتماال خاطرهای در معبدی مربوط میبه درگیری
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شت. آن شه دا سربازی جوان و بی سازمان امنیت ری تجربه بودم و معموال برای انجام ماموریتهای خطرناك روزها هنوز 

شيييدم. احتماال آنچه که در زمان مراقبه به ذهنم خطور کرده بود، ردپای خاطراتی از همین دوران بود. آن داوطلب می

 خوانخوارِِِِِ کدهای ژنتیکی، و از دسييت قاچاقچیانِ شييد. در فرار کردنام در جنگ و گریز خالصييه میروزهای زندگی

شيييبیخون زدن به سيييرزمین اربابانی که بر خالف قوانین جمهوری همچنان در قصيييرهای خود بردگانی را نگهداری 

 کردند. می

شینی در  شهردانم چرا حاال این خاطرهاما نمی شاید یک سال پشت میزن ام کرده خسته ها در ذهنم زنده شده بود؟ 

سالِ  سال عمر میبود. یک  سی  ستگان زمان کمی نبود، ما دازیمداها در بهترین حالت  سوم آن را  کردیم و من دوهم

شوم و این که دارند مرا کم کم از ماموریتهای پشت سر گذاشته بودم. شاید هم دل نگرانِ این بودم که دیگر دارم پیر می

ر رویارویی با دآورم را ی ناکامی شيييرمای مبهم خاطرهگذارند، به مِز دومم گران آمده بود. این رویخطرناك کنار می

ا بر عهده رای پرهیجان و خطرناك خواسييت بار دیگر پروندهقاچاقچیان شييهر پسييت، زنده کرد. با تمام وجود دلم می

سابقه شد تا کل  سید، باعث  ست به قتل ر شهر پ ست بام به ایی حرفهبگیرم. اما آن گروگان دازیمدا که در  شک وی 

 ام به شدت توبیخ کرده بود.تازیته شود. زاکس بعد از کشته شدن آن گروگان مرا به خاطر یکهآغش

شود سر راهم گ سبی که  ضای خالی منا ستفاده آنقدر مِز دومم با این افکار درگیر بود که دیر جنبیدم و از ف شد، ا ه 

ى الوشم پرشتِد نماهایشترمرغاین  ها،ریکاسوهاى کندرو و تنبل گیر کرد. کاسورىاز  یکارواننکردم. خودروام بین 

. بودند ، به خاطر کندی حرکتشان مشهورشدندى بزرا در فضاهاى عمومى شهر ظاهر مىیهاهمیشه در دستهکه بنفش، 

ست وبا پیچ و تاب دادنِ ماهرانه شان پیدا کنم. اما در شیدم تا راهی برای عبور از میان ستهی خودرو کو ی سط یک د

هاى ن ناوگانبهترین سييازندگا ها، کهپرسييیدم که چرا کاسييوریهمیشييه از خودم می گیر افتاده بودم.نها تایى از آسييى

 کنند؟ این قدر کند و آرام پرواز می، بودند فضایى تندرو در کهکشان

نایىمنظره یدان بی نده بود. م ید کن ناام به انبوهِى پیش رویم  ند چاق و خمره یهابدن ام از هر طرف  حدود م یمان

ى پشمالوى بنفشى شباهت داشتند . به تصویر گلولهدرخشیدمی مهتابى آسمانِ یزمینهدر شان پوشش فلزیشد که مى
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بودند جمع کرده بدنشان را زیر  انشسه پاى کوتاه و کلفتها کاسوریشده باشد. منعکس اى شکسته در آیینه هابار که

سه تا در خودروهاى نیم سه تا  سرم هم بودند. مىحاال دیگر رفته بودند.  فرو شانویکرو  شت  ستگاهپ ستم د هاى دان

. دستگاه عصبى این موجودات براى هدر ندادم بوق زدنارسال بوهای تند و را براى وقتم ، پس ندارنددرك بو و صدا 

اطرافشان باعث پریدند. حضور دهها کاسوری دیگر در بود. برای همین بود که همیشه گروهی میپرواز سازگار نشده 

شندمی شته با شان را روی هم می. شد امنیت خاطر دا سه تایی فکر شتند تا یک خودروی تازه آن وقت هم باید  گذا

دانسييتم، اما خبر داشييتم که اسييتفاده از رایانه و هوش های موضييوع را نمیکاریکندرو را درسييت ناوبری کنند. ریزه

  دانند.مصنوعی را برای هوانوردی بدشگون می

را به طرف  با ناخشيينودی دمم را حلقه کردم و ناوبری خودرو را در وضييع خودکار قرار دادم. سييه تا از بازوهایم

کرد. ذا استفاده میای دراز کردم که زیر پایم جاسازی شده بود و از گرمای اضافی موتور برای آماده نگه داشتنِ غجعبه

ستم چ شت که نتوان شتاب وا دا ی در روده یزی بخورم و این هیچ خوب نبود. هنگام مراقبه گازیزاکس چندان مرا به 

البته اگر دستگاه  آزرد!کردیم، اطرافیان را میشد که اگر با خوردن غذایی هرچند مختصر دفعش نمیدازیمداها ایجاد می

 . دهد مان تشخیصشان چندان دقیق بود که بوی گرسنگی را در بخارهای متصاعد شده از لوله گوارشبویایی

ازوهایم را بجسييتم یافتم. های خام و نارس. پس از دقایقی جسييتجو، آنچه را که میدرون جعبه پر بود از خوراکی

ه بود. مادالینا ی مادالینا چسييبیدهایشييان، یک کلوچهپیروزمندانه از درون جعبه بیرون کشييیدم، در حالی که به بادکش

ستخوا مای خاصی دنهای سفت و تیِهای تلخی داشت. اما اگر برای مدتی در جانوری بود ابتدایی که در حالت عادی ا

ر جعبه یافت. این یکی را مدتی پیش دکرد و به یک توپ نرم و اشيييتهاآور دگردیسيييی میشيييد، ورم مینگهداری می

 ای نرم و خوشمزه تبدیل شده بود. زندانی کرده بودم و حاال به کلوچه

نژادان خام و گوشييت تلخش قایم شييود. اما وقتی ای ال به الی همرد گوشييهاول که در جعبه را باز کردم، سييعی ک

ای باالخره بادکشهای بازوهایم به شکمش چسبید، دست از مقاومت برداشت. مِز و دستگاه عصبی درست و حسابی

شخیص می شت. فقط دما و بوهای خطرناك را ت شکمش نگاهی انداختم و بعد باندا سفید  ست نرم و  لذت  داد. به پو
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سرعت  سرازیر کرد.  ست را به ذهنم  سیالبی از خاطرات دورد شامم پیچید و  شیرینش در م گازش زدم. بوی قوی و 

داد، چه رسييد به این که بوی خوشييایند کلوچه را با خودروی روبازم آنقدر کم بود که باد، حتا یالهایم را هم تکان نمی

 خود ببرد. 

سیارهنظامی به یاد روزهایی افتادم که دوران آموزش سپریام را در صحراهای برهوت  کردم. جایی می ای دورافتاده 

شی شت. آنجا تنها دلخو سابی هم ندا ست و ح شنهای ها بود، که در دمای خاام خوردن این کلوچهکه حتا آبِ در ص 

 شدند. کویری به سرعت به توپی پر از شهد تبدیل می

ام رسييانده که آخرین ماموریت مهم خود را در میدان نبرد به انجبعد ذهنم به خاطرات سييال گذشييته جهید. زمانی 

سیارك سازی راهزنان را بر عهای منظومهبودم. آن روزهایی که در کمربند  شتم، و ی پروین رهبری عملیات پاک هده دا

شپزِ گروهان برایم آماده  زههای خوشممان برای سپاسگزاری از من که زمانی جانش را نجات داده بودم، از این کلوچهآ

 کرد...می

. ا شييوم، ناگزیر شييدم به فشييار مِز دومم تن در دهم و از خاطراتم جدهوایى یراهچهاربه محل با نزدیک شييدن 

تر یا پایینتر مجاز ها در خیابانهای سييه بعدیِ آسييمان شييهر، فضيياهایی بودند که در آنها ورود به ارتفاعهایی باالچهارراه

ان باز کنند. خوشبختانه آرایش پرواز خود را تِییر دهند تا راه را براى دیگر این نقاط یست در بامىها ی رانندهبود. همه

و دنبال راه فرار  زدبا عصييبانیت بال مىکه مدتی بود  یفارناژ کوچک با قوانین آشيينا بودند و چنین کردند. هاکاسييوری

شت، با خالی کردن می سهگ صى متورم زیر گلویش کی سر و  شآروغی پر  ترمرغهای دا زد و بعد از این توهینِ بزرا، 

سوری صفِ کا شکافی که در  شت. از  سر گذا شت  شمالوی کندرو را پ لی که ها پدید آمده بود بیرون زدم و در حاپ

 جویدم، در آسمان همستگان اوج گرفتم.مادالینا را با لذت می

ایم را گشودم تا انگلهایی که موقع حرکتِ آهسته در ام بوی کلوچه را با خود برد. بالهباد تندِ ناشی از سرعت گرفتن

سبقت گرفتم و در راه سنگین  سرعت از چند خودروی بزرا و  شوند. به  سته بودند، از تنم جدا  ش ستم ن بندان بر پو

شلوغِ منتهی به اداره ستم. لقمهصف  سرعتم کا شته بودم. ی امنیت بار دیگر از  آن ی آخرِ مادالینا را برای این لحظه گذا
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ی روزهایی که با راهزنان خونخوار را بلعیدم و بار دیگر بویش مرا به دامن خاطراتِ دوردسيييت پرتاب کرد. خاطره

هایم جنگیدیم. روزی که توانسييتم رهبر شييان را در جنگی تن به تن از پای در آورم، و روزی که به خاطر دالوریمی

 دست آوردم. ای باالتر در اداره و شهرتی بین همکارانم به رتبه

سفینه سکان  شد و پیش از آن که به یاد روزی افتادم که  شی  شک رهگیر متال شتی یام در اثر برخورد یک مو ک ک

که در تعقیب  بازرگانی از مرگی قطعی نجاتم دهد، زمانی طوالنی را در فضيييا سيييرگردان بودم. به یاد روزی هم افتادم

ضاپیما سیارهف شناختهی دورافتادی رئیس راهزنان، به  شای زیبا را از چنگه و نا سیدم، و دوغدو عفریتهای زاهد  ای ر

 انگیز او را، با آن کتابِ اسرارآمیزش دیدم. غارنشین نجات دادم. در همان روز بود که پسرِ شگفت

و شین شده بودم در  همستگان خیلی تالش کردم تا راه بازگشت به آن سیاره را پیدا کنم. آن وقتها تازه پشت میز ن

سری و رده سی به اطالعات  ستر شهد شده به نظرم خیلی هیجان انگیز بود. اما آن بخش از کیهان بر هیچ نق ای بندی 

نده را هرگز در ی تکان دهبود که دیگر آنها را نخواهم دید، و راز آن جملهبازنموده نشييده بود. پسيير دوغدوشييا گفته 

وردش سيييخن بود. اما این رازی بود که نباید با هیچ کس در م ی اینها در آن کتاب نوشيييته شيييدهنخواهم یافت. همه

 گفتم. می

نده ما ته  نا،  مادالی با از بین رفتنِ بوی  به زمان حال همزمان  بار دیگر  ی خاطرات هم از ذهنم رخت بربسيييت و 

شت و منحنی تیزی را طی کرد و با حرکتی خطرناك از  سرعت از کنارم گذ شتم. خودروی زرد کوچکی به  میان بازگ

شتم رانندهراه کردم. تصادف رانندگی در همستگان امری عادی اش را بازداشت میبندان رد شد. اگر حال و حوصله دا

در میان اعضای واحد راهنمایی و رانندگی دهان به دهان ى وحشتناك همین دیروز در اداره گزارشى از یک سانحهبود. 

شت. میمی شرور برآن یکى از گفتند گ ْسپاتِ غولهونوهاى  سعى کرده به طور غیرمجاز از اى لجبازى با یک فَرَ پیکر 

سوخته اى خاکسترِ نیمعظیمِ فرسپات به لخته هایبالیکی از کارِ بخت برگشته در اثر برخورد با خالفاما او جلو بزند. 

مهیب  فرسييپات. همانآن نهنگِ پرنده همان و به هم خوردن تعادلش هونو به بال  یتبدیل شييده بود. چسييبیدن الشييه
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شته ست داده بود و پس از برخورد با دو خودرو، باعث ر صادفکنترل خود را از د شده بود، تا اینکه  هایاى از ت پیاپى 

 ى امنیت او را در مسیر سقوطش گرفته و به فاجعه پایان  داده بود. یکى از خودروهاى توردار اداره

صادف در دست نبود. م شدهیآمار دقیقی از تلفات ت شته  شهروند ک ست  شتر از بی شته اند. ابهام دگفتند بی شمار ک ر 

ایی متعدد تقسیم مانند تعلق داشت، که مرتب بدنشان به بدنهشدگان به آن خاطر بود که یکی از خودروها به نژادی ژله

ر نپوشييیدن ه خاطناگزیر شييد بفرسييپات با وجود اینکه تقصييیر زیادى نداشييت، شييد. یا در هم ادغام و با هم یگانه می

شييمار  مانند رندی به خرج دادند وی سيينگینی پرداخت کند. به خصييوص وکالی آن مردم ژلهچترهای ایمنی جریمه

دم دیدم که ی امنیت شد. من خوی دردسرها هم نصیب ادارهرا بیشترین مقدار ممکن تخمین زدند. همه کشته شدگان

سپات ند بدن اژدها مانباز زور و زحمت همکارانم چطور  شتگاه را در فر سفانه معادجاى دبازدا شهر که ند. متأ مارهاى 

کردن  و خیلى روى کمینهتعلق داشييتند تا حدودى خسييیس  اجو و حتنژادى صييرفه بهزندان را طراحى کرده بودند، 

امر معمولی  هاى شييهرپیکر در خیابان. البته از حق هم نگذریم، پرواز یک فرسييپات کوهکرده بودندپافشييارى ها هزینه

 .نبود

ساختمان ادارهدیدن منظره شنای  شد تا به یاد حرفهای زاکس بیفتم. یعنی چه اتی آ فاقی افتاده بود ی امنیت، باعث 

شانهایی نورانی می شلوغی که به کهک سیرهای هوایی  ضارم کرده بود؟ از میان م  شد برجد، میماندنکه با این عجله اح

والیی خاردار برجستگیهای نوك تیزش به تندیس هی و دیوارهای شفافش در پیچِ پیچوح آن سطبا را دید. مرکزى اداره 

ضای تهی بزرگی در به سطح خارجی برج شمارِ هاى بی. روزنهشبیه بود که با نور آبی  شدمنتهى مىساختمان مرکز ف

 رفت. گی آمد و شد کارمندان و مراجعان از آنجا انجام میتندی روشن شده بود و بخش عمده

شفاف بودند، می ستونچون تمام دیوارها کمابیش  شش این  ستها درخ سط را نورانى  شد از دورد  برج خارداردر و

اى که من به سييوى سيياختمان اداره . از زاویهکردهوشييمند عمل میباالبرى تقریبا تمام این فضييای میانی همچون . دید

 یى موجودسييایههر نقطه، . کردندجلب نظر می باالبرمات ى ى بیشييمارى در دل روشيينایهاى تیرهرفتم، نقطهپیش مى

 کرد. ی مورد نظرش حرکت میشده و با سرعتهایی متفاوت به سمت طبقهدر فضاى روشن و تهىِ باالبر شناور که  بود



36 

شی از برج تِییر دادم که به دفتر کار زاکس نزدیکتر بود.  سمت بخ سیرم را به  شه، رفت و م مد زیاد بود. آمثل همی

روز فعالیت شييناختى در سيياعات خاصييى از شييبانه، مذهبى، یا زیسييتآیینیگذشييته از چند نژاد خاص که به دالیل 

 ود. بفعال بودند و به این ترتیب شلوغى اطراف اداره عادى  تهاى ساکنان شهر در تمام ساعکردند، بقیهنمى

سطح عمودی دی سی پارك کردم، هنوز چند دقیقهاوارهوقتی خودرو را بر  بود. اما از آنجا  زمان باقی مانده ی مِناطی

شنیده بودم، عجله کردم و بال زنان از نزدی های دایمیکه گله سرانش  سی اف شنا کترین ورودی زاکس را بابت وقت نا

و راه  هاى درونى آنبود تا بخشکوه خاردارِ نزدیک آن ى خارجى دفتر زاکس بیشييتر به دیوارهوارد سيياختمان شييدم. 

شتم شتم و  ی کوچک و گِردیاز دروازه ژالتینیموجود کوتوله و یک با همزمان . زیادی در پیش ندا ی شبکهرد واگذ

ست و پایش را داخل بدنش جمع کرد و  موجودآن شدم. برج  هایراهروسردرگمِ  ى هروى دیوار شفاف مثل توپىد

 از نظرم ناپدید شد. راهرو پیچ  در پسو سبک راهرو غلتید و با حرکاتى نرم 

قادر نژادها ر بیشتپررنگ حجم بدنم را جارو کرد. چشم  بنفشاى از نور پرده ی ساختمان وارد شدم،وقتی از دروازه

شمان مرکب نبودطول موج به دیدنِ این  سیارهدازیمداها . اما چ شک تکاممانند اى که در نور  آن ل یافته بود، دارماى خ

شخیص میبه خوبى ا ر صلهپرده. دادت ست با فا سر راهروهای اهایی نورانی از این د سرا شخص در  داره وجود هایی م

داد. تشخیص مى را حاضران در ساختمانهویت ها ی مرکزی اداره، با اطالعات مخابره شده از این گذرگاهداشت. رایانه

هم بهکار خطر ورود افراد خطرناك و ت کرد وادی عمل میبه این ترتیب سييیسييتم هوشييمند ترابری برج با کارآیی زی

 شد.منتفی می

صفحهوقتی بال زنان در راهرو پیش می سه بار از دل این  شتم.رفتم، دو  شاخی کوچکِ  های نورانی گذ ستگی  برج

ین برجستگی ام جایی بود که برای آن نورِ شناسنده اهمیت داشت. شکل در هم بافته شدنِ بافتهای سختِ اروی پیشانی

زاکس هم مثل خشکه مقدسانِ بعضی از نژادها نمایان بودنِ شاخص تعیین هویت  هیچ دو دازیمدایی شبیه هم نبود.در 

شد تا مثل ادبانه و زشت میما را بی شانی با شاخص تعیین هویت مرد و مردانه روی پی ست. اما به نظر من بهتر بود  دان

 !ها پنهان در اعماق رودهسوهران
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شد افراد در راهروها، برای دقایقی انهرای سیر منتهى به دفتر زاکسی اداره برای تنظیم آمد و  سدود کرد. ر م کمى ا م

باعث بسته شدن  از جماعتی که. راهرو خیلى خلوت بود و شتافتمطرف آن زنان به بعد بال .دشوباز راه منتظر ماندم تا 

دن متورم و ببا انگشتان درازش شد که ها دیده مىپوش در دوردستفقط یک ویامبور ژندهراه شده بودند، خبری نبود. 

گر کالهخودم را چهارتا از بازوهایم را روی یالهایم کشیدم و با دوتای دیکشید. به جلو مى ادیوارهروی پرچروکش را 

 روی سرم مرتب کردم. بعد وارد دفتر کار زاکس شدم.

ها نبوزاکس  تاقش تن که . از ددر ا نانش آن  ما به خود جلب کرد، موجودى بین مه تدا توجهم را  باب به بود  بدنی  ا 

سوهرانسرخ شکمکه به  ها،ی  شده دار فلزى بند فلسنوعى  سته  شت و پبود. دو آرا ست دا ی دهبخش عما و چهار د

اید نظرم رسييید ب شيياید به خاطر بوى عجیب بدنش بود که بهاش از دو چشييم بزرا مرکب تشييکیل شييده بود. چهره

باشيييد.  موجود  وبه عالمت خوشيييامدگویى بویى غلیظ چون  یش خبردار بود.غدد بوزاتاثیر از  خودش هممهمى 

این ی حافظهدر هوا شيييناور بود.  الجوردیى حبابمانند مترجم روبات یک  ،خوشيييایند تولید کرد. بین او و زاکس

شده بود از خزانهها روبات ستور تمامپر  شده. برای همین هم  ی لِات و د شناخته  ستند جمالت هر مىزبانهای  توان

ز حرفهای ما از فهم برخی ا مهمان زاکس حضيييور این مترجم به این معنی بود کهزبانى ترجمه کنند.  هرزبانى را به 

 .ناتوان است

شدم. از اینکه باالخره مى ای مجموعه ها اززبان رسمی دازیمداتوانم با کسى به زبان بویایى صحبت کنم خوشحال 

. فهمیدندنمی رادها این زبان شد. سایر نژاشان ترشح میی زیر الكشد که از غدد پراکندهاز بوهای معنادار تشکیل می

ستفاده از زبان صوتىِ ها خیلی خاطربه همین  سنتىرسمی به تدریج ا کردند. مى مانجمهورى را جایگزین زبان بویایى 

  .شده بودند پرورده دارمای خشک، زاده ودم خارج از به ویژه آنهایى که مثل خو

م و بزرا دادم. قدى بلندتر از من داشت و عضالتش محکرا  آن موجود با تولید بویى شیرین جواب خوشامدگویى

 دهنده بود.درخشید که دیدنش براى مِز اولم تکانرنگش برقى مىبود. در چشمان درشت آبى
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شاتازه از  شدم زاکس یک مهمان دیگر هم دارد. ا اوى تما شده بودم که متوجه  ز جثه و موجودى ری ین یکیفارغ 

. تمام بود تکامل یافته ى همسيييتگانسيييیارهکه در  ،چاالك از نژاد موگاى بود. یکى از هوشيييمندترین نژادهاى کیهانى

ن در مندی و نظم و مهارتشييابودند. هوشييجمهورى عظیم سيياالرى دیوانهایی که دیده بودم؛ مدیران ارشييد موگای

 سازماندهی و مدیریت نظیر نداشت. 

شتموگا ضور دا سه ح سیی که در جل شت پید، لباس  سبانى بر تن دا شد ظریف مىی این جامهاز زیر بافت  .و چ

هایش به جز نژادانش، بدنى باریک و الغر داشيييت، که تمام بخشهمی همهمانند و قطورش را دید. مثل هاى لولهرا

ى یک دن برهنهبهایم با دزدان فضایى، ده بود. پیش از این در جریان درگیرىشها پنهان ، در پوششى چسبان از نگاهسر

پوست ار دارد. شان قربدنمتراکم هاى این مردم بیرونِ بافت دانستم که رابندى دیده بودم، و مىموگاى را هنگام زخم

شان را ی سنتیبرای همین هم همیشه لباسهاشد. شفاف احاطه مىنده و نیمههاى تپاى از لولهشبکهبا  هافلسدار موگای

شکار بودنِ  شتند. معتقد بودند آ شت بر تن دا شان از پ شفاف این هى نازك و نیمارهدیوحرکت خون زرد و گاز مانند

 آور است.ای شرم، منظرههارا

ف چشمان داکثر رشد خود رسیده بودند و در اطرااش به حرسید. خارهاى روى پیشانىموگاى به نظر سالخورده مى

ود و اش ارغوانى تیره بى بزرا و ورم کردهشد. رنگ پوست جمجمهى نافذش چین و چروك زیادى دیده مىسه گانه

فزایش سيين ها هنگام تولد پوسييتى صييورتى داشييتند که به تدریج با ازد. موگاىاتاق زاکس به سييیاهى مىقرمز در نور 

شان را ن و سالس شانشد با نگاه کردن به سر برهنهگشت. از این رو مىهایى سبز بر آن پدیدار مىشد و لکهمى تریرهت

بینى را بود، حس کردم حضورش موجى از اعتماد و خوش شسن یمحاسبه مشِولِکه مِز دومم  حالیتخمین زد. در 

همیدم که مِز . وقتى زاکس شروع به سخن گفتن کرد، فشاشناختمدر مِز اولم برانگیخته است. انگار مدتها بود که مى

 شهودگراى اولم در مورد هر دو نفر درست حدس زده است.

مان معرفى اید. بگذارید شما را به دو مهمان واالمقامباز هم طبق معمول خیلى دیر کرده»زاکس خطاب به من گفت: 

 ىکنم.
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ى این جلسه رهات هستند و تنها براى شرکت درمادرِ مقدس اَان یشا»نخست به مهمان بویناکش اشاره کرد و گفت: 

 «.اندبیابان را ترك کرده مهم

سرخ ست که تعریفش را برایتان ک»رنگ کرد و گفت: آنگاه رو به موجود  سرى ا رده بودم. مادر مقدس، این همان اف

 «.ى پروین بر عهده داشترهبرى نیروهاى جمهورى را در منظومه . همان کسی کهیکى از بهترین مأموران ما

بوهاى مالیم را  شنید، مترجم شروع به کار کرد و امواجى ازى گفتار رایج نمىاز آنجا که ارهات صدایى را در دامنه

کند. بعد از موفقیتِ  . امیدوار بودم مترجم مفاهیم را درست منتقلبرای من معنایی نداشتتولید کرد که او  به زبان بومی

یدا کرده بودم و هیچ م در منظومهمأموریت خطرناک ى پروین، شيييهرتى درخشيييان در شيييهرهاى بزرا جمهورى پ

 دار کند.را خدشه هخواستم یک مترجم مکانیکى این سابقنمى

شده از مترجم را در هوا لی صاعد  شد و با زبان دراز و لوله مانندش مواد بودارِ مت احتماال این سید. مادر مقدس خم 

 کند. داد که دارد به سخن زاکس دقت میو نشان می رفتاری مودبانه بود

شمان ست. ارهات شبه چ شش نیامده ا ستم و حس کردم مِز اولم از او خو ستگان ها هم از نژادهاى بومى همنگری

باور .  شدندی مناسبی برای داستانهای عامیانه محسوب میدستمایه شانمنزوی و مرموز زندگىسبک بودند و به دلیل 

که عمومی ا بدنى وهسيييتدارترین و پرهیزگارترین نژاد جهان این موجودات دینین بود  قدرت  با وجود  ذهنى  ند. 

شان اسم شدند. هیچ کدامکردند و به ندرت از آن خارج مىهاى برهوتِ همستگان زندگى مىشان در انزواى بیابانعجیب

س چیز شييان بود، اما هیچ کیا این لقب خداىشييدند. گوشييخصييى نداشييتند و همه با یک نام، یعنى ارهات خوانده مى

 .دیدممینها را آیکى از اولین بار بود که چیزهاى زیادى در موردشان شنیده بودم، اما  دانست.زیادى در این مورد نمى

در جمهورى  ها بود، با زبان بویایى رایجاى در سييلسييله مراتب دینى ارهاترتبهمادر مقدس، که گویا روحانى عالى

کنم آگاه باشید که ضرورتى . فکر مىو از نظمِ هستی آرزومند برکتی بزرا برایتان هستم از دیدارتان خوشوقتم»: گفت

 «ام دور کرده است.خانهانزوای دلپذیر مرا از کنج خطیر 



40 

ویش گبه  آمیز و بیش از حد صيریح بود، اما احتماال این صيراحت لهجهکمى توهین دازیمداها هایش با معیاررفح

اى ههایش را به زبان صوتى دست و پاشکستى مترجم را شنیدم که حرفگشت. صداى فلزگونهى نژادش باز مىویژه

شنیدن این ترجمهبرگرداند شدت در مورد آنچه که مترجم در مو. مِز دومم بعد از  ست، به  سراپا نادر رد من براى ى 

 مادر مقدس روایت کرده بود، نگران شد.

شان مى ست، گفت: حاال نوبت موگاى بود. زاکس با لحنى که ن شان»داد براى او احترام زیادى قایل ا سر ارشدِ ای ، اف

 «دفتر مرکزى، کومات هستند.

شنیدن  ستاده،  موقعیتبا  سى که مقابلم ای سبک رایج در جمهورى با جمع کردن بازو یکهک هایم اداى خوردم و به 

سييیار مهم و ى امنیت جمهورى بود. در آنجا بود که اطالعات باى از ادارهشييى افسييانهاحترام کردم. دفتر مرکزى، بخ

امش در شد و اعضاى گمنى مربوط به حفظ تعادل قدرت در بین صدها دنیاى وابسته به جمهورى پردازش مىمحرمانه

ها و و سيقوط دودمان کردند. تصيمیمات دفتر مرکزى بر ظهورگیرى مىمورد هزاران موضيوع بسيیار محرمانه تصيمیم

اش، مِز متفکر ادارى با اسييم کوتاه و معمولى هاى محلى در صييدها سييیاره و هزارها تمدن مبثر بود. این نهادِقدرت

شانگر  ضاى دفتر مرکزى ن ضور یکى از اع سیار مهمآجمهورى بود. ح سیار ب ضوع مورد بحث، ب آن تر از ن بود که مو

 دم.کرچیزى است که ابتداى کار تصور مى

خواهد د، اما حتا پیش از آغاز بحث، مِز اولم حدس زد که مىپردازاصل مطلب ب به ترزاکس عجله داشت که سریع

در مورد چه چیزى صييحبت کند. بدن عظیمش را در فضيياى خالىِ باقى مانده در دفتر کارش جا به جا کرد و مشييِول 

شده بود. وقتى سازى  شد که روى دیوار جا صفحه کلیدى  شتش را به من کرد، نگاهم به  کار با  شتیپ ستگی گو  برج

سبیده بود. داری چین شت گردنش چ شدبدون مثل هر دفعه، افتاد که پ شته با شدیدى مِز دومم این که دلیلی دا ، ترس 

ها مادرزاد بر پشت تمام سوهرانشکل که به  کوچک و گوشتالودى بودانگلدر واقع  این برجستگیرا در خود فرو برد. 

یک غالف گوشتی محکم با پوست چین خورده بود، که از یک کالف عصبی بزرا  . هریک از این انگلهااشتوجود د
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شتهکرد. مِز انگل حفاظت می صاب میزبان مىر ستاد هایى را به اع سوهران در میفر آمیخت که جدا و طوری با مِز 

 گرفت.ارش از مِز ین انگل سرچشمه میمِز داشت و بخشی از افکهر سوهران دو به تعبیری، . کردنش ناممکن بود

سه مِز داشتند  نژادان من همهمشباهت داشت باشد.  حس و حال دازیمداهااز جهان به ها سوهران ادراكبعید نبود 

شت.  شان وظایفی متفاوت را بر عهده دا اك زیبایی ادرگرفت و به مِز اول در بخش باالیى جمجمه قرار مىکه هرکدام

عیین هویت برای ت ای کهبرجستگی شاخی پرداخت.عام و انتزاعى مىو مفاهیم شهودى، امور مذهبى،  مسایلشناسانه، 

ستقیما از این مِز به بیرون می شت، م صفحهرویید و بازماندهدازیمداها کاربرد دا شاخی  ی بلند بود که در ای محکم و 

شانی و مِز اول اجدادمان محافظت می سر  مِزکرد. زمانهای دور از پی شت  شت و جدوم در زیر مِز اول و در پ اى دا

قرار  هباالی سييینتر از بقیه بود، براى پردازش مفاهیم عملى، منطقى و تجربى تخصييص یافته بود. سييومى که کوچک

 کرد. مىبه شکلی خودکار و ناخودآگاه مدیریت ها و بازوها را حرکات بالبرخی از داشت و امور زیستى و 

شتش را شم زرد رنگِ به من کرد، یگانه وقتى زاکس پ ساس ترس مبهمى کردانگل به  چ شد. اح م، ولى من دوخته 

 آور بودند.برایم چندشکردند، ی میها همزیستنژادهایى که با انگلحضور  همیشهدانستم. علتش را نمى

دى پیش یرى سه بعاز کلنجار رفتن با صفحه کلید دست کشید. تصوو اش غرغرى کرد باالخره زاکس به زبان بومى

هیچ  ی رقصيييانکه این نورها معلوم بودتفاوت ارهات به سيييوى دیگر اتاق از نگاه خالى و بى .چشيييم ما جان گرفت

 د.نکننمىمنتقل آبى رنگش عظیمِ چشمان  بهمفهومى را 

ده انایى پوشداد. باسوگاها بدن دراز و الغرشان را در ردى منظم از باسوگاها را نمایش مىتصویر، هجوم یک دسته

هاى اسلحه ،شانباریک و ضعیف تنها دستِ کردند. در حرکت می بالشتکى گوشتىند و مثل حلزون به سنگینی بر بود

سوگاها، معبدى زیبا و کوچک بود که هدف حملهشد. دیده میپرتوافکن کوچکى  زیر  شسفید یسنگدیوارهای ى با

شييان از دید من معناى ود. شييکلاحاطه کرده بمعبد را ظریف  الیىهاى طاى پیچیده از لوله. شييبکهدرخشييیدآفتاب می

باشد. چون به زودى سر و  مقدسرسید این کالف درهم و برهم زرین نزد سازندگانش خاصى نداشت. اما به نظر مى
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سبزى موجوداتى کله شد که رنگ  کوچک اندام و  شان پیدا  شیدند مانع حملهمىبه قیمت جان سوگکو اها ى ویرانگر با

 این مدافعان نه مسلح بودند و نه چنگ و دندان درست و حسابی داشتند. شوند. 

 ذوبها را پاشييیدند و آنها مىهایى از اسييید سييوزان را بر شييبکهفوارهشييان دراز و اسييتخوانیخرطوم با باسييوگاها 

سوگاها به مى شدند، با شته  شدند صحنکردند. پس از آن که مدافعان ک پرشمار از  گروهى. در اینجا داخلى معبد وارد 

ى این موجوداتِ در نظامى از البالى صفوف فشرده یترتیبنظم و حرکت نشسته بودند. باسوگاها با موجودات بىهمان 

سیدیک قطره و بر سر هر کدامگذشتند حال نیایش  شان دهند، بدون آن که مقاومتساکنان معبد، د. ریختن ی بزرا ا ى ن

شته  مگییا حتا حرکتی کنند؛ ه صحنه فیلم بر میشدند. ک شت از این  سی که دا شت، ک ى از آنها روى یکرا دوربین دا

شسته که در همان حالتِ آیینى بىاتاق را پر کرد، ى پهن موجودى با جمجمهی جان کندن منظره .دکرمتمرکز  حرکت ن

 شد.مى در اسید حلاش به آرامى بود و سر و سینه

شى این فیلم از»زاکس گفت:  شده. نمازگزارحمله به معبد بَ شته  ساالنه انیها بردا سم  ى خود در معبد که براى مرا

ور نى خود هیچ مقاومتى نکردند و همگى به اصييطالح خودشييان به جویانهگرد آمده بودند، بر اسيياس عقاید صييلح

 «پیوستند، یعنى... تقریبا یعنى شهید شدند.

. گروه دیگرى از جایش را گرفت نور زردغرقه در  اىشييد و بعد منظرهناپدید اى عدى براى لحظهتصييویر سييه بُ

صویر دیده مى سوگا در مرکز ت سمت حفرهشدند که همان لباسبا شتند و به  سفید را بر تن دا اى بزرا در زمین هاى 

موجوداتى ى این در با مقاومت رفتند، که گویا درِ ورودى سييياختمانى زیرزمینى بود. مهاجمان در آسيييتانهپیش مى

سیاهزره سکلت خارجى براق و  شتند و ا سى بر تن ندا شدند. مدافعان لبا شان با نقش و نگارهاى پوش و بندپا مواجه 

از  .اى که فیلم را برداشييته بودند، تشييخیص نژادشييان ممکن نبوداى پوشييیده شييده بود. از فاصييلهدرخشييان و پیچیده

سمان را پر کرده بود، ب شید بزرا زردی که آ سیارهآمد که ر میخور سورات یکى از نژادهاى بومى  شندى  . مدافعان با

پیش از رسیدن به باسوگاهاى شان شان بود. بیشترهاى گازانبر مانند درشتشان پنجهشجاعانه جنگیدند، اما تنها سالح

 شدند.هاى اسیدى کشته مىخزنده در اثر برخورد پرتوهاى شکافنده و فواره
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ه و شکسته، ها و آثار هنرى ذوب شدمهاجمین برداشته شده بود. تندیسرفتنِ ایان حمله و تصاویر بعدى، پس از پ

سید در میانه سوخته از ا شده و  سوراخ  شده بو نوازچشم ى معبدى با معماریى ویرانهو اجساد  دند. مِز دوم پراکنده 

شد.  شمگین  شمن که آموزش هنرى دقیقى دریافت کرده بود، از دیدن این فجایع خ شتر نهاما مِز اولم همچنان ت ى بی

شد این دو تعادلی بین دیدن بود. باالخره  ست. در  ست، فهمیدم اوضاع از چهخوب، دیگر کافی»و گفتم: برقرار  قرار ا

 «ام.شنیدهها حملههاى عمومى چیزهایى جسته و گریخته در مورد این رسانه

از چنین تواند نمی ی امنیتبه خاطر این که اداره. افکار عمومى دار کردهرا خدشهاعتبار ما  این جریان»زاکس غرید: 

اى دارد به خشييمگین اسييت. خشييونت در همه جا شيياخه دوانده و برخوردهاى خونینِ فرقهپیشييگیری کند، فجایعى 

 «شود.سیاسى تبدیل مى یبحران

 «دانید چه کسى پشت این جریان است؟مى»پرسیدم: 

. هسييتند هوش و ابتدایى. اما این موجودات بسييیار کمهتوسييط باسييوگاها انجام گرفتها این حملهکل »زاکس گفت: 

 «دهد.کسی پشت پرده هست که به آنها خط می

سوگاها به خاطر کوچکی مِز و خرفتی سر کهدر این مورد هیچ کس با زاکس مخالف نبود. با سرا شان شان در  ک

شن بودن شی و خ شتند. با این وجود موجوداتی وح سیارهشان خدمت مید و وفادارانه به اربابانشهرت دا ی کردند. 

های جنگی زنده و قابل اعتمادی تکثیر سيياالران آنها را همچون ماشييینزادگاهشييان نامعلوم بود و قرنها بود که جنگ

 ودند،بحتا ثروتمندانی که خواهانِ داشيييتنِ ارتشيييی شيييخصيييی هاى افراطى و فرقهکردند. حاکمان محلی، رهبران می

شييان را ارىخریدند. چون آموزش این موجودات از کودکى وفادمیهاى باسييوگا را در بازار سييیاه با قیمت گزافى خمت

 کرد. تضمین می

سوگاها »گفتم:  شینبا ستند.ما ستگروههر  هایی زنده بیش نی شتری در  .به کار بگیرد آنها را ى ممکن ا اطالعات بی

 «این مورد نداریم؟

 «.تا حدودی بیانگر است.. اسناد جدیدى به دست آمده که، خوب، چرا»زاکس گفت: 
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خته، دسيييتان ام را برانگیدید کنجکاوىکه مىحرفش را تمام کند. رئیسيييم زاکس هیجان منتظر ماند تا  با مِز دومم

این  ها دردازیمدابر مبناى این شييواهد گروهى از »اش کشييید و گفت: اش را روى ریش نارنجىدرشييت و پینه بسييته

 «یان درگیر هستند.جر

هاست که رنقجوترین نژادهاى کیهان هستند. ترین و صلحها؟ ممکن نیست. آنها از متمدندازیمدا»با شگفتى گفتم: 

 «اند.هاى قومى و مذهبى نداشتهدرگیرى

ى سیاره در دارماى خشک، یعنى در»گفت: دهد، که معلوم بود دارد موضوع را برای مادر مقدس توضیح میزاکس 

سیارات دیگرِ جمهورى بومى ست. اما تعداد زیادى از آنها به  ر خالف اجداد د. مهاجران بانمهاجرت کردهشان، چنین ا

شاورزى نمىدارمایى شتر درگیر فعالیتشان ک شتر کنند و بی ضمن بی ستند. در  صنعتى ه و کنند عمر میهاى تجارى یا 

های محلی رتشابرخی از آنها، حتا به صورت سرباز مزدور در  دارند.زمان بیشترى براى آموختن خشونتِ سایر نژادها 

 «شوند.استخدام می

تاد که یکى از دالیلش براى مهاجرت از دارما، همین افزایش طول عمر بو لدم اف یاد وا به  وقتی دیدم د. مِز دومم 

هایی که در آن»م: ه کردم و گفتکند، مداخلمترجم دارد روایتی بسيييیار خشييين و خونبار از حرفهای زاکس را ترجمه می

 «دانید؟ر این داستان مىبراى چه آنها را درگیکنند، دازیمدا نیستند. نجس هستند. وانگهی، ها مزدوری میارتش

بعد گفت:  عمیقش به ما خیره شييده بود.نگاه حرکت ایسييتاده بود و با زاکس به ارهات اشيياره کرد، که همچنان بى

ست به ن که مادر مقدس ارهات پس از آ» شهر پ سوگاها در  ها ن جنایت، به پیگیرى ایکردند شان حملهمردمیکى از با

همکارى کنند.  شان بیرون آمدند تا در این زمینه با مااز شهر مقدسها ارهات مند شدند و برخالف رسوم قدیمىعالقه

ى افرقه به ریانجما خبر دادند که این شيييواهد و ردپاهاى بر جاى مانده را مطالعه کردند و به ی همهایشيييان با دقت 

 «.شوددر میان دازیمداها مربوط مینوظهور 

صبانیت به ارهات نگاه کردم. هیچ معلوم نبود این موجود  شنام  بوگندوبا کمى ع سارت کرده تا به نژاد خو چطور ج

کنم، بوى خفیفى از خشمم کردم احساس خود را بر مال نما تهمت درندگى و وحشیگرى بزند. با وجود اینکه سعى مى
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ا مشهور است، اما شمبله متوجهم، غرور نژادى »با زبان بویایى گفت:  .به سرعت آن را لیسیدمادر مقدس تولید شد که 

 «شواهد چشمگیرى براى تأیید ادعاى من وجود دارد.

سته از حرف  شک ست و پا  ستگاه مترجم برگردانى د شواهد  اوهاى د شمگیر را را به زاکس تحویل داد و  م هچ

 ترجمه کرد. اما زاکس ظاهرا با محتواى همین حرف هم مخالفتى نداشت. «دالیل غیرقابل تردید»

سعه و  مکانى پیاده -من الگوى حمالت را بر چارچوبى زمانى»ارهات گفت:      سیدم که تو کردم و به این نتیجه ر

ترین عملیات ترین و متراکمسرچشمه گرفته است. قدیمىکند، از دارما اى که این حمالت را سازماندهى مىتکامل فرقه

  «شود.سته مىشویم، از شدت و تراکم حمالت هم کااتفاق افتاده و هرچه از این منظومه دورتر این سیاره در اطراف 

ستند. چرا فکر مىها گونهاما دارماها زادگاه ده»من گفتم:      شمند ه ن از بقیه ین میااها در دازیمداکنید نقش ى هو

 «تر است؟مهم

کند و خاسيييتگاهش ها از الگویى مشيييخص پیروى مىوقتى دیدیم حمله»زاکس به جاى مادر مقدس پاسيييخ داد: 

 .تیش قرار دادیمرا مورد بازرسى و تف شاننقاط تجمعو  دارماست، نژادهاى بومى دارما را در جمهورى زیر نظر گرفتیم

یینی دارند که بر آدازیمداها . دادرا نشييان می هاجنایتاین  دازیمداها باخى از ارتباط بربه دسييت آمد که دالیلى محکم 

 «شکل گرفته است.دایى به نام ایلو خ مبنای پرستش

بقایایش تنها در  دانم دینى در حال انقرات است واست. تا جایى که مىدارمایلو نام یکى از خدایان باستانى »فتم: گ

 «ایلو را بپرستند.هم هاى مهاجر دازیمداشود. نشنیده بودم دارماى خشک یافت مى

سد نقطهبه نظر مى»ارهات گفت:  شد. با اینر شک با شروع این حمالت، معبد قدیمى ایلو در دارماى خ وجود،  ى 

شدفیلم شته  شانهشان مىنه از حمالت هاى بردا ستارهدهد که ن سوگاهاى مهاى  ضى از با جم وجود ى ایلو بر لباس بع

  «داشته است.

هاى پنهانى تردیدى در حضييور این فرقه در سييایر نقاط کهکشييان وجود ندارد. ما در یکى از پناهگاه»زاکس گفت: 

زهاى جالبى پیدا کردیم. چند ساختمان در آنجا وجود شد، چیاداره مى دازیمدااین فرقه، که توسط گروهى از بازرگانان 
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شه شده بود. عالوه بر این چند انبار نگهدارى مهمات و نق سوگاها طراحى  شت که براى پرورش با هاى هایى از فرقهدا

ساکنِ قلمرو جمهورى را هم در همین پایگاه کشف کردیم.  شدند، آنقدر ناکسمذهبى مهمِ  ستگیر  ى که در این رابطه د

صب بودند که همگى قبل از م ستیم از هیچ کدامبازجویتع شى کردند و بنابراین نتوان ست شان ى خودک اطالعاتی به د

 «م.آوری

 «کردند؟خودکشی می»ارهات پرسید: 

ضالت نگهدارنده شدهی پایهحس کردم ع شمان متحرکم منقبض  بندِ اثر  اند. با این وجود، زاکس که گویی دری چ

کردند. روش بله، همه بالفاصييله خودکشييى مى»نبود، همچنان برای مادر مقدس توضييیح داد:  منفی سييخنانش بر من

نها را کردند و با یک حرکت آشان گره مىى چشمان متحركشان را به دور پایهشان هم عجیب بود، بازوهاىخودکشى

 «مردند.کندند و بالفاصله مىاز جا مى

ر سييير اقلیتى دانیم که این کارها زیالبته ما مى»لحنى دلجویانه گفت:  ناگهان متوجه ناراحتی من شيييد و بازاکس 

شناخته و کوچک از  ست. دازیمدانا صلحبه عنوان  شهرت این نژادها سر جای خودجو موجوداتى متمدن و  باقی  بر 

 «ى ما یک معماى بزرا است.براى همه است. سر زدنِ چنین رفتاری از دازیمداها

ی طبقهآید، برمى هاآن طور که از گزارش» ی حرف او را گرفت:سيييکوت کرده بود، دنباله کومات که تا این لحظه

ستان  ستهجامعهرهبران ایلوپر شکیل مى ایى کوچک و ب ر نفوذناپذیر دهند، که عمال براى مأمورى از نژادهاى دیگرا ت

 . بر این اساسشوندشان نجس نامیده میبرخی از آنها، دازیمداهایی هستند که به خاطر پرکاری دستگاه هورمونیاست. 

ار، سروان را برای د. در ابتدای کگیرى ماجرا گسیل کنبراى پىرا  افسرِ دازیمدادفتر مرکزى به این نتیجه رسید که یک 

شان  من انجام این ماموریت نامزد کرده بودند، اما  سوابق درخ صمیم گرفتمى پروین، تان در منظومهبا توجه به  این  ت

 «رونده را به شما واگذار کنم.پ

هایم را جمع کردم. سييروان، دازیمدایی جوان و جاه طلب بود که پلکان ترقی را به با شيينیدن اسييم سييروان، گوش

سد میسرعت طی می شهرت و موقعیت ممتاز من ح شکارا به  شدم که دیر یا برد. هر از چند گاهی، نگران میکرد و آ
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سرِ دازیمدای همستگان غصب کند. این که یکی از زود دست به کار نمایانی بزند  و جایگاه مرا به عنوان نامدارترین اف

بدون اینکه مکثى کنم چشييمان اعضييای شييورای مرکزی چنین نظر خوبی نسييبت به من داشييت، برایم خوشييایند بود. 

امیدوارم با موفقیت در این »م: آمیز به خود گرفتم و گفتهایى نیمه گشوده وضعیتى احتراممتحرکم را باال گرفتم و با بال

 «ام.ى ننگ را از دامن نژادم پاك کنم. من براى اجراى این ماموریت آمادهمأموریت بتوانم این لکه

ین فرقه برخاسييته از ا سييرگرد، ماجرای ناامنی»اش را به سييوی من گرفت و گفت: سييرِ متورم و ارغوانی کومات

 «کنید.تر از آن است که فکر میپیچیده

 «تر...و خطرناك»زاکس افزود: 

تر. طرناكخآری، و »اش را لرزاند و به این ترتیب با سييرهنگِ سييرخ و تنومند موافقت کرد: کومات خارهای چهره

دی دارند و دسييت کم یکی از کسييانی که پیگیر کارِ این پرونده بوده به قتل رسييیده اسييت. اعضييای این فرقه نفوذ زیا

 «دارند.دخالت کنند، از میان بر میکسانی را که در کارشان 

شان می شنیدن این که ماموریتی خطرناك به من محول شده، شادمان شد. این ن ان پشت میز داد که دورمِز اولم از 

گرفت و  ی سخن را به دستنشینی به پایان رسیده است. اما این سرمستی به سرعت از بین رفت، وقتی زاکس رشته

از دارید، فکر دانیم شييما به اطالعات گردآوری شييده توسييط مسييئوالنِ قبلی این ماجرا نیه میبا توجه به این ک»گفت: 

د. برای همین هم دو ای داشته باشکردیم بهتر است کسانی را به عنوان همکار با شما تعیین کنیم که در این زمینه تجربه

 «نفر را از نژادهای آشنا برای شما انتخاب کردم...

اى دیگر بدن تنومندش به سييوى درى کوچک پیش رفت که در انتهکه منتظر پاسييخ من بماند، با  بعد هم بدون این

یمدای یک دازدفتر کارش قرار داشيييت. آنگاه با زبان بومى و غریبش چیزى گفت. پس از چند لحظه، در باز شيييد و 

 جوان و چابک با بالهایی عضالنی وارد اتاق شد.
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این زمینه موفق  دانم چقدر درآمیزی از خود تراوش نکنم. نمیدیدنش بوی توهین تمام تالشم را به کار گرفتم که با

شاخ ست حفظ ظاهر کند. هرچند به طور ناخودآگاه با زور مِز اولم  کهایم را تیز کرده بودم. اما تازه وارد به خوبی توان

 ای از او استشمام کنم. ادبانهبودم، نتوانستم بوی بی

ا معرفی کنم. کنم نیازی نباشد سروان را به شمفکر می»میان من و او خبر نداشت، گفت:  زاکس که گویی از دشمنی

ی و هدایت تان کند. افسيير جوان ولی الیقی اسييت و وقتش رسييیده که با راهبرقرار اسييت او هم در این پرونده یاری

 «تر درگیر شود.استادی باتجربه مانند شما در کارهایی جدی

شامهچاپلوسی مختصرش نتوا سته بود این حقیقت را از  سازن سله مراتب اداری  سل مان، در فکِر ام پنهان کند که در 

عنى بویى حاکى از یام کمى مِن و مِن کردم، انداختم و با غدد بویایى سرواننگاهى به یافتن جایگزینی برای من بودند. 

تم را هاى بویایى، حالبودنش به محركابهام و تردید از غدد روى پوسيييتم تراوش کردم. زاکس، با وجود حسييياس ن

 «سرگرد، چیزى براى گفتن باقى مانده است؟» دریافت و پرسید:

 «کنم.دانید، من معموال تنها کار مىخوب، شما که مى»میلى گفتم: با کمى بى

 «گوید؟دیدید گفتم این را می»انگار شرط بندی مهمی را برده باشد، خطاب به حاضران گفت: 

ین ریش بلندش را پریشييان کرد. ا ،سيير ِِهاى شيياخى روى سييرش را منقبض کرد و با یک تکانِسييتگىبرجبعد هم 

 شد.محسوب می ى نژاد سوهرانخندهاز حرکت نوعى خاص 

فت: گ. عضو شورای مرکزی اش را پایان دادخیلى سریع خندهکومات به سخن آمد و با برخاستن صدایش، زاکس 

ن کنیم که از با این وجود ناچاریم برای این ماموریت خاص وادارتا ایم.همه شنیدهرا شما تکروی و خودسری شهرت »

 «های فردی ندارد.گیرید جایی برای اشتباهدست بردارید. ماموریتی که دارید بر عهده می این عادت

 «ی پروین خوب عمل کردم!با وجود این عادت، در سرکوب دزدان منظومه»با کمی گستاخی گفتم: 

سنگینی را هم برایش پرداخت کرده»کومات گفت:  شنیدهاید. آری، اما بهای  تان در ام، در جریان مأموریتچنان که 

مه ید.منظو مان تار ب بد گرف ندان پلیس محلى براى ا یل در ز به همین دل یک بود  که  ى پروین نزد گذریم از این  حاال ب
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بودید. آن دفعه بخت یارتان بود، اما دلیل ندارد همیشه چنین ی شما هم صدمه دید و روزها در فضا سرگردان فضاپیما

 «باشد.

ن حقایقِ روشن شدافکار عمومی نگران امنیت در جمهوری هستند و »زاکس بحث را پایان یافته تلقی کرد و گفت: 

شت پرده در مورد فرقه سیار براى ما اهمیت دارد، پول و تجهیزات مورد نیازتان پ ستان ب اختیار خواهید  را درى ایلوپر

سامى جتا بتوانید در تمام پهنه داشت ستید در قلمرو امپراتورى، با ا باید  على سفر کنید.ى جمهورى، و حتا اگر الزم دان

 «جلوی فعالیت این فرقه به هر قیمتی گرفته شود.

ان اطاعت خواهم خنانشبعد از مکثی به نسبت طوالنی، نوك بالهایم را به هم زدم و به این ترتیب نشان دادم که از س

 کرد. 

ستانه و خودمانى با حرکتی با وجود منزلت واالیش کومات،  ساند. خود را به دو طوالنى و  یاهنگ آنگاه مقابل من ر

شما  یى کنید،ى این بحران غیرعادى را شناساسرگرد، تالش کنید تا ریشه»گفت: و ام انداخت که به چهره انهجستجوگر

  «.ری متِیری مهم هستیددر معادالت امنیت جمهو

ى لحن علمى و آمیز حرفهایش به هم زدم، سعى کردم با این پاسخ غیرزبانهایم را به عالمت پذیرشِ احترامنوك بال

کرد. پس از جمالت طورى بود که انگار ختم جلسييه را اعالم مى کوماتلحن  ى کالمش را نادیده بگیرم.گونهریاضييى

هات از در اتاق ها منتظر ماند تا مادر مقدس ارآمدند.  کومات  با نزاکت مرسييوم موگاىاو، همه در اتاق به حرکت در 

ل بود، ی مهمانان واالمقامش مشيييِودفتر زاکس را ترك کرد. من در زمانی که زاکس به بدرقهخارج شيييود، و بعد 

 ا بود.فرسای جانزیرچشمی نگاهی به سروان انداختم. کار کردن نزدیک با او به راستی شکنجه

شق و رق و بی شد. من هم حرکتی کردم تا پیِ کارم سروان هم با همان حالت  سش دنبال آنها از اتاق خارج  سا اح

شاره ی زاکس بر سر جای خود ایستادم. زاکس صبر کرد تا همه رفتند. بعد به سمت من برگشت و گفت: بروم. اما با ا

مان را بابت فته شييده، که لزومی ندیدم وقتِ مهمانان واالمقامراسييتی، سييرگرد، همکار دیگری هم برایتان در نظر گر»

 «اش بگیرم.معرفی
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شد. دل به دریا زدم و منتظر ماندم تا ببینم دیگر چه بال ستی آویزان  س سرم بازوهایم از زیر الکم با  ست  یی قرار ا

 بیاید.

 «سرباز، بیا تو!»زاکس با صدای بلند گفت: 

اکسترى موجودى خکرد، باز شد و زاکس قرار داشت و مانند درِ پشتی عمل میی کوچکی که بر سقف اتاق دریچه

یره شد. او رنگش به من خبا حالتى گیج کمى مکث کرد و با پنج چشم سرخبعد به درون خزید. به چاالکی از آن رنگ 

ایستاده  ى درازشموجودى بلندقد، عضالنى و کشیده، که بر دو پابود. از نژادهای ساکن دارمای خشک.  یک آسگارت

بودند که حد وسييط ها موجوداتى کرد. آسييگارتش با نوك دم کلفت و متحرکش بازى مىبلندبود و شييش انگشييت 

شتند، یا  سیار باهوشندا سادهرگهشد با اولین نگاه و یا خیلی کودن. در حرکات این یکی میند، بود ب لوحى و هایى از 

 ام خوشنود شد.م از دیدن یکى از موجودات بومى سیارهمِز اولبا این وجود . تشخیص داد حماقت را

ویسپات را در  دانم روابطتان با سروان خیلی دوستانه نیست. به عنوان گماشته ودستیار سربازچون می»زاکس گفت: 

ماجرا  به زیر و بم ای که مسئول این پرونده بوده، خدمت کرده و تا حدودیگذارم. او زیر فرمان افسرِ قبلیاختیارت می

 «آگاه است.

شد رابه قیافه سی مثل او بر چیزی آگاه با ست ک سش که چطور ممکن ا سگارت نگاه کردم و این پر شن آ ناگفته  ی خ

 گذاشتم. 

سکونى شما ویسپات تا پایان مأموریت در واحد م سرباز سرگرد، شاید حدس زده باشید که»زاکس با احتیاط گفت: 

 «یابد.زایش میتان هم افشود و امنیتامکان تبادل نظرِ مستمر برایتان فراهم میبه این ترتیب اقامت خواهند کرد. 

سی نبود که به زبان بویایی دازیمداها حرف بزند. پس با فواره شى نثارای از بوهای ترش در اتاق ک  انشهردوی فح

تیار این که چه کسييی در آن ی امنیت، به سييازمان تعلق داشييت و اخی من، مانند منزل سييایر اعضييای ادارهخانهکردم. 

ی بزرا و زیبا را به من دادند، حدس ی پروین این خانهاقامت کنند با من نبود. هرچند وقتی بعد از ماجراهای منظومه

شم. با این وجود هممی ساکنِ آن با سروان را زدم برای مدتها تنها  سگارت خوشایندتر از آن بود که  شدن با این آ خانه 
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د. پس شييکایتی نکردم و باز نوك بالهایم را به هم زدم. دیگر حرفی باقی نمانده بود، بنابراین همراه با به منزلم بفرسييتن

 آسگارت از اتاق رئیسم خارج شدیم. 

صی د سمِ خا سی ا سوم نبود که ک شمی نگاهی به او انداختم. در میان ما دازیمداها مر شد، و در راهرو، زیرچ شته با ا

شِلی ک ساس نقش و  شناخته میهرکس بر ا شت  شه مدتی طول میه دا سم خاصِ شد. برای همین همی شید تا ا ک

 «نت خوشحالم.خوب، ویسپات، از دید»اطرافیانم را یاد بگیرم. کمی مکث کردم وقتی نامش را به خاطر آوردم، گفتم: 

 « چاکریم، رئیس!»ویسپات، دهان بزرا و انباشته از دندانهای تیزش را گشود و اولین حرفی که به من زد، این بود: 

 به او بیندازم. وقتى از اداره خارج شدم و به همراه همکار جدیدم در خودرو نشستم، فرصتى یافتم تا نگاهى دقیقتر

فرو رفته  اشبرجسته عضالت سیاه در تار و پود هاییبادبزنمثل  یشهارا ت.بدنى تنومند داشها ی آسگارتمثل همه

شام میبود.  صلهایش به م شت، از مف سید. بوی ترش خونی که در آنها جریان دا سِِ همهردِِِى اِچهرهر را  هاگارتی آ

شت با  شاد دا سطش.  هایى کلفتلبو دهانى گ سته بودن هنگامحتا در و نمایان  دو دندان نیش بلندشنوك ، دهانش ب

سرخرنگِ بزرا در اعماق حفرهبود شمِ  سه چ شت، با  سیار کوچکى دا شم هاى جمجمه. بینى ظریف و ب اش، و دو چ

سرش بیرون زده بود. یالمرکب پایه سفیدش که با جدیدترین مددار که از دو طرف  شده بود،  هستآرا روز هاى بلند و 

ک مامور یتا  بزن بهادر شباهت داشت گیریباجدیدم بیشتر به کرد. همکار جلوح را قاب مىى خشن و سادهاین چهره

  ی امنیت.اداره

دارماها کردند. هاى دوقلوى دارما زندگى مىبر سیارهمانند اجداد ما ها، نژادى خوشنام و توانمند بودند که آسگارت

شتنبینى به دور یک دیگر مىپیشدر مدارى غیرقابلهم بودند که ی بزرا سیارهدو  صلهگ دو بین ى موجود د، و هم فا

شید  شانخور شت. برای پیچیدهکردند. را طى مى کوچک شان یک ماهِ عظیم هم دا شان، هر کدام ساختار مدار شدنِ  تر 

ى دیگر، ، سييرزمینى برهوت و خشييک بود. سييیارهمن نژادانها و همیکى از این دو سييیاره، زادگاه مشييترك آسييگارت

پوشاند. این دو سیاره را به ترتیب دارماى خشک و سطح آن را آب مى تقریبا تماموضعیتى کامال متفاوت داشت، چون 

 شدند.ى کم شان از هم، مانند دنیایى یگانه در نظر گرفته مىنامیدند، و به دلیل فاصلهآبى مى
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د که توانست گذاران تمدنى بودنجو و آرام، نژادى جنگجو بودند. آنها بنیانهاى صلحیمدادازها، بر خالف آسگارت

رازشيييان دو دارماى خشيييک و آبى را با هم متحد کند. این موجودات در ابتداى تاریخ د یبراى نخسيييتین بار قلمرو

ژه دازیمداها، تِییر ى دارما، و به ویهاموجوداتى وحشى و خونخوار بودند، اما به تدریج در اثر در آمیختن با سایر تمدن

 بنیان نهادند.محلی را هاى ترین جمهورىروش دادند و یکى از درخشان

سپاهیان امپراتورى مولوك به منظومهسه  سواران مولوك در چند فودارما ى قرن پیش،  شه ج پیاپى به حمله کردند. 

نظام یک  بر پا داشييتنکه براى  اهالی بومیکردند. را به سييرعت تسييخیر ها قلمرو آسييگارتتاختند و این دو سييیاره 

ه راهبریِ بزیرزمینى  در قالب جنبشيييینرفتند و ی آنها سيييلطهتالش کرده بودند، زیر بار قرنها ى حکومتى عادالنه

سگارت ستانىبا مهاجمان جنگیدند. با این وجود روشها آ صفا از یادها هاى با صلح و  رفته بود.  جنگ پس از قرنها 

جو بودند بدون ند. دازیمداها که موجوداتى کشاورز و صلحدشعام قتلدر نهایت خوردند و مرتب شکست  یانشورش

در قلمرو امپراتورى جذب  هاها را پذیرفتند و به همین دلیل هم کمتر صدمه دیدند. دارمادرگیرى زیاد حاکمیت مولوك

ارانى از ى آسگارت و دازیمدا زیر حاکمیت فرمانددهشدند و از حدود دویست سال پیش به این سو، شهرهاى مطیع ش

  نژاد مولوك به بقاى خود ادامه دادند.

شیان ، گروه زیادى از شکست جنبش مقاومت دارماهاپس از  شدند. قلمرو به شور ن هم م اجدادجمهورى پناهنده 

  داشت.ای تبارنامه تردید ویسپات هم چنینو بى ندى این مهاجران بوداز جمله

عاقبت ه کآن ى سيييرزمین آبا و اجدادى همچنان گرامى بود و همه در آرزوى ر بین تمام مهاجران یاد و خاطرهد 

بان مولوك را از  نداربا ندند.، روزگار مىدارماها بران ب گذرا نده  به تدریج این آرزو برای آی ه نوعی خاطره از هرچند 

 شد.گذشته تبدیل می

تماشييا ها را تیکى و نرم خودرو تکیه زده بود، با چشييمان سييرخش خیابانویسييپات، در حالى که بر صييندلى پالسيي

برای . کردندمیراه صييوتى ارتباط برقرار از  فقطحرفى بودند و ها اصييوال مردمان کمکرد و سيياکت بود. آسييگارتمى

ی به بهانهگشتم تا بیشتر با همکار جدیدم آشنا شوم. باالخره مِز دومم به این نتیجه رسید که به دنبال راهى مىدقایقی 
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ستم که از من هفتمین فرزند »باز کنم. پس گفتم: او سر حرف را با معرفی کردن خودم  او سومین فرزند والدِ بزرگم ه

 «نامند.سرگرد مى ادوستانم مردوازدهمین پشت از مهاجران دارماست. 

ن آخری ایخوب، »گفت:  هاآسييگارتاش مرا برانداز کرد و با لحن خودمانىِ معمول ویسييپات با چشييمان پنج گانه

سرِ بابابزرگهبهتر سومین پ سرِ هفتمِ  شه هر دفعه با عبارت پ سخت با گم هت مىصدات کنم. پس فقط بت . فکر کنم 

ضمن فکر مى سمِ فاتح منظومهکنم اگه به جاى این عسرگرد. در  ى پروین معرفى کنى، بارت خانوادگى خودت رو به ا

 «تر باشه.جالب

ر نشييدم. یدانسييتم که زاکس در عمل او را به عنوان گماشييته و معاونم انتخاب کرده، اما از لحن گسييتاخش دلگمى

دم. را تصييدیق کر م حرفشدم. پس چیزى نگفتم و با حرکت زدن را بلد بودندحرف از همین شييیوه فقط ها آسييگارت

باید در اولین زند. بعد کالهخود شاخدارم را روى سرم جابه جا کردم و حس کردم تنگ شده و کمى پشت سرم را مى

 خریدم. تر مىکالهى بزرارفتم و فرصت می

شده بود و  شن ن ست رو سترى همکارم زیر نور خفیف چراغهنوز هوا در شناور در بدن خاک سمان هاى  شيهر آ

مشهور  و بال نداشتام ترسیده است. پروا و جسورانهحس کردم همکار جدیدم کمى از رانندگى بىنمود. یمرنگ آبى

همکارم نبود. مِز اولم  ند. البته این تنها ناتوانى مهمِکنمیاحتیاط بیش از حد رانندگى  هنگامبود که نژادهاى غیرپرنده 

چیز رد. هیچکنیازمند خواب منظم هستند، احساس برترى و غرور  هاها هم مثل سوهرانبا به یاد آوردن اینکه آسگارت

 بزند. د و تمرکزم را به همبروام به این سو و آن سو موقع مراقبه امخانههماین نبود که برایم بدتر از 

شسته بود و  سپات همچنان قرص و محکم بر جایش ن سایپرواز برقاش، ن عضالت منقبضبی سنگر گرفتهوی مان آ

اى عبور کردم، از جایش پرید و هاى عظیم اژدهاى پرندهکرد. وقتى از وسييط بالان هزاران رهگذر دیگر دنبال مىرا می

 یحالت هراسيييان خود را براى دقایق بعدى هم حفظ کرد، چون ناچار شيييدم براى پرهیز از تصيييادف با یک خودرو

پیکرى که راهم را سييد کرده بود، بگذرم. فضيياپیما ى کوههاى فضيياپیماحشييره مانند، از داخل یکى از شييکاف کوچکِ

سیار غولبى ساکن به نظر مىتردید به نژادى ب سرعتش چنان کم بود که عمال  شت و  سا تعلق دا شبختانه آ سید. خو ر
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اش کانالها کرده بودند و در فضاهاى غیرقابل استفادهاش را بر اساس قوانین راهنمایى و رانندگىِ جمهورى طراحى بدنه

شکافها و تونلهایى  سازیو  سبت کوچکى مثل مال ما، بتوانند از میانش بگذرد و ناچارشده  جا  بود تا خودروهاى به ن

از  دانستم قادر به درك زبان بویایى نیست، اما موجىهرچند مى .ام گرفتى هراسش خندهبه توقف نشوند. از مشاهده

شته و همخانه. برای لحظهدمتراوش کربوهاى دلگرم کننده  سروان را به عنوان گما ام انتخاب کرده ای مجسم کردم اگر 

کردم. با این فکر، موجی از مهر و محبت نسبت به این آسگارتِ ساده لوح در مِز اولم بودند، چه حس و حالی پیدا می

خوب، همکار عزیز، فکر »جمهورى گفتم: رایجِ با زبان صوتىِ ندم کشیدم و جاری شد. چند تا از بازوهایم را بر یال بل

 «ى جدیدت را به تو نشان دهم.کنم بهتر است ابتدا خانهمى

 

  

 ارهات
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 همستگان -پیش از پايان پنجاه روز  -همان شب

شانگر سرخوشى را از بدنم خارج کردم. حاضران هم به احترام  هایاى از بواى زدم و فوارهبه سبک دازیمداها قهقهه ن

از ی تیز نفیربنابر عادت و بی آن که درسييت دلیلش را بدانند، من هر یک به سييبک خاص خود خندیدند. باسييوگاها 

هاى تیز و کوچکش هایش را جمع کرد و دندانى که مهمانم بود لبیموراشوبیرون دادند.  شانى استخوانى صورتتیِه

شان دادند را به نمایش گذاشت. دازیمداهاى دیگرى هم که در پشت سرم ایستاده بودند، زمام خود را به دست مِز اول

 واکنشى از خود نشان نداد. بود که هیچ غامباراك م. تنها معاوندر هوا پیچیدو جریانى از بوهاى شادمانه 

ست، هیاهوی خندهوقتى  ش شت »گفتم: ها فرو ن شته را براى تعقیب یک م سرى کارک صمیم گرفتند اف پس باالخره ت

شد، انتخاب شان مىزاهدِ تارك دنیا مأمور کنند. بین خودمان با خواهم ند. نمىادهد که برایمان ارزش زیادى قایلشان ن

در مان عملیاتدهد که اند. این نشيييان مىان را به کار گماردهیشيييترین نیروهاکى از قوىاز خودم تعریف کنم، اما ی

  «.به قدر کافی جلب توجه کرده است جمهورى

چند که فراموش نکنید تواند خطرناك باشد. اما این سرگرد مى»گفت: بارید دستیارم با لحنی که افسردگی از آن می

 «کرد.قلع و قمع را با آن جسارت ى پروین سال پیش راهزنان منظومه
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خودم این موضيييوع را بهتر از هرکس دیگر »خورد. گفتم: د و پیچ و تاب یجوشييينهیبى هشيييدارآمیز در مِز اولم 

 «اند.دانم، براى همین هم بود که گفتم افسرى کارکشته را براى این کار گماردهمى

دانید که حضييور او در جناب، مىعالى»قرار بود، بدن کوتاه و پهنش را لرزاند و گفت: غامباراك  که طبق معمول بى

 ،دانید کهاند. مىهم وارد بازى شيييده هاتواند خیلى چیزها را به هم بزند. به خصيييوص حاال که ارهاتاین پرونده مى

 «.کیهان نظیر ندارددر سراسر  هاى دینىفرقه یدرباره شانبایگانى

صى دارى؟ مى»گفتم:  شنهاد خا سم و از او بخواهم این س ادارهرئیخواهى براى خوب، پی پرونده ى امنیت نامه بنوی

 «؟را از سرگرد پس بگیرد

 اش را جنباند وهار بازوى الغر و چروکیدهبار دیگر خندیدم. اما مِز غامباراك قادر به پردازش شيييوخی نبود. چ

 «دانید که، مردِ تنها...کند، میاما در هر حال خطری بزرا تهدیدمان مینظورم این نیست. نه، م»گفت: 

ی که بر چهره مرکب یبا چشيييمان، ش خم شيييدمویبه سيييکاره رها کردم و با حرکتی تهدیدآمیز ام را نیمهخنده

شعلمانده بودخیره  اشچروکیده شاخدارش در زیر نور م س. کالهخود  سوگاها بود برق مىهایى که در تنها د زد. ت با

سایه شاخ بلندزیر  شمانش را دید که مثل دو لکهمى شى  سپید بین چین و چروكشد چ شده ى  صورتش پنهان  هاى 

تقریبا  یشباال گرفته بود که انتهاچنان اش را شد. خرطوم دراز و دو شاخهش خوانده نمىادر چهرهبود. هیچ احساسى 

 «امباراك، خوب گوش کن.غ». گفتم: چسبیدمیبه شاخش 

 ام، در حالتى شبیه به خبردار ایستاد و منتظر ماند.با دیدن حالت جدى

 «قبال به تو گفته بودم که کسی حق ندارد اسم مرد تنها را بر زبان بیاورد.»گفتم: 

 دراز سيپیدی را که اطراف تنش در رقصيی دایمی بودند،تمام موهاى چون  .حجم بدنش نصيف شيد گوییناگهان 

را  اطراف بدنش به اهتزاز در آورد و های ظریف آن رشييتهبار دیگر  ،چند ثانیه مکثاز روى پوسييتش جمع کرد. بعد 

ست فلس شکار کرد. این حرکت در غامباراكدار نقرهپو شانایش را آ شته .بود اداى احترام و ابراز اطاعت یهها ن هاى ر

اى را ترسیم بدنش بیرون زده بود مرتب در حال حرکت بود و در هوا الگوهاى پیچیدههمه جای تار مانند شفافى که از 
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سیدمکه کرد. یک بار مى وِرد  یک جور .اهمیت آیینى داردها غامباراكگفت این حرکات براى  ،دلیل این کار را از او پر

 ى حاضران در معبد نگاه کردم.به بقیهچشمانم را از او برگرفتم و  شود.شان مىکه باعث آرامش خیال  حرکتیخواندنِ

کنم که از قبولِ این ی ابلهش دسييت از پا خطا کنند، کاری میهر وقت این افسيير هوشييمند و آن گماشييته»گفتم: 

دانیم که اگر برمال شود با پرونده پشیمان شوند. در مورد آن رفیقشان سروان هم نگران نباشید. در موردش رازی را می

 « اهمیت بشنوم.خواهم چیزی در مورد این گروه بیمنیت طرف خواهد شد. خوب، دیگر نمیی اخودِ اداره

شمان شو با چ سر اورنگم. روى به من زل زد، نمودزده میهراسعظیم و کروى که  یمورا شى  ملمیدم و  پر را به بال

ار دیگر حالتى مهربان به خود بگیرم. سعى کردم بکرد. موراشو همچنان با نگرانی مرا نگاه می از هواى فشرده تکیه دادم.

 «؟برایم بگوهاى جدید محموله ازخوب، شریک گرامى، »اى دوستانه به او کردم و گفتم: پس با بازوهاى درازم اشاره

ی که ااش کشید و با لحن دربارىکمى خیالش راحت شد، چون دستان فرتوت و سبزش را بر شکم گرد و برجسته

سر موقع محموله را به معبد  آنانتوانند کامال آسوده خاطر باشند. جناب مىعالى»گفت:  شتند،موراشوها بدان عادت دا

 «رساند. ندخواه

دانید که، تعداد گروندگان به کیش ما روز هایتان وفا کنید. مىامیدوارم مثل همیشه به وعده»خرناسى کشیدم و گفتم: 

 «شان آماده باشد.پذیرفتنشود و باید ابزارهاى الزم براى به روز بیشتر مى

شاره شارهى مرخصى هم محسوب مىاى کردم که در عین دوستانه بودن، نوعى اجازهبعد به او ا ام را دریافت شد. ا

خاست، به اش بر سنگفرش کف معبد برمىو در برابرم سرى فرود آورد، و در حالى که صداى برخورد عصاى مرجانى

 ش از معبد خارج شد.همراه بردگان تنومند و کوتاه قد

حرکت ایسييتاده بود و منتظر صييدور ماند نگاه کردم. همچنان بىاى مىى ترك خوردهبه غامباراك که مثل مجسييمه 

هاى شود. پس در حالت مراقبه قرار گرفتم و پلکدانستم که از انتظار کشیدن ناراحت نمىفرمانى از جانب من بود. مى

 ام را بستم.استخوانى

 ع شده بود.بازى شرو 
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 همستگان -پیش از پايان پنجاه روز -صبح روز بعد

سپاتهمانطور که حدس مى شگفت زدم، وی شد. خانهاز دیدن تجمل و بزرگىِ آپارتمانى که در اختیارم بود،  ام به زده 

ى امنیت ها در ادارهبازىاین نوع دسيييت و دلتوانسيييتند به راحتى در آن زندگى کنند. قدرى بزرا بود که دو نفر مى

 چندان مرسوم نبود.

سپات همه جا را دید و با تمام تجهیزات رفاهى خانه  شروع بعد از این که وی شد،  شنا  به غر زدن در مورد کرد ام آ

صى بود ص شت.. حق شاننتخ شت پیروزمندانهچون پس از  هم دا اى از ام با مجموعهى پروین، خانهمنظومهام از بازگ

سباب و اثاثیه شده بود که همها شان را براى دازیمداها طراحى کرده بودند. آنچه را هم که به تدریج ى گران قیمت پر 

سال ستى خفیفى که در همهبه خاطر ها با پول خودم خریده بودم، در طى این  شت، بر همین نژادپر ى مردم ما وجود دا

گیرِ آمد. مثال دسييتگاه پیامى آنها به کار مهمانى از نژادى دیگرى نمىانتخاب کرده بودم. به همین دلیل بخش عمده مبنا

شان مى خِنگم شتر به عالیم بویایى واکنش ن صوص بی شین پخت غذایم هم تنها براى آماده کردن غذاهاى مخ داد و ما

 ریزى شده بود.دازیمداها برنامه

گرایى شنیدم، تصمیم گرفتم ام، و معایب قومخانهایرادهای هاى ویسپات را در مورد شکایتکافى  ىوقتى به اندازه

اش این قدر عاقل بود ویسييپات هم با وجود رفتار خودمانى و غیررسييمى ترى هدایت کنم.بحث را به مجراى کاربردى
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ما اولویت اصلى یافتن رهبر مرموز ایلوپرستان  که سلسله مراتب را رعایت کند و احترام به رئیسش را از یاد نبرد. براى

 دانست.بود، نه راحت زندگى کردن، و ویسپات این را خوب مى

ی ام در مورد این فرقهگام اول آن بود که ببینم همکار تازههاى گوناگونى وجود داشييت. براى شييروع تحقیقات راه

سئول شن چه اطالعاتی دارد. بنا به حرف زاکس، او همکارِ م قبلی این پرونده بود. بنابراین چیزهایی در مورد کلیت  خ

ی امنیت مراجعه کنیم، که انباشييته از ی بزرا ادارهبایسييت به رایانهدانسييت. بعد هم به روش مرسييوم میماجرا می

در ى امنیت با چند نفر از خبرچینان ادارهی تحقیق معلوم بود، باید اطالعاتی ارزشمند بود. بعد از آن هم روشهای ادامه

ست شهر  سابقه. چند تا از این خبرچینان را مىگرفتممی تماس پ شان هم از مجرمان  به  و دار بودندشناختم که خود

 کردند. مى رفت و آمدرجرم و جنایت پایتخت پراحتى در مناطق 

کرد. ت میزدم موجود چندان هوشييمند نبود و با هر نظری که من داشييتم موافقویسييپات همان طور که حدس می

کرد، هایش تعریف میبازیربطی که در مورد قهرمانبرای سيياعتی ناامیدانه سييعی کردم از ال به الی انبوهِ خاطرات بی

ای نداشيييت و آسيييگارتِ تنومند در این مورد که کدام نکته مهم وکدام فرعی و چیز به درد بخوری پیدا کنم. اما فایده

ی شروع، مراجعه به ایت خسته شدم و به این نتیجه رسیدم که بهترین نقطهایست، هیچ تصوری نداشت. در نهحاشیه

 ی مرکزی است. ی ادارهرایانه

سازمان امنیت، به خصوص در سطح اطالعات رده ی مورد نیاز ما، از بیرونِ اداره بندی شدهدسترسی به مِز بزرا 

سپات بار دی شان دادن خانه به وی شنگ اىنقره یهر دو در خودروگر ممکن نبود. از این رو بعد از ن ستیم و به ق ش م ن

شن ى امنیت حرکت کردیم. سوى اداره سبزیِ پهنهحاال دیگر هوا رو ستگان، اختران شده بود و  سمان بامدادی هم ی آ

بلعید. آمد و شييد در راههای هوایی تفاوت چندانی نکرده بود، جز این که حاال در نور رنگ شييبانه را در خود فرو می

صبحگاهی میدهپری شبکهشد انبوه گیج کنندهی  لولیدند. ای پرازدحام در هم میی خودروهای گوناگون را دید که در 

ویسپات که از دیدن این منظره در نور روز بیشتر ترسیده بود، انگار که مشِول کشتن اژدها باشد، با حالتی حماسی به 
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سربازان بیاش چسبیده بود. مِز دومم همان جا به خاطر سصندلی سازمان را این پرد تا به زاکس یادآوری کنم که  بالِ 

 شان بدهد تا از دیدن ارتفاع این قدر نترسند. پنجره به ماموریت نفرستد و تمرینقدر در خودروهای در بسته و بی

سیدیم،  سازمان امنیت ر سپات شتگاه اداره گذاخودرو را در توقفوقتی به  نورانى مرکزى باالبر به م و همراه با وی

وارد شدم. سیستم خبرگیری از رایانه در بخشهای داخلی برجِ خاردار قرار داشت و دستیابی به آن از راهروهای بیرونی 

ستوانه ساختمان بود. در مدتی که در ا شدن به باالبرِ مرکزی  سوار  سیدن به آن،  شوار بود. بهترین راه برای ر ی خیلی د

ستاده بودم و شای مراجعانِ ادارهبه آرامی در ارتفاع برج باال می نورانی باالبر ای شی کردم. اطرافم پر وقت رفتم، با تما ک

شان خالی بود. بود از موجوداتی از نژادهای مختلف، که با یا بی ستاده بودند. زیر پای همه  بال، بر تهیای ژرفِ باالبر ای

گذشت و وشمندِ باالبر بود، به شکلی رویایی از بدنِ همه میتابید، و در واقع سیستمِ نظارتی مِز هنوری که از باال می

کرد. نیروی شييبه گرانشييی که ای تا اعماق چاهِ عظیمی که همه در آن شييناور بودند، نفوذ میبدون کوچکترین سييایه

پایشان  مکید، نیازی به ابزارهای مکانیکی نداشت. به همین دلیل همه بدون این کههرکس را با سرعتی خاص به باال می

سرم یک خانواده شت  شناور بودند. پ سمان  شد، میان زمین و آ شتند با هیجان به جایی بند با ی پرجمعیتِ ویامبور دا

ساوایی با هم حرف میشان را به هم میانگشتان شردند و با زبانی پ سیار الغر و ف زدند. درست روبرویم، یک موجود ب

اش نداشيييت، در کنار یک نگهبانِ آمورگای بلند قامت و نیرومند ر سيييینهای جز یک مکنده بدراز که هیچ ابزار حرکتی

داد در حال حفاظت از مجرمی خطرناك است. نفهمیدم درخشید که نشان میی آمورگا عالمتی میایستاده بود. بر شانه

سی که از بدن آن موجود بیرون می شیدن به پیامدهای جرمش بود، یا بوی ترشِ هرا شی از اندی این که مثل برخی زد نا

ستم جاندارانِ بی سپات افتاد که بِل د شمان متحرکم به وی شده بود. ناگهان چ شتزده  شدن در باالبر وح شناور  بال، از 

ستادن بر فراز ورطه شدم گویا چندان از ای ستاده بود. با تعجب متوجه  شه، ای سیده بود. در آن گو ی عمیق زیر پایش نتر

خندیدند و حال و هوایشييان با فضييای امنیتی اداره هیچ گفتند و میشييد دید که میمی چهار پنج تا موگای نوجوان را

شييدند و صييرفا برای تفریح کردن از هایی واهی وارد اداره میهمخوانی نداشييت. حتما از آن کسييانی بودند که به بهانه

 گرفتند. باالبر اداره سواری می
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ی رایانه در آن قرار داشييتند. هردو به سييرعت وارد شييدیم. من که هاباالخره به راهروی درازی رسييیدیم که پایانه

شاخِ کوتاه روی  صبر کردم تا جستجوگرِ پایانه مشخصاتِ  سایی خودم را وارد کردم و  شنا سری عالیرتبه بودم، رمزِ  اف

ش را هم وارد کند. ام را بخواند و هویتم را تایید کند. به خودم زحمت ندادم تا از ویسپات بخواهم تا  رمزِ خودپیشانی

سه شنا ست پیدا کرد. وقتی پایانه هویت مرا تایید هایی بیشد به دادهی او تنها میسربازی دون پایه بود و با  اهمیت د

ها از آن رو اهمیت کرد، مشخصات ویسپات را وارد کردم، و یک مجرای ارتباطی را در اختیارش گذاشتم. تعیین هویت

کرد. هم برای این که گهگاه اطالعات سيييودمندِ ی کاربرانش را در خود حفظ میهمه داشيييت که رایانه الگوی کاوش

خواسييتند دنبالِ کارِ ها برای افسييرانی مثل من که مینادیده انگاشييته شييده را پیشيينهاد بدهد، و هم از آنجا که این داده

 آمد. ی خود را بگیرند، به کار میدوستانِ کشته شده

شواهد مورد نیازمان گشتیم. رایانهوقتی از کارهای فنی  سپات به دنبال راهی برای جستجوی  شدم، با وی ی خالص 

شتنِ  شویم. دا سرگردان  سادگی ممکن بود در انبوهی از اطالعات به درد نخور  اداره به قدری عظیم و دقیق بود که به 

 یک روشِ منطقی و روشن مهمترین ابزارِ سر و کله زدن با آن بود.

 «خواهی دنبال چه چیزی بگردی؟خوب، تو می»گفتم: به ویسپات 

 «خوب، ببینیم رئیس این آدمکشا کیه دیگه!»ویسپات فوری گفت: 

نه، به این سادگی که نیست. اگر »جلوی مِز اولم را گرفتم تا از ساده لوحی این سرباز سرخورده نشود. بعد گفتم: 

های درست را بپرسیم تا ما این همه دردسر نداشتیم. باید پرسش ی ایلوپرستها را داشت که دیگررایانه اسم رئیس فرقه

 «جوابهای درست بگیریم.

 «چطوره بگیم عکسِ این یارو ایلو رو نشونمون بده؟»ی بزرگی درست کرد و گفت: با دمش حلقه

مداها هیچ وقت عزیز من، ایلو اسم خدای این گروه است، دازی»دادم که ناامید شود. گفتم: دیگر به مِز اولم حق می

 «خورد؟اند، برای همین هم ایلو عکس ندارد. وانگهی، اگر هم داشته باشد عکسش به چه درد ما میبت پرست نبوده
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هایی سیاه بر چشمان سرخ بزرگش را به من دوخت و از بس زور زد تا هوشمندانه حرف بزند، رگهایش مانند رگه

 «خوای بگیم فیلم مردنِ رفیقم رو برات پخش کنه رئیس؟ب، میخو»سر و صورتش نمایان شد. بعد فاتحانه گفت: 

 «فیلم مردن رفیقت؟ کدام رفیقت؟»کورسوی امیدی در مِز دومم درخشید. پرسیدم: 

 «ی این آدمکشا بود دیگه...همون که قبال مسئول پرونده»گفت: 

 «اند؟یلم برداشتهگفت به دست ایلوپرستان کشته شده؟ مگر از قتلش فهمان که زاکس می»پرسیدم: 

ست کرد و گفت: باز با دمش حلقه شاید »ای در شلوغ با تیر زدنش،  شه، آخه توی یه میدون  شاید با کی میدونه؟ 

 «دزدن ها!های عمومی شهر خاکه قند میی امنیت گرفته باشدش؟ مثل این دله دزدها که از توی باغچهدوربینای اداره

ست. اولین پرسش این است، همکار تو کی و کجا و توسط چه کسی کشته یعال»برای شروع بد فکری نبود. گفتم: 

شده. پرسش دوم، فعالیتهای این فرقه در کل چه بوده؟ شاید بتوانیم این طوری هدفشان را کشف کنیم. باید کارهایشان 

 «؟یک الگوی هدفمندی داشته باشد... و پرسش سوم، در مورد رهبر این گروه چه اطالعاتی در دست است

 «قربان، شاید من هم بتوانم پرسش دیگری اضافه کنم؟»صدایی از پشت سرم بلند شد و گفت: 

شه مانع می شتِ ما همی ستاده. الك پ شتم و با تعجب دیدم یک دازیمدای دیگر کنارمان ای شت برگ ست پ شد تا در

حرفهایمان را هم شنیده بود. کافی تردید بخشی از سرمان را ببینیم. دازیمدای جوان بی سر و صدا وارد شده بود و بی

های مرتب و کالهخود براقش بیندازم تا هویتش را تشيييخیص دهم. با دیدنش موجی زورکی از  بود یک نگاه به یال

آه، سروان، پاك شما را از یاد برده بودم. بیایید با ویسپات »بوهای خوشامدگویانه را از غدد پهلویم بیرون دادم و گفتم: 

 «سربازِ آسگارت قرار است در این تحقیق همکار ما باشد. آشنا شوید. این

سپات هم عضالت دهان گشادش  سپات تکان داد. وی سروان بازوهای نیرومند و درازش را مثل پرچمی در برابر وی

سگارت  سالم گفتنِ یک دازیمدا و یک آ سنتی  را منقبض کرد و دندانهایش را تا نیمه بیرون آورد. این روش قدیمی و 

گری مان بزرا شده بودیم، هر دو طرف این حرکات را با ناشیدور از وطن اصلی ارمای خشک بود. اما چون همهدر د

 «چاکریم سروان!»اش را نشان بدهد، بعد از این حرکت گفت: کردند. ویسپات برای این که صمیمیت ذاتیاجرا 
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ای کاش مرا هم موقع رایزنی در مورد مسييائل بله، بله، ممنونم. راسييتش، »سييروان که آشييکارا ناراحت بود، گفت: 

 «کردید، قربان.مربوط به پرونده احضار می

ندازه با از قلم طوری به ویسيييپات نگاه کرد که انگار در حال ا گیری عمق حماقتش اسيييت. از این که همزمان 

یتی ندادم. مِز دومم اش کرده بود. زیاد به این موضييوع اهمکردم، عصييبانیانداختنش، با این آسييگارت مشييورت می

دادم در حد امکان کمتر در این پرونده درگیر شيود. شيکی دانسيت که مِز اولم به عمد او را از یاد برده. ترجیح میمی

نداشتم که به محض خبردار شدن از ماموریتش به جنب و جوش افتاده تا همه چیز را در مورد این پرونده مرور کند و 

ی مشترك خواست بنشیند و پشت سرم بگوید در یک پروندهط به نظر برسد. هیچ دلم نمیای و مسلدر برابر من حرفه

را در مورد رئیس ایلوپرستها  دانستم به محض این که اولین برگهحل اصلی را یافته است. هرچند میراه -و نه من-او 

شیرینی شده، می پیدا کنیم، برای خود شهرت من به زاکس تقدیم میاش را رود و زودتر از من گزارشهم که  کند. اما 

چیزی نبود که به این سيييادگیها لکه دار شيييود. تازه، خودِ زاکس هم افسيييری سيييرد و گرم چشيييیده بود و گول این 

انگیزِ آن قاتلی را گشييوده بود که با ی شييگفتخورد. هرچه باشييد، زاکس بود که معمای پروندهها را نمیچاپلوسييی

 شد.  عث مرا قربانیانش میبرانگیختن مسائل فلسفی با

 «بخشی رئیس، شروع کنیم؟می»صدای زمخت ویسپات مرا از فکر و خیال بیرون آورد: 

شييناس سييروان را کاوید و مِز اولم حس کرد به قدر تمام احسيياس و وظیفهی بیای چهرهچشييمانم برای لحظه

اید، خوب اسييت به به هر صييورت حاال که آمدهسييروان، »زالوهای بدبوی گودالهای همسييتگان از او تنفر دارد. گفتم: 

 «گشتیم.بحث ما بپیوندید. ما داشتیم دنبال راهی برای گرفتن اطالعات مفید از رایانه می

 «بله، تا حدودی متوجه شدم. اگر اجازه بدهید، من هم پرسش مورد نظرم را اعالم کنم.»سروان گفت: 

وجود دست کم این خوبی را داشت که سلسله مراتب اداری را  خورد. با ایناز رسمی حرف زدنش حالم به هم می

 «بفرمایید سروان!»کرد. گفتم: رعایت می
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سیاره»گفت:  ستها در  ست که چرا ایلوپر سی این ا سا سش ا هایی دور از دارما به عملیات تخریبی خود به نظرمن پر

 «پردازند. یعنی در جاهایی که جمعیت دازیمدای زیادی وجود ندارد.می

ی نژادها هم گفت ایلوپرستا اصال کاری به کار دازیمداها ندارن. یعنی انگار از بین بقیهاما رفیقم می»ویسپات گفت: 

 «کنن.یارگیری می

شنیدن این حرف پره شاید اصال »های گوشهایش را گشود و گفت: سروان با  شد.  شاید کلید ماجرا در همین جا با

 «شناسیم نباشند.می اینها ایلوپرستانی که ما در دارما

شوند. خوب، حدس و گمان کافی است. ویسپات، تو البته که نیستند، ایلوپرستان سنتی باعث آزار کسی نمی»گفتم: 

ی این پرونده مربوط شييود ای که به سييابقهتوانی فیلمِ کشييته شييدنِ همکارت را پیدا کنی یا نه. هر دادهبگرد ببین می

اند یا نه. سروان، شما پرسش مورد نظر خودتان را ن دیگری روی این موضوع کار کردهارزشمند است. مثال ببین افسرا

سیارهپیگیری کنید و الگوی حمله شهای خودم را پیگیری های این فرقه را در  س سی کنید. من هم پر های مختلف برر

 «کنم.می

سش سم.به عمد در مورد پر ضیحی ندادم تا مرموز و قوی به نظر بر اش البته این بود که دلیل واقعی های خودم تو

 ام در ذهن نداشتم!هنوز تصویر روشنی از پرسش اصلی

سروان چنان به ابزارهای ارتباطی  ساعت بعد، با هم  حرفی نزدیم.  شد. تا چند  شروع  به این ترتیب کار ما با رایانه 

ی بایگانی اداره را حفظ ار داشييت همهآورد. انگها را به یاد میی سييوهرانچسييبیده بود که انگل روی جمجمهرایانه

ی وقتش صرفِ پاك کردن مطالبی کرد و معلوم بود بخش عمدهکرد. ویسپات هم با حالتی دست و پا چلفتی کار میمی

کرد و یا آوازی عامیانه را زمزمه ای پرت را ادا میشود که به اشتباه وارد کرده است. هر از چند گاهی زیر لب جملهمی

سروان را ناراحت نمیکرد. می صدایش من و  سخنانی بودار بود که روند دایمی حرف با این وجود  کرد. فقط تراوش 

 شد.مان میکرد و باعث حواس پرتیزدنِ ما با خودمان را مختل می



65 

شتم رابطه شتم. دوست دا شروع یک حدس خوب در اختیار دا ی ایلوپرستان را با مافیای دازیمداها بدانم. من برای 

شد مثل الهامی به مِز اولم خطور کرد. دازیمداها، مثل بقیها شته با ی نژادها، حتمال این که ارتباطی بین این دو وجود دا

شبکه شتر اعضای آن نجس بودند. از برای خودشان  شتند. با این تفاوت که بی سازمان یافته دا ای زیرزمینی برای جرایم 

صطالح نجس از وقتی به وجود  ستهنظر تاریخی، ا شک شتی  شدند به آمد که گروهی از مهاجران ک ی دازیمدا، ناگزیر 

ای فرود اجباری کنند. بعد هم برای مدتی به نسبت طوالنی در آن دنیای دورافتاده و متروك به دلیل نقص فنی در سیاره

شرم سیار  شرایط ناامید کننده به رفتاری ب سل خود را حفظ آور روی آوردند و برای ادام افتادند. آنان در این  ین که ن

 گذاشتند.  کنند، به طور انفرادی تخم

سیت هستند، اما بر بالهای خود لکه شد. )مثال هایی رنگی دارند که میدازیمداها فاقد جن سبز، آبی، و یا زرد با تواند 

ست(. هرچند هر دازیمدا می سبز ا کند. تخمگذاری نمیتواند به تنهایی تخم بگذارد، اما هیچگاه این کار را بالهای من 

شود که بر اساس آن باید سه نفر با سه رنگ بالِ متفاوت کنار هم جمع شوند همیشه بر طبق سنتی بسیار کهن انجام می

سه با هم تخم بگذارند. تخم شتی و هر  ست. در واقع تا پیش از جریان این ک سیار نفرت انگیز ا گذاری انفرادی کاری ب

شابه  کردشکستگان، هیچ کس فکر نمی شد. تا آن که  این مهاجران که همه رنگ بالهایی م صوال چنین کاری ممکن با ا

داشتند، پس از سالها اسیر شدن در دام گرانش آن سیاره، باالخره توانستند به یاری بومیان فضاپیماهایی کارآمد بسازند 

 و بار دیگر به مسیرهای پر رفت و آمدِ کیهان بازگردند. 

اند و به طور انفرادی تخم ود که ما دریافتیم گروهی از دازیمداها این قانون اسييتوار را شييکسييتهتازه در آن هنگام ب

گذاری کردند. تخماند. وقتی فرزندان این مهاجران به دنیا آمدند، معلوم شد که چرا همه از این کار خودداری میگذاشته

توانست هر وقت دلش بخواهد تخم بگذارد، و از س میشد، چرا که هرکبند و باری منتهی میانفرادی از یک سو به بی

انجامید. یعنی دندانها و شييياخ دازیمداهایی که به همین دلیل زیاد تخمگذاری طرف دیگر به تِییراتی هورمونی می

شان کرد. این دازیمداها به جای برجستگی کوچک تشخیص هویت، بر روی پیشانیکردند، رشدی غیرعادی پیدا میمی

شان هم بلندتر از دازیمداهای عادی بود. بدتر از همه، بوی غیرقابل تحملی از شاخی بل شتند و دندانهای ند و نوك تیز دا
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سیار شرمبدنشان بر می انگیز را در شد. مهاجرانی که این رسمِ نفرتآور دانسته میخواست که نزد دازیمداهای دیگر ب

 ا نجس تلقی شدند، و از درون قلمرو نژادی ما بیرون رانده شدند. ی جهانی دازیمداهپیش گرفته بودند، از سوی جامعه

سفه شکستن این تابو خیلی فل صیلبافی کرده بودند. ادعا میاز آن به بعد نجسها برای  شکلِ طبیعی و ا ترِ کردند که 

مسخ نژاد ما  گفتند رسم تخمگذاری سه نفره از پیامدهای زندگی ماشینی است و باعثگذاری، انفرادی است. میتخم

شرایطی که به طور عادی تولید مثل میمی شتر تخصص میشود. دازیمداها در  یافتند. کردند، برای انجام کار خاصی بی

شمند مییعنی مثال یکی مِزی بزرگتر پیدا می ضالت بازوی قویتری پیدا میکرد و دان سرباز یا شد و دیگری ع کرد و 

شان تا ه هم بودند وهیچ کدامشان برای انجام هیچ کاری به درد بخور نبودند. همهشد. نجسها اما، همه شبیه بکارگر می

شدند. به حدودی استعداد دانشمند شدن یا کارگر شدن یا جنگیدن را داشتند اما در هیچ یک فرد خبره یا کارآمدی نمی

شکیهمین دلیل هم در جامعه شِل معین ت شا و دارای  صانی کو ص شده بود، همه کاره و هیچ ی دازیمداها که از متخ ل 

گفتند آزادی کامل از قید و بندهای پسييندیدند و به آن میرفتند. خودشييان اما، این موقعیتشييان را میکاره به شييمار می

 دانستند.کردند که حتا بوی گند بدنشان را هم طبیعی و خوشایند میروی میاجتماعی. در این زمینه به قدری زیاده

کردندو به این ترتیب به شيييدند را هم گمراه میها زاده میها فرزندانی که از این تخمه نجسبدتر از همه این ک

 گذاری انفرادی را نسلشکن به وجود آمد که همگی نجس بودند و رسمِ تخمهایی از دازیمداهای سنتزودی خانواده

دازیمدا وجود داشت که با این کار مخالفت کردند. هرچند چندین سازمان قدرتمند شان منتقل میاندر نسل به فرزندان

ها را نجات دهد و نوزادان دازیمدا را به رسم درست و قدیمی کوشید تخمهای گذاشته شده توسط نجسکرد و میمی

 مان پرورش دهد.نژادی

کردند. اما مان، خیلی زود جمعیتی چشييمگیر پیدا ی تولید مثلها به دلیل پایبند نبودن به رسييوم سييختگیرانهنجس

شان از دازیمداهای عادی کمتر بود. تِییر هورمونی شبختانه عمر سیاری از مفاهیم مقدس و شان باعث میخو شد تا ب

شنمهمِ نژادی شگرتر و خ شاید به همین خاطر هم پرخا صوال درك نکنند.  شنیده مان را ا شایعه را  تر بودندو حتا این 
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کنند. این چیزی بود که برای نژاد صييلحجو و دور برای امپراتوری خدمت میبودم که فوجی از آنها به عنوان سييرباز مز

 آرام دازیمدا تصور ناکردنی بود. 

های مجرمانه روی آورده بودند، سيييازمانی به وجود آورده بودند که در قلمرو جمهوری، نجسيييهایی که به فعالیت

سمش را میمافیای دازیمدا نامیده می ششد. هرچند بهتر بود ا سها. رئیس مافیا را همه به گذا تند مافیای دازیمداهای نج

خبر باشد. از این رو شناختند. غیرممکن بود دازیمداها در ابعاد جهانی کار خالفی بکنند و مافیا از آن بیاسمِ ارباب می

 د. نمواین حدسِ من که از مجرای مافیای دازیمدا ردِ رئیسِ ایلوپرستها را بگیریم، کامال هوشمندانه می

ی ایلوپرسييتها گشييتم، حدس من به یقین تبدیل شييد. در رایانه سييیصييد و وقتی به دنبال روابط میان ارباب و فرقه

چهارده مورد از فعالیت ایلوپرستان ثبت شده بود، که در دویست و نود و شش موردش، دازیمداهای نجس هم حضور 

شتند. اصوال چنین به نظر می شند. با مرور این اطالعات، این فرقه رسید که بخش مهمی از اعضایدا ی خشنِ نجس با

حدسی دیگر در مِز دومم جوانه زد. وقتی دنبالش را گرفتم، دیدم که در تمام پانزده موردی که حضور رهبر ایلوپرستان 

سیاره ست پیدا کردم، حس کردم بر  ست. وقتی به این نتایج د شده، ارباب هم در همان حوالی بوده ا شهری ثبت   یا 

وقتش رسیده که همکارانم را هم از موضوع با خبر کنم. بد نبود که به سروان ضرب شستی نشان دهم. در حالی که از 

 بالیدم، هر دو را صدا زدم. کوتاهی زمانی که صرفِ دستیابی به این اطالعات مهم کرده بودم، به خود می

سراغِ پایانه شان را رها کردند و به  سپات کار سپات گفت: ی مسروان و وی رئیس، یه فیلمِ توپ پیدا »ن آمدند. وی

 «کردم!

ایم، با هم رد و بدل کنیم. ویسپات، خوب، بد نیست چیزهایی را که تا اینجای کار به دست آورده»بزرگوارانه گفتم: 

 «ای.نشان بده ببینم چی پیدا کرده

نباندن انگشييتانش ارتباطش را با رایانه ای فرو کرد و با جویسييپات انگشييتان دراز و متحرکش را در فضييای نورانی

ای که ای به نظرم رسييید حرکات انگشييتانش بسييیار ماهرانه و مسييلط اسييت، اما دقیقا در لحظهتنظیم کرد. برای لحظه

شتباهی فشار داد و بعد می ستم از این مهارتش تعریف کنم، گویی از دیدن توجهم دستپاچه شده باشد، کلیدی را ا خوا
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ست و پ صلها چلفتهم با د شت حو ست در زمانی که دا سر میترین حالت ممکن به کارش ادامه داد. در رفت، با ام 

 «پیداش کردم، پیداش کردم. رئیس...»خوشحالی بانگ زد: 

ی رایانه در قالب مان شکل گرفت و بخشی از حافظهای تارعنکبوتی از نور جلوی چشمباحرکتِ آخرِ انگشتانش، شبکه

رویید، در برابرمان به هم و کنار می به نمایش گذاشت. توری ظریفی از نورهای رنگی که از گوشهتصویری سه بعدی 

داد. نماد پیچیده ای را نشان داد که میدانی شلوغ و پرجمعیت از یکی از شهرهای جمهوری را نشان میپیوست و منظره

ای بود که برایم ناشناخته بود، اما به نماد سیاره ای عظیمی در وسط میدان حک شده بود،داری که بر گوی شیشهو زاویه

ی اینجا سیاره»ی زرینِ پیوند با جمهوری را در میان آن تشخیص داد. ویسپات توضیح داد: شد حلقهسادگی می

دونم، ، نمی4443454باید برداشته باشن، یا شاید هم  4443435ی کوباهاست. فیلم رو از میدون مرکزی شهر شماره

 «یه عدد دیگه...شایدم 

 «دهی؟مهم نیست، سرباز، چرا داری این را نشان می»سروان با کج خلقی گفت: 

سروان نگاه کرد که انگار دارد مهمانی ناخوانده را بو می سپات طوری به  شد. بعد گفت: وی سیاره»ک ی خوب، این 

 ...«س دیگه. همون جاییه که رفیقم رو کشتن کوباهای نابِه

داد که در خطهایی موازی یا عمود بر از موجودات مکعب شکل، کوچک اندام و خزنده را نشان میتصویر، انبوهی 

دانسييتم که مهندسييانی کردند. یکی دو نفر از مردم این نژاد را دیده بودم و میهم در خیابانهایی شييطرنجی حرکت می

بودید. در میان انبوه مردم بومی نی خبره میبایست ریاضیدامعرکه هستند. هرچند برای مکالمه با نوزادهای کوبا هم می

شد که به کردند، تک و توکی مسافر و مهمان از نژادهای دیگر دیده میکه با نظم و ترتیبی دقیق در خیابانها حرکت می

غولهایی شييلخته و ولنگار شييباهت داشييتند. یکی از آنها، که دوربین به رویش تمرکز یافته بود، آمورگای بلند قامت و 

اش به بتی قدرتمند شباهت داشت. آمورگا به دقت در گوشه یبایی بود که با بالهای نیمه باز، و پوستِ پشمالوی زرینز

داد که آنچه را گشييت. برقی که در چشييمان مرطوب و کوچکش درخشييید، نشييان و کنار میدان به دنبال کسييی می

قرار داشييت. آمورگا بالهایش را گشييود تا از ازدحام جوید، یافته اسييت. چیزی که متاسييفانه خارج از برد دوربین می
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ستقر بر زمین بگریزد و از راه هوا حرکت کند. اما ناگهان لکه سی م صویرش مه هند شد و ت هایی تیره بر بدنش نمایان 

 ی راگا، بارانی از قیرِ تیره بر میدان باریده باشد. آلود شد. گویا همچون مناظر شبانه

 «اش در مورد آمورگاها خیلی گران است.آوریاند. فناز تفنگ میکروبی استفاده کرده»گفت: سروان با لحنی ماشینی 

از این اظهار فضل هیچ خوشم نیامده بود. معلوم بود که آمورگا هدفِ تیری میکروبی قرار گرفته است، این که دیگر 

خودش به سنگینی بر زمین افتاد. بعد در  گفتن نداشت! در برابر چشمان ما، بالهای با شکوه آمورگا دچار لرزش شد، و

ای سييخت بدنش را فرا گرفت. آنگاه، انگار که وجود شييد، رعشييهی بیشييتری بر بدنش ظاهر میهای تیرهحالی که لکه

ای بلند توجه دوربینهای میدان را به دوربینِ ثبت رخدادها در میدان به او الهام شده باشد، به زحمت برخاست و با نعره

ب کرد. حرکاتش پیش از این هم به قدری مشييکوك بود که تمام دوربینهای میدان را از دقایقی قبل به سييوی خود جل

 خود فرا خوانده بود.

ی ژالتین، پرونده»پرید، رو به ما کرد، و با زحمت گفت: اش از درد میآمورگا در حالی که عضييالت منقبض چهره

 «خائنی هست، که...ی ژالتین را دنبال کنید...در اداره پرونده

 اش به سنگینی روی زمین افتاد. اما نتوانست حرفش را تمام کند، و بدن خشکیده

 «همین بود. رفیق ما اینجوری شد که ریق رحمت رو سر کشید.»آمیز گفت: ویسپات با لحنی افسوس

بلکه مورد اصابت یک تیرِ اشتباه نکنید، سرباز، همکار شما چیزی را سر نکشید، »سروان با لحنی دانشگاهی گفت: 

 «ریزی شده بود!میکروبی قرار گرفت که برای کشتن آمورگاها برنامه

صاعد کردم و گفتم:  صبانیت مت شی از ع سگارتهای بومی گرفته »زیر الکم بوهایی نا صطالح از زبان آ سروان، این ا

 «شده و به معنی مردن است.

توانست از این حقیقتِ بدیهی ناآگاه باشد که ر محیطی غریبه میی پرورش یافته دفقط یک دازیمدای از خود بیگانه

شد. نوع خاصی از این مایع ریق اسم نوعی شبنم کمیاب و سمی بود که بر گیاهان گوشتخوار دارمای خشک جمع می
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شييد، ریق رحمت نام ی شييیرین تندی داشييت و برای همین هم معموال به اشييتباه نوشييیده و منجر به مرا میکه مزه

 داشت!

 «آهان، بله، بله، ریق رحمت، حاال یادم آمد ...البته. خوب، بگذارید من هم دستاوردهایم را بگویم.»سروان گفت: 

 «ام.رسد! اول ببینید من چه یافتهبه قول مشهور بوی ادویه زودتر از بوی غذا به مشام می»گفتم: 

شان بعد هم با افتخار الگویی را که در مورد ارتباط میان ارباب سریع و کاهن یافته بودم ن سپات خیلی  شان دادم. وی

 « کنم.اش میپس این اربابِ کثیف بوده که رفیق منوکشته؟ خودم قورمه قورمه»به نتیجه رسید: 

دهم شد، و من ترجیح میادبانه را به کار برد که به پخت نوعی غذای بومی دارما مربوط میالبته او اصطالحی بسیار بی

 این ترتیب به یاد بیاورم.آن را به 

 «بله، بعید نیست که مافیای دازیمدا با کاهن ارتباطی داشته باشد.»رسید. او گفت: تر به نظر میسروان کمی شکاك

شاندگان ارباب »زنان گفتم: طعنه ست ن صال کاهن از د ست. به احتمال زیاد ا شن ا ست؟ یعنی چه؟ نتیجه رو بعید نی

 «اش اختراع کرده.پنهان کردن عملیات بزهکارانه است. عروسکی است که او برای

شت می سپات که هنوز به خاطر مرا همکارش داغدار بود و یالهایش را در م شرد، گفت: وی شاید هم برعکس »ف

 «ی کاهن باشد.باشد. شاید ارباب دست نشانده

ی مرگبار تازه فعال شده این فرقه ی ارباب بیشتر است. او از چندین سال پیش فعال است، اما گویانه، سابقه»گفتم: 

 « باشد.

هایم را در اختیارتان خوب، اگر اجازه بدهید من هم یافته»گیری درخشيييان من، گفت: توجه به نتیجهسيييروان بی

 «بگذارم.

 «بفرمایید...»با لحنی که آغشته به بوی تندِ تمسخر بود، گفتم: 

م گرفتم در مورد خودِ فرقه اطالعاتی به دسيييت بیاورم. من تصيييمی»سيييروان با اعتماد به نفسِ کامل شيييروع کرد: 

ستانرایانه  که اطالعاتی سان خُرده در مورد ایلوپر سو سبت کامل بود. اولین گزارش را یکى از جا شت، به ن پا که در دا
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ت کرد، فرسييتاده بود. او در پوشييش یک بازرگانِ کینشييار در پایتخقلمرو امپراتورى براى جمهورى اطالعات جمع مى

ى ارمشتگاه اقامت داشت. او براى نخستین بار متوجه این نکته شده بود که کیش ایلوپرستان بدون امپراتورى در سیاره

در قلمرو دانید، همان طور که میاین که از سييوى امپراتورى دچار مشييکلى شييود، در حال بسييط و توسييعه اسييت. 

، دینى دولتى ردگذطول چند قرنى که از استیالى این نژاد مىها، در ى مولوكامپراتورى و در میان نژادهاى تحت سلطه

شبیه به مولوك سیار  پرستى، همزمان گیرى این دین مولوك. شکلاستهاى فاتح گسترش یافته که خدایش موجودى ب

ى هبود با پیدایش چندین فرقه و دین محلىِ نوساخته که مضمون تمام آنها بازگشت به سنن بومى و رهایى از زیر سلط

ستها مولوك شانده. این فرقها ست ن سط قواى د شههاى محلى معموال تو شدند و دین دولتىِ کن مىى امپراتورى ری

 شد.پرستش امپراتور به جاى آن ترویج مى

هایش در رایانه ذخیره شده بود، متوجه شده بود که ایلوپرستى که به ظاهر دینى بومىِ دارما و جاسوسى که گزارش

سادگى تا قلمرو جمهورى ها با مخالفت دیوانى فرقهبر خالف بقیه ،ستگراسنت شده و به  ساالرى امپراتور روبرو ن

نیروهاى هویتش افشا شده بود. کاره بود، چون گویا هاى این جاسوس با وجود ارزشمند بودن، نیمهبسط یافته. گزارش

 د.کردنسر به نیست او را  امپراتوریامنیتى 

ى جمهورى هاى حاشیههاى رایج در میان تمدنه اخبار منتشر شده در مطبوعات محلى و شایعههاى بعدى بگزارش

شد و رخدادهایى را در بر ها از همان موقعى که کینشار جاسوس خاموش شده بود، آغاز مىشد. این گزارشمربوط مى

شت. در این گزارشگرفت که به حدود چهار ماه پیش بر مىمى ى ویرانگر و مهاجم فعالیت یک فرقه هاى پراکنده بهگ

شین سلطهدر یکى از مهاجرن شده بود. روند انتقال ى امپراتورى زندگى مىهاى دازیمدا که در مناطق زیر  شاره  کردند، ا

شده  سیار کند و کنترل  ست.اطالعات از مرزهاى امپراتورى به بیرون ب هایى که در این زمینه وجود داده به همین دلیل ا

کلى و نادقیق بود. فقط این قدر ذکر شييده بود که یک پیشييواى مذهبى در میان گروهى از دازیمداهاى مهاجر داشييت، 

ستش ایلو را تبلیغ مى صارگرا از پر شکلى انح ست بود که از حملهظهور کرده و  شواهدى در د ضاى این کند.  ى اع

 «داد.ایمان خبر مىجنبش به دازیمداهاى بى
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و جین از بازوهای دراز و رشييته مانندش را به درون مکعب نورانی ارتباط فرو کرده بود، با بعد، در حالی که یکی د

صویر از بدنهای تکه پاره سه بعدی مربوط به حرفهایش را نمایش دهد. چند ت صاویر  شت تا ت ی مهارت رایانه را وادا

ند، نمایش داده شد. و تصویری محو از دازیمداهایی که به ظاهر مخالف بسط این فرقه بودند و به سیخ کشیده شده بود

 داد. ولی از هیکلش معلوم بود که یک دازیمداست.  کاهن که فقط کالهخود شاخدار و ردای سیاهش را نشان می

زد، برای مِز اولم تکان دهنده بود. اجداد من و سروان هم زمانی که در دارما خشونتی که در این تصویرها موج می

شييد. او ها پیش توسييط دازیمداها پرسييتیده مىقرناز ایلو خدایى باسييتانى بود که وپرسييت بودند. کردند، ایلزندگی می

صى، نیرومند و مهربان در نظر گرفته مى شخ صورت قانونى کیهانى بر طبیعت فرمان مىموجودى غیر راند. شد که به 

نژادی که بعدها معلوم شيد -تن بومى دارما نرمنوعی خوردن پرهیز از پرسيتش او فاقد مناسيک ویژه بود و با مراقبه و 

به ویژه مهاجران  .همراه بود. آیین ایلو پس از فتح دارماها توسييط قواى مولوك، به تدریج منسييوخ شييد -اسييتمتمدن 

شتهاى گوناگون برخورد با فرهنگکه قلمرو جمهورى در دازیمدا  شکلى عقب مانده از یک اعتقاد قدیمى دا ند، آن را 

 ند. دانستمى

ی نژادهای دارمایی از مورد، که همهاش شروع کرد به بازگو کردن اطالعاتی اضافی و بیسروان با همان لحن پرافاده

شان میفرمانداران بایگانی شواهدى تاریخى از »آن آگاه بودند:  ست که ن ست ا دهد چند قرن امپراتوری در دارما در د

شیدند تا  دین ایلو را ها میپیش مولوك شان را رواج دهند. دینی که کو سوخ کنند و به جای آن دینِ حکومتی خود من

 « ها شباهت زیادی دارد و مناسکش با پرستش امپراتور همراه است.خدای آن به مولوك

سلما نمی»حرفش را قطع کردم و گفتم:  سگارتسروان، م ستن آ ستان پیو های جنگجو به کاهنان ایلو و خواهید دا

 «ایم.ی ما در زمان کودکی در دبستان اینها را خواندهها را حکایت کنید. همهر مولوكمقاومتشان در براب

چشم حاکمان جلوی رستاخیز این آیین قدیمى ام از آن رو بود که تاکید کنم دانم، اشارهآه، بله، می»دستپاچه گفت: 

ست. در رایانه مولوك  سانِ اطالعاتى خیلی عجیب ا سو ست که جا سال جمهورىه شک طی  های اخیر از دارمای خ

هاى هاى درازمدت به بیابانى جدید به طور منظم براى مراقبهپیشواى این فرقهها، اند. بر اساس این دادهکردهگردآورى 
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در واقع شمار بسیار کمی از ایلوپرستان او را از نزدیک شده است. رفته و از میان پیروانش غایب مىدارماى خشک مى

صحرا با ایلو گفتگو مىنکنش ادعا مىپیروااند. دیده شان کند و به همین دلیل ند در  سانهدر نظر اى تقدس و اقتدارى اف

ست آورددر مدتى کوتاه موفقیتى خیرهاو  .دنخوانمی بزراکاهن یا کاهن او را . همه دارد ست هکننده به د بخش  هو توان

سگارتگروهی ها به وجود گزارشکه در ب این ى عجی. نکتهآیین خود در آوردى جمعیت دارما را به عمده ها در از آ

 «.میان هواداران کاهن اعظم اشاره شده

سپات گرداندم. او هم تعجب کرده بود. هم سمت وی شمان متحرکم را به  برخی شان به با وجود پایبندى انشنژادچ

های دور یک بار در گذشتهند. شتباور ندااى ترین موجودات کیهان بودند و به هیچ عامل فراطبیعىدینى، از بىملسنن 

سی با قیام ایلوپرستان همکاری کرده بودند. اما این که بروند و خدای دازیمداها را بپرستند، دور از انتظار  سیا به دالیل 

 بود. 

های گوشهایش را گشود و دمش را به دانست تا اینجای کار اطالعات جالب چندانی نیافته، پرهسروان که گویی می

شته  سخنانش گذا شمم بر او خیره ماند. معلوم بود چیز دیگری پیدا کرده و آن را برای آخرِ  الکش کوبید. هر چهار چ

 است. 

ی آخر این که، من متوجه شدم شخصیت مهمی در سلسله مراتب ایلوپرستان دازیمدایی است که اینجا نکته»گفت: 

های موجود در مورد عملیات ایلوپرسييتان را بررسييی کردم. فعالیت آنها به طور کند. من دادهمی در همسييتگان زندگی

مشييخص در اطراف دو سييیاره متمرکز شييده اسييت. یکی از آنها دارماسييت و دیگری همسييتگان. برای همین هم فکر 

رود. به اینجا نگاه ی دیگر میارهای به سیکنم ارباب همان کاهن باشد. ارباب تحت تعقیب است و معموال از سیارهنمی

 «کنید...

داد. حق او الگویی هندسی را برای ما نمایش داد که توزیع زمانی و مکانی عملیات ایلوپرستان را در کیهان نشان می

نمود، آشيييکارا در اطراف دارما و های این فرقه را باز میای که حملههای نورانیهای درخشيييان و نقطهبا او بود، رگه

آمیز بود و بیخود نبود که این قدر به خودش همستگان متمرکز شده بود. دستیابی به چنین الگویی در این زمان کم نبوغ
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صرف این تحلیل کرده تا بتواند نتیجه شب پیش را  ساعات پایانی  شتم که  شکی ندا ی کارش را همچون مطمئن بود. 

 مان بکشد.درخشش نبوغی ناگهانی به رخ

ارباب معموال در همان جایی بوده که کاهن حضور داشته، و بنابراین قاعدتا در مرکز سازماندهی فرقه هم اما »گفتم: 

 «بوده.

نکته در همین جاسيييت. به ظاهر این فرقه بیش از یک مِز متفکر دارد. یکی از آنها به پایگاهی در »سيييروان گفت: 

توانند دو نفری باشند مستگان قرار دارد. ارباب و کاهن میشود. دیگری در هدارما و معابد سنتی ایلوپرستان مربوط می

 «کنند.که این دو مرکز را هدایت می

سعی می ستاورد نبوغاز دیدن این که  شدم. کالهخودم را آمیز مرا با نظریهکرد د شمگین  ی خودش ترکیب کند، خ

شیدم و گفتم:  سرم جلو ک سیم کهبه این ترتیب ما به دو تا مظنون می»روی  سیم. یعنی ارباب یکی از آنها را می ر شنا

 «را.

تواند ما را به سمت کاهن راهنمایی ایست که میبله، و باید دنبال آن یکی بگردیم. یعنی ارباب نشانه»سروان گفت: 

 «کند.

الواقع دو تا آهان! پس از قرار معلوم این دو تا، فی»ویسيييپات هم با خنگی نمایانش سيييعی کرد وارد بحث شيييود: 

 «تن. خیلی جالبه!هس

هایمان خوب، پرگویی کافی است. برای شروع پرس و جو از جاسوس»بالهایم را گشودم و به هوا برخاستم و گفتم: 

ایم به عنوان های کافی داریم. سروان، به سراغ خبرچینهای رسمی اداره بروید و آنچه را که تا اینجای کار پیدا کردهبرگه

شان بدهی ست ضوع تحقیق به د ست میمو شهر پ سی را در  سپات به د. من هم ک ست. با وی سم که به مافیا مربوط ا شنا

 «ی امنیت قرار دارند بازجویی کنم.سراغش خواهیم رفت. اما قبل از آن، تصمیم دارم از کسانی که در اختیار اداره

سانی که در اختیار اداره شده بودند کک سایی  شنا ی امنیت قرار ه زیر نظر ادارهی امنیت بودند، در واقع جنایتکارانی 

شييان همچنان با دنیای خالفکاران در ارتباط بودند و هیچ بعید نبود بتوانیم از آنها اطالعات به درد داشييتند. تقریبا همه
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سروان قاعدتا می شیم.  ضی نکرد و بخوری بیرون بک شرکت کند، اما اعترا شد تا در بازجویی از آنها  شتاق با ست م بای

و و خاصييیتِ پرس و جو از خبرچینهای رسييمی اداره را پذیرفت. انگار از این که ویسييپات را همراهش بماموریت بی

سانه از گردنش بیرون زد و بازوهایش را به عالمت اطاعت جمع  شنا شده بود. چون بویی قدر سوده خاطر  ستادم، آ نفر

 کرد. هرسه بدون این که حرفی دیگر بزنیم، آنجا را ترك کردیم.

  

 آسگارت



76 

 

 

 هل و نه روز پیش از پايان همستگان چ -همان شب

ی جناب عال»ای رخ دهد. گفت: غامباراك به من کرنش کرد، بی آن که در حرکت تارهای مواجِ اطراف بدنش وقفه

 «ی نمایش هستند.ها آمادهکاهن بزرا، زندانی

اش، هن قوارهیبال زنان به سييمت در ورودی تاالر رفتم. غامباراك با آن بدن متورم و باز تختِ بزرگم برخاسييتم و 

شيييان هایی که برای دیدننمود. زندانیهن کنان به دنبالم دوید. به خاطر  خبری که برایم آورده بود، خوشيييحال می

ستگیر کرده بود. مدتی پیشرفتم را گروه حملهمی شکل از دازیمداهای نجس د شهروندا ای مت ستی از  ستگان فهر ن هم

شان شوند. همین دیروز بود که دیگر از کندی کار ستور داده بودم که دزدیده  شده  را به این گروه داده و د شمگین  خ

 کشیدند. ی اطرافیانم نفس راحتی مییافت، همهبودم. حاال که ماموریتشان پایان می

بخت بمانم، که مثل توپی پشيييمالو دنبالم دم منتظر غامباراكِ نگوندیراه را به خوبی بلد بودم و بنابراین دلیلی نمی

آلود رسیدم که از  ام گذشتم، و به فضایی نیمه تاریک و مهدوید. همان طور بال زنان از راهروهای کج و معوجِ قلعهمی

ستاده بودند و داشتند در ای کردیم، ده دوازده نگهبان باسوگا با نظم و ترتیب در اطرافآن به عنوان سیاه چال استفاده می

اغ درازشييان دادند. با دیدن من خبردار ایسييتادند و تنها دسييتشييان را به عالمت احترام گذاشييتن روی دمنگهبانی می

 گذاشتند. 

سیاه  شدم. درون  شده بود، وارد  شوده  سنگینی که برایم گ بدون این که به احترام آنها توجهی کنم، از درِ فلزی و 

دِ جیغ دردناکی انباشييته شييده بود. چشييمان متحرکم را به اطراف چرخاندم تا در آن نور کم جزئیات چال، از بوی گن

ای بزرا ای از اتاق، یک تُنگ شیشهخاست. در گوشهبیشتری را ببینم. آن وقت متوجه شدم این بوی گند از کجا بر می
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شت که به عنوان زندانی برای جاندارانِ نرمتن عمل می ای را در آن انداخته جاندار کوچک و چاق و چلهکرد. وجود دا

شييناختم نبود، و بودند و یک باسييوگا با حالتی تهدید کننده باالی سييرش ایسييتاده بود. موجود از نژادهایی که من می

 «اینجا چه خبره؟»بنابراین نامش در فهرست کسانی که خواسته بودم وجود نداشت. با زبان بویایی گفتم: 

سوگا که هنوز بوهوای آنجا آنقد سوگا برسد. با شید تا حرفم به دماغ با سنگین بود که مدتی طول ک شنیده ر  ی مرا ن

شد و با دقت یک قطره سید را از تیِهبود، روی موجود چاق خم  ا روی فرق راش بیرون داد و آن ی بینیی کوچک  ا

 ط شد. ی جیغِ دردناکش مخلوسر او چکاند. بوی سوختن گوشت بلند شد و با رایحه

 تازه اینجا بود که باسوگا متوجه من شد و با دستپاچگی برگشت و دماغش را با دستش گرفت.

سيييت؟ این دیگر اینجا چه خبر ا»بال زنان جلو رفتم و نگاهی تحقیرآمیز به موجودِ درون تنگ انداختم. بعد گفتم: 

 «کیست؟

 .«قربان، زندانی»باسوگا گفت: 

 «علوم بود.مموجودی را بگیرید. فهرست افرادی که شما را دنبالشان فرستاده بودم من نگفته بودم چنین »گفتم: 

 «قربان، زندانی. ایلوپرست. نه.»اش گفت: باسوگا با همان حالت ابلهانه

 «اید؟دانم، ابله، گفتم چرا او را گرفتهمی»گفتم: 

 «زندانی. بد. ایلوپرست نه.»تکرار کرد: 

سیخ می شم  شت از خ سردهیالهایم دا صدای اف شد: شد، که  سرم بلند  شت  س»ی غامباراك از پ المت کاهن بزرا 

شده شد، این موجود را مجبور  ستاده بودید، محافظ با سرانی که دنبالش فر صیشاند بگیرند. چون یکی از اف اش بود. خ

شود که ما شما دستور داده بودید کسی خبردار ن ستگیر چه کسا وقتی آن یکی را دزدیدیم، این ما را دید. چون  نی را د

 «ایم، ناچار شدیم او را هم به اینجا بیاوریم.کرده

کرد. قبال به خاطر ترس نگاهی به موجود انداختم که از درون قفش بلورینش داشت با چشمانی امیدوار مرا نگاه می

 دید.  شد روی سرش یک ردیف چشمِ ریز و درخشان رااز اسید چشمانش را محکم بسته بود. چون حاال می



78 

سعه»اعتنایی گفتم: با بی شید و به تو ضباط با ست با ان ین که خودتان را با ی راه مقدس ما فکر کنید، نه اشما قرار ا

 «های ابلهانه سرگرم کنید. این را ببرید و سر به نیستش کنید...تفریح

بتم موهای تُنُکِ ی صحنیدن ادامهای را برداشت. اما با شباسوگا با خوشحالی و با حالتی تقریبا عاشقانه تنگ شیشه

زی و تفریح در ضييمن، سييریع راحتش کنید، االن وقت با»... اش از ناراحتی در هم گره خورد. گفتم: روی سيير و چانه

 «نیست. خوب، غامباراك، بیا ببینم.

ند. گفتم: کزد، با عجله جلو دوید تا مرا راهنمایی غامباراك که بوی عرقی تند از هفت سيييوراخ بدنش بیرون می

 «هایم کنم.بانبازی زندانخواهد وقتم را صرفِ مسخرهاید؟ هیچ دلم نمیها را آماده کردهزندانی»

 «هند.اند. فقط کافی است از آنها بپرسید تا پاسخ بدخاطرجمع باشید قربان، همه آماده»غامباراك گفت: 

ای از ر گوشهدتا به تاالری بزرا و پرنور برسم. با شنیدن این حرف بال زنان پیش رفتم و از اتاقی کوچک گذشتم 

شت که با زاویه شناور بود و روی هریک از تاالر، ردیفی از تختهای کوچک و بزرا وجود دا نها موجودی آای در هوا 

 بسته شده بود. 

شتند با تجهیزات  ستاده بودند و دا سه دازیمدا و یک مالکوس آنجا ای صل یدهیچپهمانطور بال زنان جلو رفتم.  ی مت

وهایشييان لمس ی بازکردند. همه با دیدن من کرنش کردند و کالهخودهای سييیاه و براقشييان را با همهبه تختها کار می

 کردند.

 «اید؟خوب، چیزی پیدا کرده»آمرانه گفتم: 

با غرور  ان رادازیمداها منتظر ماندند تا مالکوس حرف بزند. هرچند هر سه نجس بودند و دندانها و شاخهای بلندش

 یگردان باشند. دادند، اما هنوز از میران قدیمی نژادشان آنقدر بهره داشتند که از خشونتِ بیش از حد رونمایش می

شد. به خودم زحمت ندادم مکید و با آن سرمست میها، خشونت را در خود میمالکوس اما، مانند بوگیرِ بیمارستان

شان به یکدیگر شباهت شان بود. با توجه به این که همهز رازهای شخصیها بخشی اکه اسمش را بپرسم. اسم مالکوس

سم دقیق شند. تا وقتی ا شته با سمی دا شتند چنین ر شان هم جنایتکار بودند، حق دا شتر شتند و بی ماند، شان پنهان میدا
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سی نمی سانده. هرچند ک سی بگیرد که او را به قتل ر ست انتقام عزیزانش را از همان مالکو سر توان سانی که از  بودند ک

شان قرار می سر راه سی را که  شی ترقیگرفت به قتل میانتقامجویی  هر مالکو شنیده بودم جنب ساندند.  خواهانه در ر

 ی زادگاه ملکوسها آغاز شده که هوادار ثبت و اعالم اسم شخصی آنهاست. سیاره

شدن دروازه شن مالکوس، مثل باز  سش را تاب دادهایی زنگ زده بود. مالکوصدای خ و در  س خرطوم دراز و خی

اهموارش زد، با چشمان ورقه مانندش مرا پایید. کالهخودش برای سر کوچک و نروحش حرف میحالی که با لحن بی

ی قابل اعتماد تبدیل گشاد بود. با این وجود اطمینان داشتم که آنچه در زیر این کالهخود پنهان شده، او را به خدمتگزار

 کرده است.

ن شييش تا کاهن بزرا، آن سييه تا قبل از این که حرفی بزنند مردند، این یکی هنوز زنده اسييت، آ»مالکوس گفت: 

 «ن ببینیدش.داند و زنده نگهش داشتم تا خودتادانستند که همه را گفتند. این یکی بیشتر از همه میچیزهایی می

ستِ دراز و بی قوارهدر حالی که حرف می شاره می اش بهزد، با چهار د سالن ا شه و کنار  ستم در نور کرد. توگو ان

ده بودند. به نژادهای را ببینم، که آرام بر تختها خوابیده و از درد و رنج خالص ش« آن شش تا»و « آن سه تا»اندك تاالر 

شان این بود که کارمندِ بزرگترین خزانه شتند و تنها گناه موجودی  ودند.بی اطالعات ژنتیک جمهوری مختلفی تعلق دا

سييت، و لباس ای دانشييمندان داد که از طبقهکه برایم زنده نگه داشييته بودند، یک موگای بود. سييرِ متورمش نشييان می

ند. حاال با آن بدنِ دانند، رگهایش را سوراخ کنسیاهش را با خشونت بر بدنش دریده بودند تا بتوانند هر جا که الزم می

ی روی بدنش خونی هاپیچید و از روزنهها شبیه بود، در برابرم به خود میلوله ای ازعجیب و غریب که بیشتر به شبکه

 ریخت.زد و روی زمین میمعطر مانند ابری سبز بیرون می

شده بود. با سه  ای درهم و برهم از الکترودها پوشیدهاش با شبکهی ارغوانیبال زنان به باالی سرش رفتم. جمجمه

پردازی.  را می دازیمدا، تو بهای این گناه»ره شد و با همان متانت همیشگی مردمش گفت: اش به من خیچشمِ مه گرفته

 «ها دنبالت خواهند کرد. از کاری که کردی پشیمان خواهی شد...ها تا دورترین منظومهموگای
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ست میمی ستم که را ضای همگوید. موگایدان صب زیادی در مورد اع شتند و از خونِ ها تع شان دا هیچکس نژاد

ظرم مسيييخره نگذشيييتند. با این وجود بیش از چند دقیقه از عمرش باقی نمانده بود و به همین دلیل حرفهایش به نمی

ای همه گ برای لحظهای از ابر سبز رنرسید. بازوهایم را دور یکی از رگهایش حلقه کردم و آن را از جا کندم. فوارهمی

ش گفت: ریادی بکشيييد، در سيييکوت رنج را تحمل کرد. بعد با همان آرامرا در خود غرق کرد. موگای بدون این که ف

 «گویم، در مقابل سریعتر مرا بکشید.خواهید به شما میآنچه را که می»

رم شده نجسارتش در رویارویی مرا باعث شد در دلم حس  احترامی گنگ برانگیخته شود. با لحنی که ناخواسته 

 «دارند؟ها را کجا نگه میبوط به هورپاتبگو ببینم رمزهای مر»بود، پرسیدم: 

ست. برای لحظه شنیده ا سش را  شته بارها این پر ست و بعد ای پلکهای پولکدارش را بمعلوم بود در چند روز گذ

 «شود.کدهای هورپات برای مقاصد نظامی کاربرد دارد و به طور خاص از آن مراقبت می»گفت: 

 «توان آن را یافت.دانم. بگو دقیقا در کجا میمی»گفتم: 

ین دلیل هم توانند خود را به شييکل هر موجود دیگری درآورند. به همهورپاتها نژاد کمیابی هسييتند که می»گفت: 

 «ژنهای مربوط به این کارشان اهمیت نظامی زیادی دارد...

ساس می بود، ها همیندر حالی که آن احترام اولیه از بین رفته بود، حرفش را قطع کردم. ایراد این موگای ند کرداح

شده سایر نژادها خلق  صد نظامی دن»اند. گفتم: برای تدریس حقایق به  بال این رمزها جانور، من خودم برای همین مقا

 «رد؟توان به آنها دست پیدا کدانی. حاال بگو دقیقا کجا هستند و چطور میهستم و تو هم این را خوب می

ساختمان بانک ژنوم، راهرویی کوچک هست که در حالت عادی گشوده نیست. ی ترین طبقهدر باال»موگای گفت: 

ی کنار دیوار بفشيييارد، دیوارها از هم ی باالیی دارد، شييياخص تعیین هویت خودش را بر حفرهاگر کارمندی که رتبه

اف بدن کسی که ی گاماست، و فقط در اطرشود. راهرو پر از پرتوهای هدایت شدهگیرند و راهرو نمایان میفاصله می

شود. در انتهای راهرو، مخزنی است که رمزِ ورود به آن به زبان بویایی کدژنتیکی تایید شده را داشته باشد، منحرف می

 «معیار جمهوری، این است...



81 

خیره کردند. ای دستی ذدر این لحظه بویی از دهانش خارج شد که یکی از دازیمداها به سرعت آن را بر ثبت کننده

بویایی با هم  ها، هرچند خودشييان با زبانکند. موگایکتش معلوم بود که برای چندمین بار اسييت این کار را میاز حر

 نند. ی بویایی را در زبان معیار جمهوری تقلید کتوانستند برخی از کدهای پیچیدهزدند، اما میحرف نمی

 «خوب، بعدش؟»گفتم: 

 «ند.داری رمزهای هورپاتها را در همانجا نگه میاست. همهبعدش خودِ مخزن بانک ژنوم »با خستگی گفت: 

 «ژنهای مربوط به تِییر شکل را هم؟»پرسیدم: 

 «بله.»گفت: 

 «چیز دیگری باقی نمانده که من بخواهم بدانم؟»پرسیدم: 

 «نه... نه... همه چیز را گفتم. دیگر بس است.»گفت: 

ا ثبت رخواند. این نمایشيييگر فعالیت مِزی موگای را میبه مالکوس نگاه کردم که نمودارهای روی نمایشيييگری 

شان میمی ست یا دروغ گفتنش را ن ه چیز را گفته داد. مالکوس نفیری کشید و به من اعالم کرد که موگای همکرد و را

سرعت تپانچه ستم را دراز کردم و دازیمداها که به جنب و جوش افتاده بودند، به  ست. د ستا آن را  م نهادند.ای را در د

سمت جمجمه سه بار دکمهبه  شانه رفتم و بی آن که مکث کنم،  شردم. پرتوهایی کی موگای ن شلیک را ف ه به قطر ی 

 شدند، در چشم بر هم زدنی مراکز حیاتی مِز موگای را ذوب کردند. سر سوزن از تپانچه خارج می

شکید سد خ ست مالکوس دادم که با اندوه به ج شتم و تپانچه را به د کرد. معلوم بود انتظار ی موگای نگاه میهبرگ

سپارم. اما همان یک ذره احترامی که در من برانگیخته بود برای این که این بال  ستش ب شته او را هم قبل از مرا به د دا

 کرد. گذشيييته از این، کارم با او تمام نشيييده بود. برای نفوذ به بانک ژنوم به او احتیاجرا به سيييرش نیاورم، کفایت می

جو بودند ها نژادی کینهداشتم. در عین حال، تهدیدش کمی مرا به فکر فرو برده بود. در این مورد حق داشت که موگای

شان، وقتی پای قاتلی  بیگانه به میان میها و دشمنیو صرف نظر از دوستی آمد، همه برای گرفتن انتقام های میان خود

 شدند. بسیج می
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دانید چه کار باید های بدنش بمیرند، او را داخل دستگاه بگذارید. خودتان مین که سلولقبل از آ»به مالکوس گفتم: 

بکنید. فکر کنم چند روزی طول بکشيييد تا برای عملیات آماده شيييود. ببریدش و در هیچ جا به این که یک موگای را 

 «اید اشاره نکنید.کشته

  

 موگای
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 همستگان -و نه روز پیش از پايان چهل -فرداصبح 

ر جایگاه دی بازجویی، نفر اولی که برای مصييياحبه انتخاب کردم، یک ایکچوای خالفکار و خشييين بود. در اتاقِ ویژه

، در زمان تر از من ایسييتاد. طبق روند عادی اداریبازپرسييها بال زنان در هوا شييناور شييدم و ویسييپات هم کمی عقب

ویی به مند شييوم. حضييور  این موجودات در روند بازجوانسييتم از کمک یک آرتیمانوی فکرخوان بهرهتبازجویی می

و بدوی  افتادهکردند، عقبقدری اهمیت داشييت که دنیاهای دوردسييتی که بدون یک آرتیمانو احکام جنایی صييادر می

سوب می صوتی و بویامح ستگاههای ارتباطی  صحبتشدند.  آرتیمانوها موجوداتی فاقد د با هم از  یی بودند و  برای 

ستفاده می شان می شان رای عصبیکردند که به طور مستقیم الگوی فعالیت شبکهامواج الکترومِناطیسی عجیبی ا داد. ن

شیده میاز این رو، می شان اندی سرعتی که در ذهن خود ستند افکار دیگران را با همان  د. آرتیمانوها به شد، بخواننتوان

شتند و زبان طرف مکالمههمین دلیل  ی ی و در مرتبهشان هم برایشان اهمیتی نداشت. آنها در سطحی پیشازبانزبان ندا

ِزشان برای آنها مفهمیدند. البته معدود نژادهایی بودند که خواندن شکل کار کردن ی خالص، نظر دیگران را میاندیشه

 توانستند بخوانند. شینها را هم نمیناممکن بود، و روندهای پردازش اطالعات در روباتها و ما
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سن بلوغ می شتر این موجودات پیش از  ستثنایی در چرخهبی ضعیتی ا ن بود. در شای زندگیمردند. در واقع بلوغ و

رد. توانایی کگذاشيييت و به این ترتیب مرا زودرس بقیه را جبران میمقابل هر آرتیمانوی بالغ تعداد زیادی تخم می

توانستند هر فکری را بخوانند. از آنجا که شمار یافت و عمال میپس از بلوغ به شدت افزایش می ذهنی  این موجودات

سآرتیمانوهای بالغ در کل کیهان اندك بود، وقت شت. آنان تنها به عنوان مترجم ر می، بازپرس یا شان ارزش زیادی دا

 شدند. های خیلی مهم به کار گرفته میها و پروندهسفیر در مذاکره

سازمانهایی مانند ادا سیعی در  ی امنیت مورد رهبا وجود توانمندی ذهنی کمتر، خدمات آرتیمانوهای نابالغ به طور و

های بالغ فکر کردند، هرچند مثل نمونهگرفت. آنان بسييیار دقیقتر از دسييتگاههای ثبت مِزی عمل میاسييتفاده قرار می

لی دردناك و نژاد روندی دشيييوار و خطرناك بود و با گذر از مراحخواندند. بالغ شيييدن در این ی نژادها را نمیهمه

دادند ها ترجیح میشد. عبور از این آزمونها به قدری سخت بود که بیشتر آرتیمانوآزمونهایی دشوار  و مرگبار ممکن می

 تا آخر عمرشان در همان وضع نابالغ باقی بمانند. 

ارد شييد و در وبایسييت به ما کمک کند، از در م، آرتیمونایی که میوقتی با ویسييپات در جایگاه بازپرس قرار گرفتی

ی عادت حالی که به سييقف چسييبیده بود، چندان پیش رفت تا در مرکز اتاق قرار گرفت. آرتیموناهای قلمرو جمهور

شتند به دالیل سیاسی همواره به شکلی واژگونه از سطوح مرتفع آویزان شوند. این یکی هم چنین کرد رها و و زنجی دا

و ویسپات از  نوارهای رنگارنگی که به لباسِ عجیب و غریبش دوخته بود مثل آبشاری رنگین بر سر ما آویزان شد. من

ستاده بودیم، می شهجایی که ای شی ستیم ایکچوا را ببینیم. کفِ زمین از  ستوان شفاف و یکپارچه در شده بود، و ای  ت 

 ی ما ماند. ای قرمز ایستاد و منتظر پرسشهات وسط اتاق بر دایرهشد از آنجا اتاق زیرش را دید. ایکچوا درسمی

سمت دایره ستادند. با ای بیی قرمز، در گوشهدو روباتی که ایکچوا را آورده بودند. بعد از راهنمایی او به  حرکت ای

های زیادی دندانهچشييمان مرکبم ایکچوا را ورانداز کردم. بدن زرهدار و محکمش را با خطوطی آیینی رنگ کرده بود. 

شييد و چندتا از پاهای بند بندش را هم از دسييت داده بود. با این وجود اش دیده میی پهن آروارهای بر تیِهشييکسييته
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کند. احتماال همچون یک توده از فکرهای دانستیم آرتیمانو او را چطور درك مینمود. نمیهمچنان مهاجم و نیرومند می

 دیدند. وانهای غریب چشم هم نداشتند و چیزی را نمیدرهم و برهم. چون این فکرخ

د که دسييتبرد شييداد نگاه کردم. یک سييو فیلمی از ایکچوا پخش میبه اطالعاتی که رایانه بر دیوار اتاق نمایش می

ی ر پوسييتهای باش بود. به همین دلیل هم گیرندهداد. آن دسييتبرد تنها جرم رسييمیزدنش به فروشييگاهی را نشييان می

خواسييتیم، ی امنیت معلوم باشييد. در نتیجه هر وقت میبدنش کار گذاشييته بودند تا مکانش همواره برای اداره سييخت

ه مهمترین نکت اش نوشته شده بود.ای دیگر، بر نمایشگری مطالبی دربارهشد برای بازجویی احضارش کرد. در گوشهمی

صی اربا شخ شاپیش حدسآن بود که ایکچوا برای مدتی کوتاه از محافظان  شرح ههایم را برای رایانب بوده. پی ی اداره 

 داده بودم و از او خواسته بودم افراد وابسته به ارباب را برایم دست چین کند.

 «ای؟ایکچوا، برای پاسخگویی آماده»وقتی ایکچوا بر جایگاهش ایستاد، پرسشها را شروع کردم: 

اشييت، اما بر را کاوید. او هم مانند ما در اتاقی کروی قرار دسييرش را بلند کرد و با چشييمان مرکب ریزش همه جا 

ستاده بودیم هم از آن طر سقفی که ما رویش ای شده بود.  ستری احاطه  ف به همین خالف ما با دیوارهایی مات و خاک

شد و طوری ادا در آوردکار بود که جای ما را میشد. آنقدر کهنهشکل دیده می سقف خیره  ست. به  ار ما را که انگ دان

 «مثبت»بیند. بعد با صدای خشنش گفت: می

 «ای داری؟از ارباب چه خبر تازه»کرد. گفتم: زبان مردمش طوری بود که تنها حداقل اطالعات را منتقل می

 «هیچ. منفی. ارباب؟ تازه؟»گفت: 

ف او فکری به بعد از طر اش را به سييوی ایکچوا نشييانه رفته بود.به آرتیمانو نگاه کردم که اندامهای حسييی پیچیده

 «دانی؟تین چه میی ژالدر مورد پرونده»گفت. پرسیدم: ذهنم خطور کرد. ایکچوا راست می

 «فی!ی ژالتین؟ هیچ، منپرونده»حرکتی ناشی از بیقراری کرد که از نگاهم پنهان نماند. به سرعت گفت: 

گفت. تیری در تاریکی رها اشييت دروغ میآرتیمانو به سييمتم خم شييد و فکرش را در ذهنم حس کردم. طرفمان د

 «دانی که ارباب چرا چند نفر از بهترین افرادش را به همستگان فرستاده؟پس نمی»کردم و گفتم: 
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به برخی از اطالعات ذهایکچوا، احتماال حدس می اش نیزد که ما در حال کند و کاو در خاطراتش هسيييتیم و 

 «منفی، هیچ.»شناخت. پس بیشتر ناراحت شد و گفت: نمی ی این نفوذ رادسترسی داریم، اما دامنه

سنادی ندانی که اگر اطالعات غلط به ما بدهی مجازات میمی»گفتم:  کنم که گاه میشوی؟ من همین االن دارم به ا

التین چه ژی دهم. درمورد ارتباط ارباب و پروندهگویی، یک فرصييت دیگر هم به تو میدهد داری دروغ مینشييان می

 «دانی؟می

 «اب.دار، مطرودِ اربی نشانهشبیهِ هیچ. منِ دستگیر شده»ایکچوا شاخکهای بلندش را خواباند و گفت: 

ست می سیار خوب،»کرد. گفتم: گوید، ولی هنوز چیزی را پنهان میبه کمک آرتیمانو دریافتم که را شایعه ب ی هایاز 

 «انت به تو چیزی در این مورد گفته...که شنیدی بگو. اینطور که اینجا نوشته، یکی از دوست

 «ها.ی دوستان: ارباب خواستار رمز هورپاتمثبت، شایعه»ام کارگر افتاد، گفت:  حیله

شنیدن این حرف تکان خوردم. رمز هورپات سالحهای مخوف میبا  سپات ناگهها، به کار تولید  ان به حرف آمد. وی

 «خواد؟میارباب واسه چی رمز هورپاتا رو »آمد و گفت: 

 «نادانی محضِ من.»ایکچوا گفت: 

نشگاه دستبرد ی تاریخ طبیعی و داخواد به موزهچه جوری قراره رمزشون رو به دست بیاره؟ می»ویسپات باز گفت: 

 «بزنه؟

 «نادانی محض من. منفی.»ایکچوا با سرسختی تکرار کرد: 

خبرِ تازه پرسیدم:  و آن را گرفتیم. من با تکیه به اینآرتیمانو کمی در ذهنش کنکاش کرد و بعد پیامی فرستاد که هرد

 «شود.دانی که، آنجا به سختی محافظت میپس قرار است به بانک ژنوم جمهوری دستبرد بزند؟ ولی می»

 «ی دستبرد به بانک.فقط شایعه، فقط شایعه»ایکچوا گفت: 

سید:  سپات پر شگاه؟ میی تاریخ طبیعی خواد به موزهچرا ارباب نمی»وی ستبرد بزنه؟ یا به دان ستفادهد ی گن برای ا

 «هایی از این اطالعات اونجاها هم هست...پژوهشگرا یه نسخه
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 «نادانی من، فقط آگاهی بر دستبرد به بانک ژنوم.»ایکچوا باز گفت: 

صی که برای بازجویی »به فکر فرو رفتم. ایکچوا را مرخص کردم، و به رایانه گفتم:  شخا شدهاناز میان ا اند، تخاب 

 «کسانی که به دانشگاه یا بانک ژنوم ارتباط دارند را احضار کن.

م امنیتی بانک ای نداشت که به ارباب مربوط باشد. سیستزدم، کارمند یا وابستهبانک ژنوم، همان طور که حدس می

 شد.دا میدر انتخاب کارمندان شایسته خیلی سختگیر بود. اما در میان دانشگاهیان چنین کسی پی

سالی ستاد. سن و  شد و بر جایگاهش ای شو عصازنان وارد  شو بود. مورا شد، یک مورا شت و  نفر بعدی که وارد  دا

شته. اما همه سی دا شنا سمی در دانش مردم  سم و ر شوها طبق اطالعات رایانه، زمانی برای خودش ا ی لباختهدی مورا

شمنانش به اطالعاتی خاص پول بودند. به همین دلیل هم وقتی ارباب برای از م شتنِ یکی از د سبک دیان بردا ر مورد  

 اش نیاز داشت، توانست دانش او را با پول بخرد.زندگی

 «دانی؟ی ژالتین چه میدر مورد پرونده»وقتی موراشو وارد شد، فوری رفتم سرِ اصل مطلب. پرسیدم: 

ای شيبیه بود که در دو اقیانوس سيرخ اش به سيیاهچالهبا چشيمان عظیمش به اطراف نگاه کرد. مردمک درخشينده

 «است.او در این مورد چیزی نشنیده »گرفتار آمده باشد. بعد هم گفت: 

دند. در کرهایشييان را هم به سييوم شييخص بیان میی گزارهموراشييوها اصييوال توانایی دروغ گفتن نداشييتند، و همه

بردند. ه را به کار میشد و فقط در هنگام جفتگیری بود که این کلمقی میادبانه تلی من بیزبانشان به زبان آوردنِ کلمه

سش دوم رفتم:  سراغ پر ست. بنابراین  شنیده ا سم را ن ستی که ارباب می»معلوم بود که واقعا این ا خواهد به رمز یمدان

 «هورپاتها دست پیدا کند؟

شتان کوتاه و چاق و چله  صای زیبایش محکمانگ ست بر بل»میلی گفت: ر گره خورد و با بیتاش در اطراف ع ه، د

 «داند.قضا آن دانشمندِ نگون بخت چیزهایی می

 «برایمان تعریف کن.»گفتم: 
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ستند. توانایی»گفت:  سیار ویژه ه شکل ظاهری و ح هورپاتها نژادی ب شکل و تقلید  صیات آنها برای تِییر  صو تا خ

کنند. به همین  وسی زیادی برای دستیابی به رمز ژنتیکی آنها تالششیمیایی سایر نژادها باعث شده تا سازمانهای جاس

ست. در قلمرو جمهوری و امپراتوری سیار باال سطح حفاظت از اطالعات مربوط به این موجودات ب شورایی  دلیل هم 

اتها که در ورپهی متشکل از جهانهای گوناگون مسئولیت پنهان کردن راز ژنهای این موجودات را بر عهده دارند. سیاره

دزدیده  اششييود تا عضييوی از این نژاد برای دسييتیابی به کد ژنتیکیقلمرو جمهوری قرار دارد به شييدت محافظت می

شکننده شود. این موجودات به قدری  سیارهن شان میاند که به محض خروج از  ای میرند و بنابراین از قرنطینهی زادگاه

کی ایشييان در هایی از اطالعات ژنتیکنند. هرچند نسييخهگاهشييان زندگی میی زادطبیعی برخوردارند و تنها در سييیاره

 «ها و مراکز مردم شناسی همستگان...بانکهای ژنومی و دانشگاه

ست می سعی میبه حرفهایش هیچ توجهی نکردم. را ستند، یمکرد با دادن انبوهی از اطالعات که همه گفت، اما  دان

رسييياند و به من بنهان کند. منتظر بودم تا آرتیمانو جسيييتجو در ذهنش را به انجام داند پهای با ارزشيييی را که میتکه

شوی پرحرف را بری سال کرد، حرف مورا سخی بدهد. بعد، وقتی آرتیمانو باالخره پیامی را به ذهنم ار اما ارباب »دم: پا

 «ی دانشگاه ارزشی ندارد. نه؟ها و موزهداند که دستبرد زدن به کتابخانهمی

سنگین میشو لحظهمورا سبک و  شت توانایی آرتیمانوی ما را در خواندن ذهنش  د. بعد کرای مکث کرد. گویی دا

هایی را که داده ی امنیت تمامخورند. چون ادارهآری، ارباب متوجه شييده که این منابع اطالعاتی به درد نمی»هم گفت: 

 «ه است.ممکن است ارزش نظامی داشته باشند را از این جاها پاك کرد

 «ماند. آن هم بانک ژنوم است.پس فقط یک جا برای دستبرد زدن باقی می»پیروزمندانه گفتم: 

ین دزدهای همستگان بودم. اصال ب اما نفوذ به آنجا امکان نداشت. من خودم این را بارها از دزدهای با سابقه شنیده

 کرد. ارِ دشوار اشاره میودن یک کزبانزدی بود که به ناممکن ب «سخت تر از نفوذ به بانک ژنوم»

 «خواهد به بانک ژنوم دستبرد بزند.بلی، ارباب می»موراشو به سختی گفت: 
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آمد از این رسيييید. با این وجود بدم نمیاین حرف با توجه به تدابیر امنیتی رعایت شيييده در بانک به نظر چرند می

از  اینسييخه»ده کنم. پس خطاب به رایانه گفتم: اطالعات برای آموزش اصييول تجسييس به سييروانِ سييبک مِز اسييتفا

ریان بگذارد و های ما را برای سيييروان ارسيييال کن، و بگو برود به بانک مرکزی و مدیران امنیتی آنجا را در جباجویی

 «ای صورت بگیرد.خودش هم مرتب به آنجا سرکشی کند تا مبادا حمله

انتظاری بیهوده  نده را چطور در کنار روباتهای نگهبان بانک بهمِز اولم از فکر این که سيييروان بیچاره چند روز آی

 خواهد گذراند، سر حال آمد. حتم داشتم که اطالعات موراشو نادرست است. 

بینم رفیق، ارباب ببگو »ناگهان ویسپات پرسشی چنان هوشمندانه پرسید که از او بعید بود، و این چرتم را پاره کرد: 

ال من که تا حا خوره؟ این چیزی نیست که هرکسی بدونه.تِ توی موزه و دانشگاه به درد نمیاز کجا فهمیده که اطالعا

ها توی موزه کلی هم نکردم اطالعات اونجا هم به درد میفکر می گهبان خوره. به خصيييوص که برای بخش هورپات

 «گذاشتن...

شد. من انگار دچار سرگیجه شده باموراشو چشمان غول پیکرش را به اطراف اتاق خاکستری پیشارویش چرخاند. 

 «هیم؟دات را بیرون بکشیم و محکومیتت را تِییر خواهی دوباره پروندهآهای، تو که نمی»توپ و تشر آمدم: 

آنجاها دنبال رمز  دارد. او گفته خواهد. گفته شده که ارباب همدستی نامدار در دانشگاهنه، او نمی»به زحمت گفت: 

 «هورپاتها نگردد.

 «دانی؟اسم کسی که ارباب را در این مورد راهنمایی کرده را می»م: گفت

 «داند.نمی»موراشو گفت: 

 «دونی به چه نژادی تعلق داره، نه؟ولی می»ویسپات گفت: 

 «داند.، او یک دازیمداست. اما هویت دقیقش را نمیآری»ام کرد: زدهموراشو با پاسخش شگفت

سپات نگاهی رد و بدل کردیم. شتند، گروهی کوچک بودند که  با وی شگاهیانی که به چنین اطالعاتی دسترسی دا دان

 رفتند. پیدا کردن یک دازیمدا در میانشان چندان دشوار نبود. ی روشنفکر در همستگان به شمار میترین الیهنخبه
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ستگان را می»به رایانه گفتم:  ساکن در هم شگاه دازیمدای  ستادان دان صات ا شخ مربوط به  اطالعاتخواهم که به م

 «هورپاتها دسترسی دارند.

صفحه سخ داد. به  شم به هم زدنی پا سپات گفتم: رایانه در چ شادمان به وی بینی؟ فقط یم»ی نمایش نگاه کردم، و 

 «یک نفر چنین موقعیتی دارد. فقط یک نفر...

 رسید آخرش سرنخی پیدا کرده باشیم.به نظر می

 

  

 آرتیمانو
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 همستگان -چهل و هشت روز پیش از پايان -همان شب

شدم، بوی های مخفیگاه مجلل و زیرزمینیوقت اندك بود. وقتی از دروازه سوگا رد  ام عبور کردم و از برابر نگهبانانِ با

توانسييتم جز برای تِییر کرده بود که نمیزد. شييرایط به شييکلی های زیر الکم بیرون میشييتاب و عجله از تمام روزنه

سایه ضوع ناراحت بودم. وقتی از دور  شی کنم، و از این مو سرک ی باریک و مرموزِ ناظر را دیدم، بال دقایقی به آنجا 

کاهن »آمیزتر تبدیل کردم. ناظر با همان لحن آرام و خونسييردش گفت: زدن تند و خشيينم را به حرکاتی نرمتر و احترام

 «نتظرتان بودم.بزرا، م

 «ناظرِ ارجمند. به مخفیگاه ما خوش آمدید.»گفتم: 

ستیارتان هم نگرانی»ناظر گفت:  شد اگر د شاید بد نبا صحبت کنم.  شما  شان با  هایی پدید آمده که باید در مورد

 «حضور داشته باشند.

تا از بازوهایم را با حرکتی اش، در واقع یک دستور است. پس شش دانستم که این حرف با وجود ظاهرِ مودبانهمی

هماهنگ و اشييرافی به عالمت دعوت کردن در برابرش چرخاندم و بعد همراهش بال زنان وارد تاالر مرکزی پناهگاهم 

 «غامباراك را صدا کنید.»شدم. به یکی از دازیمداهایی که گوش به فرمان ایستاده بود، گفتم: 

 خارج شد.دازیمدای جوان و نیرومند بال زنان از تاالر 
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ها را برای عملیات بانک ژنوم پایین بفرسييتند. اگر در به پایگاهمان در مدار اطالع بدهید که سييالح»به دومی گفتم: 

 «هایش پرسشی کردند، بگویید ارباب همه را پرداخت خواهد کرد.مورد هزینه

با  مدایی دیگر  باراك برخورد کرد. دازی با غام تاده بود که  به راه اف تازه  لهدومی  ند او همراه بود که ها ای از بوی ت

غامباراك پدید آورده بود.  های چشمینجسی اطرافش را پوشانده بود. طبق معمول دیدن ناظر موجی از ترس را در لکه

کاهن بزرا سييالمت باد، ناظرِ بزرا »چرخیدند، کرنشييی کرد و گفت: های رقصييان دور بدنش میدر حالی که رشييته

 «سالمت باد...

ناظرِ عزیز گویی خبرهایی برایمان دارند و تمایل داشييتند تو هم حضييور »ی تعارفهایش را نداشييتم. گفتم: حوصييله

 «داشته باشی. ببینم، چیزی شده؟

غامباراك با خرطوم نمناکش به دازیمدای بویناکی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد. حس کردم از دیدنِ شاخ بلند و 

ام. دازیمدا با غرور بازوهایش را تکان داد و حرکتی به عالمت احترام کرد. قبل از افتهدندانهای تیزش آرامش خاطر ی

 «شاخدرازِ عزیز، از دیدنت خیلی خوشحالم. ماموریت چگونه انجام شد؟»آن که غامباراك بتواند حرفی بزند، گفتم: 

 بارید! اش نجاست میز هر گوشهشاخدراز وقتی دهانش را برای پاسخ گشود، دندانهای درازی را نمایان کرد که ا

شييان را در اسييید حل کردیم. دیگر از آنها خبری نخواهید خوب بود، قربان، معبد را ویران کردیم و کتابخانه»گفت:

 «شنید.

شودم و به ناظر گفتم:  شهایم را گ ستمان میمی»شادمانه گو ست که یکی یکی به د سد. بینید؟ خبرهای خوب ا ر

 « ه چیز باعث نگرانی شما شده است؟خوب، ناظرِ گرامی،  چ

دانید، به شييما که بهتر از من می»خاسييت، گفت: ناظر با صييدایی خونسييرد که کمترین بویی از نگرانی از آن بر نمی

گردند، و ماجرای حمله به بانک هم لو رفته است. این افسرهایی که برای پیگیری این دنبال ردپای شما در دانشگاه می

هایی در مورد ارتباط ما با هم پیدا اند. بعید نیسييت برگهاند، از آنچه که انتظار داشييتیم بهتر عمل کردهکار تعیین شييده

 «کنند.
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 «تواند براى ما بسیار خطرناك باشد.این مىبله، بله، »بوى بدى از بدنم بیرون زد و گفتم: 

ابتدای کار به من داده بودید، خیلی خوب عمل ها بر خالف اطمینانی که در در واقع این گروه از پلیس»ناظر گفت: 

 « ام که یک موراشو آنها را در جریان دستبرد به بانک قرار داده.اند. شنیدهکرده

ها موجودات احمقى هسيييتند. کسيييى که نتواند دروغ بگوید به چه درد ى این موراشيييوهمه»فتم: با دلخوری گ

 «خورد؟مى

صتی  شود،غامباراك که منتظر بود تا در فر ى نیازهاى ما با قربان، فراموش نکنید که بخش عمده»گفت:  وارد بحث 

 «شود.رفع مى شانرئیسکمک مالىِ 

وقتى زند. ها پول کالنی به جیب میکند که بابت حمل و نقل ژالتیناما کابال برای این از ما حمایت میبله، »گفتم: 

شویم. او  شرش خالص  شد، باید از  ست. مگر نمىکارمان با او تمام  سر  ؟بینىاز معتقدان به آیین ما نی کالهخود بر 

 «ندارد؟

 «این زیاد مهم نیست. من هم کالهخود بر سر ندارم.»ناظر با لحنى تلخ از عمق ظلمت زیر ردایش گفت: 

شتى که بابت  کنید. مىى افراد دیگر فرق شما با همه»به سرعت گفتم:  ترسیدم. ،داشاز حرفم کرده بممکن بود بردا

 «ى امپراتور بزرا هستید.شما نماینده

کند. من پیش از این هم در مورد خطر مرد تنها ى ما را تهدید مىبه هر صورت، خطر بزرگى کل برنامه»ناظر گفت: 

ند هر لحظه به نتوامىاند، ی ژالتین را بر عهده گرفتهکسييانی که مسييئولیت پیگیری پرونده به شييما اخطار داده بودم.

 «.مرد تنهاست ما  دشمنترین فراموش نکنید که خطرناك .ندنطالعاتى خطرناك دست پیدا کا

شنیدن این حرف بدنم مور مور می شاره به این رازِ مهیب بازدارم. شود. اما نمیحس کردم با  ستم ناظر را از ا توان

شد به همین سادگی یچیده داشتند. نمیدانستم که حق با اوست. سه افسر در این ماجرا درگیر بودند، اما وضعیتی پمی

هر سيييه را از بین برد. یکی از آنها که احمقی بیش نبود و برایمان خطری نداشيييت، و یکی دیگر در موقعیتی بود که 

 شد. کشتنش خارج از بحث بود. سومی، همان کسی بود که داشت برایمان خطرساز می
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 «د؟کنیدر مورد خالص شدن از شرشان چه فکر می»گفتم: 

 «دانید که کار دشواری است.شود ترتیبش را داد، قربان. اما میمی»غامباراك گفت: 

ز این دست اشوند. حاال که شاخدراز اینجاست، در مورد انجام کارهایی حق با شماست. دارند خطرناك می»گفتم: 

شه شکلی نداریم. نق ستید تا بیم سانی را بفر شان کنند. مراقب ای طرح کنید و ک سی که خودتاثر دانید، ان میهمان ک

 «انید بکشید...توی امنیت داریم. دو تای دیگر را میباشید. یادتان باشد که او ارزشمندترین کسی است که در اداره

 شاخدراز و غامباراك کرنشی کردند.

  

 موراشو
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 همستگان چهل و هشت روز پیش از پايان  -روز بعد

شهر پست، یکی از کهنترین مراکزِ مسکونی موجود بر همستگان بود. هر ساله دهها باستان شناسِ و جهانگردِ مشتاق و 

شدند و تعداد بیشتری هم اعضایی از بدنشان، یا پولشان را از دست های مخوف آن سر به نیست میاحتیاط در محلهبی

سال پیش، وقتی که هنوز جمهوری می سیارهدادند. هزاران  ای دورافتاده بیش سوم کیهانی پدید نیامده بود و همستگان 

شد که بازار کوچک محلى نبود، اینجا یک  شهری بزرا تبدیل  سیار بود. این بازار به تدریج به  سنگى ب ستون  در دل 

سطح  ی جای داشت. شهر به تدریج به سمت باال گسترش یافت و در نهایت برجها و گنبدهای زیبایش ازبسیار عظیم

سوم.   شهر به پایتخت جمهوری  شدنِ  شتند. این کمابیش همزمان بود با تبدیل  سمان قد برافرا سوی آ ستون به  باالیی 

ست کم دو بار مورد حمله شده بود. د سازی  ی اتمی قرار گرفت، و شهر از آن زمان تا به حال بارها ویران و از نو باز

ساکنانش در اثر حملهیک بار هم بخش عمده شهر با همان  یی  میکروبی نژادی خونخوار از بین رفتند. با این وجود، 

 ساختار کهنش باقی ماند و خود را ترمیم کرد. 

ی غول آسای درختی ماند که از تنهشد، به قارچ عظیمی میپایتخت جمهوری، اگر از آسمانِ همستگان نگریسته می

شه ست ری شهر پ شد، و  شدنِ الیهی این قارچ سنگی بیرون زده با شهرِ باالیی، و بود. همزمان با افزوده  های جدید به 

سنگی پیشروی می ستون  شتر در ژرفای  شتر و بی شهر پست هم بی ساکنان فقیر  شهایش،  سمانخرا شدنِ آ کردند. بلندتر 
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ی بارِ این ریشههای بردبر شانه شد.در اعماق ستون از نظرها پنهان میاى جاندار هاى قدیمى مانند سنگوارهبقایاى محله

 زد که نظم و ثروتش زبانزد تمام دنیاها بود.، پایتختی تکیه میآشوبزده

شهر زیرین از مأموران تک افتاده ساکنان  ستانه نى ادارهپذیرایى  بود. برای همین هم ى امنیت آنقدرها هم گرم و دو

زیاد در مورد ویسپات الزم نبود ت نداشته باشد. ی امنیبایست لباسی بپوشیم که نشانی از ادارهپیش از رفتن به آنجا می

شم سگارت .نگران با شه به رسم آ سرخ رنگ کوچکى بخشها برهنه بود و فقط با لکهچون همی هایى از بدنش را هاى 

چون هر از  اهمیت زیادی داشييت.اما گویا براى خودش بود معنابیهاى رنگى براى من کرد. این لکهگذارى مىنشييانه

سپاتلباس کرد. شدند، با دقت زیادى بار دیگر آنها را بر بدنش نقش مىکه کم کم پاك مى چند گاهى صر بود  وی منح

سینهبه  سته مىیک کمربند پهن چرمى و یک نوار باریک فلزى که بر کمر و  شیر بلند و اش ب شم شد. هنگام مأموریت 

ى لیزرى را هم در غالفى از کمربندش کافندهآویخت و یک شييدارِ محبوب مردمانش را هم بر پشييت کتفش مىدندانه

 مسلح بودند. آنجا همه  .انگیختتوجهى بر نمى پستکرد. اینها در شهر آویزان مى

ای که از اداره قرت و خودروی قراضييهبا کالهخود براق و رداى گشيياد و پرنقش و نگارى که بر تن داشييتم،  من

شباهتکرده بودم،  شهروند معمولى جمهورى  شتم به یک  شکافنده .دا سلحه، یک جفت  ى کوچک را به دو به عنوان ا

نوع خاصييی از این کردند. هاى کوچک اسييتفاده مىتا از بازوهاى پیشييینم بسييته بودم. دازیمداها همیشييه از این سييالح

شدن بر بازوهاى ها را تپانچه صب  ستفاده از آنها به مهارت زیادى نیاز  البته ساختند.مى دراز مابراى ن شتا چون  .دا

سربازان مزدورشلیک کدقتى کوچک به خودش با یک بى شانممکن بود حامل سی  ند. با این وجود  شناختم را مىنج

 کردند.بستند و از همه هم با مهارت استفاده مىکه ده دوازده تا از آنها را به بازوهایشان مى

سیرى پرپیچ و خم  شهر زیرین م سیدن به  شارویمان قرار دبراى ر شتپی شلوغى خیابانا هاى . موقع رانندگى در 

هاى خطرناك خودرو کرد ترس خود را از چرخشپایتخت، ویسييپات همچنان در کنار دسييتم کز کرده بود و سييعى مى

پیشييرفته و سييریع خودم عادت داشييتم، این مدل قدیمى و فرسييوده را خوب  یآشييکار نکند. من که به راندن خودرو

گرفت. تصمیم گرفتم حالت ین حرکات ناگهانى و کنترل ناشده سرچشمه مىااز هم ت هراس ویسپا .کردمهدایت نمى
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یکی ى ى راه الرو پرندهاش را نادیده بگیرم و با همان سرعت همیشگى به حرکت خود ادامه دادم. در میانهزدهوحشت

اش گرفتم. بود. اول نادیده. به کرمی شفاف و تپنده شبیه ى جلوى خودرو نشستبر شیشهاز جانوران بومی همستگان 

 م. ردهایم او را کیش کبالی خودرو، با نوك تیزِ بر شیشهبه دفع ترشحاتى سیاه کرد شروع  اما وقتی

شدپره ،سوارى بگیرداز ما تواند دید نمىالرو کوچک که  شناور  صورتى رنگش را باز کرد و در هوا   .هاى ظریف 

فاقد چشييم و الرو بود. یا به خودروام هایش ایجاد شييد که احتماال نوعى فحش به من هایى آبى رنگ روى بالهلکهبعد 

اش هاى پساوایى که او را از سطح صاف مورد عالقهاى از محركدستگاه عصبى پیشرفته بود و احتماال تنها به مجموعه

د به قدرى در شهر زیاد بود که رانندگى سرخوشانه را به راستى گفت. تعداد این موجودات ولگررانده بودند، ناسزا مى

 کرد.دشوار مى

صوتى رفتم. اما مِز اولم حس کرد براى آن که کمى روحیه بگیریم، گیرنده شن کردم و روى کانالى  ى اخبار را رو

شهورى که به تازگى  سپات از آواز م شده وی شش نمىباب  سیقى مورد آید. پس روى کانالى بویایى ربود، خو فتم و مو

رفت. شييد و از بین میبوی نتها به خاطر سييرعت خودرو فوری در هوا پخش میبار شيينیدم. چندمین ام را براى عالقه

سپات برای  شامش وی سیقى را هاى بلند و دیوانهنتکه م سکوت عمیق نمیوار مو سیقی چیزی جز یک  بویید، این مو

 نبود.  

را در بر گرفته بود، به مرز دو شهر قدیمى  پستاى شهر که مثل پوست پیازى شهر هباالخره پس از گذشتن از الیه

سیدم. وارد تونلى با دهانه شدى غولو جدید ر سا  سنگیکه به  یمآ ستون  ى شد. تونل که مثل دهانهمنتهى مى قلب 

 بلعید. ز و درشت را مىى فلزى و گوشتىِ ریپیکر دهان گشوده بود، در هر لحظه هزاران جسم پرندهفشانى غولآتش

 بعد از عبور از چندین تونل تو در توی نیمه تاریک، بهخودرو را از میان ازدحام موجودات گوناگون گذراندم و 

 وارد شدم. هاى فرعىیکى از خیابان

شناختم، چند سال اولِ خدمتم به عنوان یک پلیس را در همین نواحى گذرانده بودم و خوب را خوب مى این محله

دهم، در کاهش در این جهان مرموز و فریبنده آشييينا بودم. براى همین بدون این که سيييرعتم را زندگی به چم و خم 
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ى کلى منطقه کمى خلوت بودند، پیش رفتم. همان طور که انتظار داشييتم، نقشييهخیلی شييلوغ یا خیلی هایى که گذرگاه

ستن گذرگاه و گشودن تونلهاى جدیدى بودند که براى رفت و آمدهاى ها تِییر کرده بود. اهالى محلى مرتب در حال ب

ستفاده قرار مىپنهانى شت که هر از چند گاهى به یک شان مورد ا سلح و مجهزى دا شهردارى هم واحدهاى م گرفت. 

ى کردند. به این ترتیب نقشهو مسیرهاى غیرمجاز را مسدود و مسیرهاى مسدود شده را بار دیگر باز مى رفتندمیمحله 

شت پویا و متحرك طرحی هر زیرین ش ساس نتیجهدا شهردارى به که در هر لحظه بر ا شمکش میان اهالى محل و  ى ک

 آمد. شکلى در مى

آن را زیر ها و فروشيييندگان اطالعات غیرقانونی بود. پاتوق خبرچیننگه داشيييتم که اى خودرو را در نزدیکى کافه

روباتى در واقع داد. هرچند نورافکن جلب دزدان به خودرو را کاهش مى نورافکنى شناور در هوا رها کردم. نور احتمال

 را تِییر دهد.  یشجا آن اطرافپرنده بود و امکان داشت با سوخته شدن چراغى در 

شدم و بال سپات از خودرو پیاده  سپات که انگار تا آن هنگام به به همراه وی سوى کافه رفتم. وی یی جاچنان زنان به 

ى در کافه اما زود اعتماد به نفس خود را باز یافت و مرا دنبال کرد. وقتى به آسييتانه .ود، کمى تردید کردپا نگذاشييته ب

روى بال چپم لرزشييى را حس  شييدم،دم در رد می ینور ضييدعفونى کننده یپردهاز وقتی رسييیدیم کمى مکث کردم. 

نور سيييوخته بود و در حال مرا به خود با ى کوچکى را دیدم که در اثر برخورد و حشيييرهباز کردم بالم را  .کردم

شهر بود و براى مکیدن خون به پوست نازك بالم چسبیده اى درشت از انگلپیچید. نمونهمى ضاهاى بازِ  ساکن ف هاى 

 اش را بر زمین انداختم. ى نیم سوختههایم را تکان دادم و الشهبود. بال

شت  شناخته ی نورانی دهپرپ شته از دودهاى رنگارنگ و بوى نامفهوم نژادهاى نا ضایى انبا در ورودى، خود را با ف

سفیدرنگى رفتم که در گوشه شت. رویارو یافتم. به طرف میز خمیده و  شتر ى نیمه تاریکى قرار دا شده بی شِال  جاها ا

شتند و این امر به ویژه افهزد. کبود و جمعیت زیادى از نژادهاى گوناگون در آنجا موج مى شهر، هرگز تعطیلى ندا هاى 

 مصداق داشت.بیشتر  پستدر مورد شهر 
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ها عادت داشتند براى استراحت روى سکویى مسطح بنشینند و چنین چیزى پشت میز مورد نظر ما وجود سگارتآ

ن را براى خودش به سر میز ما اى پیدا کرد و آنداشت. ویسپات کمى به اطراف نگاه کرد و صندلى کوچکى را از گوشه

 دم.داهاى میز پیچیدم و آسوده به آن تکیه آورد. من هم دو بازوى زیرینم را مثل مار به دور خمیدگى

سته یک مهمان سر میز ما آمد و با لبخندى عجیب که بر لبان کلفتش نقش ب دارِ باریک اندام و ظریف از نژاد زوم به 

شخدمت ست. پی سفارش خوا . دم درازش را شدنژادانش زیبا محسوب مىموجودى مادینه بود که در بین هم بود از ما 

ساس معیارهای نژادی اى از بوهاى تند . بدنش را هالهشان زیباتر به نظر برسدبا جراحی پالستیک پهن کرده بود تا بر ا

مِز متوجه آن نشد. اما اصوال  زوم از خود نشان نداد و گرِپوشانده بود. ویسپات هیچ واکنشى در برابر حالت وسوسه

های یالپردازیجلوى خمِز دومم   .کمى تحریک شيييد ،کردبوى خوشيييایند را خوب درك مىآن من که معناى اول 

هایى از نژادهاى دیگر. پس براى جفترا گرفت. من براى انجام وظیفه به اینجا آمده بودم، نه تفریح با اش بیشيييرمانه

 معطرى که براى اغلب نژادهاى متمدن مقیم جمهورى خوردنى بود، سفارش دادم. ى خودم و آسگارت از نوشابه

ستوران  سابیدر یک ر ست و ح شخدمت مىدر شه رایانه، پی ست همی سفارش بای شد و  شته با ى کوچکى همراه دا

با این  .باشدبراى آن نژاد سمى سفارش داده شده ترکیبات غذاى همیشه امکان داشت مشترى را با نژادش تطبیق دهد. 

شخدمت دم شهر  پهنِ میز ماوجود، پی شد. در  سفارش ما دور  ست هیچ توجهى به این قواعد نکرد و براى اجراى  پ

 شدند.مىپذیر تفسیر انعطافقوانین بسیار 

اى آشنا گشتم. نور سبزى که کافه در مدتى که منتظر نوشابه بودیم، نگاهى سریع به اطراف انداختم و به دنبال چهره

هاى دیگر را بر . چند چراغ کوچک نورهایى به رنگقرار داشييتچشييمان مرکبم در مرز حسيياسييیت  ،انباشييته بودرا 

سط کافه مىصحنه صى در و شمانى رق شن آنها و به کمک چ سایه رو سبز را  متحرك انداختند و در  کوچکم که نور 

انباشييته از در دنیای من نیاکان ویسييپات هم مثل اجداد کردم. تصييویرهایى مبهم از محیط را دریافت مى ،دیدمىخوب 

شتو ند. از این رو ادارما تکامل یافته بود زردنورهاى  بهتر ظاهر . با این وجود به هم در این محیط احساس خوبی ندا

 ها از ما بهتر بود.بینایى آسگارت در کل. دیدمیاطرافش را 
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ست  صاف و یکد سطح  سطح عجیبى با  سایگى ما میز م شتدر هم َسنْگانِ غول قرار دا سا و بىکه یک  حرکت با آ

شسته بود. در طرفى دیگر، دو سوهران روى صندلىبدن زمخت و پر زاویه هایى از جنس هواى فشرده اش پشت آن ن

سیاه رنگ از درون ظروف شِول خوردن مایعى لزج و  سته بودند و م ش شخدمتِ زومِ چاق و پایه ین دار بودند. یک پی

شت در کنار سى غیرقانونى را به آنها ارائه مى در صى از خدمات جن شکل خا شت  ستاده بود و دا داد. در یکى از آنها ای

ى رقص کوچکى درسييت کرده بودند که چند موجود از نژادهاى مختلف بر روى آن به رقص وسييط میزها، صييحنه

شد به گوش من آهنگین خش مىى سالن پهاى صوتى/تصویرى گوشهاى که از یکى از دستگاهمشِول بودند. موسیقى

 شنوم. نبود و آنقدر زیر بود که مطمئن بودم بخش مهمى از آواهایش را نمى

کردند و فاقد چنین رفتارى ى مهمانان کافه از نژادهایى بودند که رقص را به عنوان یک هنر درك نمىبخش عمده

شتند شدم که در وسط صحنه  آژی. با تنفر متوجه دو بودند. از رقصندگان هم برخى تلقى خاص خود را از این کار دا

شد به حضورشان خوشبختانه بدنشان نامرئی بود و فقط از روی بویشان می گیرى با یک دیگر مشِول بودند.به جفت

 پی برد. 

ته ى کثیف و آشفهکافاین که  هونو خبرچینی بود از نژادباالخره در بین رقصندگان فرد مورد نظر خود را پیدا کردم. 

سوب می شن و بىشد. پاتوقش مح سیارههونوها موجوداتى خ بود، دنیایى گرم و  اوختارشان ى بومىفرهنگ بودند. 

هایى پیاپى بر سطح ها در موجزیستند. این گلههاى بیشمارى از چرندگان قوى هیکل و وحشى بر آن مىبیابانى که گله

شش گیاهىاوختار حرکت مى شکار مىبلعیاش را مىکردند، پو سط هونوها  هاى شدند. هونوها در قبیلهدند و خود تو

زیستند، بیشتر که خارج از اوختار مىهونوهایی کردند. هاى باالیى جو زندگى مىشان در الیهبزرگى در شهرهاى پرنده

اشيييت روى دخبرچین را دیدم که آمدند. هونوى هاى زیرزمینى در مىبه عنوان مزدور و قاچاقچى به اسيييتخدام گروه

 برد.از شنیدن موسیقى نامفهومى که در فضا جریان داشت، لذت مىو  خوردى رقص به تنهایى پیچ و تاب مىصحنه

صحنه  سوى  شدم و به  شت میز بلند  سى را جلب کنم، از پ سپات  قبلش بهى رقص رفتم. بدون اینکه توجه ک وی

 «گردم.یک دقیقه بنشین. االن بر مى»گفتم: 
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که در حال خودش بود،  ر زیر بدنم جمع کردم و بال زنان در کنار رقصييندگان شييناور شييدم.  هونوم را دیبازوها

شنیدنی بود، دمِ درازش را در اطراف تنش پیچ و تاب میهماهنگ با نت شمش داد. هایی که برای گوش من نا وقتى چ

بین رقصييندگان خارج شييد. مسييیر اى خفیف کرد و از هاى درازش اشييارهگوش به من افتاد، کمى مکث کرد. بعد با

شمان  شود. بعد هم مثل اینکه متحرکحرکتش را با چ سى متوجه ارتباط ما با هم ن م دنبال کردم و کمى منتظر ماندم تا ک

 از دیدن رقص مهمانان کافه خسته شده باشم، به سمت در حرکت کردم.

ضدعفونى کنندهوقتى از میان دیواره ساسى  آرامش کردم. خروج از ازدحام کافه آنقدر  ى نور عبور کردم، کمى اح

سبت خلوت بود و تنها رهگذر آن  شتى خیابان را نادیده بگیرم. بیرون کافه به ن ستم آلودگى و ز شایند بود که توان خو

سوگا شت اندام یبا سید بدبویی از دماغش چکه می در ستی بود که ا سط خیابان راه میتلوتلوخوران کرد، و م . رفتو

 انباشته بود.ها را تاریک کوچه زوایایسکوت 

سو نگاه کردم ولى او را ندیدم. به آن طرف پریدم و کوچه آرامصداى  شنیدم. به آن  ى و نامفهوم هونو را از کنارى 

از دور اصييال پیدا نبود. کمى تردید کردم و بعد وارد کوچه ماند و به شييکافی در دیوار میباریک و تاریکى را دیدم که 

شمان شدم. تاریکى  شید تا چ سبناك کوچه بدنم را در خود بلعید. مدتى طول ک م به تاریکى عادت متحرکغلیظ و چ

 کند.

شِول دود کردن نوعى ماده ستاده بود و م شامم را آزرد، اما به ى مخدر بود. بوى تند و زنندههونو آنجا ای ى ماده م

شکننده ضعیف و  صداى  سرگردخوب، »اش گفت: روى خودم نیاوردم. هونو با  ، چه عجب یادى از ما کردى. جناب 

 «تونم بکنم؟کمکى مى

ى سيياکنان شييهر ى خودمانى و گسييتاخانهکردم لهجه. در حالى که سييعى مىبه الکم کوبیدمبه عالمت تأیید دمم را 

ست صل مطلب رفتم:  پ سرِ ا ست  ستى که تا اینجا دنبالت نمىنمى هاگ»را تقلید کنم، یک را ی فرقهآمدم. در مورد توان

 »دانى؟ها چه مىایلوپرست

 «خیلى کم.»هونو کمى گوشهایش را جمع کرد و گفت:     
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 «چقدر؟»گفتم:     

 «یک شام ناقابل.به قدر پول »گفت:     

 «باشه.»گفتم:     

سرعت لبه شانهبه  شمالوى روى  ست پ شده ى پو اش را برگرداند. جالى فلزى کارتى اعتبارى که روى آن دوخته 

مسييائل هاى اعتبارى از این کارتبا اسييتفاده ى شييهروندان و سيياکنان جمهورى در تاریکى کوچه درخشييید. همهبود، 

به مدام ردیابی و اطالعاتش  هااین کارتتِییرات الگوى بلورهاى موجود بر سيييطح کردند. شيييان را مدیریت میمالی

 شد. ى بانک مرکزى جمهورى فرستاده مىرایانه

اى از آن را ى عصييبى زیر بازویم نقطهدسييت بردم و با گره متصييل بود، با نواری به زیر الکمه به کارت مشييابهى ک

اى از نور نارنجى از کارت من بر کارت او تابید. نورى لمس کردم. مدار هوشييمند کارت هویت مرا تایید کرد و باریکه

درخشيييید. آنقدر پول در حسيييابش ورانى مىن نخیکه در حالت عادى دیدنى نبود، اما در ظلمت این میعادگاه مانند 

هاى روى پوستش را مرتب کرد. نیازى ریختم که بتواند چهار وعده غذاى کامل با آن بخرد. هونو با رضایت خاطر پشم

 پردازد.ى امنیت این پول را مىدارى ادارهدانستیم که خزانههر دو مى. دید از من تشکر کندنمى

ی زادگاهش اوختار، جوی بسیار سنگین سیارهل خاطرجمع شد، شروع به صحبت کرد. بعد از اینکه از پرداخت پو

شت، برای همین هم  صداهایى تولید مىو غلیظ دا صوتى هونوها  ستگاه  ستانهد شدتش از آ شتر کرد که  شنوایى بی ى 

ساکنان دیگرِ اوختار، نژادها پایینتر بود.  شتر  سایر موجودات ناچار بودند فریاد هونوها هم مثل بی سخن گفتن با  براى 

. با صدایى خسته و ضعیف ماندمی خفیف ایزمزمهفریاد او هم در گوشم به طنین بزنند تا صدایشان شنیده شود. تازه 

شایعه است که بین مردم محل دهن به دهن مىدرباره»گفت:  گن رهبرشون موجود گَرده. مىى این فرقه فقط یه سرى 

گن توى خودشون قوانین سخت و مشکلى دارن گیرن. مىرموزیه از نژاد دازیمدا. از بین چند نژاد پرجمعیت عضو مىم

کار اعضيياى این فرقه ها بشييیعام هواداراى معبد گن قتلکنن. مىو اعضيياش به رازدارى و اطاعت محض عادت مى

 «بوده.
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 «یدى براى من ندارى؟دانستم، چیز جداین حرفها را که خودم هم مى»غریدم: 

گن این یاروها قراره یه ماموریت خفن توی شييهر پسييت می»هونو انگار که راز بزرگی را افشييا کرده باشييد، گفت: 

 «گم قراره به یک بانک دستبرد بزنن. البد واسه پول دیگه...انجام بدن! می

خنگِ خدا، قضيييیه مربوط به »بعد گفتم: ناسيييزایی از جنس بویایی را نثارش کردم که با تردید زیادی آن را بویید. 

 «ی ژنها دستبرد بزنند. در مورد این عملیات دیگه چی شنیدی؟بانک و پول نیست. قراره به خزانه

گن نذاشييتی حرفم تموم بشييه که قربون! می»هونو سييعی کرد با دادن اطالعاتی بیشييتر خطای اولش را جبران کند: 

 «ست!ی این عملیات شاخدرازهسردسته

 «گی؟شاخدراز؟ پسر ارباب رو می»نجکاوانه گفتم: ک

آره، قربون، شاخدرازه. همون پسرِ ارباب که توی بیرحمی و وحشیگری »های گوشش را خواباند و گفت: هونو پرده

 «گن ارباب خودش اونو برای حمله به بانک فرستاده...خورن! میبه فلسهای دمش قسم می

 «شد یک چیزی. حرف دیگری هم داری؟ خوب، حاال»کمی فکر کردم و گفتم: 

ستش همین قدر مى»بعد گفت: دمش را دور پایش پیچید، هونو کمى مکث کرد و  شایعهدونم. را هایی هست که یه 

اگه یک کمى دسييت و دلبازتر باشييى،  دونه؟ حاالمیگن این یارو کاهنه خودِ شييخصِ شييخیصِ شيياخدرازه. اما کی می

ضویت به یکى از معابد محلىِ مخفىتونم خطر کنم و به عنوان یمى شم.ک داوطلبِ ع دونی که، البته می شون نزدیک ب

 «ی پیش بود که...ارباب با کسی شوخی نداره. همین هفته

ناز نکن. »حرفش را قطع کردم:  طهبیخود برای من  ما خبر دارى واسييي چه  هایهگاتفریحگرى براى حت جاز  غیرم

 «نه؟ ه؟ مگرهمجازات سنگینى دا

شهر خبر دارم، حالتى  به  شِلش در زندگى زیرزمینى  شاره کرده بودم. هونو که فهمیده بود از  سى ا سا ضوع ح مو

تونی این یه لقمه مگه نمیکنى. میتهدید جناب سيييرگرد. حاال چرا  ،خیله خب»آمیزتر به خود گرفت و گفت: احترام

 «نون حالل رو به ما ببینی؟
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ی های ارباب بگرد. یک چیزی هم در مورد پروندهدنبال پاتوق»م کوبیدم و گفتم: دمم را به عالمت ناشکیبایی به الک

شنیدم. ببین می ضیهژالتین  شی، ترتیبی میتونی بفهمی ق شته با دم که اطالعات اش چیه؟ اگر خبرهایی خوبی برایم دا

ی امنیت های ادارهلی از الیهای هسيييتم و به خیرتبهدونی که، من افسييير عالیات پاك بشيييه. میناجور از توی پرونده

 «دسترسی دارم.

 «هر اطالعاتى که بتونم در موردشون به دست میارم. خیالتون راحت باشه.چشم رئیس، »خس خس کنان گفت: 

 «هر وقت خبرى شد برایم پیِام بگذار.»گفتم: 

ستانه  شنوم. از کوچه بیرون آمدم و خود را در آ ى در کافه یافتم. از داخل کافه دیگر منتظر نماندم تا تعارفاتش را ب

 ى نورانى عبور کردم و وارد شدم.شد. با کمى نگرانى از صفحهسر و صداى زد و خوردى شنیده مى

کهمان طور که حدس مى  چه  ما آن که همکار ه فکرش را نمىزدم، زد و خوردى در جریان بود. ا کردم، این بود 

اى که ویسپات براى نشستن انتخاب کرده بود مورد توجه درشت اندام من یکى از طرفین این دعوا باشد. ظاهرا صندلى

یکى از موجودات شرور و سرشناسِ کافه قرار گرفته بود و به همین خاطر هم سعى کرده بود آن را به زور از آسگارت 

شکل و پف کرده بود و تمام بدنش در زرهى از جریان برق پوشیده موجود چیزى شبیه به یک خمیر بى جسور بگیرد.

که مثل تندیسهایی ان سخرچنگ پوشانیزره .اش هم همراهش بودند که به نژاد ایکچوا تعلق داشتندشده بود. سه نوچه

 .نددرخشیددر نور سبز کافه مىسربی 

سگارت چابک بود و  سپات یک آ ست تنها بودن، تا لحظهوی ى ورود من به کافه خیلى خوب عمل کرده با وجود د

هاى برقى موجود هاى منحنى سييينگر گرفته بود و با موفقیت در برابر شيييلیکبود. او پشيييت میزى خمیده با کناره

ین افتاده بود و به اى بر زمتر از رفقایش بود، در گوشييهداد. یکى از ایکچواها که گویا بدشييانسخمیرمانند جا خالى مى

پیچید. ایکچواى دیگرى سعى کرد از پشت سر به ویسپات نزدیک شود، اما وقتى براى گرفتنش خیز برداشت، خود مى

ستش به زمین انداخت. ایکچواى باقى مانده ضربه ست و او را هم در کنار دو ش صورتش ن سپات بر  سنگین دم وی ى 

سته ستش را باال برد. پو ستخوانى بدنش د شکافاز جاى بریدگىى ا ستانش از مچ ها و  شده و یکى از د شیده  هایى پو
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شده شده بود. به جاى دست قطع  شانگر اش پرتوافکن لیزرى گرانقطع  شته بودند که پیشرفته بودنش، ن قیمتى کار گذا

سپات که این حنعمتش بودولیثروت زیادِ  سپات بلند کرد. وی شلیک کردن به وی ستش را براى  رکت او را . ایکچوا د

توانست به سرعت او و سنگرش دیده بود یک لحظه بر جاى خود میخکوب شد. پرتوافکن به قدرى نیرومند بود که مى

 را به بخار تبدیل کند.

صاعقه شتم و در حالى که مانند  سلحم را بر افرا ستم. دو بازوها م اى از ال به الى مهمانان دیگر درنگ را جایز ندان

ام برخاسييت، بر بازوى مسييلح ایکچوا ى نورى که از تپانچه، به سييوى ایکچوا شييلیک کردم. باریکهکردمکافه پرواز مى

صاالت الکتریکى را در بازویش ایجاد کرد. موتور پرتوافکن لیزرى او در برخورد با  شان از ات ست و جریانى درخ ش ن

شد و به همراه خود  صدایى خفیف آتش گرفت و منفجر  شت و قطرات تکهاین جریان قوى برق، با  شفاف هاى گو

شده شى  ست و بازوى متال ش شید. ایکچوا فریادزنان به زمین ن سالمش گرفت. خون را به اطراف پا ست  اش را در د

 کرد تا بار دیگر بازوى مصنوعى مسلحى برایش بسازد.تردید ارباب خمیر مانندش باید پول بیشترى خرج مىبى

بود، از پشت میز بیرون پرید و از غفلت موجود خمیرى استفاده کرد تا ویسپات که توجهش به پرواز من جلب شد 

ى مبارزه تنها مانده بود شيييکل از کف در وسيييط دایرهاى بىخود را به در کافه برسييياند. موجود خمیرى که مثل توده

ن داد و با حرکتى کرد و درخشش جوشن نورانى اطراف بدنش بیشتر شد. شاخکى دراز و لزج را از باالى بدنش بیرو

روى کردم و پرتوى به سویش شلیک کردم. گشتم نشانهکنجکاوى به رصد کردن اطراف مشِول شد. در حالى که بر مى

اى از سييطح جوشيين نورانى موجود بیرون زد و سييعى کرد بدنم را اما شييلیکم به خطا رفت. تپش الکتریکى کورکننده

ستم از د. لمس کند سیرى پیچاپیچ توان سانم. پیش از آنکه از با طى کردن م شوم و خود را به در کافه بر ستش خالص 

ى نور به شييياخک نرم و براق بار باریکهدر بیرون بپرم کمى مکث کردم و بار دیگر نشيييانه رفتم و شيييلیک کردم. این

شتش نفوذ کرد. موجود با شد و به درون گو شن نورانى اطراف تنش رد  سد جو  موجود برخورد کرد، از مجراى آن از 

 ى کدر بر زمین پخش شد.اى ژلهصداى هیس مانندى در خود جوشید و بعد مانند تکه
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سوى خودرو مى سپات را دیدم که به  سایر بیرونِ در وی ستم پیش از این که  دوید. بال زنان او را دنبال کردم و توان

ى خلوت بیرون بزنم. چند چهمان کنند، سييوار خودرو شييوم و از کوخمیرى به خود بیایند و دنبالآن جانور دوسييتان 

 مان کرد و به ما یادآورى کرد که چقدر به مرا نزدیک شده بودیم.هدف و ناشیانه از پشت سر بدرقهشلیک بى

بر پوسييت خاکسييترى  رگهایش مانند بادبزنی سييیاهى هیجان تنگ بود و هایش هنوز به نشييانهویسييپات که مردمک

 نشینان کرد. اش فحشى رکیک نثار کافهبان بومى، با خشم تمام به زباز شده بوداش سینه

 «شدند، راستش را بگو، چکار کردى؟آنها همین طورى با کسى گالویز نمى»پرسیدم: 

دونسييت. اما اون کردم، در مورد ارباب انگار یه چیزایی میداشييتم با همون زوم دم پهنه اختالط میهیچى، »گفت: 

 «، من هم با دمم زدم توى صورتش.هاز زیرم بکش وخمیرِ احمق سعى کرد صندلیم ر

شهر سعى کردم برایش توضیح دهم که چنین رفتارى در یک کافه سته نبوده، اما چون دیدم این  پستى  شای صال  ا

رود، از دادن پند و اندرز بیشتر خوددارى کردم. هرچند بعدها، وقتى خبردار شدم دلم نمىها به خرج دوست سادهحرف

ندانسته با یکى از جنایتکاران سرشناس شهر زیرین درگیر شده و او را از پا در آورده بودیم، از تجسم آنچه که آن شب 

  آوردند، به خود لرزیدم.که در صورت گرفتار شدن بر سرمان مى

  

 هونو
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 همستگان -سي و هفت روز پیش از پايان -نه روز بعد

سگارت معمولى انتظار مى سپات از آنچه که از یک آ شدم دیدم وی سحرخیزتر بود. وقتى از حالت مراقبه خارج  رفت، 

اش را، که سنت تِییرناپذیر را پیدا کند. وقتى برگشت، نرمش آیینى خانهکه توانسته به تنهایى ورزشگاهِ کوچکِ نزدیک 

سیاره سربومیان  سالم، قوی، تندخو، و ای کامل از همنمونهنمود. حال مىمان بود، انجام داده، و قبراق و  نژادانش بود. 

ی ای که آورده بود این بود که در بین دو رده از آسگارتهای خیلی باهوش یا خیلی کودن، به ردهصریح. تنها بدشانسی

شبِ اولی را که در خانهدوم سه  شت. دو  سپاتی در حال شان تعلق دا شیده ی من مهمان بود، مثل فر زایمان خرناس ک

شدم و دیگر به ندرت متوجه  سازگار  صدایش  سر و  بود و تمرکز مرا در حال مراقبه به هم زده بود. اما بعد کم کم با 

 شدم.اش مینفیرهای شبانه

ویسپات به ورزشگاه رفته بود و هنوز بر نگشته  کردم.وقتى از حالت مراقبه خارج شدم هنوز احساس خستگى مى

ام آورده بود، که ویسييپات به همراه خود به خانهرا ى اندکى ، اسييباب و اثاثیهو با کمی خجالت کنجکاوىر بود. از سيي

سی  شکلی پیش رفته بود که میکردم. وار ست دور از ذهنحوادن به  شدت ترین امکانبای ها را هم جدی بگیرم و به 

اى که نیافتم. دفترچه قابل توجهی یادداشت چیزى جز یک دفترچهاش مراقب دور و برم باشم. در بین وسایل شخصی

کردم ى هم نژادانش چیزهایى را ثبت کرده بود. با وجود آن که چیز مهمى نیافته بودم، حس مىبر آن با نمادهاى ویژه
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کند. چیزى که مانند ماهى لیزى مرتب از چنگ مِز دومم چیزى در مورد ویسييپات وجود دارد که ذهنم را آشييفته مى

 یخت.گرمى

دازیمداها، حتا بعد از این کند و کاوِ شييتابزده، کش و قوسييی به بازوهایم دادم و برای ورزش از خانه خارج شييدم. 

هاى خارج از دارما سيير از تخم در آورده بودند، عادت داشييتند هر روز آنهایى که مثل من به عنوان مهاجرى در جهان

شى پایان پس از  شکلى ویژه از حرکات نرم سگارتمراقبه  شتقى از همین آیین را انجام دهند. در واقع نرمش آ ها هم م

سوب مى ساختار بدنىمح شکلى دیگر اجرا مىشد که به دلیل متفاوت بودن  صتی شد. من هم هر روز شان به  که فر

 م. اددمیاین حرکات را انجام داد، دست می

عالوه بر ورزش کردن،  .ندداشتها قرار برجالبالی ند که ها و اشکال بسیار متنوع بودهایى با اندازهها، محلورزشگاه

ى من، سييه گرفت. اطراف خانههاى دیگرى هم که نیاز به فضيياى وسييیع و باز داشييت، در آنجا انجام مىتمام فعالیت

هاى فلزى و پالسييتیکى ا فضيياى به نسييبت کوچکى بود که تمامش توسييط میلههورزشييگاه وجود داشييت. یکى از آن

شده بود. از آنجا که بیشتر همسایگان من به نژاد موگاى تعلق داشتند و آنها عادت داشتند در چنین محیطى  بندىشبکه

شوراى محله ضایش هم نوعى بازى پیچیده را اجرا کنند،  شتر اع شگاه را و، این موگای بودندمان که بی به این ترتیب رز

 . تزیین کرده بود

سیع و بزرا بمحوطه ی،دیگر سیار و شتپیکر نژادهاى غول به کهود اى ب صاص دا ى . این یکى از بقیه به خانهاخت

هاى ها که سرحال بودم و از له شدن زیر دست و پاى یک سنگان یا برخورد با سوهرانتر بود و گاهى وقتمن نزدیک

سیدم، در آنجا نرمش مىدونده نمى شتمتر ستگ .کردم. اما امروز هیچ از چابکى خودم اطمینان ندا هاى چند ى فعالیتخ

ضالت بال شده روز اخیر کامال بر ع شته  شگاه کوچکبود. پس هایم انبا سوى ورز تر هم بود تر و دورترى که امنبه 

 پرواز کردم.

سپردم و با هدایت آن چند بار در هوا معلق زدم و دور خودم چرخیدم و بازوهایم  در آنجا، مهار کار را به مِز اولم 

توانسييتم در اطرافم چند موجود دیگر را هم در حال ورزش ببینم. درسييت در و بسييته کردم. مىرا با نظم خاصييى باز 
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اش احاطه شده ثروتمند و چاق، در حالى که توسط بردگان خُمره مانند و کوتوله موراشویوسط زمین ورزشگاه، یک 

کشييید. در هاى عمیق مىداد و در این حین با سيير و صييدا نفسبود، حرکاتى بسييیار خفیف و نامحسييوس را انجام مى

و مرتب با پاهاى  ى در حال کشييتى گرفتن با هم بودندیگراى دیگر یک گروه چهار نفره از ایکچواها با وحشييگوشييه

ست بلند مىچنگک سر د شان همدیگر را  شدت بر کفدار شگاه مىکردند و با  ستیکىِ زرد ورز کوبیدند. وقتى پوشِ ال

ام را انجام دادم، حس کردم خسييتگى شييب پیش از بدنم خارج شييده و براى از یک رشييته از حرکاتِ نرمشييى آیینى

هاى تر، از یکى از حفرهتر و مصييممتر و بال زدنى محکمکاتى چابکسييرگیرى فعالیت روزانه آمادگى دارم. پس با حر

 ام بال زدم.موجود بر گنبد ورزشگاه خارج شدم و به سوى خانه

ویسييپات در خانه منتظرم بود. پس از ورزش شييدیدی که کرده بود، هنوز عضييالت بدنش ضييربان داشييت و  

بود. شيياد و سييرحال به من سييالمی داد و بعد هردو در  سييیاهرگهایش مانند خالکوبی درختی ظریف بر بدنش نمایان

ی مادالینا را در آوردم و با هم خوردیم. آسگارتها خودرو نشستیم و بدون اتالف وقت به راه افتادیم. در راه چند کلوچه

ضعیف بودن قوههم می ستند این غذا را بخورند، هرچند به دلیل  آن را ی لذتِ جویدن شان بخش عمدهی بویاییتوان

کرد، و احتماال هرگز به این شييکل رخ کردند. در راه به داسييتانهایی که از ماموریتهای پرماجرایش تعریف میدرك نمی

سرگرم نداده بود، گوش  سگارت را برایم در دادم و  شنگی مثل این آ شوخ و  ستیار  شدم. آن روز کامال از این که د

ست بود که به خنظرگرفته ضی بودم. در شت، اما به اند، را شبها با من تفاوت دا اطر عادتِ عجیبش برای خوابیدن در 

 ام روانه کنند!همه چیز را به خانهسادگی ممکن بود به جای او سروانِ بی

شگاهِ  ستاد دان ست آورده بودیم. یک ا شو به د سی از مورا سرنخی برویم که هنگام بازپر آن روز قرار بود به دنبال 

ی مردمشناسی را به ارباب خبر فایده بودنِ اطالعات موجود در موزهما حضور داشت که بیرتبه درست بیخ گوش عالی

داده بود. او ممکن بود بتواند به ما در یافتن جای کاهن کمک کند. حاال که پای شييياخدراز، پسيييرِ ارباب هم به میان 

 ی دینی عادی.برو هستم، نه یک فرقهی جنایتکار روکشیده شده بود، اطمینان داشتم که با یک گروهِ سازمان یافته
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ی باسييتانشييناسييی و اسييتادی که برای دیدنش به دانشييگاه بزرا همسييتگان رفتیم، پژوهشييگری برجسييته در زمینه

 شناختند. اش یعنی محقق میشناسی بود. چنان که در بین دازیمداها رسم بود، او را هم با نقش اجتماعیمردم

سالخورده شمندی بزرا و  شگران بودند که به قدرِ او نامدار  محقق دان شمار کمی از پژوه بود. در میان دازیمداها 

سی سالها قبل، به خاطر باب کردنِ برر شند.  ستانبا سانه بر خردههای با سرگردان میشنا گرفتند، ریزهایی که ماهیگیران 

های مرموز و منزوی که در فضاپیماشهرتی عالمگیر به دست آورده بود. ماهیگیران سرگردان، موجوداتی بودند به نسبت 

شان را در میبزرا خود پهنه شناور بودند، ی کهک ستارگان  ضای بین  شکار جانداران کمیابی که در ف نوردیدند و با 

ستارهروزگار می سام نژادهای عجیب و دور از انتظار را در بر میگذراندند. جانداران بین  ی گرفتند. همهای، انواع و اق

ی بین ستارگان تکامل یافته بودند یا امکان مهاجرت به آنجا را به دست زدهکه در فضای سرد  وتاریک و یخموجوداتی 

شتند و با ی منظومهگرفتند. از نهنگهای بخارگونهآورده بودند، آماج آنها قرار می سما دا شتر، که بدنی از جنس پال ی تی

بینی و خطرناکی که در چشم به هم چرخیدند، تا هاگهای ذرهیهایی بلند در اطراف خورشیدِ عظیم و سرخشان مزوزه

شه ضم میزدنی ال ضایی را ه شان تبدیل های بازمانده از جنگهای ف شبیه به خود کردند و آنها را به میلیونها بذرِ دیگر 

 نمودند. می

دند. بسیاری از آنها در برماهیگیران سرگردان، برای شکار کردن این موجوداتِ غیرعادی، روشهای خاصی به کار می

هایشان تورهایی مِناطیسی یا نوری داشتند که قادر بود میدانهایی به عظمت یک سیاره را در چشم به هم زدنی فضاپیما

 ی بزرگتر از اتم هلیم را گیر بیندازد.جارو کند و هر ذره

شييد. او ان سييرگردان گرفتار میمحقق، نخسييتین کسييی بود که به ارزشِ علمی چیزهایی پی برد که در تورِ ماهیگیر

کنند. از آنجا که نشييان داد که ماهیگیران هر از چند گاهی اشييیایی مرموز و مسييئله برانگیز را در تورهای خود پیدا می

 کردند. توجهی در فضا رها میهدفِ آنها یافتنِ جاندارانی قابل فروش بود، همیشه این اشیا را با بی

های سفری پژوهشی را به او بپردازند. انشگاه مرکزی همستگان را متقاعد کند تا هزینهمحقق توانست دیوانساالران د

آنگاه خودش با ماهیگیران سييرگردان همراه شييد و مسييیرهایی بسييیار طوالنی را در کیهان طی کرد. او با دقت خرده 
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انگیزی های تاریخی شگفتد که برگهکرد را وارسی کرد، و به این ترتیب نشان داهایی که در تور ماهیگیران گیر میریزه

ی توان یافت. اشييیایی در این میان پیدا کرد که تنها ردپای نژادهای ناشييناخته و منقرت شييدهرا در میان این اشييیا می

ست را حکایت می شده در دورانهای دورد ستان نبردی گم  صر به فرد که دا سنادی منح ستانی بودند، و یا ا کردند و با

ضا بودند. محقق وجود دهها گونهمعموال بقایای  شکیده در ف سدهای خ شده یا ج شی  ضاپیماهای متال شناختهف ی ی نا

ها اثبات کرد، که بسيييیاری از آنها هزاران سيييال پیش منقرت شيييده بودند یا هوشيييمند را به کمک همین خرده ریزه

های بین دولتهای محلی و هجومخاسييتگاهی نامعلوم داشييتند. او حتا توانسييته بود رخدادهایی مانند ظهور و سييقوط 

 ای را هم به همین شکل بازسازی کند. سیاره

ترین بخشِ دانشييگاه همسييتگان قرار جایگاه علمی محقق چندان ارجمند بود که محل زندگی و کارِ او را در درونی

 شد. داده بودند، و این افتخاری بود که به ندرت نصیب دانشمندان می

ستانه ساختمانی کهدر آ شدیم. با دیدن این که خودروی دیگری پیش از ما در به اقامتگاه او منتهی می ی  شد، پیاده 

های آنجا پارك شده، غرولندی کردم. سروان را در دو سه روز گذشته به بانک ژنوم فرستاده بودم تا وقتش را با روبات

شت که می شتم که به خاطر مالل  خواهم از محقق پرس و جو کنم.زبان نفهمِ آنجا تلف کند. خبر دا ضعیفی دا اما امید 

 اش، قرار امروز را فراموش کرده باشد. اما این طور نبود. خودروی براق و تمیزش اینجا بود. نتیجهماموریت بی

شگرهای فراوان پوشیده  سیدیم که دیوارهایش از نمای سپات از راهروی روشن و تمیزی گذشتیم و به جایی ر با وی

برای پذیرایی از مهمانان در که بود محلى نمایشييگر گران قیمتِ بویایی هم در آنجا بود. این همان شييده بود. حتا چند 

اتاق بزرا و مجللى بود که در بخش تشریفاتى دانشگاه قرار داشت و براى بازدیدکنندگان اختیار محقق قرارداده بودند. 

ی سوابق کاری محقق را از زد و خالصهاتاق پرسه می سروان که قبل از ما آمده بود، داشت دردر نظر گرفته شده بود. 

 خواند.نموداری بر دیوار می

ستادم و از پنجره سالن ای شمهاى کوچک و متعدد وقتى در  ستگان را از باال نگاه کردم، از برج اندازآنجا چ هاى هم

علمى باالیى در بهترین دانشگاه  از چنین موقعیت آمد کسیکم پیش می .نژاد دانشمندى به خود بالیدمهمچنین داشتن 
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دیوارهاى هرچند که احتمال داشييت این مِزِ بزرا آلت دسييت کاهن قرار گرفته باشييد. . شييودجمهورى برخوردار 

داد. ها و مقاالت علمى استاد را نمایش مىهایى درخشان و نورانى تزیین شده بود که عنوان کتابپالكبا اتاق ی خمیده

 بینى بافته شده بود. نوعى جانور ذره یهاى ابریشمکه از رشتهپوشاند، زیر پایمان را میایى پوش ضخیم و گرانبهکف

صویرمحقق ست به ت شبیه بود. یال ی، در شمندى نابِه  شانآرمانى از دان شتی ، جمجمههایى پری ای که به خاطر در

خودش با خطی عجیب و غریب مِز دومش ورم کرده بود، برجستگی شاخی کوچک، و کالهخودی کهنه و قدیمی که 

شده بودند. اما در  سقف خیره  شمان متحرکش گویی کور بودند و با گیجی به  شته بود. چ دور تا دورش چیزهایی نو

شمان مرکبِ بزرگش برقی از ذکاوت می شید. چ شتش کدر و تقریبا کثیف بود. با بىدرخ شش الکى پ مباالتى، و در پو

شت. وقتى از حفرهزد عین حال اعتماد به نفس بال مى صى دا سط و آرامش و وقار خا اى در کف زمین باال آمد و در و

سروان هم چنین کرد. او هم سالن شناور شد، بازوهایم را روى شکمم جمع کردم و با زبان بویایى به او درود فرستادم. 

 را داد. انبه همان روش سنتى جوابم

ی امنیت ماموریتی داریم که یاری محقق گرامی، ما از سوی اداره»من بودم که با لحنی رسمی سرِ حرف را باز کردم: 

 «شما در موفقیت آن اثرگذار خواهد بود.

 «من در خدمتتان هستم.»ای بر دیوار نشست و گفت: بر خمیدگی

ی امنیت ای در ادارهبابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید سيييپاسيييگزارم. پرونده»بحث را این طور شيييروع کردم: 

 «دانید؟شود. شما در این مورد چیزی میای از پرستندگانِ ایلو مربوط میشوده شده، که به فعالیت فرقهگ

شمان پایهمحقق با بی  سرش چرخاند و گفت: تفاوتی چ شت  ستانی؟ البته، در »دارش را به پ ایلو؟ همان خدای با

ی دارما پیدا کردم. ردپاهایی از او را در سراسر منظومهدانم. خدایی بسیار بسیار کهن است که من موردش چیزهایی می

 «.ای تباه دانستكوی میکده ره دانست، دری دگر زدن را انديشه هر مسافری كه دربه قول معروف، 

سپات به هم نگاهی انداختیم. محقق جمله سروان و وی صدایی آهنگین خواند. من و  شناخته و  ی آخر را به زبانی نا

نظورش را نفهمیده بودیم. سييروان موقعیت را برای این که وارد بحث شييود مناسييب دانسييت و گفت: مان مهیچ کدام
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ای خشن تِییر شکل اند و به فرقهی ما این است که گویا ایلوپرستان در خارج از دارما پخش شدهمحقق بزرا، مسئله»

 «اند...داده

هركه خواهد بگو بیا و »فرماید: ام... دیوان میشيينیده آه، بله، توسييعه یافتن ایلوپرسييتان... چیزهایی»محقق گفت: 

 «ی این آیین هیچ عجیب نیست...به همین دلیل هم توسعه«... هرچه خواهد گو بگو، كبر و ناز و حاجب و دربان!

 «در این مورد چه اطالعاتی دارید؟»باز نیمی از حرفهایش مفهوم نبود. پرسیدم: 

ای دور افتاده چمدانی عجیب و زمانی که ماهیگیران سيييرگردان در منظومه اطالعاتم کم اسيييت. اما»محقق گفت: 

غریب را به تور انداختند، و در آن کتابِ عجیبِ دیوان را یافتند، معلوم شيييد که این آیین قدمتی بیش از آنچه که ما 

ونها سال قبل از تکامل یافتنِ ای دیگر از کیهان میلیام دیوان در گوشهکردیم دارد. فکرش را بکنید، شاعری به نگمان می

 "...هنری نیستهیچ در سراپايت ، ز تو ناخشنودستاغیر ازين نکته كه حافظ »حیات در دارما چنین سروده: 

 "حافظ؟ "سروان گفت:

زیسييتند، حافظ اسييم رمزی برای ایلو بوده آری، گویا به زبان مردمی که روزگاری در آن منظومه می "محقق گفت:

 «شود. دست کم دیوان این طور گفته است...اسم در پایان تمام شعرهای این کتاب دیده میباشد. چون این 

سپات دیگر تاب نیاورد و به وسط بحث پرید:  صال نمی»وی شرمنده... اما این حقیر ا شما چی میقربون  گید... فهمه 

 «شه؟خونید، یعنی مربوط به ایلوپرستا میها که به یه زبون عجیب میاین جمله

شان می»محقق با خوشحالی گفت:  سند ن شما واقعا باهوش هستید! درست نکته همین جاست. این  دهد که دقیقا، 

ی دیگری از کهکشييان توسييط مردمی که ایلو میلیونهای سييال قبل از آن که حیات در دارما تکامل پیدا کند در گوشييه

 «ترین خدای کیهان دانست...او را قدیمی شده است. بنابراین شاید بتواناند، ستایش میامروز منقرت شده

حرفش به هواداران متعصب یکی از این گروههای دست دومی شبیه بود که نژاد یا سرزمین خودشان را برتر از همه 

شمندی چنین نامدار می سد به این که طرف دان شتی از یک دازیمدا به قدر کافی عجیب بود، چه ر ستند. چنین بردا دان

شد. از فک شود، به خود ر این که حرفهای نامفهومش در دست ایلوپرستان به چه ابزار تبلیِی خطرناکی تبدیل میهم با
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ی حرفهایش هنوز مبهم و نامعلوم بود. آمدم چیزی بگویم که سييروان پیشييدسييتی کرد و لرزیدم. اما با این وجود همه

شناور بود، طرح کرد:  شی را که در مِز دومم  س سند مهم و جالب محققِ عزیز، ممکن ا»پر شتر در مورد این  ست بی

 «توجه بگویید؟

 «البته. البته. بیایید اینجا را نگاه کنید...»مند یافته باشد، با شور و شوق گفت: محقق، انگار که شاگردانی عالقه

اتاق نیمه ی اتاق فرمانهایی داد. در چشييم بر هم زدنی او با صييدایی تیز و بریده بریده به مِز هوشييمندِ کنترل کننده

معنا را نشان ای از خطوط بیتاریک شد و یکی از نمایشگرهای بزرا بر دیوارِ روبرویمان روشن شد. تصویر، مجموعه

ید؟ این را هزاران سيييال قبل در اطراف این را می»ای زرین حک شيييده بود. محقق گفت: داد که روی  ورقهمی بین

ستگا ستگان گرفتند. یکی از خودروهای محلی هم سیاره هم سی در مدار  شنا ن که برای گردآوری اطالعات آب و هوا

های نامفهوم داشت، به همراه این پالك. برای مدتها، ای برخورد کرد که یک بانکِ دادهی کوچک و سادهبود، با فضاپیما

یکی از بزرگترین گرفتند. تا این که این را نوعی آشِال فضایی و ضایعاتی که از فضاپیماهای دفع شده باشد در نظر می

ای به نام دانشمندان سه نسل پیش، تشخیص داد که این فضاپیما در واقع پیکی بوده که پیامی را در مورد حضور گونه

 «انسان به همراه داشته است.

 «انسان؟ این دیگر چه موجودی است؟»سروان گفت: 

شد»محقق گفت:  سال قبل منقرت  ساس تحقیقات من این نژاد میلیونها  ضاپیما را در زمانی که بر ا ست. اما آن ف ه ا

شييده. به آن نگاه کنید... اگر هنوز زنده و فعال بوده فرسييتاده بودند. این پالك هم نمادی از اعتقاداتشييان محسييوب می

 «رسیم...خطوط را بازسازی کنیم، به چنین شکلی می

شدند، تا این که شگر، برخی از خطوط کمرنگ و برخی دیگر پررنگ  صویر  روی نمای شکل معنایی یافت. ت کلیت 

ی حرکتی در باال و پایین داشت ای بود از دو موجود که در کنار چیزی ایستاده بودند. بدنشان دو زایدهزمخت و بدوی

ستاده بود و  شتند. موجودی که جلوتر ای شبیه بود، با این تفاوت که دم ندا سگارتها  شان تقریبا به آ سر، و اندام و یک 

 «اش را به باال بلند کرده بود و پنج برجستگی روی آن را باز کرده بود.ر داشت، یکی از اعضای حرکتیتاندامی درشت
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ستد اما ابزار الزم برای خواهید بگویید گونهخوب، یعنی می»گفتم:  ضا بفر ضاپیما به ف سته ف شته که توان ای وجود دا

شته؟ در نتذخیره شکل ی اطالعات به زبانهای معیار کیهانی را ندا صدفهای هنرمند دریاهای رگا  شده مثل  یجه ناچار 

صفحه شده چنین روش ابتداییی دو بعدی حک کند؟ این که یک گونهخودش را روی یک  ای برای اعالم ی منقرت 

 «فهمم.حضورش در کیهان پیدا کرده، خیلی جالب است. اما ربطش را به ایلوپرستان نمی

سال قبل، وقتی در یکی از منظومهربطش از اینجا معلوم می»محقق گفت:  ی خارجی در های دورافتادهشود که چند 

کردم، چیزی را در تور انداختند که بعدها معلوم شيد چمدانی قلمرو امپراتوری به همراه ماهیگیران سيرگردان سيفر می

سانحه ست که احتماال در جریان  ست. در این چمدان مجموعها شده ا شان رها  شای در کهک شت که ای از ا یا وجود دا

شان می صویرش را میداد دارندهن ست که ت شده برای مدتی اش یکی از همین موجوداتی ا بینید. از آنجا که چمدان یاد 

ی داخل آن منهدم شده بود. اما یک چیزِ عجیب در ی مواد قابل تجزیهبسیار طوالنی در فضا سرگردان بود، بخش عمده

شد شت که بعدها معلوم  صفحه آن وجود دا ست. اما بر خالف کتابهای ما، یک  شبیه به کتاب ا شته از چیزی  ی انبا

ای ی سييلولزی بود که به هم دوخته شييده بودند و رویشييان با مادهاطالعات الکترونیکی نبود، بلکه مقدار زیادی ورقه

 «رنگی چیزهایی نوشته بودند.

 «کنند.ت خود را نگاهداری میبرخی از بومیان دارما هم به این ترتیب اطالعا»سروان گفت: 

ها طور اسييت. من هم از روی همانآفرین بر شييما، دقیقا همین»محقق گویی دوسييتی قدیمی را یافته باشييد، گفت: 

ساختار زبانی این متن را بفهمم و تا حدودی آن را  صرف کردم تا  سالها وقت  ست. من  فهمیدم که این نوعی کتاب ا

دانیم که یسييکِ حاوی اطالعات صييوتی هم بود و بنابراین امروز ما تا حدودی میترجمه کنم. در همان چمدان یک د

 «اند.زدهها چگونه حرف میانسان

ی این حرفها، چه ربطی به اما همه»فهمیدم. گفتم: توافقی که انگار بین محقق و سيييروان شيييکل گرفته بود را نمی

 «ایلوپرستها دارد؟
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سم کتاب دیوان حافظ بود. که احتماال این کتاب توسط کسی به نا»محقق گفت:  شده بود. در واقع ا م دیوان نوشته 

 «حافظ اسمی رمزی برای ایلو است.

اند که میلیونهای سييال قبل از ظهور حیات بر گویید اینها نژادی بودهحافظ؟ ایلو؟ چه ربطی دارند؟ مگر نمی»گفتم: 

 «توانند به هم مربوط باشند.اینها نمیاند؟ ایلو هم دینی است خاص دارما، پس دارما منقرت شده

ست. »محقق گفت:  شبیه به ایلو ا صیفهایی که از ویژگیهای حافظ در این کتاب وجود دارد خیلی  ستند. تو چرا، ه

ستعاره« مِی»حافظ به چیزی به نام  ست، و با ا ست، که احتماال همان برکت دادنِ خودمان در دارما شیدن مربوط ا ی نو

سبیان می زنند. همچنین به جایی به نام خرابات ت همان طور که در زبان بویایی دازیمداها از برکت حرف میشده، در

شباهت زیادی دارد.  ستان  شه با معبدهای ایلوپر ست که از نظر ری سمی ا ست. خرابات ا شده که حافظ در آنجا شاره  ا

ان حافظ است. مثال یک چیزی به اسم دهد که ایلو همهای دیگری هم هست که اگر درست تفسیر شود، نشان میکلمه

خرقه هسييت، که باید همان کالهخود ایلوپرسييتها باشييد، یا رند، که انگار نوعی رنده بوده که در مراسييم قربانی ایلو 

 «گیرند...هنگامی که دو خورشید دارما در امتدادی مشترك قرار می

سپات ناگهان از کوره در رفت:  ستا!، اما این حمی»وی شیدا او شما میبخ سمون و رفها که  زنید خیلی عجیبه. با این آ

شييه هر چیزی رو به هر جایی ربط داد. خودتون گفتین این موجودات قبل از پیدایش تمدن ریسييمون به هم بافتن می

شما همچین حرفی  ست. برام عجیبه از این که  شدن، پس ارتباط اون کتابه با ایلو هم جز خیاالت نی دازیمداها منقرت 

 «خوردم ولی...شنیدم جا نمیگرا میین. اگه این حرفا رو از یه دازیمدای قومزنمی

شدم در  شد. وقتی متوجه  شمگین  سپات خ شمان مرکبم را به محقق دوخته بودم و دیدم که چطور با پرخاشِ وی چ

سب دیدم و پیش از آن که بتواند حرفی بزند، شیده، موقعیت را منا سر برک ستی »گفتم:  مِز اولش موجی از هیجان  را

 «دانید؟ها چه میاستاد، در مورد هورپات

 «ها؟ آنها به این موضوع چه ربطی دارند؟هورپات»ای خورد و گفت: یکه

 «خواستم در موردشان بیشتر بدانم.شاید ربطی نداشته باشند. فقط می»گفتم: 
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توانند شکل تمام جانداران دیگر که میدانند، آنها تنها موجوداتی هستند خوب، کلیات موضوع را که همه می»گفت: 

شکل هر موجودی در میرا تقلید کنند. تقلید کننده شم به هم زدنی به  ستند. یعنی در چ آیند. آن هم نه هایی مادرزاد ه

سادگی تفلید می سطورهتنها در ظاهر، بلکه محتوای ژنتیکی دیگران را هم به همین  ست که میکنند. ا شتر ای ه گوید بی

شان هم  شکلِ ، و انجمنی سری دارند که هدفش کنترل کل کهکشان است. همهشان در کل کیهان پراکنده شدهجمعیت

 «شوند.اند، و بنابراین تشخیص داده نمیموجودات نژادهای دیگر را به خود گرفته

 «اطالعاتی که در مورد آنها در دانشگاه هست چه قدر کامل است؟»سروان گفت: 

شاگردان خودم داده»: محقق با غرور گفت ست. یکی از  سیارهخیلی کامل ا شان های مربوط به آنها را از  ی زادگاه

 «میرند...دانید که، در واقع اگر از زادگاهشان خارج شوند زود میگردآوری کرده. می

 «شان هم آنجا هست؟یعنی اطالعات ژنتیکی»سروان گفت: 

شدهای مکث کرد، معلوم بود که مِمحقق برای لحظه ضی  عجب، دومین »اند. بعد گفت: ز اول و دومش درگیر تعار

 «پرسند.بار است که در چند روز گذشته در این مورد از من می

بسیار خوب، »شوم. بر سروان پیشی گرفتم تا پرسش تعیین کننده را طرح کنم: حس کردم دارم به پاسخ نزدیک می

 «؟کسِ دیگری که در این مورد از شما پرسید که بود

شد و گفت:  شمان مرکبش به من خیره  شما نمی»محقق با چ سی بود که میچطور  ست بداند دانید؟ همان ک خوا

ی کردم به شما مربوط باشد، چون یک افسر ادارهی دانشگاه کامل هست یا نه. فکر میاطالعات ژنومِ هورپاتها در موزه

 «امنیت بود...
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 همستگان -شبِ سي و ششم پیش از پايان -همان شب 

شت. در ها انتخاب کرده بودند، در یکی از دورافتادهی محمولهبندرگاهی که برای تخلیه ست قرار دا شهر پ ترین مناطق 

سيياختند. در این مرزِ میان اندرونِ امن و آرامِ درون ی خارجی سييتون سيينگی میها را در نزدیکی دیوارهکل، بندرگاه

س شندهستون  ضاپیمانگی، و محیطِ گرم و ک شد خودروها و ف ستگان بود که آمد و  سطح هم سادگی انجام ی  ها به 

ها مناطقی های اطراف بندرگاهی سييتون سيينگی، باعث شييده بود محلهگرفت. با این وجود، همین نزدیکی به دیوارهمی

 فقیرنشین باشند. 

ستگان در همین روزنهی بندرگاههای غیرقانونی و قدیمی بخش عمده شت که دیوارههم سنگی هایی قرار دا ی برج 

صل می ست و شهر پ شده بود. را به  ساخته  شهر باالیی  کرد، و این البته جدای از فرودگاهِ بزراِ جمهوری بود که در 

ضای آزا سطح باالیی این برج را پر کرده بود و به راحتی به ف سقفی بلورین تمام  شهر باالیی مانند  سی چون  ستر د د

ستگان هم دور بود. فرودگاه سطح هم سمی  ضمن به دلیل ارتفاع زیاد از گرما و بخارهای  شت و در  ها و بندرهای دا

 سطوح زیرین ستون سنگی، یادگار دورانی بود که هنوز شهر باالیی ساخته نشده بود.

ست ها انتخاب کرده بودند، یک فرودگاه متبندرگاهی که برای تحویل گرفتن ژالتین شهر پ روك قدیمی بود. اهالی 

ست، مهاجرانی از نژاد ارهات در این منطقه میمی« بندر ارواح»آنجا را  ستند. حاال قرنها نامیدند. در روزگاری دورد زی
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های مرموزشان را به حال خود رها کرده بود که همگی به سطح کویرهای مهیب همستگان مهاجرت کرده بودند و خانه

ها، مردمی از نژادهای گوناگون برای نسييلهای متمادی در اطراف این بندر  زیسييته بودند، تا ن ارهاتبودند. پس از رفت

سنگ به دیواره شهاب سطوح زیرین آن که به خاطر برخورد یک  شک و داغ  شت کردن هوای خ ستون، و ن سنگی  ی 

ا متروك مانده بود و اسم بندر ارواح سیاره، بخش مهمی از ساکنان این محله کشته شده بودند. از آن موقع به بعد اینج

شایعه شهر خرافات زیادی در مورد اینجا به هم بافته بودند.   هایی در مورد حوادن عجیبی که رویش مانده بود. مردم 

های خرافی زیادی افتاد،بر سر زبانها بود. در مورد آن شهابی هم که این محله را از بین برده بود نظریهدر اینجا اتفاق می

 بر سر زبانها و در اندرون غدد بوزا وجود داشت. 

کرد، دلگیر ای که در گوشييه و کنار خودنمایی میوقتی سييوار بر خودروی بزرگم به آنجا رسييیدم، از دیدن ویرانی

سته در این  ضایی چطور توان شتی ف صال معلوم نبود خلبان ک شده بود و ا شیده  سیاری پو شیای ب شدم. روی زمین از ا

سوگاها درِبیاید.   شلوغی فرود سبت به صبر کردم تا با شدم. غامباراك که ن  خودرو را باز کنند. بعد بال زنان خارج 

آمد. اینجا به قدری نزدیک گازهای گوگردی خیلی حساس بود، از پرسه زدن در این بخشهای شهر پست خوشش نمی

 ها بویید.شد در هوای تونلمیی همستگان را ی بیرونی برج بود که مقداری از جوِ گزندهبه دیواره

کشيييتی فضيييایی کوچک و تندرویی در جایگاه نشيييسيييته بود و ده دوازده ایکچوای تنومند در حال خالی کردن 

کرد و دو هونو هم داشتند با خلبان فضاپیما چانه صندوقهایی بزرا از درونش بودند. دازیمدایی بر کارشان نظارت می

ی فضييياپیمایش مانندش به دیوارهد از نژاد هوبار، که با دسيييت و پاهای دراز و لولهزدند. خلبان موجود تنومندی بومی

دانستند که هوبارها از چانه زدن داد. هونوها خودشان به خوبی میتکیه داده بود و با تعجب به حرف هونوها گوش می

دن بخشييی از سيينن قومی هونو بود. اند، خواهند گرفت. اما چانه زعاجزند و در نهایت همان پولی را که قرار گذاشييته

شتند برای هوبار قصهشان هم برنامهگفتند حتا در کدهای ژنتیکیمی ست. در آن لحظه دا شده ا سر و ته را ای بیریزی 

 کردند. در مورد ورشکستگی من تعریف می
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سرِ هونوها، می شت  سته بود و نوکرانشپ ش شوی چاق و فرتوت را دید که بر تختی ن شتند بادش  شد یک مورا دا

شده بود. به طرفش پریدم و در نزدیکی می ستاده  شریک تجاری من کابال به اینجا فر سی بود که از طرف  زدند. این ک

او روی تختی که باسوگاها با عجله آورده بودند، نشستم. موراشو را تا آن موقع ندیده بودم. به جنس ماده تعلق داشت 

ال برد و مراسم احترام را به سبک مردمش اجرا کرد. در کنارش دو گاژیدِ کوتاه و و با دیدن من به زحمت دستانش را با

 کردند. شان مرا نگاه میخپل ایستاده بودند و با آن چشمان خالی و بیروح

 «اند.چه افتخار بزرگی! کاهن بزرا خودشان برای بازدید از بارگذاری تشریف آورده»موراشو با چاپلوسی گفت: 

 «واستم مطمئن شوم که همه چیز مرتب است.فقط خ»گفتم: 

 «خاطرتان جمع باشد. او  فکر همه چیز را کرده است.»گفت: 

و منظورش از او در این جمله، خودش بود. هنوز بیان این جمله را به پایان نبرده بود که سيير و صييدایی از پشييت 

که روی زمین افتاده بود، گیر کرد  رهم پیچیدهسرم برخاست. برگشتم و دیدم که یکی از ایکچواها پایش به تکه فلزِی د

ست. از درونش، یک  شک شکی درهم  صدای خ شت، بر زمین افتاد و با  ست دا صندوقی که در د سکندری خورد.  و 

شرفتهجعبه شمند که میی مجهز و پی ساس و هو صندوقی ح ست دما و رطوبت را ی حمل جانداران بیرون افتاد.  توان

داران در سفرهای طوالنی فضایی تنظیم کند. درِ جعبه در برخورد با زمین گشوده شد و یک برای حفظ و نگهداری جان

 جسمِ سرخ و گوشتالو از درونش به زمین افتاد و با حرکاتی وحشیانه به خود پیچید. 

 «کنی احمق؟چکار می»ام فریاد زدم: خشمگین با غدد بویایی

سمت جعبهایکچواها که زبان بویایی را به خوبی می ستپاچه به  ستقیم زیر فرمان من  فهمیدند، د دویدند. به طور م

خواست من شکایتشان را به رئیسشان بکنم. هونوها هم به آن بردند، اما هیچ دلشان نمینبودند و از شاخدراز فرمان می

ست. یکی از هونوها، جانداری ست و درِ جعبه را ب سرعت برخا که روی زمین به  سمت دویدند. ایکچوای خطاکار به 

شته از را و پی خود می شتالود و انبا ست هونوها گو شد. د شک  ست گرفت و ناگهان بر جای خود خ پیچید را در د

شييان ارتباط برقرار کند. این مشييکل در مورد توانسييت از آنجا با دسييتگاه عصييبیبود و جاندارِ کوچک به سييادگی می
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شت. چون ایکچو شتهایکچواها و دازیمداها وجود ندا شتند و بازوهای ما هم در واقع ر سکلت بیرونی کلفتی دا ای اها ا

  عضالنی و پوشیده از فلس بود و عصبِ چندانی نداشت. 

وقت را با دستور دادن به خدمتکاران ابلهم تلف نکردم. از جایم برخاستم و به سرعت به طرف هونو پرواز کردم و 

انداختم. هونو همان طور هاج و واج ایستاده بود و با چشمانی که  با یک ضربه موجود سرخ را از دستانش روی زمین

آهای، بیدار شو. برو سر کارت »کرد. با بازویم توی صورتش زدم و گفتم:زد، مرا نگاه میعشق و محبت در آن موج می

 «ببینم!

سرخ را در جعبه ستور دادم تا جانور  شد که با بقیه ای بگذاربعد با زبان بویایی به یکی از دازیمداها د د و مراقب با

بایست نابود شود. با زبان صوتی به ایکچوای خطاکار تماسی پیدا نکند. او به خاطر ارتباط با هونو آلوده شده بود و می

توانی ام؟ تو اگر تا آخر عمرت هم کار کنی نمیدانی هریک از این موجودات را به چه قیمتی خریدهای ابله، می»گفتم: 

 «ای جبران کنی.ه زدهخسارتی را ک

شيييان بود. ایکچوا در برابرم روی زمین خوابید و شيييروع کرد به مالیدن خود به خاك. این روش پوزش طلبیدنِ

ی بدنشان، از گوشت نرمی پوشیده شده بود و وقتی به گذاشتم به کارش ادامه دهد. زیر شکم ایکچواها بر خالف بقیه

شد. خیلی از آنها، اگر مورد ن به تدریج در اثر کشیده شدن بر زمین زخم میکردند، پوستشااین ترتیب عذرخواهی می

دادند تا عضالت شکمشان شکافته شود و به شکلی دردناك بمیرند. شدند، آنقدر به این کار ادامه میبخشش واقع نمی

سارتی که وارد کرده بود در حدی بود که میمن نمی شم. اما خ ستم تا این حد بیرحم با ست درس عبرتی برای بخوا ای

دیگران شود. برای همین هم به سمت موراشو بازگشتم و حرف زدن با او را ادامه دادم، و تنها وقتی که دیدم زخمهایی 

سر باز کرده و خون رقیق و بی شکم ایکچوای نگون بخت  شیده رنگش بر زمین میبر  شاره کردم که بخ ریزد، به او ا

 شده است.
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 همستگان -پیش از پايانسي و شش روز  -بامداد روز بعد

 «ی امنیت وجود دارد.یک افسر خائن در اداره»بازوهایم را حلقه کردم و گفتم: 

 «توانند برای چنین کسی داشته باشند؟اما آخر چطور ممکن است؟ ایلوپرستها چه جذابیتی می»سروان گفت: 

سان شت با یالهایش بازی میبه ک سپات دا شتند نگاهی انداختم. وی ضور دا کرد و در فکر فرو رفته ی که در اتاق ح

خواست چیزی بگوید. جلسه را در دفتر رفت، میبود. زاکس که مانند تندبادی در فضای اندك دفترش پس و پیش می

 ه دست یافته است. گفت مادر مقدس ارهات به خبرهایی تازاو برگزار کرده بودیم. چون می

هیچ بعید نیست کسی از درون اداره با آنها همدست باشد. ایلوپرستها به ارباب متصل هستند و او »سوهران گفت: 

 «هم پول دارد. کسانی که در این مورد مصونیت داشته باشند خیلی کم هستند. همه موگای نیستند.

ها به فسييادناپذیری و اسييتواری اراده و عقیده کردم. موگای دمم را به زمین کوبیدم و به این ترتیب حرفش را تایید

 مشهور بودند. 

شاید این حرف را برای این زده که »سروان گفت:  شاید خودِ محقق همدست کاهن باشد.  شید که  شته با در نظر دا

 «گمراهمان کند.
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شاهدی برای این »گفت:  خیزد،زاکس با صدایی دو رگه که معلوم بود بخشی از آن از انگلِ روی گردنش برمی چه 

 «حرفت داری؟

کرد. حرفهایش در واقع به یکی از پیروان متعصيييب این فرقه ها هواداری میخیلی از ایلوپرسيييت»سيييروان گفت: 

 «زد کی بود؟ دیبان؟کرد. آن شاعری که حرفش را میربط ترین چیزها را به شکلی به ایلو مربوط میشباهت داشت. بی

 «، خیلی مزخرف به هم بافت!دیوان»ویسپات گفت: 

 «کردم هوشمند نبود.بعید نیست که پای او هم در این ماجرا گیر باشد. در کل آنقدرها که فکر می»گفتم: 

 «گویند به خاطر تصادفی است که پارسال کرده.می»زاکس گفت: 

 «کدام تصادف؟»از این موضوع خبر نداشتم، پرسیدم: 

شهورش میدر قلمرو امپراتور دن»زاکس گفت:  شِالهای م ضاپیمایش بال همان آت و آ سنگی به ف شهاب شته، که  گ

شتیبرخورد می ستند، با این وجود پیش از این که یکی از گ ضانوردانی ماهر ه سرگردان ف های مولوك کند. ماهیگیران 

ضا بی شوار در ف شرایط خیلی د شان کند، مدتها در  شهدف چرخ میپیدای سفرانش ک شدند و خوردند. خیلی از هم ته 

 «گویند خودش هم بعد از این حادثه دچار آسیب روانی شده.می

 «داد...عالیم آسیب روانی را که نشان می»سروان گفت: 

 «ی امنیت خائن باشد...با این وجود، فراموش نکنید که حرف مهمی از دهانش پرید. اگر واقعا یک افسر اداره»گفتم: 

سا»زاکس گفت:  ست. کسی که  شد، نمیی فعالیت در مافیا و یا فرقهبقهغیرممکن ا شته با شبیه به این را دا تواند ای 

 «در اداره استخدام شود. احتمال این که کسی هم بعد از ورود به اداره به این گروه بپیوندد کم است...

رئیس.  ولی احتمالش صفر نیس،»رسید، گفت: ویسپات که برای یک لحظه به شکلی غیرمعمول هوشمند به نظر می

 «شاید این یارو واقعا چیز مهمی رو لو داده باشه...

 «ها رسیدگی کرد. ببینم سروان، اوضاع در بانک ژنوم چگونه است؟ی احتمالخوب، باید به همه»گفتم: 
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آورترین کاری است که تا به حال به من سپرده شده. تدابیر امنیتی مالل»سروان با ناخرسندی گوشهایش را خواباند: 

ا واقعا حرف ندارد. هیچ کارمندی نیسيييت که برای مدت طوالنی در بخش هورپاتها کار کند، و یک فوج کامل از آنج

کنند. ورود به بخشِ اطالعات ژنتیکی محرمانه که هورپاتها را هم در ها مراقبت میی ورودیروباتهای نگهبان از همه

ستند،بر می شده و مطمئن نی شناخته  سانی که  سانی باز  گیرد، برای ک صوال فقط برای چنین ک ست. درها ا ناممکن ا

ست بوده. شود، و آنها هم به دقت تعیین هویت میمی شوند. اطمینان دارم که اطالعات ما در مورد حمله به آنجا نادر

 «تواند به بانک ژنوم نفوذ کند.کسی نمی

ی شييناسييی که بتواند در جامعهکسييی را می انگیزتری برایت در نظر بگیرم. ببینمپس بگذار ماموریت هیجان»گفتم: 

 «ها نفوذ کند؟نجس

 «شناسم.بله، یک نفر را می»، که معنایش را نفهمیدم، گفت: سروان فکری کرد و بعد با بویی سرشار از آشفتگی

زنم افسييرِ خائنی که محقق در موردش توانی از او اطالعاتی در مورد فعالیت نجسييها بگیری؟ حدس میمی»گفتم: 

 «زد، یک نجس باشد.حرف می

 «از کجا معلوم؟»ویسپات گفت: 

شد که همچون از لحن محقق بر می»گفتم:  صحبت کرده با سری  شد. دازیمداهای اداره آمد که با اف نژاد ما بوده با

س ستند که هم با مافیا در ارتباطند و هم با ایلوپر شند. آنها ه ستند، مگر آن که نجس با ستی ه تها. اگر معموال آدمهای در

 «افسر خائنی در کار باشد، احتماال یک دازیمدای نجس است.

سروان، ترتیبی می»زاکس گفت:  ست.  ستدالل خوبی ا سترسی ا سران نجسِ اداره د دهم که به اطالعات مربوط به اف

 «پیدا کنید.

 سروان با جمع کردن بازوهایش روی شکم، تشکر کرد.

 «یه چیزی به ما بگین ها! راستی رییس، شما قرار بود»ویسپات گفت: 
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کامال فراموش کرده بودم. بله، مادر مقدس ارهات، »اش را سیخ کرد، بعد گفت: زاکس نفیری کشید و یالهای نارنجی

 «اند.خبرهایی برای شما فرستاده

 «مادر مقدس؟»سروان پرسید: 

شروع این تحقیق کمک زیادی به ما ایشان از کسانی هستند که در »ی باالترم را به رخش کشیدم: با خوشحالی رتبه

 «کردند، کمی پیش از آن که شما هم برای همکاری با پرونده انتخاب شوید.

سرش نگاهی تند به من انداخت، برقی زد. انگار  شفاف  شتهای نیمه  شان زاکس وقتی از البه الی گو شمان درخ چ

هایی به دست آورده که بله، ارهات گفت که برگه»شدند. سوهران گفت: کم کم همه داشتند از رقابت بین ما خبردار می

 «بر مبنای آنها این فرقه به نیرویی در درون امپراتوری مرتبط است.

ست؟ اما این که خیلی نامعقول »سروان گفت:  شتیبان این فرقه ا چه نیرویی؟ یعنی یکی از حاکمان محلی مولوك پ

 «ها اصوال به دین اتباعشان کاری ندارند.است. مولوك

ها در دارما قیام کردند، معبد خدایی محلی به کانون مگر آن که برایشان دردسرساز شود. زمانی که آسگارت»گفتم: 

شد. بعدها وقتی قیام شکست خورد تمام آن معابد و آثار مربوط به آن دین را از بین مقاومت در برابر مولوك ها تبدیل 

 «بردند.

امپراتور فقط تا وقتی به دینِ مردم کاری نداره که اونا به دنیاش کاری نداشييته بعله، »ویسييپات هم حکیمانه گفت: 

 «باشن.

ست. من که تا حاال چنین چیزی اما این که امپراتور از فرقه»سروان گفت:  شتیبانی کند عجیب ا شن مثل این پ ای خ

 «نشنیده بودم.

ی دین ایلوپرسييتها را در کیهان بررسييی هنکته در اینجاسييت که مادر مقدس و یارانش الگوی توسييع»زاکس گفت: 

کردند. این فرقه فقط در قلمرو جمهوری ریشييه دوانده اسييت. در حالی که مرکزش در قلمرو امپراتوری قرار دارد. به 

 «ای بوده که در امپراتوری ساخته شده و به بیرون صادر شده است.عبارت دیگر، این انگار فرقه
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 «شود.مربوط می ی ایلو به بازیهایی سیاسیاشد فرقهاگر این طور ب»اندیشناك گفتم: 

سعهگفت کل ماجرا احتماال نوعی زمینهنظر مادر مقدس هم همین بود. می»زاکس گفت:  ی سازی فرهنگی برای تو

 «امپراتوری است.

 «خورد؟ها به چه دردِ امپراتور میاما آخر چرا از این راه؟ درگیری بین فرقه»گفتم: 

رسييد. اما چون اصييرار داشييت که این خبر را به شييما ی آنها به نظر من هم خیلی معقول نمیظریهن»زاکس گفت: 

 «برسانم، موقعیت را غنیمت شمردم.

سپات گفت:  سها. »وی شد، باید بره دنبال نج سروان که معلوم  خوب، حاال با یا بدون امپراتور، چیکار کنیم؟ تکلیف 

 «ایم رئیس؟ما چی کاره

سر و کله مییک بار دیگر با رایانه من و تو»گفتم:  ستها ی اداره   شاید بتوانیم در مورد ارتباط محقق و ایلوپر زنیم. 

 «چیزی پیدا کنیم. در ضمن، چیزی در حرفهای این دانشمندِ عجیب و غریب بود که شاید سرنخی برایمان باشد...

ی نمایش ختیم. ویسپات با جدیت تمام به صفحهی آن روز را به همراه ویسپات در مرکز رایانه به جستجو پردابقیه

بلعید، اما تقریبا مطمئن بودم دارد به طور ریخت، میمقابلش خیره شييده بود و با عالقه اطالعاتی را که رایانه بیرون می

صادفی گلچینی از فیلمهای پر حادثه شهور را نگاه میت سراغش رفتم با عجله ی عملیات م ست کم یک بار که  کند. د

اش دسييتپاچه شييد. به این که وقتِ کارش را طالعات روبرویش را پاك کرد و کمی با همان حالت خنگِ همیشييگیا

ی ی ماموران ادارهی رایانه کرده، ایرادی نگرفتم. این آرزوی همهبندی شدهصرف تفریح و پرسه زدن در بخشهای طبقه

سند و فی سی باالتری بر ستر سطح د شان را نگاه امنیت بود که  بتوانند به  ستان شان و دو لمهای مربوط به عملیات خود

آورد. در حالت عادی کنند. حاال که ویسپات با استفاده از رمزِ ورود من این امکان را یافته بود، داشت دلی از عزا در می

شته باشم. در وا قع یکی از به قدری در جذب اطالعات به درد بخور ناکارآمد بود که تصمیم گرفتم کاری به کارش ندا

سیار سری رده بندی بارهایی که به سراغش رفتم تا ببینم چه می کند، دیدم دارد با سرعت اطالعاتی را که در سطحی ب
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آهای، خوب داری با رمزِ من خوش »کند. با سيييه چهارتا از بازوهایش به پشيييتش زدم و گفتم: شيييده بود، مرور می

 «کند.ها را هم باز میاین پرونده امگذرانی ها! خودم خبر نداشتم سطح دسترسیمی

شید و گفت:  ستی به یالهایش ک سپات با همان حالت خنگ معمولش به من نگاهی انداخت و بعد د خوب دیگه »وی

 «رییس، داشتنِ همکارِ با نفوذ این خوبیا رو هم داره دیگه...

سه ز سودمندی پیدا نخواهد کرد. اما خیلی در مورد پر شتم اطالعات  دنش در اطالعات رایانه کنجکاوی اطمینان دا

شت را مرور کردم.  ستها وجود دا ست آوردم. ابتدا، اخباری که درمورد ایلوپر به خرج ندادم. خودم، اما، چیزهایی به د

عه که دف یافتم  هایی  ندهچیز که در مورد پرو نده بود. یکی این  ما یادی در ی پیش از نظرم دور  ی ژالتین اطالعات ز

 ره شده بود. بایگانی اداره ذخی

ى امنیت هایى از چند افسيير ادارهربط. گزارشجُنگى بود از اخبار بىی ژالتین وجود داشييت، آنچه در مورد پرونده

شناختى به نمایندگان امپراتورى مولوك هاى زیستبندى شده بود، که در مورد فروش غیرقانونى اسلحهزیر این نام رده

شوندگان با داد. با وجود تأکیدى اطالعاتى مى صاحبه  ضى از م شت، بع ستفاده از زبان معیارِ جمهورى وجود دا که بر ا

شيييان هم چنگى به دل هاى الکترونیکىبود و ترجمهنامفهوم م یهاى بومى خودشيييان چیزهایى گفته بودند که برازبان

ترین ل مردمش تا نزدیکترین گزارش مربوط به یک افسر چاق و تنومند سوهران بود که به روش معموزد. طوالنىنمى

اش ى عظیم سييرخى از بدنش پیدا بود. او با زبان بومىحد ممکن به دوربین نزدیک شييده بود و در نتیجه فقط سييایه

اى که به صيييورت قل زدن آب جوش بود. ترجمهگفت که در بهترین حالت براى من مثل صيييداى قلچیزهایى مى

ى کرد که او موفق به کشف یک محمولهالصه به این موضوع اشاره مىشد، به طور خهایش ارائه مىزیرنویس از حرف

ى فضاپیما آن را منفجر شناختى مرموز شده. اما گروهى خرابکار بالفاصله پس از مصادرهزیست قاچاق از نوعى سالح

یک فارناژ  اند و به این شيييکل هیچ ردپایى از محتواى این محموله بر جاى نمانده. گزارش دیگر، مصييياحبه باکرده

 کرد. کوچک بود که گویا شاهد جنایتى بوده و با تکان دادن دستانش چیزهایى نامفهوم را مرتب تکرار مى
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شبکه شد. معلوم بود که  ستگیرم ن شخص و دقیقى د اى زیرزمینى و مخوف از تاجرها و از محتویات پرونده چیز م

هاى ولوك در تماس بودند و نوعى ناشييناخته از سييالحامپراتورى مدر هاى سيياکن قلمرو جمهورى با رابطهایى دالل

ست ساس مىشناختى را به آنها مىزی شبکه با کارخانهفروختند. چیزى که ماجرا را ح سلحهکرد، ارتباط این  سازىِ ى ا

کابال داد شد. شواهد نشان مىاى پنهانى از صنایع عظیم کابال محسوب مىاى بود، که گویا شاخهزیرزمینى و غیرقانونى

ها بود، ى سيييورات که در قلمرو مولوكى منظومهى دور افتادهبا زد و بندهاى عجیبى موفق شيييده بر یک سيييیاره

آزمایشييگاهى تأسييیس کند و براى سيينجش اثر تسييلیحاتش بر موجودات زنده از گروهى از بومیان بخت برگشييته و 

شده ستفاده کند. شهروندان دزدیده  سانه همچنین چندبار بهى جمهورى ا شده ای به نام خوتایموجوداتی اف شاره  ها ا

ای ناشناخته باشند که در گویشی ناشناخته اسمشان به این شکل تلفظ بود. حدس زدم این موجودات از ساکنان سیاره

شبیه به لولوخورخوره، که در ردهمی ساطیری بود  ی   موجودات شود. چون خوتای، عنوانی عمومی برای موجوداتی ا

 گنجیدند، نه نژادهای شناخته شده.ی و تخیلی میداستان

شناختى هاى زیستفروش غیرقانونى اسلحه ،شد. نخستمیى ژالتین به سه بخش مجزا تقسیم کل ماجراى پرونده

ند با این تجهیزات ستتوانمى آشکاراطلبى بر هر موجود نیمه هوشمندى آشکار بود و توسعه هشان بمیلها، که به مولوك

ى سييرى و کابال در تولید و فروش نوعى اسييلحهموراشييوها و به ویژه ى دخالت ى را تهدید کنند. دوم، قضييیهجمهور

صبى قربانیانش اثر مى ستگاه ع شناخته بود که گویا روى د شتنا شىِ  .گذا سالحکارهاى پژوه شگاهى  این  در آزمای

ى بود که از ارتباط دزدان فضيييایىِ منظومه ى جنایى مبهمىشيييد. سيييوم، پروندهانجام مىها مرموز در قلمرو مولوك

 کرد.ها حکایت مىگروتاست با کابال و مولوك

مه هانمنظو تاسيييت، یکى از ج مه بوامپراتورى و جمهورى ی بین های مرزى گرو ندید. این منظو از خرده  کمرب

رفت. گاهى مطلوب براى راهزنان فضييایى به شييمار مىبزرا و کوچک را در خود جاى داده بود که مخفى هایهسييیار

ضا در این منظومه هم  ست بر ق ضایى پر رفت و آمدى بود که د سیر ف شرط الزم براى پیدایش این راهزنان، وجود م

هاى تجارى بودند و بر سر راه فضاپیماوجود داشت. به این ترتیب گروهى از دزدان مسلح در این منظومه مخفى شده 
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اى از زندانیان فرارى، دادند. این دزدان فضييایى از مجموعهکردند و آنها را مورد حمله قرار مىو مسييافربرى کمین مى

دانسيتند تشيکیل شيده جنایتکاران تحت تعقیب، یا موجودات دیگرى که به دالیل عقیدتى یا نژادى دزدى را خوب مى

یک افسيير فرارىِ مولوك به نام پاخونیس بود و در امپراتورى مولوك براى سييرش جایزه تعیین کرده  بود. رهبرشييان

سته صلى دار و د صوالت الکترونیکى گرانبهایى بود که مرتب از این بودند. هدف ا ى او، تاراج مواد خام و به ویژه مح

 د. شکرد و در بازار سیاه به قیمت خوبى فروخته مىراه تجارى عبور مى

ست آورده بودمى پروین جنگیدن با راهزنان منظومهشهرتم را به خاطر من که  شیوهبه د ى عملکرد این ، در مورد 

ها این نکته آشييکار بود که گروه به نسييبت کوچک دانسييتم. از محتواى گزارشهاى مسييلح چیزهاى زیادى مىگروه

 پروین نبود.  ىعظیم راهزنان در منظومه سازمانمقایسه با پاخونیس قابل

سامی کسانی که در سال گذشته روی پرونده ی ژالتین کار کرده بودند، گشتم، به الگویی وحشتناك وقتی به دنبال ا

شان می شواهد ن سر عالیداد که بیپی بردم.  سانی که ی امنیت وجود دارد. همهی خائن در ادارهرتبهتردید یک اف ی ک

ی ایلوپرستها شده بودند، در اثر حوادثی کشته شده بودند. یکی از آنها در جریان پیش از من مامور رسیدگی به پرونده

شمندتر ی ژالتین مربوط نمییک درگیری خیابانی که به ظاهر به پرونده سیده بود. دیگری که از همه هو شد، به قتل ر

د، از چند سيييودقصيييد مرگبار جان ی ژالتین را به رایانه منتقل کرده بوی اطالعات مربوط به پروندهبود و بخش عمده

ی دوردستی فرستاده سالم به در برده بود، اما بعد مسئولیت این پرونده را از او گرفته بودند و برای ماموریتی به منظومه

سومی، در اثر انفجار خودرویش مرده بود. من، چهارمین  شده بود.  شته  صادف هوایی ک بودندش، که در آنجا در یک ت

افتادم که شيياید درگیری کردم، و داشييتم کم کم به این فکر میبه نوعی با این پرونده ارتباط پیدا میافسييری بودم که 

 خالفکاران شهر پست با ویسپات چیزی بیش از یک کشمکش ساده بوده باشد.

ستها می شتر در مورد فعالیت ایلوپر شتر متقاعد میهرچه بی بط دارد. شدم که این ماجرا به مافیای ارباب رفهمیدم، بی

یعنی  -به قول هونوی خبرچین، پسيييرِ ارباب یکی از رهبران این گروه بود، و ارتباطی هم بین فعالیت زیرزمینی مافیا 

 و فرقه وجود داشت.  -ی ژالتینپرونده
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ده بودم. وقتی ی معمایی بزرا اسيييیر شيييام پایان یافت، کامال در کالفِ درهم پیچیدهباالخره، وقتی آن روزِ کاری

کرد. با او سوار ه میسر و ته نگاتباطم را با رایانه قطع کردم، ویسپات هنوز داشت با شیفتگی و هیجان به فیلمهایی بیار

وشحالی خبر داده خبر خودرو شدیم و به خانه بازگشتیم. در آنجا، پیامی سه بعدی از سروان در انتظارم بود. سروان با 

سها سته رابطی را در میان نج ستگان، پیدا کند. از مجرای او فهمیده بود که یکی از بزرگترین ب بود که توان ازرگانان هم

شبکه ستها و  صلی ایلوپر شت، رابط ا ست. بعد هم برای این که امتیاکه کابال نام دا شوها زی برای خود ی تجاری مورا

رای من حرف این البته بثبت کرده باشييد، پیشيينهاد کرده بود که فردای آن روز را برای گفتگو با وی سييراغش برویم. 

 جدیدی نبود. هنگام جستجوی رایانه بارها به اسم این تاجر ثروتمند برخورده بودم.

برای فردا کار دیگری نداشييتیم. برای همین هم با خسييتگی پیامی برای دفتر کابال فرسييتادم و از او وقت مالقات 

شبکه ستم. بعد، در حالی که  سیرهای در هم گرهخوا در مِز دومم جا خوش کرده بود، به حالت مراقبه  دهخور ای از م

 وارد شدم.

  

 مولوک
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ردی از بوی تلخکامی، همچون بوی کردم. خشييمگین بودم و با حرکاتى عصييبى در درازاى تاالر نیمه تاریک پرواز مى

شت  سرمازده، از بدنم بیرون میگندیدهگو ستاده تراوید.  ی مادالینایی  سوگاهایى که در کنار دیوارها، در آن دورها ای با

شعل ستهاى برقىبودند و م شههاى یگانهشان را در د سرخ و خالى از اندی شمان  شان نگاهم شان گرفته بودند، با چ

ها جانورانى ابله بودند که تنها به اجراى فرمان .بودیافته سييازش نبراى تشييخیص حاالت دیگران مِزشييان کردند. مى

 عادت داشتند. 

شم من آگاهى دابه نظر مى سید در کل تاالر، تنها دو نفر از خ شر سیماى شته با ند. یکى از آنها غامباراك بود که با 

شده در حفره شمان گم  ستاده بودهاى چهرهغمگین و چ سط تاالر ای اى الغراندامى بود که در دیگرى دازیمد .اش در و

شه شتناك را برایم آورده بود.گو نگاهی تند به او انداختم و در مِز اولم از  اى کز کرده بود. هم او بود که این خبر وح

 ی متورمش احساس انزجار کردم. کالهخود فرسوده و جمجمه

 «به بیرون از فرقه نشت نکند؟ مگر قرار نبود چنین اطالعاتى»بدون این که مخاطبم معلوم باشد، نعره زدم: 

سييرور من، ما انتظار »تر بود، جسييارت به خرج داد و گفت: شييناخت و به من نزدیکغامباراك که بیشييتر مرا مى

 «.آنها به سراغ محقق بروند نداشتیم
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 «؟پلکندمگر نگفتم کارشان را یکسره کنید؟ چرا هنوز دارند برای خودشان این طرف و آن طرف می»غریدم: 

ستاده بودیم. اما خبر قربان، »امباراك لرزان گفت: غ شان فر سراغ ست رفته بودند  شهر پ سته را هنگامی که به  یک د

 «دارید چه شد...

افتد؟ چه اتفاقى مى های اطالعاتی را که در دسييت دارند کنار هم بگذارنددانید اگر تکههیچ می»بار دیگر نعره زدم: 

 «خواهد افتاد. ى ما به خطردر این حالت کل فرقه

سه چهار بازوی دیگر  شت و با  سرش برد و کالهخودش را بردا سمت  محقق بازوهایش را با حرکتی غیرارادی به 

گر تو را نوح است کشتیبان در  توفان غذایی »یالهایش را در آن زیر مرتب کرد و باز آن را بر سرش گذاشت و گفت: 

 «خاصی متوجه ما باشد. کنم خطربه نام غم را بخور... من که فکر نمی

کرد و کالهخودت ات گل میکنی؟ اگر جلوی آنها این عادت احمقانهکنی؟ فکر نمیفکر نمی»به او پرخاش کردم: 

 «شد که فکر کنی.داشتی، الزم میرا برمی

سش»غامباراك گفت:  شد. پر شته با شاید محقق حق دا شنیدید، بههایی که از او کردهکاهن بزرا،  نظر  اند را که 

 «رسد به چیزی پی برده باشند.نمی

شده؟ به وجود خائنی در ادارهمگر نمی»غریدم:  شان رد و بدل  شک کردهدانی چه حرفهایی بین اند، و این ی امنیت 

اند. هیچ یعنی ما به طور مسيييتقیم در معرت خطر قرار داریم. گذشيييته از این، به ارتباط ما با امپراتور هم آگاه شيييده

 «ی رهبران فرقه نشت کرده؟ین مسئله چطور به بیرون از حلقهفهمم انمی

 «قربان، خودتان گفتید مادر مقدس ارهات به آنها در این مورد اطالعاتی داده است.»غامباراك گفت: 

سطح ها که از دژِ پنهانیتواند در این مورد چیزی بداند؟ ارهاتفهمم. او چطور مینمی»گفتم:  صحراهای  شان در 

 «آیند.ن بیرون نمیهمستگا

ام. همان سييرور من، در این مورد من به نکاتی پی برده»ی گوشييهایش را باز کرد و گفت: های چروکیدهمحقق پره

 «فرماید: عشق و شباب و مردی...طور که دیوانِ بزرا می
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این ناسزا ساکت شد. ی گوارشم بیرون دادم. محقق با شنیدن یک حباب بزرا از بویی توهین آمیز را از انتهای لوله

 «خوانی.ی آخرت باشد برای من حرفهای بی سر و تهِ آن دیوانِ فضایی را میدفعه»گفتم: 

های دور بدنش را انگیز به خودش گرفت. غامباراك طوری با هیجان رشتهمحقق گوشهایش را خواباند و حالتی غم

ند. عاقبت کنجکاوی بر مِز اولم غلبه کرد و گفتم: خواهد او را به گفتن سييخنانش تشييویق کجنباند که معلوم بود می

 «خواستی چه بگویی؟خوب، حاال می»

ها، بر مبنای شيييواهد ارهات»ی حرفش را گرفت: محقق انگار نه انگار که فحشيييی رکیک خورده باشيييد، دنباله

 «توانند ذهن دیگران را بخوانند...ای که از آنها در دست است، میشناسانهمردم

 «یعنی مثل آرتیمانوها؟»پرسیدم: 

توانند ذهن کسييی را های خاص خودشييان را دارند. تنها مینه، حتا نیرومندتر. آرتیمانوها محدودیت»محقق گفت: 

هایی فراتر از ها تواناییبخوانند که در اطرافشان حضور دارد، و افکارِ خودآگاه برایشان قابل درك است. اما گویا ارهات

صلهتاین دارند. آنها می سانی را در فا سته جمعی متمرکز کنند و افکار ک سیار دور به وانند ذهن خود را به طور د های ب

 «طور کامل بخوانند. حتا افکار ناخودآگاه را.

 «دانی؟من در این مورد چیزی نشنیده بودم. تو اینها را از کجا می»پرسیدم: 

ها هیچ وقت در موردش حرفی خودِ ارهات ی مشييهوری اسييت.شييناسييان مسييئلهاین در بین مردم»محقق گفت: 

بار در تاریخ ارهاتنمی تا به حال چندین  ما  ند، ا تهزن به ها پیش آمده که مورد حمله قرار گرف با همین روش  ند و  ا

توانند بر ذهن دیگران نیز تاثیر بگذارند و رفتار آنها را در اند. گذشييته از این، گویا میشييان پی بردههای دشييمناننقشييه

یکی »ی ارهات در زبان این موجودات، همین گوید کلمهشييرایطی خاص تعیین کنند. اصييوال یک نظریه هسييت که می

ست که در طول این هزارهمعنا می« شدن برای فکرخوانی ها هیچ نژادی خلوت و انزوای آنها را به هم دهد. برای این ا

 «نزده و مزاحمشان نشده است.
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جنباند. تر از قبل شده بود و داشت با سستی موهایش را میبا شنیدن این حرفها افسردهبه فکر فرو رفتم. غامباراك 

شگی سوگاها، با همان حالت همی شده بودند و معلوم بود در کلهبا شان هیچ فکری جریان شان به روبرو خیره  ی پوک

ها ارهات اسييت که این توانایی روشيين»ای در مِز دومم درخشييید. گفتم: ندارد. در این برهوتِ اندیشييه، ناگهان جرقه

ی رازهای فرقه را دریابند. در این برای ما بسييیار خطرناك اسييت. کافی اسييت زیادی کنجکاوی به خرج بدهند و همه

 «کنم. وقتش رسیده باشد که به دژِ امنِ آنها شبیخونی بزنیم.حالت بختی برای پیروزی نخواهیم داشت. فکر می

ست. تا به حال همهاین کار ممکن »محقق گفت:  شی تاریخی ی حملهنی ست خورده. حتا گزار شک ها به قلمرو آنها 

ها، در دورانی که هنوز همسييتگان متحد نشييده بود و به قلمروهای نژادی متفاوتی تقسييیم در دسييت اسييت که موگای

شييده در تاریخ شييد، به آنها حمله برده بودند. اما آنها هم شييکسييت خوردند. این در واقع تنها شييکسييتِ ثبت می

های سست شود، یا در دل تلماسههاست. هر سرداری که بخواهد به آنجا لشکرکشی کند، خیلی زود پشیمان میموگای

 «شود.و مرگبارِ سطح همستگان گم می

شد که »با اعتماد به نفس گفتم:  شته با سرداری داریم که نتواند نظرش را تِییر دهد، و فکری ندا بنابراین ما نیاز به 

خورد که فکری برای تِییر کردن در سييرشييان وجود نداشييته کسييی بخواهد آن را بخواند. سييربازانی هم به دردمان می

 «دانید که منظورم چیست؟باشد. می

ست. محقق اما همچنان مثل گیج ها به من غامباراك جست و خیزی کرد و معلوم بود که از فکر من خوشش آمده ا

رای برداشييتن کالهخود و مرتب کردن یالهایش به سييمت سييرش برد، اما با دیدن نگاه خیره شييده بود. بازوهایش را ب

ی چشمان مرکبم در وسط راه متوقف شد. برای این که مطمئن شوم غامباراك هم حرفم را درست فهمیده، به او خیره

م به یک روبات خواهیم ما با یک گروه بزرا از باسيييوگاها به آنجا حمله خواهیم کرد، و رهبری عملیات را ه»گفتم: 

 «خواهند در مقابل مشتی که مِز ندارد از خودشان دفاع کنند.سپرد. بگذار ببینیم مادران مقدس چطور می

 «آمیزی است، به قول دیوان، سرو چمان من چرا...این واقعا فکر نبوغ»محقق دمش را به الکش کوبید و گفت: 
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ی ایلوپرستها دست دارند، فراوان بود. با این وجود، شواهد در مورد این که بازرگانان موراشو در فعالیتهای جنایتکارانه

سروان بود که توجه ما را به کابال جلب کرد. کابال، ثروتمندترین و با نفوذترین بازرگانِ همستگان بود. به نوعی رئیس 

شد، و برای خودش قدرتی بزرا بود. سروان توانسته بود رابطی در میان قبایل موراشوی مقیم جمهوری محسوب می

سوب  ستها مح ست که حامی بزرا ایلوپر سی ا شخصِ کابال همان ک سها پیدا کند و از مجرای او دریافته بود که  نج

سروان در این مورد چیزی بگوید منمی سم او را خوانده بودم. اما با خودم در رایانه شود. البته قبل از این که  ی اداره ا

کردم به سراغش بروم. کابال موجودی بسیار بسیار ثروتمند ها جرات نمیی ثبت شده در پروندهاتکا به حرفهای پراکنده

 خواست دشمنی مثل او داشته باشد. و با نفوذ بود و هیچ کس در همستگان دلش نمی

شانولی همه شواهد ن صحبت با می ی  صمیم گرفتیم برای  ستان او قرار دارد. برای همین ت داد که کلید معما در د

کابال به کاخش برویم. دیدار با او کاری بسیار دشوار بود. موراشوها برای وقتشان ارزشی بسیار قایل بودند و گذشته از 

 دادند. ر خست به خرج میهای پرسود وجود داشت، در استفاده از آن بسیامواقعی که امکانِ معامله

وقت گرفتیم و به سيييراغش رفتیم. طبق معمول با ى امنیت از کابال با زحمت بسيييیار و اعمال نفوذ ادارهآخرِش 

 های عظیم قصرِ زیبایش سروان هم به ما پیوست. ویسپات همراه شدم و در بیرون از دروازه
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شهروندان  سیارى از  ستگان کابال از دید ب شوشان بود. کموجودات کهثروتمندترین هم که بخش  یطلبى جاهمورا

شرکت چندنژادهمهمى از بازار جمهورى را مدیریت مى سیارهکرد.  شتر  سکونى جمهورى اش در بی و امپراتوری هاى م

هاى کالنى کابال سفارش کرد.می لیدبه طور انحصاری توا مخصوص ترابری رهاى شعبه داشت و خودروها و خودکاره

کرد. این تمام اطالعاتى بود که توانسته بودم هاى محلى دریافت مىداران و حتا ارتشن، صنعتگران، کارخانهاز کشاورزا

آورى کنم. تقریبا مطمئن بودم در مدارك و اسييناد رسييمى چیز به درد بخور دیگرى پیدا پیش از ورود به کاخش جمع

شایعه سر زباننخواهم کرد.  سمى بر  مبناى آن این ابرثروتمند کیهانى در معامالت قاچاق مواد ها بود که بر هایى غیرر

شت ست دا ها هاى مخوفى که بردگانى از نژادهاى متمدن را به قلمرو مولوكگفتند با گروه. همچنین میتخدیرکننده د

سى این حرفداند، همکارى نکصادر مى ست نبود که ها را جدى مىرد. اما به ندرت ک ست کم مدرکى در د گرفت. د

سمى و به ب شى غیرر ش سمى از کابال بازجویى کرد. به همین دلیل این قرار مالقات را با پو توان با تکیه بر آن به طور ر

 سختى به دست آورده بودیم.

سى رنگ بى شت و فلزىبیرونِ دفتر کابال، دو نگهبان مکانیکى براق و م شمان در ستاده بودند و با چ شان حرکت ای

ستنجهان خارج را مى سادگى آنها را با دو تندیس زرهد. مىنگری شابه این شد به  شتباه گرفت. اما من که م پوشِ زیبا ا

ى مهمانان دانسيييتم که هر نوع رفتار تهدید کنندههاى دیگرم دیده بودم، مىرحم و خشييين را در مأموریتنگهبانان بى

 آسا و مرگبارشان منتهى شود. تواند به واکنش برقکابال مى

، موجود شييفاف و زیبایى از یک نژاد کمیاب بود که من نظیرش را تا آن موقع ندیده بودم. او در حالى منشييى کابال

سیال و رنگینکه بال صبى ظریفش از وراى تنهداد و جرقهکمان مانندش را در هوا تکان مىهاى  ستگاه ع سبز د ى هاى 

دت کوتاهى که قرارمان بوده با من صييحبت خواهد شييفافش معلوم بود، به من گوشييزد کرد که اربابش تنها براى منیمه

را به سيييوى دفتر کار کابال ا ام، ممان توجیه شيييدهکرد. لعبت پرنده بعد از اطمینان از این که در مورد زمان مالقات

 راهنمایى کرد.
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شى پرى سر من شت  شده از زایدهگونه بال مىدر حالى که پ صاعد  که در - ى دم مانند انتهاى بدنشزدم، بوهاى مت

من و سروان دهد. را فرو بردم و فهمیدم که دارد در مورد داشتن اسلحه به من هشدار مى -واقع نوعى اندام مکالمه بود

سلحه م. او یشد، دادکنان نزدیک مىرا از غالفش بیرون آوردم و آن را به گاژید کوتاه قدى که تعظیم انى خودکارمهاا

سلحه شگرى از روزنهام با ادب حرکتپس از گرفتن ا س صداهایى نامفهوم را از خود خارج کرد. بوى پر هاى ى کرد و 

 «.را فراموش کرده ششمشیرتان دوست» ى راهنمایم را شنیدم: ام خارج کردم و بوى پاسخ دهندهکنار سینه

شمشیر بزرا و دو دَمش عشق می سپات که به  سیار آن را تحویل داد. وی شاپیش بقیه زنان بالورزید، با غرولند ب پی

شدم. گاژیدها را ببینم. همواره از دیدن این موجودات ناراحت مى ی گاژیدتعظیمِ دوباره تاصبر نکردم  حرکت کردم و

شان به قدرى ناکامل بود که بدون  شتند. مِز شو نیاز دا ستن به اربابانى از نژاد مورا بردگانى مادرزاد بودند که براى زی

 توانستند به طور مستقل زندگى کنند. شان نمىهاى اربابانگیرىتصمیم

سیا سالنى ب ست و پاهاى نازك و نحیفى که از بدن خمره مانند و فربهش بیرون زده کابال در  سته بود. د ش ر مجلل ن

پلکیدند و به انجام کارهایى قیمتش آویزان بود. سييه گاژید در اطرافش مىبود، با آسييودگى از زواید تخت زیبا و گران

شبیه به پرتوافکن، نورى بنفش و نافذ  شت با ابزارى  شِول بودند. یکى دا ست چروكالى چین و را به البهم هاى پو

ها به طور داد که موراشييوهاى بندپاى ریزى انجام مىتاباند. احتماال این کار را براى از بین بردن انگلآویزان اربابش مى

ا شيييان الزم بود، اما هر از چند گاهى آنقدر بزرها براى سيييالمت میزبانانمادرزاد به آن آلوده بودند. وجود این انگل

زد و انداختند. دیگرى با بادبزن بزرا و رنگارنگى اربابش را باد مىشدند که پوست وزغ مانندشان را به خارش مىمى

ى بادبزن چندشييم شييد. این یکى از ى نگهدارندهرفت. از دیدن بردهسييومى در ظاهر فقط به این سييو و آن سييو مى

شو سیانمودهاى غرور و افتخار نژادى مورا شت، وجود جریانى از ى بومىرهها بود. در  شان که جوى غلیظ و چگال دا

شوهواى مالیم براى تنفس سال پیش بردگانشان الزم بود، و مورا شان را براى به حرکت در آوردن هوا در ها هزاران 

ه و در شييان بیرون آمدى بومىها از سييیارهند. حتا حاال که موراشييوه بودهاى روزنه مانندشييان تربیت کرداطراف شييش

 شان باقی بود.، این عادت در میانسراسر کهکشان پراکنده شده بودند



138 

شرفته ستاده بودم، مجهز به پی سیعى که در آن ای ستمسالن و سی هاى تهویه و جابجایى هوا بود، اما کابال هم ترین 

 کرد.تماعى برترش استفاده مىى بادبزن به عنوان نمادى از موقعیت اجى نگهدارندهها، هنوز از بردهمانند سایر موراشو

ضوع خبر نگاهى به گاژیدها انداختم. مى شان از این مو شبختانه خود شند. هرچند خو ست موجودات بدبختى با بای

شتند.  شتند و پوستشان هایى پخمه و کوتاهبدنمردم این نژاد ندا چهار پاى کوتاه  شده بود.هایى ریز پوشیده از فلس دا

سييرِ کوچک و وسييط  بزراگرفت. یک فرورفتگى جسييته و بشييکه مانندشييان قرار مىزیر شييکم بر شييانو خمیده

شان خرطوم شت دار ستهوجود دا سر ناقص وجود ى بادبزن بود. اندامکه محل قرار گرفتن د هاى حسى چندانى بر این 

سال پیش که  نداشت. تنها یک جفت چشم درشت ولى کم سو، و اندامى حفره مانند براى تنفس و تولید صدا. هزاران

ساختار ژنتیکى آنها توسط  شده بود،  هنوز قوانین سفت و سخت جمهورى در حمایت از ژنوم نژادهاى مظلوم وضع ن

هوشى گاژیدها شناسان دلیل اصلى کمد. این فرو رفتگى روى جمجمه، که به گمان زیستبوشان دستکارى شده اربابان

 شد.بود، یادگارى از آن روزها محسوب مى

 اى تنبالنه کرد و منشى مثل روحى سرگردان از سالن بیرون رفت و ناپدید شد. با دیدن من اشاره کابال

سرخ و غول  شمان  شمانش به جلوتر رفتم و نگاهم در چ ساى کابال ثروتمند گره خورد. حجم هر یک از چ قدر آ

 کرد.ى سرخ بر سرِ کم مویش سنگینى مىو مثل دو کرهبود اش نیمى از جمجمه

 «کار داشتید، سرباز. اوانگار با »کابال با صدایى خفه و پر خس خس گفت:     

شيييروع کردم به توضيييیح دادنِ این که من پلیس هسيييتم و به ارتش جمهورى ارتباطى ندارم، اما زود یادم آمد که 

شو شته از تجارت که در آن نابِه بودند-ها مورا شدن به چاکر -گذ سته  ستند. واب  جان بر کفانى موجوداتى احمق ه

 مثل گاژیدها براى هر دو نژاد گران تمام شده بود.

 «ام.تان شدهبله، براى پرسیدن چند سبال کوچک مزاحم»ام را شروع نکرده فرو خوردم و گفتم: جمله    

الى که هاى غبِبش بتاباند. بعد در حى کنارش بتواند نور را بر چینکابال سرِ گرد و کوچکش را چرخاند تا برده    

پس این مزاحمت را »دارش به من خیره شيييده بود، با تندى گفت: هاى یالمه گرفته از باالى گونهپیر و با چشيييمانى 
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بیشييترین اسييتفاده را  ندآورهاى دیگران به دسييت مىاحترامىباید از فرصييت کمى که براى جبران بى آنانتر کن. کوتاه

 «.ندبکن

ها یک چیز بود و روبرو شدن با آن چیزى دیگر. هرچه صراحت و خودبینى موراشو یشنیدن دربارهجا خوردم،     

شد به خودش با ضمیر سوم شخص باعث می ی گیج کنندهاشاره .فکر کردم منظورش را از بخش آخر حرفش نفهمیدم

در موردش  دهم چیزىى جنایى دارم. احتمال مىپرسييشييى در مورد یک پرونده»گفتم: حرفهایش را درسييت نفهمم. 

 «شنیده باشید.

 «ى جنایى؟یک پرونده»کابال کمى مکث کرد و گفت:     

شو  شهور بود که مورا ستند، مىم شان به عنوان نژادى تاجر همین امر گفتند دلیل موفقیتها قادر به دروغگویى نی

هاى دیدم. هوا را در کیسهمى اش رازدم و نتیجهها بلوفى مىاست. پس شاید بهتر بود با همان صراحت مرسومِ موراشو

اى که به بله، قاعدتا شما باید در مورد فرقه»کردم مطمئن جلوه کند، گفتم: ام جمع کردم و با صدایى که سعى مىتنفسى

 «اند اطالعات کافى داشته باشید.پرستندگان ایلو شهرت یافته

شایلو»کابال چشمان سرخ و عظیمش را به سوى من گرداند و گفت:      شنیده با شاید چیزهایى در موردشان  . د؟ 

 «گویا گروهى از هم نژادان تو هستند؟

فهمیدم چطور باز درسييت بود. با این وجود هیچ نمىى راسييتگویى این تاجرانِ سييودجو و حقهشييایعهبه ظاهر     

بله، گروهى از »فتم: اش را نادیده گرفتم و گممکن است کسى در موقعیت اقتصادى کابال فقط راست بگوید. پس کنایه

 «کنند.هاى رسیده از شما کمک مالى دریافت مىهستند که بنابر گزارشدازیمداها 

سمى بود، وگرنه مى شش ماندم. این دیدارى غیرر ست به دلیل اتهام بىبا احتیاط منتظر واکن شکایت توان پایه از من 

اش کند. در نهایت مکث طوالنىرا سييبک سيينگین مى انجام چنین کارى نرسييید دارد امکاکند. براى دقایقى به نظر مى

 «این یک بازپرسى رسمى است؟»تمام شد و خس خس کنان گفت: 

 «نه، قربان، فقط یک گفتگوى ساده و غیررسمى است.»گفتم: 
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که در مورد  دگویتان راحت باشيييد همین قدر مى. اما براى این که خیالدبه آن پاسيييخ نده دتوانپس مى»گفت: 

 «.دى شما اطالع داربا این فرقه درست به اندازه شارابطه

 ها از پایه غلط بود.گناه بود و یا شایعه راستگویى موراشودانستم چه بگویم، یا کامال بىنمى

 -شدکه هر از چند گاهى توسط دستگاه نورافکن روشن مى-هاى شل و ول صورتش ى فرتوت و گوشتدر چهره

هایى که به عنوان یک پلیس از اضييطراب یا هیجان در آن گشييتم، اما هیچ کدام از نشييانهدقیق شييدم و به دنبال عالمتى 

شوآموخته بودم و به نژادهاى گوناگون کیهانى مربوط مى شت. البته مورا صداق ندا ها به خوددارى و شد در موردش م

 شان هم شهرت داشتند. بروز ندادن حاالت روانى

شودم و در حالىبال     شم را هم امتحان کنم. که براى رفتن آماده مى هایم را گ صمیم گرفتم آخرین تیر ترک شدم ت

  «شوم.در این صورت از حضورتان مرخص مى»پس گفتم: 

ژالتین  تجارتراسيييتى شييياید بتوانید در مورد »بعد مکثى کردم و انگار تازه چیزى به یادم آمده باشيييد، گفتم:     

 «اطالعاتى به من بدهید...

اى به گاژید کنار دسيتش زد. یلى جالب بود. ناگهان سيرش را به سيوى من برگرداند و با دمش ضيربهواکنشيش خ

کُش نورى هم از دستش خارج شد. کابال چشمان نمناکش را ى سنگینى بر زمین افتاد و دستگاه انگلگاژید مثل بشکه

 «.دمورد هیچ حرفى براى گفتن ندار در این»شد، گفت: به من دوخت و با صدایى سنگین که با وزوزى همراهى مى

 کرد.اش نثارم مىهایى بود که به زبان بومىصداى وزوز همچنان ادامه داشت و احتماال بد و بیراه

شده بود، با به هم زدن نوك بال هایم عالمت احترام را به جا آوردم و به دنبال منشى که ناگهان در کنار دستم ظاهر 

 م. یفتر کار کابال خارج شداز دسه تایی راه افتادم و 

 «داند.این لعنتی یک چیزهایی می»به محض آن که از قصر کابال بیرون آمدیم، به سروان و ویسپات گفتم: 

 «ات ما رو سرِ کار نذاشته؟اما انگار خبری از ایلوپرستا نداشت. ببینم سروان مطمئنی منبع خبری»ویسپات گفت: 
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ام دازیمدای قابل اعتمادی اسييت. او تاکید کرد که کابال با ایلوپرسييتها ارتباط منبع خبری»سييروان با ناراحتی گفت: 

 «گفت.دهد. شاید وقتی گفت به قدر ما از موضوع خبر دارد، داشت دروغ میدارد و به آنها کمک مالی می

 «گن.زنن اما دروغ نمینه بابا، موراشوها مسخره حرف می»ویسپات گفت: 

شتری دارد، پروندهچیزی که اهمیت ب»گفتم:  ست که او را این قدر ی ست. چیزی در مورد این پرونده ه ی ژالتین ا

 «آشفته کرده...

ی فایدههای بیبعد از رد و بدل شدن این حرفها، سروان با خودرو خود به بانک ژنوم رفت تا یکی دیگر از سرکشی

هدف به چرخ زدن در آسييمان شييهر و بی خود را به انجام برسيياند، و من و ویسييپات هم سييوار خودروی من شييدیم

شید و در هم میپرداختیم. فکرهایی در مِز دومم می ست جو شتم تا آنها را به هم چفت و ب صتی الزم دا آمیخت و فر

کنم. تجربه نشيان داده بود که وجود گوش شينوایی در این روند خیلی موثر اسيت. حتا اگر این گوش شينوا، دو قیفِ 

 ی پوك آسگارتی تنومند چسبیده باشد. نوك تیز باشد، که به کله گوشتی دراز و بلند و

پرید. بعد تر بود و ویسپات هر دقیقه از ترس از جایش نمیها خلوتبه ارتفاعی بیشتر پرواز کردم. جایی که گذرگاه

قدر توی  قربون، چی شييده این»هدایت خودرو را در وضييعیت خودکار قرار دادم و به فکر فرو رفتم. ویسييپات گفت: 

 «فکری؟ دورِ شاخت چاق شده.

ضوعی با تمرکز فکر می شدت میوقتی دازیمداها در مورد مو شان  سر ستی کردند، گردش خون  یافت و بخش پو

به « در فکر و خیال غرق شدن»شد. اصطالحِ چاق شدنِ دورِ شاخ در زبان مردم دارما به معنای اطراف شاخ متورم می

 رفت.کار می

سعی میآره، »گفتم:  شده! دارم  شاخم چاق  گفت ی اول: محقق میبندی برسم. نکتهکنم به یک جمعبدجوری دور 

ی دوم: تمام ی ایلوپرسييتها هم خبردار اسييت. نکتهی امنیت وجود دارد، که از سييیر پیگیری پروندهخیانتکاری در اداره

ی : آخرین پلیسی که به قتل رسید، به پروندهی سوماند. نکتهافسرهای مسئول این پرونده به شکل مشکوکی کشته شده
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شاره کرد. نکته ستها به بانک ژنوم ژالتین ا ست ایلوپر ست. از آن طرف، قرار ا ی چهارم: کابال هم در این مورد درگیر ا

 «دهد؟ی اینها چه معنایی میدستبرد بزنند. خوب، همه

 «دونم!هوم، چه می»کمی هاج و واج با سه چشم درشت قرمزش مرا نگاه کرد و گفت: 

ی دینی باید بخواهد به بانک ژنوم دسييتبرد ی جدی اینجا وجود دارد. یکی این که چرا یک فرقهچند مسييئله»گفتم: 

 «بزند؟

 «آهان، برای دزیدن کد ژنتیکی هورپاتها دیگه.»تواند چیزی بگوید، گفت: خوشحال از این که می

شود با آنها سالحی نظامی درست کرد. خورد؟ مید یک گروه دینی میبله، ولی کد ژنتیکی هوپاتها به چه در»گفتم: 

دانی برای چه کد ژنتیکی اما چنین کاری نیازمند آزمایشيييگاههای خیلی مجهز و زمانی خیلی طوالنی اسيييت. هیچ می

 «کنند؟هورپاتها را با این وسواس محافظت می

 «شه باهاش سالح نظامی درست کرد!چون می»گفت: 

 «ب، این را که خودم گفتم. منظورم آن است که چه سالحی؟خو»گفتم: 

 «حتما یه چیزی که با قدرت تِییر شکل دادنشون مربوط بشه، هان؟»گفت: 

شييود بتوانند شييکل ظاهری و سيياختِ شييیمیایی تمام ای از ژنها را دارند که باعث میدقیقا. آنها مجموعه»گفتم: 

توانند به راحتی تِییر شييکل بدهند و به قالب هر موجودی همین دلیل هم می نژادهای کیهانی را به دقت تقلید کنند. به

 «از هر نژادی در بیایند.

شه که خیلی خطرناکن! من تعجب می»گفت:  شون این کنم چرا تا حاال هورپات ندیدم. نکنه همهاما اگه این طور با

 «یان؟ی نژادها هستن به چشم نمطرف و اون طرف پخش شدن و چون شبیه بقیه

گفتند تمام رهبران سييیاسييی کهکشييان در واقع هورپاتهایی ای افتادم که زمانی خیلی رواج داشييت. میبه یاد شييایعه

نه، »اند. گفتم: اند و پشييت پرده برای حکومت بر جهان با هم متحد شييدههای گوناگون در آمدههسييتند که به شييکل

شييوند. ی زادگاهشييان خارج نمیمی هسييتند و هرگز از سييیارههورپاتها با وجود این توانایی موجودات منزوی و آرا
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میرند. گذشته از این، اصال شوند و میشان بیرون بروند دچار مرضی خطرناك میگویند اگر از میدان گرانش سیارهمی

به دست  شان راطلبی سیاسی ندارند. بنابراین خودشان برای کسی خطر ندارند. اما اگر کسی بتواند کدهای ژنتیکیجاه

تواند سييربازهایی کامل را با مهندسييی ژنتیکی درسييت کند. مجسييم کن، یک موجود جنگجوی عضييالنی و بیاورد. می

شد. با یک ارتش کوچک از این  شخیص هم نبا شکل هر جانداری که بخواهد درآید و قابل ت شن که تازه بتواند به  خ

 «شود کل کیهان را فتح کرد.سربازها می

 «فکر نکنم درست کردن این سربازا اینقدرا هم ساده باشه. اما»ویسپات گفت: 

جاست. قوانین سفت و سختی در هردو قلمرو جمهوری و امپراتوری وجود نه، نیست. کل مسئله هم همین»گفتم: 

کند. نمایندگانی از هر طرف در قلمرو دیگری حضيييور دارند و هر نوع دارد که طراحی ژنتیکی سيييرباز را ممنوع می

ریزی کند و کنند. عالوه بر این، آزمایشيييگاهی که بتواند چنین سيييربازانی را برنامهز این قاعده را گزارش میتخطی ا

ی قدرت دولتهای طلبد و این حتا از دامنهی بیوتکنولوژیکی که آنها را تولید کند، هزینه و نیروی زیادی را میکارخانه

 «طور شد؟محلی هم خارج است، چه رسد به یک فرقه. فهمیدی چ

 «ی دارما قسم نه، نفهمیدم چطور شد!به خورشیدهای دوگانه»معصومانه خندید و دندانهای تیزش را نشانم داد: 

 «خواهد؟هایی دسترسی ندارد، کد ژنتیکی را برای چه میکاهن که به چنین آزمایشگاه»گفتم: 

 «عامله باشه.ی مخواد بفروشدش به امپراتور. شاید کابال هم واسطهشاید می»گفت: 

شييياید. اما اگر امپراتور بخواهد کسيييی را برای دزدیدن این کدهای ژنتیکی بفرسيييتد، قاعدتا روی گروهی »گفتم: 

صداتر دست می سر و  آمیزش هیاهو ایجاد کرده. پس ای که این همه با عملیات خشونتگذارد. نه فرقهکوچکتر و کم 

 «خواهد؟تها را برای چه کاری میرسیم به این سوال، که کاهن ژنوم هورپاباز می

 «ی ژالتین مربوط باشه.شاید همه چی به پرونده»گفت: 

اند؟ من رایانه را کامال گشييتم. قاعدتا هسييت. اما این پرونده واقعا چیسييت؟ چرا اسييمش را ژالتین گذاشييته»گفتم: 

 «بوده، اما کسی آنها را پاك کرده.اطالعات به درد بخوری در مورد این پرونده وجود نداشت. یعنی در واقع چیزهایی 
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ی اداره رو فقط تونه این کارو بکنه. حافظهیکی اطالعات رایانه رو پاك کرده؟ ولی هیشيييکی نمی»با حیرت گفت: 

 «میشه خوند.

توانند اطالعات را ی خیلی باالیی دارند، میظاهرا قضييیه اینقدرها هم سيياده نیسييت. احتماال کسييانی که رتبه»گفتم: 

هایی به متون و فیلمها وجود ری کنند. به هر صورت، خیلی روشن بود که چیزهایی از رایانه حذف شده. ارجاعدستکا

ی گردیم سييير جای اولمان. آن هم این که خائنی قدرتمند در ادارهداشيييت که جایش خالی بود. بنابراین باز هم بر می

 «امنیت وجود دارد.

 «اما کی؟»گفت: 

 «ی ایلوپرستها درگیر هستند، فهرست کوچکی داریم. من و تو و سروان و زاکس.که با پرندهاز بین کسانی »گفتم: 

 «کومات هم هس، و مادر مقدس ارهات.»گفت: 

ی مرکزی نظم کومات؟ یک موگای که تازه عضو شورای مرکزی هم هست؟ نه، غیرممکن است. آنها هسته»گفتم: 

ها هم که خیلی دور از صييحنه هسييتند و در اداره موقعیتی اشييند. ارهاتتوانند خائن بسييازند و نمیدر جمهوری را می

 «ماند ما چهار نفر.ندارند. می

 «بال شما درد نکنه رئیس. دیگه داری میگی ما خائنیم دیگه!»با طعنه گفت: 

باید زیرکتر از تو  زنم. شرمنده، اما خائنکنم تو خائن نباشی، وگرنه این حرفها را به تو نمینه، اتفاقا فکر می»گفتم: 

 «باشد!

 «شک دارم کدومش بهتره، خنگ یا خائن بودن؟»دمش را دور بدنش پیچید و گفت: 

شود خائن دانست. اما از بینشان بیشتر به سروان شک دارم. چون ماند زاکس و سروان. هردویشان را میمی»گفتم: 

هستند. تازه، او یک آشنای نجس داشت که توانست کاهن خودش دازیمداست و احتماال اطرافیانش هم بیشتر دازیمدا 

 «کنی آن نجسی که رابطش بوده کیست؟با این سرعت در مورد کابال اطالعاتی به دست بیاورد. فکر می

 «های کاملی در موردشون هست.شه پیداش کرد. بیشتر نجسها به ارتش جمهوری ارتباط دارن و پروندهمی»گفت: 
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 «ا دنبال کن.پس تو این موضوع ر»گفتم: 

 «باشه رئیس، ولی یادت نره ما قرار بود کاهن رو شناسایی کنیم.»گفت: 

شاید همان خائنی که در ادارهکاهن می»گفتم:  شد، یا حتا  شاید خودِ ارباب با شد.  ی امنیت هست، تواند هرکسی با

 «ماند...خودش کاهن باشد. کشتن سه مامور تجسس، بیشتر به دفاع کردن از خود می

شاخکو سپات  شما وقتی زیاد فکر می»هایش را تکان داد و گفت: ی سنهرئیس  شه؟ باالخره چاق ات نمیکنی گر

 «شدن دور شاخ نیاز به انرژی داره دیگه!

شح کردم و گفتم:  شادمانه از زیر الکم تر ستراحتی »به عالمت خنده بویی  ست. برویم چیزی بخوریم و ا حق با تو

 «که باید جوابشان را بیابیم. بکنیم. پرسشهای زیادی هست

  برای خوردن غذا به خانه بازگشتیم. در راه از مراکز توزیع غذای رایگان که در برجهای شهر فراوان بودند، خوراکی

شييد، به انتخابِ چند بسييته از مواد مصيينوعی ضييروری گرفتیم. از آنجا که مواد طبیعی کمیاب بود و باید خریداری می

سنده کردیم و نزدی ستراحتی میب شتیم. باید ا شته تاب ک غروب بود که به خانه برگ کردیم چون هیجان چند روز گذ

 وتوان را از هردویمان گرفته بود. 

ام تِییر کرده اسييت. بوی خفیف و نا آشيينایی در هوا های خانهوقتی وارد خانه شييدیم، حس کردم چیزی در حجره

سه  ضعیف بود که وقتی دو  ست بگوید بار دم زدم، به آن عادت کردم و دیگر مِز دومم نمیپیچیده بود. به قدری  توان

 دچار توهم شده یا واقعا بویی ناآشنا به مشامم رسیده بود. 

سپات که مثل همه ستگاه وی شمکش با د سر و ک سلیقه بود، با کمی درد سگارتها در مورد خورد و خوراك با  ی آ

ست کردن غذاهای دپختِ خانه صش در در ص ست غذای هردوی ما را آماده کند. این غذا ام، که تخ ازیمداها بود، توان

سرخ ) برای من( و قهوه شفاف به رنگ  سخت و  شده بود که وقتی در واقع از هرمهایی  شکیل  سپات( ت ای )برای وی

شيييد. هردو در سيييکوت غذایمان را خوردیم و به فکر فرو رفتیم. بعد برای دید، نرم و معطر میدرسيييت حرارت می
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ام در مراقبه فرو رفتم، و یسيييپات در ی اصيييلی خانههایی متفاوت رفتیم. من در حجرهاحتی زودهنگام به حجرهاسيييتر

 ای دیگر برای خودش خوابید. حجره

شده بود که از حالت مراقبه بیرون آمدم. برای لحظه صبح ن شمان متحرکم نوری نافذ را دید که نزدیک هنوز  ای چ

مرکبم را باز کردم، نور از بین رفته بود. بدنم به خاطر بی حرکت نشستن کرخت شده سقف شناور بود. وقتی چشمان 

سیدن به زمین بازی بال زدم. در همان حال  سیرِ ر شدم، و در م بود. فکر کردم برای ورزش بیرون بروم. از خانه خارج 

ستانه صبحم افتادم. در آ شب و امروز  سی نوری و بویایی دی شهودی برقی زمیبه یادِ توهمهای ح سا به مِز ن بازی،  آ

گیر به سييوی خانه شييده. با عجله و شييتابی نفساولم خطور کرد. ناگهان فهمیدم این توهمها به چه چیزی مربوط می

ویسپات، »بازگشتم. خطری بزرا در آنجا وجود داشت. وقتی رسیدم، مستقیم به داخل خانه هجوم بردم و فریاد زدم: 

 «ویسپات...

این که همه چیز بر سير جایش بود، برایم دلگرم کننده بود. اما همچنان نبضِ هشيدار در مِز اولم پاسيخی نرسيید. 

های خانه را جسييتجو کردم و دیدم در آنجا نیسييت. نگران بودم که با جسييد بیجانش زد. به دنبال ویسييپات حجرهمی

 «ویسپات کجایی؟»روبرو شوم. بار دیگر صدا زدم: 

 «من اینجام رئیس چی شده؟»شد: از نزدیک در صدایش بلند 

دیدم بیدار شدی، گفتم منم بیام بیرون یه »به سمت در رفتم. معلوم بود که بیرون بوده و تازه وارد خانه شده. گفت: 

 «ورزشی بکنم.

 «زود باش بیا بیرون.»به سرعت از خانه خارج شدم و گفتم: 

 «چرا؟ چی شده مگه؟»همان طور سر جایش ایستاد و گفت: 

 «بیا بیرون...»اد زدم: فری

 «باشه، باشه، اگه قراره بریم ماموریت باید شمشیرم رو...»های داخلی راه افتاد و گفت: به سوی حجره
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شم پایک سقف چ سوس بر  دارم را زد. بدون این حرفی بزنم، به طرفش هجوم بردم، با بازوهایم تابش نوری نامح

سرم، صدای  مثل اختاپوسی بدنش را گرفتم، و همان طور بال شد. در «تق»زنان از خانه بیرون پریدم. پشت  شنیده  ای 

چشييم به هم زدنی بوی خفیفی که دیشييب برای دقایقی توجهم را به خود جلب کرده بود، تا حدی تحمل ناپذیر همه 

 جا را انباشت، آنگاه همه جا در امواج مرگبارِ انفجاری مهیب فرو ریخت.

  

 فرسپات
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 همستگان -سي روز پیش از پايان -دو شب بعد

 «اید؟مطمئن هستید که همه چیز را به درستی ثبت کرده»به محقق گفتم: 

ام. مراسم قربانی دقیقا به همان ترتیبِ مطمئن باشید، کاهن بزرا. تمام اسناد قدیمی را زیر و رو کرده»محقق گفت: 

 «بازسازی شده.هزار سال پیش 

 «اید؟اش کردههرم چطور؟ آماده»به شاخدراز گفتم: 

شود و گفت:  شب و روز برای تزیین معبد کار می»بالهای بزرا و پهنش را گ سرور من، همه دارند  کنند. خودِ بله 

 «ارباب بر حکاکی آجرهای معبد نظارت کرد. مطمئن باشید همه چیز به خوبی انجام خواهد گرفت.

کسييانی که روبرویم صييف کشييیده بودند تا گزارش کارهایشييان را بدهند، غامباراك سييومین نفر بود. از او در میان 

 «ها چطور هستند؟ارهات»پرسیدم: 

سالم هستند. بیشترشان را تا حاال منتقل  کرده»غامباراك چشمان پرشمارش را من دوخت و گفت:  ایم و فقط همه 

 «های تجاری کابالِ بزرا برای این کار پوشش خوبی فراهم کردند.فضاپیما. یک گروه دیگر باقی مانده

کردند، به لولیدند و تر و خشييکش میبه کابال نگاه کردم که نفر بعد در صييف بود. با آن گاژیدهایی که اطرافش می

 «کابال، چه خبری داری، کارها درست پیش رفته؟»سلطانی فرتوت و رو به مرا شبیه بود. گفتم: 



149 

جناب، همه چیز آماده اسييت. تجهیزاتی که برای حمله به بانک ژنوم مورد نظرتان بود رسييیده و تا فردا یعال»گفت: 

 «تحویل معبد خواهد شد.

 «ای از تو سر نزند.امیدوارم در مدتی که ما نیستیم کار احمقانه»به یاد گفتگویش با پلیسها افتادم و با تلخی گفتم: 

 «کار احمقانه؟»خاند و با رنجش گفت: دو گوی خیس و سرخِ چشمانش را چر

 «ی ژالتین برای افسران اداره امنیت نطق کنی!بله، دیگر نبینم در مورد پرونده»گفتم: 

شت می»گفت:  شتر از چیزی که انتظار دا صیر او نبود، کاهن! خیلی بی شما گفته بودید همهتق ستند.  ی ردپاهای دان

 «دانستند.آنها در این مورد می ی ژالتین از رایانه پاك شده، اماپرونده

ای که به آنها وارد خواهم خبری از گفتگویت با پلیسييها بشيينوم. با توجه به ضييربهبه هر صييورت، دیگر نمی»گفتم: 

 «ایم، بعید نیست باز به سراغت بیایند.کرده

 «ان شوند.کند که دیگر از مصاحبه با او پشیمخیالتان آسوده باشد. کاری می»کابال با تبختر گفت: 

شت برنامهجویانه دیده میدر چشمان عظیم و گیجش برقی کینه کرد ای تدوین میشد که کمی نگرانم کرد. انگار دا

تا بابت خوار شدن جلوی افرادم از من انتقام بگیرد. با این وجود، به روی خودم نیاوردم و به سراغ نفر بعدی در صف 

 «ر چه حال است؟مالکوس، بگو ببینم. بدن موگای د»رفتم: 

شدن رنده شیده  صدایی که مثل ک ست پیش می»ی آهنی بود، گفت: ای فلزی بر یک ورقهمالکوس با  رود، کارها در

یابد. وقتی ایم و تا بعد از مراسييم پایان میسييرور من. بدنش زنده اسييت، برنامه ریزی مجدد مِزش را شييروع کرده

 «توانیم عملیات را شروع کنیم.برگردید می
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 همستگان -سي و يک روز پیش از پايان -يک روز قبل

هیچ کدام به شييکلی جدی زخمی نشييده بودیم. اما این فقط ناشييی از بختِ بلندمان بود، نه ضييعیف بودنِ بمبی که در 

شخانه ست و به  سپات زودتر از من به خودش آمد، و با گیجی برخا شده بود. وی هایی که هنوز از در و علهام منفجر 

ضرب انفجار را تا حدود زیاد گرفته بود. اما با این وجود دقایقی طول دیوار بر می شتم  شد. الكِ روی پ ست، خیره  خا

ست گرفتم، روی  شید تا بتوانم به طور هماهنگ بازوهایم را تکان بدهم و بال بزنم. وقتی باالخره کنترل بدنم را به د ک

ستم و به  ش شتنیآنچه از خانهستونی ن ست دا شته از ام باقی مانده بود، نگاه کردم: یک حفرهی زیبا و دو ی پردودِ انبا

 ی زغال شده. اثاثیه

مهابا به درون نشانها روباتهایی بودند که بینشانها و گروه امداد پزشکی سر رسیدند. آتشدر چشم به هم زدنی آتش

سرد کننده خاموش کردند. پزشکان که  مدیرشان یک موگای های خانه هجوم بردند و آتش را با حجره شیدن گازی  پا

ی ایم، دنبال کارشان رفتند. بعد گروه تجسس از طرف ادارهمان کردند و وقتی معلوم شد آسیبی ندیدهجوان بود، معاینه

مان در نظر رای اقامتامنیت سيير رسييید. آنها را زاکس فرسييتاده بود. به سييرعت ما را به اداره منتقل کردند و جایی ب

سوار خودرو میهایی که در تیزبینی و نکتهگرفتند. زوم شتند، هنگامی که  شدیم، به داخل خانه هجوم سنجی شهرت دا

 گذاران پیدا کنند. بردند تا با گردآوری قطعات باقی مانده از بمب، ردپایی از بمب
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سه بار جزئیات ماجرا ردر اداره شدیم دو  ای ا برای  زاکس تعریف کنیم. او در این حین مثل زلزلهی امنیت، ناچار 

گفت. من که هنوز در اثر ضرب انفجار کمی احساس تاخت و به زمین و زمان ناسزا میسرخ در دفترش باال و پایین می

یدار بله، قربون، من صبح زود ب»گفت: کردم، با حواس پرتی سخنان ویسپات را برای سومین بار شنیدم که میگیجی می

سر  شتی بزنه. پس رفتم بیرون، دیدم خودرو  ست. فکر کردم رفته با خودروش گ سر جاش نی سرگرد  شدم و دیدم 

شتم برمی شه. دا ست. بعد از خونه زد بیرون. اومدم جا شتم که دیدم از در رفت تو. دنبالش رفتم و دیدم توی خونه ا گ

 «برم شمشیرم رو بردارم که یه دفعه غوغا شد...

ی خدایانی که در غارهای سيينگی سييوگند به همه»برای بیسييتمین بار در یک سيياعت گذشييته گفت: زاکس هم 

 «کنم از این کارش پشیمان شود.کنم و کاری میاند. کسی که این کار را کرده پیدا میهمستگان پرستیده شده

قصيييد را ای این سيييودکردم، بیش از همه مایل بودم حریف بهمن که همچنان در مِز اولم نوعی کرختی حس می

کرده بپردازد. تقریبا مطمئن بودم دیگر نخواهم توانست اقامتگاهی به آن راحتی برای خودم پیدا کنم. سالها آنجا زندگی 

 و به فضایش کامال خو گرفته بودم.

گفتم: حالی مِز اولم چیره شد. برخاستم و بال زنان جلوی زاکس ایستادم. باالخره جوش و خروش مِز دومم بر بی

شان می» سرهنگ، این توطئه ن شدهجناب  ی ایم. پس نباید وقت را تلف کرد. باید دایرهدهد که ما برای کاهن خطرناك 

 «تر کنیم.محاصره را تنگ

 «تر کنیم!بله، بله، باید تنگ»ی خوبی نداشت، گفت: های زبانی رابطهها با استعارهزاکس که مثل تمام سوهران

ی رویم و تحقیق دربارهه بدهید، به محض این که گروه تجسيييس گزارش خود را بدهند، میپس اگر اجاز»گفتم: 

 «شان را بازداشت کنیم...کنیم. فکر کنم باید همهها را شروع میمتهم

 «ها؟متهم»زاکس گفت: 

 «بله، شکی ندارم که کابال و محقق به نوعی درگیر ماجرا هستند.»گفتم: 
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هاش دمار از طوری بری کابال رو بازداشيييت کنی. وکیلتونی همینما که نمیاما قربون، شييي»ویسيييپات گفت: 

 «مون از بیخ بریده بشه.کنن که دمروزگارمون در میارن. کاری می

صطالحِ بی شاید، ولی محقق را می»ی همکارم را نادیده گرفتم و گفتم: ادبانه و عامیانها ستگیرکرد. کابال را  شود د

 «ی اطمینان داریم که شاخدراز هم در همستگان است. او را هم باید بگیریم.عالوه بر این تا حدود

 «شاخدراز؟ همان دزد مشهور؟ پسر اربابِ دازیمداها؟»زاکس گفت: 

 «شوند.ها، آنها دیگر دازیمدا حساب نمیدازیمداها نه، نجس»از این اشتباهی که کرد خشمگین شدم و گفتم: 

 «های، ستوان، بیا گزارش بده ببینم.خوب، حاال هرچی... آ»زاکس گفت: 

من و ویسييپات سيياکت شييدیم. چون مخاطبِ زاکس یک زوم بود که رهبری تجسييس در مورد انفجار را بر عهده 

 داشت. در دفتر زاکس باز شد و کسی به درون جست. 

 «ستوان، زودباش بگو...»زاکس گفت: 

ست، حرفش را ف سروان ا شده  شخصِ وارد  شه کالهخودی براق و اما با دیدن این که  سروان مثل همی رو خورد. 

ترین پلیس جمهوری شرکت کند. سروان با دیدن من لباسی خوشردایی نو بر تن داشت. انگار آمده بود تا در مسابقه

 «تان نابود شده...قربان، واقعا متاسفم. شنیدم خانه»گفت: 

 شد به سادگی بشنوم. از الکش تراوش می توانستم بوی رضایت را کهمحتوای سخنش همدالنه بود، اما می

من هم متاسفم سروان. اما خوشبختانه زنده و سالم هستم و تالفی این کار را سرِ خائنی که این کار را کرده، »گفتم: 

 «در خواهم آورد.

واکنشی نشان  ام را در نیافته بود. چونزدم، با چشمان مرکبم به او خیره شدم. اما گویا کنایهوقتی از خائن حرف می

 «دانید یا نه...ها شده چیزی میای که به ارهاتدانم در مورد حملهمن حامل خبر بدی هستم. نمی»نداد. گفت: 

داند. ها؟ مگر چنین چیزی هم ممکن اسيييت؟ هیچ کس حتا محل دژِ آنها را هم نمیحمله به ارهات»زاکس گفت: 

 «چه رسد به این که به آنجا حمله کند.
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اند. قضييیه به دو سييه سيياعت پیش مربوط متاسييفانه آنجا را پیدا کرده و به پایگاهشييان حمله کرده»: سييروان گفت

سوگاها با رهبری روباتمی ها حمله کردند. های جنگی به دژ ارهاتشود. درست بعد از غروب آفتاب، یک گروه از با

و تقریبا بدون مقاومت فتح شده. فقط تعداد  ی شمالی قرار داشتهخبرش در همه جا منتشر شده. پایگاهشان در نیمکره

اند و گویند مهاجمان تعداد زیادی از آنها را گروگان گرفتهاند جان سييالم به در ببرند. میها موفق شييدهکمی از ارهات

سی که در معبد آنها بوده هم به غارت رفته سوار بر خودروهایی بزرا گریخته شیای مقد شده و ا اند. دژ کامال ویران 

 «است.

 «مادر مقدس چطور؟ چه بر سرش آمده؟»ویسپات از جا پرید و گفت: 

متاسفانه کشته شده. من سرکشی به محل حمله را الزم دیدم. پس نگهبانی در بانک ژنوم را رها کردم »سروان گفت: 

سوگاها قرار گرفته بود. البته من تفا سیدِ با صابت ا شخیص و به آنجا رفتم. خودم او را دیدم که مورد ا وت بین آنها را ت

 «دهم، اما یکی از بازماندگان گفت که او مادر مقدسی است که به اینجا آمده بود.نمی

شت پایش را از گلیمش درازتر می شد. کاهن دیگر دا سیخ  کرد. ایلوپرستانی که جرات کرده بودند یالهایم از خشم 

 کردند.تر چه میم بود در دنیاهای دور افتادهدرست زیر گوش ما در پایتخت جمهوری چنین جنایتی کنند، معلو

ضای داخل  شده بود، با ورود یک زومِ چابک به خود آمد. ف شنیدن خبرِ نابودی دژِ ارهاتها دچار بهت  زاکس که با 

ضای  شود. زوم، با چابکی در ف شد خودش را جا به جا کند تا برای زوم هم جا باز  دفترش به قدری کم بود که ناچار 

 « قربان، گزارش خواسته بودید؟»ن ما خزید و گفت: خالی بی

مان نداشييت. این بو را خوب خاسييت که هیچ تناسييبی با موقعیتای برمیاز بدنش بوی شييادمانی و خوشييحالی

 شناختم، معلوم بود به تازگی با یک زومِ دیگر جفتگیری کرده.می

 «بله، اوهوم. بگو ببینم چی پیدا کردید؟»زاکس گفت: 
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قربان، اعضييای گروه با دقت »بار پلکهای شييفافش را بر چشييمان پرنقش و نگارش فرود آورد و گفت: زوم چند 

صدا و هم به  ویرانه ست. هم به  شمند بوده ا سی کردند و قطعات باقی مانده از بمب را یافتند. بمب از نوع هو را برر

 «ودند.اش کرده ببوی قربانی حساس بوده. یعنی برای کشتن یک نفرِ خاص طراحی

ام را های بویایی بمب بود که پیازهای بویاییحاال به ماهیت بویی که شب قبل شنیده بودم، پی بردم. همین شناسنده

سید:  سپات را نجات دهم. زاکس پر شده بود بتوانم به موقع جان خودم وی فهمیدید هدف »تحریک کرده بود و باعث 

 «بمب چه کسی بوده؟

دانیم که بمب طوری توانیم این موضييوع را تشييخیص بدهیم. فقط میانفجار بمب نمیمتاسييفانه بعد از »زوم گفت: 

تنظیم شده بود که در حضور شخصی خاص منهدم شود. با ردگیری بوی فردِ مورد نظر و ثبت صدای او، خود به خود 

ستفاده میمنفجر می جای شلوغ حتما کشته  خواهند یک فردِ خاص در یککنند که میشد. این بمبها را برای مواردی ا

 «شود.

 به فکر فرو رفتم. در شرایطی که فقط من و ویسپات در خانه بودیم این چه معنایی داشت؟ 

 «دانم بمبهایی که تا این حد باهوش باشند کمیاب هستند.تا جایی که می»زاکس گفت: 

مورد این بمبِ خاص این  ی مهم درهمین طور اسييت. هم گران قیمت هسييتند و هم کمیاب. اما نکته»زوم گفت: 

اش از مال ما های قلمرو امپراتوری درسييت شييده اسييت. سييیسييتم هدایتگر و شييناسييندهاسييت که احتماال در کارخانه

 «تر است. از بقایای بمب معلوم است که ساخت جمهوری نبوده.پیشرفته

 «وجود دارد. مادر مقدس گفته بود ربطی بین فرقه و امپراتوری»همه به هم نگاه کردیم. گفتم: 

 «خوب، حاال چه کار کنیم؟»ویسپات گفت: 

ست گرفتم:  سرعت کنترل امور را به د سراغ محقق می»به  سپات، تو به  ستگیر میوی کنی و به اینجا روی و او را د

 «دانیم که در بمب گذاری دست داشته.خواهم حسابی او را بترسانی، طوری که فکر کند لو رفته و ما میآوری. میمی
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ست یا نه؟ بعید به نظرمیاما ما که نمی»زاکس گفت:  صر ا شمند مثل او در دانیم او در این مورد مق سد که یک دان ر

 «چنین کار کثیفی درگیر باشد...

رود، در مورد مگر آن که او خودش کاهن باشد. این هم بعید نیست. او دازیمدایی است که مرتب به سفر می»گفتم: 

ستها اطالعات  ست ایلو پر شته. کامال ممکن ا شتِال دا خیلی زیادی دارد، و مدتی هم در قلمرو امپراتوری به پژوهش ا

 «که او خودِ کاهن باشد.

 «گی ها! بعید نیست.راست می»ویسپات گفت: 

 «من چه کار کنم قربان؟»سروان که گویی تحت تاثیر حدس من قرار گرفته بود، گفت: 

پاسييخ یک پرسييش مهم را پیدا کن. ببین نزدیکترین زمانی که خورشييیدگرفتگی تو به پایگاه رایانه برو، و »گفتم: 

 «دهد چه زمانی است.دوگانه در دارمای خشک رخ می

 «خورشید گرفتگی دوگانه در دارمای خشک؟»سروان با شگفتی گفت: 

شید دارما با دارمای آبی در امتداد هم قرار می»گفتم:  سال یک دفعه، دو خور سایهگیربله، هر چند  اش هردو ند و  

سم مهمی برای پرستش ایلو در این روز ها پنهان میخورشید را در دارمای خشک از چشم ستان مرا کند. در روزگار با

زنم چنین زمانی نزدیک باشد. ایلوپرستها به ظاهر دست اندر کارِ علنی کردن برخی از شده است. حدس میبرگزار می

های تند و تیز در گذاری تاریخ خودشييان نیاز دارند. این حملهمی برای نشييانهعملیاتشييان هسييتند و به چنین مراسيي

 «همستگان معنایی جز این ندارد.

 «کنید؟بسیار خوب، رایانه را در این مورد خواهم گشت. شما خودتان چه می»سروان گفت: 

سسری به کابال می»گفتم:  شم. بهترین ک شاید بتوانم از او چیزهایی بیرون بک تواند بمب را از قلمرو ی که میزنم. 

 «امپراتوری به جمهوری وارد کرده باشد، تاجری مثل اوست.
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با گفتن این حرف همه برخاسيييتیم و با جمع کردن بازوها روی بدن، یا کوبیدم دم به زمین نسيييبت به زاکس ادای 

و اشيياره کردم که صييبر کند. به احترام کردیم و از دفترش خارج شييدیم. در راهرو، دمم  را دور پای ویسييپات پیچیدم 

 «کاری داشتی رئیس؟»سرعت فهمید و آنقدر سالنه سالنه راه رفت تا سروان و زوم از چشمها ناپدید شدند. بعد گفت: 

 «فهمیدی رابط سروان با نجسها کی بوده؟»گفتم: 

ینم رییس، تو که فکر نه، ولی بب»ناگهان به نظر رسييید پرتو نبوغی در ذهن سيياده لوحش تابیده باشييد، چون گفت: 

 «گذاری دست داشته باشه؟ هان؟کنی اون توی بمبنمی

ست. کلیدِ فهمیدن این ماجرا آن فکر های بدتر هم می»گفتم:  شود کرد. به احتمال زیاد خائن اداره امنیت خودِش ا

ده. دیدی که، موقع حمله است که ببینیم چطور در زمانی به این کوتاهی از نجسها اطالعاتی این قدر مهم را دریافت کر

 «به ارهاتها هم همان دور و برها بوده.

 «خوای بگی...یعنی می»ویسپات چشمان درشت قرمزش را به من دوخت و گفت: 

سرم خواباندم.  صی نمی»شاخکهایم را روی  ست. دازیمدای فعال هیچ چیزِ خا گویم. اما، بله، این هم یک حدس ا

سفرهای زیادی کرد سرِ بقیهه و میدیگری که اخیرا  سته  ست. یک چیزی در توان ی همکارانش را زیر آب کند، خودِ او

توانست در مدتی به این شناسیم. وگرنه نمیگوید که کاهن جایی در همین دور و برهاست و ما او را میمِز دومم می

 «های وحشتناکی به ما بزند...کوتاهی چنین ضربه

شدیم. من  شن نبود، مِز اولم به این ترتیب از هم جدا  سراغ کابال رفتم. به دلیلی که برای مِز دومم رو ستقیم به  م

ست. گذاری خانهمطمئن بود که او در بمب شته ا ست دا شتم که ام د شوی حتم دا فرتوت و ثروتمند در معامالت موگا

اما همه چیز بر خالف  تا با غافلگیر کردنش تاثیر بازجویی را بیشييتر کنم.سييرزده به کاخش رفتم،  .کثیفى دسييت دارد

 انتظارم پیش رفت.

روز را براى  آنترسييیده بود. تمام  هایم به عنوان بازپرستواناییمان، کابال از رسييید بعد از اولین مالقاتبه نظر مى

از منشييیان و پادوها چند نژاده اى نرسييیدم. اطراف کابال را ارتشييى تالش کردم، اما به هیچ نتیجهمالقات گرفتن وقت 
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. آخرین بارى که سييعى کردم از میان منشييیان و گماشييتگانش با او روبرو شييوم دادندنمى اطه کرده بودند و اجازهاح

آمیزى با من شد. مرا به اما برخورد خیلى توهین .ى امنیت مسلح بودمادارهطرف مى از رسى معرفى نامهیک بگذرم، به 

شى از نژاد  سته بود و انتظارم را مىاتاق انتظارى راهنمایى کردند که یک من ش شید. با دیدنش خیلى گونْگاى در آن ن ک

شمند کیهانى مى شدم، چون یکى از بدیهیاتى که تمام نژادهاى هو صبانى  ستند، آن بود که برقرارى ارتباط با یک ع دان

 گونگاى امکان ندارد. انتخاب او به عنوان منشى، معنایى به غیر از خوددارى از مالقات نداشت.

شدم به ا شینم و  ساعتهاین ترتیب ناچار  شوم، در حالی که بدن بیبن ستوانه مانند گونگای خیره   یجریانحرکت و ا

سوراخبدبو هاى حباباز  سفیداز  ست لزج و  شیوهزد. بیرون مىش هاى روى پو ی این موجودات بود. ی مکالمهاین 

ها، شاید مشهور بود که گونگاىوانست آن را یاد بگیرد. تشان به قدری پیچیده بود که هیچ نژاد دیگری نمیزبان حبابی

شکلِ ارتباطى شان ناراحت مىتوجهى مخاطب به گفتهشان، خیلى از بىبه دلیل همین م شوند. در چنین مواردى با های

در  این فواره زدنِ مواد بدبوکردند. اى از ترشييحات بدبو روى بدن مخاطب، این توهین را تالفى مىپاشييیدن مجموعه

شبیه به ها جملهزبان خودِ گونگای ست به من هست؟»، یا «گوش کن!»ای بود  اما بویش به قدری وحشتناك بود « حوا

اى را نداشتم، براى من که تحمل چنین شکنجهشدند. ی بیمارستان میکه دریافت کنندگان چنین هشداری معموال روانه

شده روبروى ساعت ستم و چیزهایى را که به زبان کف دارحباباین مخروطِ ها با بازوهاى جمع  ش آلود خودش با ن

اى در این روندِ پیوسته پیدا شد، برخاستم و در دل به کابال فحش دادم. باالخره وقتى وقفه گفت نظاره کردم وتأکید مى

م، همچنان آن اتاق لخت و خالی خارج نشيييداى که از در با حلقه کردن بازوهایم از او خداحافظى کردم. تا لحظه

و با رها کردن یک حباب بزرا  تازه بعد از خروج از کاخ بود که نفسييى به راحتى کشييیدم. کردم.احسيياس ناامنی می

 ی امنیت راه افتادم.ناسزایی آبدار به کابال نثار کردم و به سمت اداره

اد و خبر داد که حدود بعد خبرهای خوب و بد یکی یکی به دستم رسید. اول ویسپات برایم پیِامی تصویری فرست

شمندی  ستجو برای یافتنِ دان شش ج ست. زیر پو ست نی شده و هیچ ردپایی از او در د ست محقق ناپدید  یک روز ا

ی امنیت برای یافتنش بسیج شدند. اطمینان داشتم جایی در شهر پست پناه گرفته و ارجمند و نامدار، تمام ماموران اداره
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خندد. ویسييپات بعد اعالم کرد که خبرچینی را از بین نجسييها پیدا کرده و دارد برای میمان حاال دارد به یال و دم همه

 رود. گرفتن اطالعات از او به شهر پست می

ی دارما درست بود. درست دو روز دیگر بعد، سروان خبرهایی را برایم ارسال کرد. حدسم در مورد کسوف دوگانه

شمم از کابال بابت وقتی در بود که ما میافتاد، و این بدان معنا چنین اتفاقی می شویم. خ ست به کار  سریعتر د ست  بای

شت موقت کابال فراهم کند.  ستم تا زمینه را برای بازدا شده بود، دو چندان بود. پیشِ زاکس رفتم و خوا صرش تلف  ق

ستم تا مدارك الزم برای سفرمان به  اما با فهرست کردن خطرهای حقوقی این کار از انجامش شانه خالی کرد. بعد خوا

ضو  سه ع سمی  سفر ر شک را در اختیارمان بگذارد. دارماها از دنیاهای متعلق به قلمرو امپراتوری بودند و  دارمای خ

شرکت در ی امنیت به آنجا بیش از حد جلب نظر میاداره صد  شش زائرانی در آییم که به ق شد در پو کرد. پس قرار 

روند. من و سروان و ویسپات هر سه از نژادهای بومی آنجا بودیم و در این پوشش مراسم خورشید گرفتگی به آنجا می

 شدیم.به آسانی شناسایی نمی

ی ضييرورت سييفر به دارما سيير در نیاورد، خیلی سييریع دسييت به کار شييد.  زاکس هرچند از دالیل من درباره

اهمیت ا را کارمندانی جزد در سازمانهایی بیهای اداری به سرعت انجام شد و مدارکی را دریافت کردیم که مکاغذبازی

بایست پیش از مان برسیم. هم من و هم سروان، میکرد. بعد وقتی اندك باقی مانده بود تا به کارهای شخصیمی معرفی

 ای مهم را به انجام رسانیم، و آن هم رفتن به سلمانی بود! سفر فضایی وظیفه

های مسکونی، به کندی رشد رویید که در گرانش معمولِ سیارهی بلند میپشت گردن و روی سر دازیمداها، خارهای

شييد. از آنجا که طبق سيينت وزنی سييرعت روییدنش زیاد میکرد. اما زمانی هنگام سييفر فضييایی و در شييرایط بیمی

شد این خارها مینژادی شتیم، ر سر دا سنگین و فلزی بر  ست برایمان خطرناك بامان همواره کالهخودی  شد. اگر توان

سر و کالهخود گیر می ست  ضای بین پو سلمانی کرد، زخمهای دردناکی را پدید میخارها در ف سم  آورد. از این رو  ر

سلمانی رفتن خودش کاری پیچیده و وقت شت.  سر کیهان رواج دا سرا سفر بین دازیمداهای  گیر بود و رفتن قبل از 

ام دن کارها فراغت پیدا کردم، رفتن به سييلمانی را در برنامهکشييید. وقتی از منظم کردسييت کم نیمی از روز طول می
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آمد فرو رفتن آن گنجاندن. به سيييروان هم اجازه دادم برای این کار نیم روز مرخصيييی بگیرد. هرچند هیچ بدم نمی

 خارهای زمخت را در گردن کلفتش ببینم.

  

 سارمات
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 پیش از پايان همستگانسي روز  -يک روز بعد

شتند و  سر دا سیاه فرقه را بر  ستبر بزنند، نگاه کردم. همه کالهخودهای  با غرور به گروهی که قرار بود به بانک ژنوم د

سختی موج می سر شان اراده و  شمان شان به اتاق زد. میدر چ شوند، پیش از آن که پای ستگیر هم ب ستم که حتا اگر د دان

یافتم گرفت، به سالحی نیرومند دست میشان با موفقیت انجام میواهند کرد. اگر عملیاتبازجویی برسد، خودکشی خ

 قید و شرطِ تمام نژادهای کهکشان را به دست آورم. توانستم وفاداری بیو می

سته سه دازیمدای دیگر ه شمند و تیزپرواز که با  شاخدراز بود. جوانی هو شکیل میرهبر حمله،  داد. به ی گروه را ت

شدند که ارزش عملیاتی نداشتند. تنها برای شلوغ کردن صحنه و از بین بردن مقاومت همراهشان ده باسوگا گسیل می

خوردند. یک هونوی چیره دسييت که در باز کردن قفلها و شييکسييتن رمزها مهارت زیادی فرضييی نگهبانان به درد می

ضای گروه ر سایر اع شده،  سخ  شاهکارم، موگای م شت، به همراه  شکیل میدا ای که روحی دادند. موگای، مثل مردها ت

ست مثل همان موقعی که  شمانش در ستاده بود و چ شد، با رگهای خالی از خونش روبرویم ای پلید در او حلول کرده با

ی تنش از محلولی نگهدارنده انباشته بود و دستگاهی را در مِزش را از بین بردم، به سقف خیره شده بود. بافتهای مرده

ضالتش منتقل میم ست به ع شاخدراز را یک را شته بودیم که فرمانهای  کرد. به این ترتیب بدنش طبق ِزش کار گذا

شاخدراز حرکت می ستورهای  شدهکرد. او را برای نفوذ به منطقهد شتیم. یک روباتِ ی هورپاتی حفاظت  ها الزم دا
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ی کنند. به کرههای مسييتند تهیه میدر میدانهای جنگ، فیلم گران قیمتِ فیلمبردار هم در اختیار گروه بود. از همانها که

هایی پیچ در پیچ پوشیده شده باشد. با وجود کوچکی، اش از سوراخها و حفرهبراق و سبزِ کوچکی شبیه بود که پوسته

شرفته سیار پی صنوعی ب شت و میمِز م ست منظرهای دا سگارتِ تیزبین بنگرتوان د و با های اطرافش را با دقتِ یک آ

های مناسييب و ارزشييمند را تشييخیص دهد و ثبت کند. این یکی از هدایایی بود که مهارتِ یک موگای فرهیخته منظره

 ناظرِ بزرا از طرف امپراتور برایمان آورده بود.

ست. میهمه به خوبی می ستیم که زمان بندی دقیق، کلید موفقیت کارمان ا ست پیش از اجرای عدان ملیات، تک بای

گشتم. آن ز میامها چند بار در زیرزمینهای متروك شهر پست تمرین شود. در این فاصله من از سفرم به دارما باتک گ

شود. اگر عملیات پیروزمندانه پایان میوقت بود که می صلی آغاز  چندان ارزشمند  یافت، به اطالعاتیبایست عملیات ا

داشتم. برایشان آرزوی موفقیت کردم و به تاالر  جا کردنش رایافتم که تنها خودم صالحیت جا به و محرمانه دست می

 بزرا معبد بازگشتم. 

  

 مادالینا
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 دارمای خشک -بیست و نه روز پیش از پايان -يک روز بعد

شدیم. زادگاه دازیمداها، که جز یک بار در زمان کودکی به  شک پیاده  سر نزده بودم. با این در فرودگاه دارمای خ آنجا 

نمود. وقتی به پایتخت دازیمداها بر دارمای خشک انگیز میآورش برایم خاطرههای بیابانی بهتوجود عطر هوا و منظره

ی آنجا را بارها در هنگام مراقبه ها جا خوردم که برای دقایقی خشييکم زد. منظرهرسييیدیم، به قدری از آشيينایی منظره

 دانست دیر یا زود باید به اینجا برگردم.مِز اولم از ابتدا میدیده بودم. گویی 

پیش از حرکت، با سييروان و ویسييپات قرار و مدارهایمان را گذاشييته بودیم. قرار بود با هم ارتباطی نگیریم و بین 

حدس من خواستیم توجه کسی را به خودمان جلب کنیم. هرچند اگر خودمان هیچ عالمتی از آشنایی بروز ندهیم. نمی

 آمد، سروان پیشاپیش ورود ما را به همدستانش اطالع داده بود. درست از آب در می

سفر ما به آنجا بود. می سخت  سر  ستیم. گفت میدر ابتدای کار، زاکس مخالف  توانیم گروهی دیگر را به آنجا بفر

خواستم. حرفش ین چیزی نبود که من میی امنیت اندك نبود. اما اشمار سربازان و افسران دازیمدا و آسگارت در اداره

ی دیگری نداشتیم، حدسهایی گذاریم. اما چارهرا قبول داشتم که با سفر به دارمای خشک، مستقیم به کام خطر گام می

شان اطالعات جمع میدر مورد فرقه شتم که باید حتما خودم در مورد ستان دا کردم. عالوه بر این، هیچ معلوم ی ایلوپر

 که اطالع دقیقی از این پرونده ندارد، در آنجا چیز به درد بخوری پیدا کند. نبود کسی 
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رفتیم، و هیچ کس جز زاکس از زمان تمام تدابیر امنیتی را رعایت کرده بودیم. در پروازهایی جداگانه به آن سييو می

شت. هر کدام سفر میورود ما خبر ندا سمی متفاوت  بود در آنجا به طور انفرادی  کردیم، و قرارمان با هویتی جعلی و ا

عمل کنیم. چون بدون برانگیختن کنجکاوی دیگران امکان نداشييت بتوانیم یکدیگر را در شييهری چند میلیون نفره پیدا 

 کنیم. 

 به این ترتیب بود که در دارمای خشک، به دل کابوسی گام نهادم که هیچ انتظارش را نداشتم.

  

 ايکچوا
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 دارماى خشک -بیست و هشت روز پیش از پايان -يک روز بعد

 م.وربشمار هرمِ بزراِ شهر مقدس باال هاى بىمدت زیادى طول کشید تا از پله

پیکِ ایلوى اجدادمان این هرم را هزاران سال پیش ساخته بودند. در آن هنگام نژاد دازیمدا تازه متمدن شده بود و اولین 

مان رواج داشييت، برایمان به ارمِان آورده بود. دازیمداهاى سيياکن تازه خط مقدسييى را که هنوز هم در میان ،بزرا

سپرده بودند. هرم هشت ندنامیددارماى خشک، به سادگى او را پیک مى . این هرمى بود که پیک را در زیرش به خاك 

شد و با جالیى بلورین ز یکى از دو خورشید دارما تقریبا سیاه دیده مىى صاف و عظیم داشت که در زیر نور سبدیواره

 درخشید. مى

ستان برای باال رفتن پلکانى که  شده بودکاهن بزرا ایلوپر ستگىساخته  شکیل ، از برج هاى قالب مانند ظریفى ت

شتى جنوبى هرم دیوارهطولِ هایى فلزى در که مانند گلمیخ یافتمى ساس قرار دا ستانى. بر ا مان، کاهن بزرا سنن با

 ها را بگیرد و از دیواره باال برود. بایست بدون بال زدن و تنها به کمک بازوهاى درازش این برجستگىمى

گرفتم، به هاى سييیمینِ پیش رویم را مىمیخکردم و گلدر حینى که براى چند صييدمین بار بازوهایم را دراز مى    

ای باورنکردنی و دروغی را افسانهازیمداهاى بومى دارما اندیشید که تا چند سال پیش ایلو فکر فرو رفتم. مِز اولم به د

مورد و آرامش گیر کرده بودند. به مالیمت بىشييان مادیدر تارهاى چسييبناكِ زندگى  دانسييتند. همگیکهنسييال می

سردار بزرگى پرورش نداده شان فکر کردم، و این که در طول تاریخ درازمان، هرگز مانند مولوكلوحانهساده ها فاتح و 
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شده و  بودیم. شتم لذت ویرانگرى را به هم نژادان تخدیر  سرنوشت زشت را تِییر دهم. تصمیم دا شتم این  تصمیم دا

 مطیعم نشان دهم، و قدرتى را که در خشونت نهفته بود را برایشان به نمایش بگذارم. 

 شده بود. در این باال حق داشتم از بالهایم استفاده کنم.  دردناك ت و، بازوهایم کرخبه باالى هرم رسیدمهنگامی که 

 ى زیر پایم نگریستم.به منظرهبر هوا برخاستم و 

هاى عظیم و بزرا زندگى کرده افق دارما، با آن رنگ زرد و خاکسترىِ برهوتش بسیار نزدیک بود. آنقدر در سیاره 

د. از پاى هرم تا افق جمعیت بود که نموبیگانه مىدر چشييمانم بم ى محبوبودم که افق نزدیک و سييطح کوچک سييیاره

آمیز ایسييتاده بودند و ها در وضييعیتى احترامها و مولوكزد. هزاران هزار دازیمدا و شييمارى کمتر از آسييگارتموج مى

 . داشتزیبایى  انعکاسشان شکلى دارما بر کالهخودهاى همکشیدند. نور سبز خورشید شبانهانتظار مى

زرد شدند. خورشید ها دیده مىآبى در دور دست -پراکنده به رنگ زردگوگردی به آسمان نگاه کردم. چند تکه ابر 

در را  دارماها بزراماه  شد با چشم غیرمسلح دومی شد.که بزرگتر هم بود، به تدریج در پشت خورشید سبز پنهان می

کرد. ی زردِ سپهر پنهان میروز بود و نور دو خورشید آن را بر صفحهشد، هنوز دارمای آبی هنوز دیده نمی .زیرش دید

سایهشد لبهبا این وجود می شت  شیدای محو بر کنارهاش را دید که دا بیش از چند دقیقه وقت انداخت. ها میی خور

 شدم. بازوهایم را به هوا بر افراشتم.باید براى اجراى مراسم آماده مى .مینداشت

زنان به سييویم صييعود کردند.  گذاشييتم تا کردند، بالى زرهپوش که چیزهاى مورد نیازم را حمل مىشييش دازیمدا

بزرا و نیمه شفاف کهانت را بر دوشم بیندازند و سه قطره از آب چاه مقدسِ زیر هرم را بر کالهخود شاخدارم  ردای

س صل کردم که همه چیز مرتب ا شتم و با یک نگاه اطمینان حا شته ت. بر میانهبچکانند. برگ ستونى بلند برافرا ى هرم 

. شناختمدیدمش، اما او را خوب میاولین بار بود از نزدیک میبودند و یک آسگارت درشت اندام را بر آن بسته بودند. 

سنده سعى مىهمان نوی صلحاى بود که  ستانى ما را اثبات کرد با دلیل و مدرك  ضدجنگ بودن آیین با جو بودن پیک و 

ند. ا که از جمهورى پول مىک تا دروغو هم یکى از مزدورانى بود  فت  ما گر قدس  تاریخى را در مورد کیش م هایى 

تراوید. سرهم کند و مردم را بفریبد. آرام بر جاى خود ایستاده بود و از سه چشم سرخ رنگش نفرت و خشم بیرون مى
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سروبرویش، ارهات شانده بودند. چهار د شان را به بدن غولها را بر زانو روی زمین ن سته بودند. تِ تنومند شان ب سای آ

شت غمهمه آرام بودند و به نظر نمی سرنو سید از  شان زیر تاثیر مادهر سی به دل راه دهند. مِز شان هرا ای مخدر انگیز

شه شده بود تا در جریان اندی شی دیگران تِییری ایجاد نکند. رام  اى همجموع برافروخته بودند.آتش بزرگى  اندر کنار

شرده از هرم شعلههاى حاوى اطالعات ف سگارت ملعون هم در . کتابسوختها میو کتابهای ممنوعه در میان  هاى آ

 بود.  شانمیان

ى پیروانم را از پایین هرم شييينیدم که دعاى مشيييهورى را به زبان ى زمزمهبوى موعود نزدیک شيييد. باالخره لحظه

ستانى و فراموش شده ى را اوانند. بازوهایم را دراز کردم و یکى از راهبان زرهپوش شمشیر خمیدهخى دازیمداها مىبا

ستم داد.  سگارت که از رهبران بلند پایهبه د ستان بودند و مانند خودم کالهخود و ردا چهار دازیمدا و چهار آ ی ایلوپر

قرار دادند. آنگاه، دازیمداها ها را به چهار طرفِ هرم کشيياندند و آنها را در چهار جهت اصييلی برتن داشييتند، ارهات

ی تبرزین ها را در بازوهایشييان فشييردند و سييرهایشييان با باال کشييیدند، و آسييگارتها با یک ضييربهشيياخکهای ارهات

دارِ چهار سييوی معبد فرو های گلمیخها از پلهی ارهاتسيينگینشييان آن را از بدن جدا کردند. خونِ سييیاه و درخشيينده

 ریخت. 

سگارتِ د سراغ آ شد و لحظهای دیگر ر بند رفتم. دقیقهبه  سه ماه کامل  ى مقدس تولد منتظر ماندم، و وقتى قران 

را از بدنش جدا کردم. خون سیاهرنگش فواره زد و بر آتش ریخت و آن  شپیک بار دیگر فرا رسید، با یک حرکت سر

حرکت ماند. چند بار لرزید و باالخره بىرسید، آبى به نظر مىدر نور ستارگان اش که ورتر کرد. بدن خاکسترىرا شعله

سترىرا در یال بازویم سر بریدهبفرو  اشهاى خاک قلبم از دیدن  و ى هرم رفتماش را به هوا بلند کردم. به کنارهردم و 

شان به من دوخته شده دریاى خروشان جمعیت پر از شوق شد. نگاه هزاران هزار ایلوپرست از زیر کالهخودهاى سیاه

شیدم، بود.  سگارت را به هوا بلند کردم و نعره ک سر خون چکانِ آ سخم را دادند. حس وقتى  همگی با فریادی بلند پا

ست کننده با هم مآشان به هیجان که چگونه مِزهاى اولکردم  سرم شى  شد. چه چیزى زیباتر از  یگانهد و در خرو
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در این هماهنگی عظیم، محتوای این فکر چه اهمیتی  هزاران هزار مِز اول است که همگى دقیقا به یک چیز فکر کنند؟

 دارد؟ 

  خواندند.برخاست که انبوه جمعیت همه با هم میسرودى جنگى بوی تندِ 

 گرفتند.شان را جشن مىدازیمداها رستاخیز تمدن باستانى 

  

 يک بومي كیماالی سرخ
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 همستگان -بیست و سه روز پیش از پايان -پنج روز بعد

ى مسييافربرى به هاى بزرا فضيياپیماحال و روز خوشييى نداشييتم. وقتى از پنجرههیچ قتى به همسييتگان بازگشييتم، و

ام. ها چشمم را زد و حس کردم بیمار شدهتلماسهیکنواختی برکت و هاى بىى زیر پایم نگریستم، درخشش شنمنظره

ی جایی در نیمکرهدرخشييید. رمق خورشييیدِ صييبحگاهى مىوت و زرد کویرهاى همسييتگان، در زیر نور بىخاك بره

 ها در سکوت خفته بود. ی ارهاتای، بقایای شهرِ ویران شدههای ماسهشمالی، در دل همین تپه

بودند، مانند  گانهمسييتوارِ چند میلیون سييال پیشِ هاى دیوانهسييیاهرنگى که یادگار آتشييفشييانسيينگی هاى سييتون

هاى متخلخل صدها کیلومتر فلک کشیده بودند. هر کدام از این ستون رزرین سر ب یصفحهاز دل این آسا غولمارهایى 

سختو  شتقطر دا سنگاز  شکیل یافتههاى کیهان ترین  ستون  .بود ت هایى با عظمتِ باورنکردنى را در دل حفرههر 

ها، و محیطهاى مرموز ها، دریاچهکرد و جنگلها رطوبت را در خود حفظ مىنداد. غالف سنگى این ستومیخود جاى 

کرد. در هریک از این برجهای سيييرافراز، زندگی در هزاران شيييکل پنهان می ی را در دل خویشو خطرناك گوناگونِ

 گوناگون کمین کرده بود.

کُره، با اى به شکل نیمسازها از باال ببینم. ای که خودرو هنگام ورود به جو همستگان گرفت، توانستم شهر ربا زاویه

سعتى حیرت شهپهنا و و شی ستونایاى بر فراز یکى از آور، که همچون قارچى  شهر ن  ستهاى خمیده روییده بود.  ، پ
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شد انشعابات فراوان و عمیقش را ى آن از چشم پنهان بود. اما مىاى خشکیده و از یاد رفته در زیر سایههمچون ریشه

بام شهر هاى ى ستون سیاه و پرروزنه در خیال مجسم کرد. فضاپیما چرخى بر فراز شهر زد و از یکى از دروازهبدنهدر 

 ی منجمد که در اقیانوسی از شیشه فرو بیفتد.ای جیوهمثل قطرهوارد شد. 

ی دو روز پیش از ویسپات و سروان یکى امنیت رساندم. پس از پیاده شدنم بدون تلف کردن وقت خود را به اداره

شدند. زمان بازگشتم ی اعضای گروه بار دیگر دور هم جمع میمن به جمهوری بازگشته بودند و حاال با آمدن من همه

وقتی  اند و منتظرند تا گزارش مرا بشيينوند.جمع شييدهسييوهران دانسييتم که االن همه در دفتر خبر داده بودم و مىرا 

سیدم، با دیدن چهره سودهر سرهنگ، در ی های آ شفاف و منقبضِ زاکس، دریافتم که بر خالف انتظار  ضالت  آنها و ع

 ی جدیدی رخ نداده است.این مدت هیچ حادثه

زاکس که به ویژه براى فراهم کردن مجوز مسييافرت سييریع من به دارماى خشييک سيينگ تمام گذاشييته بود، خیلى 

ریافت مجوز حتا دست به دامانِ  کومات هم شده بود، اما او برای دمشتاق بود که زودتر در جریان اوضاع قرار بگیرد. 

سال پیام شته از ار شت. برای حفظ نکات امنیتی، در چند روز گذ های معنادارتر هنوز اطالعی از آنچه ما دیده بودیم ندا

رما پی مان در داهای رمزی خودداری کرده بودیم. ممکن بود جاسييوس اداره با ردگیری آن به ماموریتاز احوالپرسييی

 مان تبدیل شویم. ای در دهان شکاچی ناشناختهببرد و به لقمه

قسييم به »به محض دیدنم از جایش پرید و گفت:  تگویا از نظر ظاهرى وضييعیت خوبى نداشييتم، چون ویسييپا

 «مرت فضایى گرفته باشى. هکنم یهاى دارما، رئیس، فکر اقیانوس

 «یعنی در کل تعریفی ندارد... اش است.همیشهبه نظر من که مثل »زاکس با او موافق نبود: 

ها براى تشخیص حاالت دیگران سوهراناستعداد شان را نداشتم، چیزى که مسلم بود، ى بحث با هیچ کدامحوصله

کردم مِز اول و دومم در حال جدا شييدن از . حق با ویسييپات بود. آنقدر خسييته بودم که حس مىبسييیار محدود بود

خواسيت غیرفعال شيود و در حالت مراقبه اسيتراحت کند، منطق مِز دومم از این که مِز اولم مى یکدیگرند. در حالى

زد و اصرار داشت تا پایان جلسه همچنان هوشیار باشم. احتماال چیزى که ویسپات دیده بود و این قدر کار سر باز مى
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توانسييت چیزی که می جود خسييته بود.ى یک مواش شييده بود، همین کشييمکش درونىِ مِزهاى دوگانهى نگرانىمایه

ی یک مرت عصييبی بدخیم به نام جنونِ دومِزی باشييد. برایم عجیب بود که سييروان و ویسييپات هیچ کدام به مقدمه

هاى دیوار به روى یکى از سطوح تخت و نرمِ تعبیه شده بر یکى از خمیدگىی من فرسوده و خسته نشده بودند. اندازه

 «میرم.از زور خستگى دارم مى»: دفتر زاکس خزیدم و گفتم

 «اید؟مگر چه بر سرتان آمده است که اینقدر خسته شده»زاکس گفت: 

احتماال تا حاال بقیه برایتان کلیت ماجرا را  دانم از کجا شييروع کنم.ام که نمىآنقدر چیزهاى وحشييتناك دیده»گفتم: 

 «اند.گفته

دارمای خشيک رخ داده. از مراسيم پرسيتش ایلو و قربانی تعریف کردند که چیزهایی وحشيتناك در »زاکس گفت: 

 «کردن افراد برایش سخن گفتند. اما هردو به عنوان زائرانی معمولی دور از محل اجرای مراسم ایستاده بودند.

 «دهد.آنقدر شلوغ بود که من درست نتوانستم ببینم چه رخ می»سروان گفت: 

ی اصييلی اجرای مراسييم رتا اونقدر کم بود که اگه زیاد به حلقهمن هم همین طور، تعداد آسييگا»ویسييپات گفت: 

 «کردم. تعریف کن چی دیدی رئیس؟شدم جلب توجه مینزدیک می

هزاران هزار نفر بودند. باورکردنى نبود. تقریبا تمام »همین طورى از اولین چیزى که به ذهنم رسييید شييروع کردم: 

 خویشييياوندانگفتند میبودند. تازه همه  آمده ،کردندس زندگى مىمقد هرمدازیمداهایى که در شيييهرهاى نزدیک به 

 «اند.همراه نیاوردهبه شان را مشتاق

 «تا جایی که سروان برایم تعریف کرد این مراسم این قدرها هم برای مردم مهم نیست.»زاکس گفت: 

که در رایانه خوانده بودم بازگو  من چیزهایی را»به سييروان نگاه تندی انداختم و او گوشييهایش را باز کرد و گفت: 

همیشييه در این مراسييم و این که سييوف دوتایى اسييت. کبراى یک  یجشيينکردم. آنجا این طور آمده که این مراسييم 

کنند. خواندن شود و تمام نژادهاى ساکن دارماى خشک هدایایى از این غذاها دریافت مىهایى سنتى پخته مىخوراکى

 «ى است که معموال رواج دارد.سرود و رقصیدن هم کار دیگر
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 «اید؟زده شدهتان است که این طور هیجاننژادانى رقص سنتى همبه خاطر مشاهدهیعنی »زاکس گفت: 

ستاده بودید. معلوم میواى، نه، »گفتم:  سم ای شماها خیلی دور از محل اجرای مرا شاهدش بودم شود  چیزى که من 

 «ربطى به مراسم معمولىِ تولد پیک نداشت.

 «تولد پیک؟»گفت:  زاکس

اى متولد شييده بله، دازیمداها معتقدند پیک، یعنى پیامبر باسييتانىِ ایلو، در چنین لحظه»با کج خلقى توضييیح دادم: 

 «است.

 «خواندند، شنیدم. قشنگ بود!من سرودهایی را که برای تولدش می»ویسپات گفت: 

دانی که کاهنان هنگام خواندن سيييرودها داشيييتند چه کار نمی ولیبله، »هایم را با ناراحتى خواباندم و گفتم: گوش

 «آسگارت را قربانى کردند.یک شان آنها در حین مراسمکردند. می

 «چیکار کردن؟»ویسپات با دمى افراشته گفت: 

شرمندگى گفتم:  شنیدى، »با کمى  سر بریدند.  ،بودمورخ مشهوری هم آسگارت را که گویا  یکدرست  با شمشیر 

 «ها هم بودند، چهار تا از مادران مقدس را روی هرم جلوی چشم ما سر بریدند.قضیه فقط این نیست. ارهاتتازه، 

اما کشتن موجودات هوشمند در مراسم دینى حتا در امپراتورى »گفت:  که انگار دچار حالت تهوع شده بود،زاکس 

 «هم ممنوع است.

اش شعارهاى تبلیِاتى است. سربازان مولوك هم آنجا حضور مهها را فراموش کنید. اینها هاین حرف»: سروان گفت

سته سم قربانى نکردند. برعکس، در نوعى رقص د شتند و هیچ کارى براى جلوگیرى از مرا جمعى که به افتخار پیک دا

 «شد شرکت کردند و همراه بقیه در آسمان پیچ و تاب خوردند.برگزار مى

 «کشتن؟ رو آسگارت ونآخه چرا ا»ویسپات گفت: 

شمگین و دیوانه»گفتم:  شتم با دیدن جمعیت خ ست نفهمیدم. از وقتى پایم را روى دارما گذا ستش، در اى که از را

شده بود، یکه خوردم صب کور  سانى که من در آنجا  .زور تع خاطرات کمى را از این هذیان همگانى به خاطر دارم. ک
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سانى که  شباهتى به ک شتند. حتا یک دازیمداى معقول و منطقى هم بین پیش دیده بودم هاالسدیدم هیچ  شان پیدا ندا

جویى را در شييد از زیر کالهخودها، برق نفرت و کینهرا پوشييیده بودند و مى ی ایلوشييد. همه لباس رسييمى فرقهنمى

شدند. مى ها  هم در بین پیروان این آیین جدید دیدهخود آسگارتای از عدهتر از همه این که شان دید. عجیبچشمان

سم را انجام مى صلى که مرا ستیاران ا صال د سگارت بودنددادا شاخدار و ند، آ شفاف پیروان  ردای. آنها هم کالهخود 

 کاهن اعظم را بر تن داشتند.

 «؟ی که خودت و سروان همیشه بر سر داریدکالهخودهمین مثل »گفت:  زاکس

ها  هم از آن سيينتى دازیمداهاسييت. اما ندیده بودم آسييگارتهاى بله، مثل همین. البته این یکى از پوشييش»گفتم: 

 «استفاده کنند.

ی ما مثل شييما از الكِ به ماها نمیاد. کله. اصييال کالهخود سيينگینى مثل این همین طورمن هم »ویسييپات گفت: 

شون بذارن. از دیدن ا سر سگارتها کالهخود  شتمون بیرون نیومده.برای همین هم هیچ وقت ندیده بودم آ صحنه پ ین 

 «توی دارما تعجب کردم.

با چشييمان متحرکم نگاهی به سييروان انداختم و دیدم که در فکر فرو رفته و معلوم اسييت تضييادی بین مِز اول و  

کرد و ناگهان در البالی امواج خستگی و سستی که مِز دومش پدیدار شده. مِز اولم عالیمی هشدار دهنده صادر می

 ی یک من است.به این یقینِ قطعی رسیدم که او همان دشمنِ شماره برد،اولم را در خود فرو می

 «شما چطور سروان؟»ناگهان به سوی او چرخیدم و گفتم: 

سروان یکه خورد و گوشهایش را به شکلی ناخودآگاه به عالمت پاسخ به تهدید باز کرد. بعد از این حرکت تندش 

 «من؟ من چه؟ سرگرد؟». گفت: پشیمان شد و سعی کرد آرامش خود را به دست بیاورد

شدم. گفتم: از این که به جای رئیس، مرابا عنوان اداری صبانی  شتر ع شما چیزی را در آنجا »ام خطاب کرده بود، بی

 «ندیدید که باعث تعجبتان شود؟ خیلی ساکت هستید.
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از حرفهایی که بین مردم رد نه، من بین هیاهوی جمعیت گیر کردم و اصال نتوانستم به معبد نزدیک شوم. اما »گفت: 

 «شد، همان چیزهایی را فهمیدم که شما اشاره کردید.و بدل می

کشييید. مطمئن بودم او را در تراوید. تصييویری در گوشييه و کنار مِز اولم سييرك میاز بدنش بوی دروغ بیرون می

ست به یاد نمی صلی دیده بودم. اما در ضای داخلی معبد ا ضورش را در بخش می آوردم در کجا. معلوم بودف خواهد ح

 توانست داشته باشد. مرکزی معبد انکار کند، و این فقط یک معنا می

 «ای، برو و کمی استراحت کن.خوب، سرگرد، انگار واقعا خسته شده»ی افکارم را برید و گفت: زاکس رشته

های یماهزوهات مثل رشتهآره، رئیس، سه چهارتا از با»ویسپات هم با هر سه چشمِ سرخش چشمکی زد و گفت: 

 «ی رگا روی زمین ولو شده. بیا بریم یه مراقبتی برای خودت بکن...پرنده

آنقدر خسته بودم که حوصله نداشتم فرق مراقبه و مراقبت را برای آسگارتِ شوخ و شنگ توضیح بدهم.  حتا حس 

شوخی شتم. رشتهو حالی برای خندیدن به  سگارتها گا از جانوران پرندههای گوشتالود رماهیاش هم ندا ای بودند که آ

شاره به این از هواداران پر و پا قرصشان محسوب می شدند، به خصوص وقتی توسط آشپزی ماهر پخته شده باشد! ا

سگارتها نوعی لطیفه تلقی می اش گرفتم و بال زنان از شد. اما آنقدر حال و روزم خراب بود که نادیدهغذا در فرهنگ آ

ام را به حسياب دشيواری ماموریتی که از سير گذرانده س خارج شيدم، با این امید که ابراز احترام نصيفه نیمهدفتر زاک

 بودم، بگذارد. 

 فارناژ 
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 همستگان  -بیست و دو روز پیش از پايان -يک روز بعد

شکل شیده بودند و به  صف ک شادمانی خود را نمایش میها و افرادم در برابرم  شاخدراز که زبانهای گوناگون  دادند. 

دار را درسييت کرده بود. گنجید و با دمِ درازش شييکلی زاویهرهبری عملیات را بر عهده داشييت، در پوسييت خود نمی

مه جا ها، هونوها، و باسوگاها هم در هی زیادی از دازیمداهای دیگر در پشت سر او صف بسته بودند، و مالکوسعده

ست نمیدیده می سوگاهای ابله بودند که در ستیم، و بیشدند. در این بین فقط با شحال ه تفاوت با فهمیدند چرا ما خو

 زدند. کرد، در گوشه و کنار پرسه میهایی که از آن اسید چکه میدماغ

شه حرکت میچاالك حتا غامباراك هم  شانهتر از همی سپیکرد و ن شمانِ  شادی در چ شد. وقتی دش دیده میای از 

شييان عالمت ایلو را در هوا وارد تاالر شييدم و از برابر صييفِ پیروانم گذشييتم، همه کرنش کردند و با اندامهای حرکتی

رسم کردند. صدها دست، بازو، شاخک، رشته، و بال با نظم و ترتیب و با وقاری آیینی در هوا جنبیدند و صدها بار نام 

 صوتی و نوری و بویایی به چشم و گوش رسید و به مشامم خورد.  ایلو با زبانهای گوناگونِ

شریفاتی خود را به زمین بکوبد و به همه اجازه صای ت ستن دهد، لحظهغامباراك پیش از آن که ع ای درنگ ی برخا

 «کاهن بزرا پیروز باد.»کرد و بعد همزمان با کوبیدن ته عصا به کفِ سنگی تاالر گفت: 

 همه جا را پر کرد.« ایلو، ایلو»ی ایلو به استقبال این حرفش رفتند و همهمههمه با تکرار نام 

کاهن بزرا، چنان که امر کرده بودید، گروهِ معبد به بانک ژنوم رفت و آنچه »غامباراك با همان لحن رسيمی گفت: 

 «خواستید، به دست آورد.را که می
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 «ی افتخار ایلوی بزرا هستند.که مایهآفرین بر کسانی »بر تخت خود راست تر نشستم و گفتم: 

ی مراحل عملیات فیلم تهیه کردیم تا در بایگانی تاریخ قربان، همان طور که گفته بودید، از کلیه»غامباراك ادامه داد: 

 «مقدس فرقه باقی بماند.

ای این برگزار کرده رفت. اصوال این مراسم را بری مِز اولم داشت کم کم سر میدانستم و حوصلهاینها را خودم می

دیدند با چه مهارتی این بودیم که دسييتیابی به ژنهای هورپاتها را جشيين بگیریم، و همین فیلم را ببینیم. پیروانم اگر می

شييدند. یکی از بالهایم را تا نیمه باز کردم و به این ترتیب کار ناممکن را انجام داده بودیم، در اعتقاد خود اسييتوارتر می

ی تشرفیات بیشتر را ندارم. غامباراك که در فهمیدن حاالت احساسی دازیمداها استاد بود، فوری حوصله نشان دادم که

انگیز خواهیم ببینیم که دالوران ایلوپرست چگونه در این ماموریت شگفتبه همین دلیل اکنون می»قضیه را درز گرفت: 

 «کامیاب شدند.

ای از تاالر درون صييف پیروانم بازگشييت. چند دازیمدا در گوشييه غامباراك با گفتن این حرفها کرنشييی کرد و به

ی کارشان نمودار شد. نور سالن کم مشِول راه انداختن یک دستگاه پخش سه بعدی فیلم بودند. پس از دقایقی، نتیجه

ت و آرام شد. های  صدا در گوشه و کنار سالن به کار افتادند. همه جا برای دقایقی بسیار ساکشد، و بوگیرها و مکنده

 بعد فیلم شروع شد.

روبات فیلمبردار واقعا اثری درخشييان خلق کرده بود. فیلم به قدری واقعی و دقیق بود که گویی با کارگردانی قبلی 

و به طور سفارشی تهیه شده است. شفافیت تصویر سه بعدی چنان بود که گویی ما هم بخشی از صحنه هستیم. البته 

ی خورد و احتماال با سييلیقهها نمیموسييیقی نامفهومی را به فیلم افزوده بود که به صييحنه ی خودشروبات با سييلیقه

ها همخوان بود. چون این دستگاه را در آنجا ساخته بودند. سر و صدای خفیف این موسیقی به قدری نامربوط مولوك

 شان.های گوشم را بستم تا نشنومبود که خیلی زود بخشی از پره
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کرد و ی تک تک اعضای گروه درنگ ی سان دیدن من از گروه حمله شروع شد. دوربین روی چهرهفیلم با صحنه

صویر  شان را به دو زبان معیار جمهوری و امپراتوری در زیر ت سم سم و ر شده این ا سخ  صویر موگای م شت. زیر ت نو

 کرد و به یک زامبی تبدیل شد!  عبارت ظاهر شد: یک موگای، پس از آن که زیر شکنجه اطالعات مورد نیاز را افشا

ستی برای ثبت حقایق خام و بی شن بود که روبوت به را شدار داد که رو ست. مِز دومم ه شده ا تحریف طراحی 

 آوردند.ها بیفتد، وگرنه دمار از روزگارمان در میزودتر تدبیری بیندیشم تا مبادا این فیلم به دست موگای

فت. گروه سييوار خودرویشييان شييدند. همه ردا و کالهخود سييیاه فرقه را در بر فیلم با ضييرباهنگی سييریعتر ادامه یا

داشتند، و تجهیزات مورد نیازشان روی دوش و بدنشان بسته شده بود. جسد موگای با فرمان صوتی شاخدراز حرکت 

 خورد.کرد. وقتی راه افتاد، درست مثل روباتی قدیمی و فرسوده تلوتلو میمی

صحنه هم از مکال شوخیمهچند  شده بود. در این بین  ضای گروه در راه گرفته  ی یک هونو به شرمانههای بیی اع

 اش بستند. شان را بر صدای آرام و خفههای گوشها پرهآور بود که حتا نجسقدری چندش

ی همستگان ای درخشان در دل آسمان تیرهعاقبت گروه به ساختمان بانک ژنوم رسید. برجی بلند و زیبا که مثل نیزه

ی بانک گفته بودند بخش نگهداری ژنوم هورپاتها نزدیک نوك برج قرار دارد. این فرو رفته بود. کارمندان ربوده شيييده

ی شهر امر البته دور از انتظار نبود. تبهکاران شهر پست مدام روشهایی جدید برای نقب زدن و نفوذ به برجهای آراسته

های گرانبهای خود را در طبقات زیرین ساختمان نگهداری کند. عاقلی نبود که داراییکردند. هیچ شهروند باال ابداع می

دانسييتیم ژنوم گرانبهای هورپاتها دقیقا در کجا قرار دارد، بنابراین با اسييتفاده از اطالعاتی که به دسييت آورده بودیم، می

 ویم. شان برقصد داشتیم از بیرون در ساختمان نفوذ کنیم و مستقیم به سر وقت

یه بات فیلمبردار، از زاو به دیوارهرو مل گروه  عالی نزدیک شيييدن خودروی حا مایش داد. ای  ی بیرونی برج را ن

ای اندك از دیوار ساختمان نگه داشت. سراسر سطوح دیوار بانک نسبت به فشار و گرما ی ماهر آن را در فاصلهراننده

انداخت. وقتی خودرو کنار منیتی درونی ساختمان را به کار میی مشکوکی سیستم احساس بود و با دریافت هر نشانه

سييياختمان پهلو گرفت، اعضيييای گروه با نظم و ترتیبی چشيييمگیر به کار پرداختند. ابتدا شييياخدراز و یکی دیگر از 
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زنان توری گرانبهایی از جنس تارهای نوری را بر دیوار سيياختمان گسييتردند. این توری طوری دازیمداهای نجس بال

ی کوری را بر سطح حساس دیوارها پدید کرد و نقطهریزی شده بود که حسگرهای نوری و گرمایی را مختل میبرنامه

شاخدراز ریزه شید تا  شد، های مربوط به برنامهکاریمی آورد. مدتی طول ک ریزی تور را انجام دهد. وقتی کارش تمام 

 ه بود.بخشی از دیوار نسبت به عملیات گروه کرخت و بیحس شد

ی معدنکاری که ارباب آن را بر خودرو سوار بعد، دسته جمعی دست به کار شدند. با یک دستگاه برش لیزری ویژه

صله شکافی بزرا در دیوار ایجاد کردند. در فا ساختمان به بخار کرده بود،  سنگهای محکم  شی از  ی یک بال زدن بخ

شد. حفره شود، به همان راهرویی تبدیل  شدند. ختم میای که دهان گ شد که مورد نظر ما بود. همه از این رخنه وارد 

شد. حرکاتش آنقدر منظم و روان نبود که موگایِ مسخ شده پشت سر همه با دقت و احتیاط توسط باسوگاها حمل می

 خودش بتواند پا به پای دیگران حرکت کند. 

یگاه ژنوم هورپاتها رسیدند. شاخدراز پیشاپیش ی جااعضای گروه حمله در راهروی روشن پیش رفتند، تا به دروازه

ضای گروه حرکت می شاپیش اطالعات کافی در اع ستین فوج از نگهبانان بانک برخورد کند. پی کرد و آماده بود تا با نخ

ر مورد ایشان گردآوری کرده بودیم. از این رو وقتی با آنها روبرو شد، تعجب نکرد. کسانی که نگهبانی از این نقطه را ب

عهده داشيييتند، موجوداتی قلچماق و جنگجو نبودند. به جای گروهانی از آمورگاهای جنگاور، یک فوج از موجوداتی 

ستاده بودند. می شکل و کوچک با نظم و ترتیب کنار هم جلوی دروازه ای سادگی آنها را با یک ردیف مکعب  شد به 

 باشند. شده مین چیدهآمیز بر زی رنگارنگ اشتباه گرفت، که با دقتی وسواسجعبه

برای ما که مدتی طوالنی با کارمندانِ زندانی سييير و کله زده بودیم، این منظره کامال آشييينا بود. آنها کوبا بودند. 

کردند و بزرگترین ای دوردسييت زندگی میموجوداتی به نسييبت کمیاب، و بسييیار بسييیار هوشييمند، که در منظومه

ستادان منطق در کل ک ضیدانان و ا صدفریا شد نکرده بود،  گونهیهان بودند. حتا الروهای  ست ر شان در ی کوبا که مِز

سبه ستدالل منطقی نابِهدر محا ضی و ا شدند، چهار جفت ی الروی خارج میبودند. به محض آن که از مرحله ی ریا

آموختند، و به ان را میزد. آن وقت زبان پیچیده و بِرنج مردمشدست و پای الغر و باریک از اطراف بدنشان بیرون می
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شان برای تمام موجودات دیگر نامفهوم بود؛ اما این موضوع مانع ارتباطشان با شان میانبوهِ جمعیتِ نخبه پیوستند. زبان

 فهمیدند. شد. چون کوباها به سرعت هر زبانی را رمزگشایی کرده و میدیگران نمی

ترین معادالت را در چشييم بر هم زدنی حل اب نبود. پیچیدهی محاسييبه کردن برای کوباها جذهیچ کاری به اندازه

ستانهای منطقی را حل کنند. پدیدهکردند و میمی سازگار چی ستگاه نا ستند همزمان در چند د سائل توان ها را هم مثل م

ای مشييخص دسييت به انتخاب هایی پیچیده بودند که در دامنهفهمیدند. جانداران در چشييمشييان ماشييینریاضييی می

اش را بر اسيياس زدند. به همین خاطر کافی بود هر جاندار هوشييمندی را ده دقیقه ببینند تا رفتار آیندهتارشييان میرف

بینی کنند. مهمترین مراکز جمهوری از همین اسيييتعداد کوباها برای مقابله با دزدان اش پیشالگوی انتخابهای گذشيييته

امنیتی رازی مگو بود. ما هم اگر سيييه چهار نفر از کارمندان  هایکردند. هرچند این حقیقت در دسيييتگاهاسيييتفاده می

 شدیم. ی بانک را تکه تکه نکرده بودیم، از آن خبردار نمیعالیرتبه

کرد. شمار شاخدراز به تنهایی پیش رفت و با کوباها روبرو شد. حضور هر مهاجم اضافی بختِ موفقیتش را کم می

غریب نژادشييان به هم پیوسييته بود. در چشييم بر هم زدنی رفتار هر مهاجمی را  هایشييان با زبانکوباها زیاد بود و ذهن

سبه می سر زدن هر رفتاری را محا سازی و احتمال  سوی دیگر، دایم با رایانهمدل ی بانک در ی کنترل کنندهکردند. از 

ل کنند و دسييترسييی به ارتباط بودند. کافی بود رفتاری تهاجمی را تشييخیص دهند تا سيياز و کار دفاعی بانک را فعا

 مان را ناممکن سازند. هدف

دانستند، این بود که ما بر وجودشان آگاهی داریم، و این که ارباب توانسته بود به رازی مهم اما چیزی که کوباها نمی

کرد. وقتی به تنهایی از پیچ راهرو گذشييت و در موردشييان پی ببرد. شيياخدراز روی همین دو برا برنده حسيياب می

شييان در وضييعیت آماده باش قرار گرفتند. کوباها دسييته جمعی با لحنی یکنواخت و وی کوباها سيير در آورد، همهروبر

بیگانه، رمز ورودت را بده و یا دلیلی بیاور که مجاز به حضيييور در اینجا »شيييدند، گفتند: واژگانی که به دقت ادا می

 «هستی.

 «ام برایتان معمایی بگویم.آمده»شاخدراز گفت: 
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آورد. ای معماگو روبرو شود، فورا بوقهای هشدار را به صدا در میاعدتا هر نگهبانی که هنگام انجام وظیفه با بیگانهق

سیاره دانست. شان به قاچاق مقاالت علمی مشِول بود، این را میاما کوباها عاشق معما بودند. تنها ارباب که مدتی در 

 «غریبه. معمایت را بگو»کوباها با اشتیاق گفتند: 

شا می سینه حبس کردیم. کوباها هر شاخدراز کمی مکث کرد. همراه با او، ما که فیلم را تما سها را در  کردیم نیز نف

سانیِ جفتگیری زوم سرعت میها حل میمعمایی را به آ ستبرد به بانک فهمیدند که با نقشهکردند. بعد هم به  ای برای د

 کردند. بنابراین شاخدراز فقط چند ثانیه وقت داشت. ا فعال میاند و سیستم هشدار بانک رروبرو شده

 «معنای این جمله چیست؟»شاخدراز با فراغ خاطر گفت: 

آری به  -حسيين تو به اتفاق نمک معدنی سييدیم جهان را گرفت»بعد هم با تقلید آشييکارِ حرف زدنِ محقق، گفت: 

 «توان گرفت.اتفاق جهان می

شييد کم کم رگهای حرکت بر جای خود خشييکشييان زده بود. میا نگاه کرد. همه بیبعد هم با کنجکاوی به کوباه

زند. وقتی دوتا از کوباها با لرزشی بر زمین افتادند، کند و بیرون میشان ورم میکبودشان را دید که بر پوست سرِ تخت

 -ست افشای راز خلوتیان کرد!خواشمع می»شاخدراز شادمانه دمش را به الکش کوبید و خواندن شعر را از سر گرفت: 

ایست که خورشید شعله -از این آتش نهفته که در اندامهای میانی بدن من است -شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت

 «در آسمان گرفت...

شاخدراز به  سخت، جان دادند.  شی  شتری از کوباها دست و پا زنان و لرزان بر زمین ریختند و بعد از جنب شمار بی

شان معلوم بود که بیش از چند سه کوبا ستاده بودند. از تپش رگهای کبود شان ای سر جای سختی  سر یی نگاه کرد که با 

 -خواست دم زند از رنگ و بوی دوستاندام تناسلی گیاهان گلدار می»لحظه دوام نخواهند آورد. شاخدراز باز خواند: 

محور زمان چو نقطه عاقبتم در میان  -شييدم!آسييوده در یک گوشييه پرگار می -از غیرت صييبا نفس در دهان گرفت

 «آن روز شوق...-گرفت
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شاخدراز با فرو افتادن آخرین کوبا حرفش را نیمه تمام گذاشت و برگشت و به چشم الکترونیکی روبات فیلمبردار 

دازیمداها  ی تماشاگران فیلم هلهله کردند ونگاهی انداخت و شاخکهایش را مِرورانه به شاخ بلندش زد. در تاالر همه

ضیح آنچه که رخ داده بود، در زیر منظره شویقش کردند. روبات برای تو شگرانه ت ستای ی رقت انگیز با تراوش بوهایی 

ای را حل کنند، ی محقق، کوباها در صيورتی که نتوانند مسيئلهبنابر نظریه»کوباهایی که بر زمین ریخته بودند، نوشيت: 

شِول ح شعار دیوان که از خواهند مرد، و در زمانی که م ستند، کار دیگری نخواهند کرد. بنا بر نظر محقق، ا ل معما ه

 «دانشمندان زمینی بوده برای این موجودات غیرقابل درك است.

بار دیگر نفیر تشویق حاضرات برخاست. شاخدراز و دیگران به این ترتیب از روی جسد کوباها گذشتند، بی آن که 

 خبردار شود. سیستم دفاعی بانک از وجودشان 

کرد، در اینجا بود که موگای مسخ شده را به راه انداختند. موگای که مثل یک عروسک کوکی به زمختی حرکت می

به طرف جایگاه تعیین هویت پیش رفت. آنقدر صبر کرد تا پرتوهای شناسنده مجاز بودنِ ورودش را تایید کنند. قبل از 

دانستیم در این روز و ساعت باید به بانک سرکشی اش به ما داده بود و مییی کارمرا اطالعاتی کامل در مورد برنامه

شه و کنار  سوده بودند. اما از این لحظه به بعد با جنب و جوش در گو شاخدراز و افراد همراهش تا اینجای کار آ کند. 

شدنِ رخنه شوده  صورت دیر یا زود به گ ساختمان به هر  سگرهای  ضع گرفتند. ح برد و ورود ار پی میای در دیومو

کرد. طبق ی مسييیرهای خروجی را مسييدود میبسييت و همهموگای به بخش ژنهای حفاظت شييده را با آن جمع می

 ی ما موگای پیش از این که چنین اتفاقی بیفتد، دوازده دقیقه وقت داشت تا ژنوم را برای ما بیاورد. محاسبه

د شد که انباشته از پرتوهای مرگزای گاما بود. تنها بدن شناسایی اش از راهرویی رموگای با همان حرکات مکانیکی

ی او بود که در غالفی محافظ از خطر مصيييون بود. پرتوها به قدری مرگبار بودند که حتا روبات فیلمبردار هم شيييده

ار آویخته توانسييت دنبال موگای برود. موگای در راهرو از نظرها گم شييد، و شيياخدراز و یارانش که بر در و دیونمی

شتش ماندند. از عالمتهایی که بین شانهشان رد و بدل میبودند و منتظر بازگ شک و تردید در شد معلوم بود ن هایی از 

 اند. سیستم امنیتی بانک دیده
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ای را در دست داشت. داخل کره ظرفی ای شیشهموگای درست ده دقیقه بعد از دروازه عبور کرد، در حالی که کره

شت، که ژنوم هورپاتها را در خود نگه میپر از  سرعت ظرف را از موگای مایعی آبی رنگ قرار دا شاخدراز به  شت.  دا

ی روی دیوار پرید. یک گرفت و آن را به دسييت یک دازیمدا داد. او هم با بیشييترین توانش بال زد و  به سييمت حفره

ما منتقل کند. تا اینجای کار عملیات با پیروزی پایان  خودروی کوچک تندرو در آنجا منتظرش بود تا ژنوم را به پایگاه

یافته بود. اما هنوز چند خرده کاری باقی مانده بود. شيياخدراز با تفنگ پرتوافشييانش بخشييهایی از پوسييت موگای را 

ه اش کنند. بعد او را بسييوزاند و مراکزی تعیین هویت او را از بین برد، طوری که حسييگرهای بانک نتوانند شييناسييایی

شاهده شد. م ی سمت راهرویی که تازه از آن بیرون آمده بود، هل داد. موگای تلو تلو خوران پیش رفت و وارد تونل 

آورد، بسیار تکان دهنده بود. حسگرهای تونل او را غریبه دانستند و آنچه که سیستم امنیتی بانک بر سر دزدان ناشی می

شم بر ه سی آماج پرتوهای گاما قرارش دادند. در چ شد. به این ترتیب ک شید و به بخار تبدیل  م زدنی بدن موگای جو

 ماندیم.ها مصون میبرد و از انتقامجویی موگایبه روش نفوذمان در بانک ژنوم پی نمی

در این هنگام پیامی از خودرو به گروه حمله مخابره شيييد. سيييیسيييتم امنیتی بانک به کار افتاده بود و گروهانی از 

آمدند. شيياخدراز و یارانش به سييرعت به سييوی خودرو پرواز کردند و به سييرعت به آن طرف می روباتهای نگهبان

سوی معبد بودند. روبات فیلمبردار،  شتند. چند لحظه بعد همگی در حال پرواز به  شان جا گذا سر شت  سوگاها را پ با

ظم از روباتهای هشيييت پا که به ی تصييياویر ادامه داد. در چشيييم به هم زدنی یک ردیفِ منهمان جا ماند و به مخابره

های قوی مجهز بودند، از دیوارهای بانک باال آمدند و به محل شکافته شدن دیوار رسیدند. گروهی دیگر از آنها، مکنده

از داخل سيياختمان به آن سييو آمدند و باسييوگاها که با بالهت تمام همان طور منتظر مانده بودند، با آنها درگیر شييدند. 

 ارزید. های احتمالی به بانک برده بودیم، اما برگرداندنشان به زحمتش نمیرای روز مبادا و درگیریباسوگاها را ب

باسوگاها در برابر روباتهای نگهبان خشن و جنگجو بختی برای پیروزی نداشتند. هنوز چند شلیک بینشان رد و بدل 

نشيييده بود که همه با بدنهای تکه پاره بر زمین ریختند، و از میان رفتند. روبات فیلمبردار هم در این معرکه هدف قرار 

  پایان یافت.  گرفت. چون ارسال تصاویرش ناگهان قطع شد، و فیلم
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شاخدراز پیش آمد و کره شهپس از پایان گرفتن فیلم،  شی ر دوقتی آن را  ای حاوی ژنوم هورپاتها را برایم آورد.ی 

ی آیین انع توسعهدست گرفتم، با دلی شکرگذار از ایلوی بزرا، اطمینان یافتم که دیگر هیچ نیرویی قادر نخواهد بود م

 مقدس ما شود. 

  

 هورپات
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 همستگان -پیش از پايانبیست و يک روز  -يک روز بعد

ستور زبان  شت. در حالی که با همان د شفته بود که حرف زدنِ منطقی با او امکان ندا شمگین و برآ زاکس به قدری خ

سوهرانمودبانه سهمان فریاد میهایش را در گوشها جملهی  ضطراری باال و پایین رفت و زد، بارها در اتاق جل های ا

سباب و اثاثیه شده بود که هیچ کدام از ما جرات چندین و چند بار به تمام ا ی اطرافش تنه زد. آنقدر عصبانی و تندخو 

 « شما افسرانی کامال ناکارآمد و ناشایست هستید.»نکردیم با او حرف بزنیم. برای دهمین بار نعره زنان گفت: 

کرد مین بار هنگام رد شييدن از کنار ویسييپات دمش را لگد کرد. ویسييپات که از صييبح ادعا میبعد هم برای چهار

شانه اش را از پشت آن دید. شد چهرهاش کشیده بود و نمیسردرد بدی دارد، یک کاله ضد درد بزرا را روی سر و 

شار جثه شتم که ف شک ندا سرش رااما  شده تا ناراحتی  سوهران بر دمش باعث  سنگین  سوتر،  ی  از یاد ببرد. کمی آن

کرد. این نشست به دستور ی پلیس را نگاه میاش ایستاده بود و جوش و خروش فرماندهکومات با همان حالت اشرافی

 او تشکیل شده بود.

شت گردنش  شمِ یکتای انگلی که پ شتش را به من کرد، دیدم چ شار آورده بود که وقتی پ زاکس آنقدر به خودش ف

سبیده دو دو  ست بدهد. در این میچ شود و ارتباط خود را با مِزِ او از د شار بیهوش  شدت ف ست که از  زند و االن ا

ماندند. خواستم به حرکت بر جای خود باقی میشدند و برای مدتی بیها دچار حالتی نزدیک به غش میموارد سوهران

شدار بدهم. اما انگار خودش بو برد که به زودی حالش به هم خواهد خورد. چون  سرهنگِ تندخویمان در این مورد ه
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روم. باید از این اتاق بیرون بروم. شيييما را به حال من دارم از هوش می»کشيييید، گفت: ی فریادهایی که میدر ادامه

 «گذارم...خودتان می

کومات اما،  بعد هم بار دیگر به دیوار تنه زد و از اتاق خارج شد. من و سروان و ویسپات نفسی به راحتی کشیدیم.

 انگار از رفتن زاکس ناراضی بود.

شگی سادگی همی ضددرد با همان  سپات از زیر نقاب  صبانی بود. من گفتم االن غش »اش گفت: وی اوف، چقدر ع

 «کنه.می

 بعد هم دستی به دمش کشید و آن را با حالتی دلسوزانه در بِل گرفت.

ر زمانی که ما در دارما هستیم، به بانک ژنوم دستبرد کرد درست دحق هم داشت. چه کسی فکر می»سروان گفت: 

 «بزنند؟

سته بودم با گوش و شاخکِ تیز مراقب بانک من فکرش را می»گفتم:  کردم، سروان، اگر خاطرتان باشد از شما خوا

 «باشید..

شت و گفت:  شهایش را برافرا کرده بودید را با با کمال احترام، قربان، ماموریتی که برایم در بانک تعیین »سروان گو

ستبرد جلوگیری کند. دزدها به ابزار دقت و درستی تمام انجام دادم. نه من و نه هیچ کس دیگری نمی ست از این د توان

شته که کسی بتواند بدون تحریک  و وسایلی مجهز بودند که کامال برای ما ناشناخته است. در هیچ دستبردی سابقه ندا

سد کوباها بگذ ستم امنیتی از  ست که یکی از کارمندان عالی رتبهسی شته از این، تردیدی نی شان رد. گذ ست ی بانک همد

 «اند به بخش نگهداری ژنوم هورپاتها نزدیک شوند.توانستهبوده است. بدون کمک او نمی

 « بهتر است به جای متهم کردن یکدیگر به حل مسئله بپردازید.»کومات دخالت کرد و گفت: 

صبحِ آن روز، پروندهی میدمم را دور پایه شودم زی که جلویم بود حلقه کردم. برای چندمین بار از  ی روبرویم را گ

آوری دانستیم. معلوم بود که برای ورود به بانک از فنو گزارش دستبرد به بانک را از نظر گذراندم. تقریبا هیچ چیز نمی

شرفته سته بودند دیوار حساس باپی ستفاده کرده بودند و توان نک را بیحس کنند. با این وجود، معلوم نبود چگونه به ای ا
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ی بانک باید همدسييتشييان بوده رتبهجای ژنوم هورپاتها پی برده بودند. تنها توضييیح همین بود. یکی از کارمندان علی

 باشد.

اند. ناپدید شدهی یک ماهِ قبل از دستبرد این طور که در این پرونده آمده، ده نفر از کارمندان بانک در فاصله "گفتم:

سته سی بوده که ژنها را از دوربینهای مدارب شهای بانک بوده، ک شان داده که یک موگای که مدیر یکی از بخ ی بانک ن

 "کند.بینیم یک موگای با ایلوپرستها همکاری میجایگاهشان خارج کرده. این اولین بار است که می

ای پایبند نیسيتند. چه رسيد به ها به هیچ آیین و عقیدهیاین برای من هم خیلی عجیب اسيت. موگا "کومات گفت:

 "این که ایلوپرست باشند.

 زند. ی قبایل صحرانشینِ اوختار حرف میطوری عبارت ایلوپرست را به کار برد که گویی از یک رسمِ وحشیانه

 «کنم موگای همکارشان بوده باشد.قربان، من فکر نمی»سروان گفت: 

سپات گفت:  شده. اما، ب»وی صراحت داره... یه موگای بوده که رفته توی بخش حفاظت  ایگانی بانک در این مورد 

شون می شی کرده... این ن ست بودن. بعد هم یک موگای دیگه همونجا خودک ست کم دو تا موگای با اونا همد ده که د

شتباهی رفته توی راهروی پر از پرتو گاما و همونجا مرده. اولی اما جزد کارمن سته بره یکی ا دان قابل اعتماد بوده و تون

 «ژنها رو بدزده...

ی نه کارمندی که اسمشان توانسته همدستشان باشد. او هم به همراه بقیهدقیقا به همین دلیل او نمی»سروان گفت: 

شده ست به طریقی او را مجبور کردهدر پرونده آمده، دزدیده  کنم ن فکر میدانید، ماند این کار را بکند. میاند. معلوم ا

دو موگای در کار نباشيييند. فقط یک موگای بوده که ابتدای کار رفته و ژنها را دزدیده، بعد هم به شيييکلی بخشيييهای 

 «شناسایی روئ بدنش را از بین برده و وارد راهرو شده و خودکشی کرده.

ست؟ موگایاین دیگر چه نوع فرضیه»کومات اعترات کرد:  سیی نامعقولی ا سبهها موجودات ب گری ار عاقل و محا

هسييتند. چطور ممکن اسييت یکی از آنها بعد از این که دزدی را به انجام رسيياند خودش را به کشييتن بدهد؟ تازه، چه 
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ستگان را به همکاری با دزدها وا چیزی می شد که یک موگای مدیر در بانک ژنوم هم سه کننده با سو سته آنقدر و توان

 «دارد؟

اش را گروگان اند. شاید یکی از اعضای خانوادهزنم به نوعی او را مجبور کردهحدس می دانم. امانمی»سروان گفت: 

 «گرفته یا مِزش را دستکاری کرده باشند.

سروان میبه فکر فرو رفتم و ناگهان جرقه شید. حرفهایی که  زد روی هم رفته معقول بود. اما ای در مِز دومم درخ

 «اند؟ن جالب نیست درست وقتی که ما از دارما برگشتیم این دستبرد را انجام دادهبرایتا»لنگید. گفتم: یک جای کار می

سپات گفت:  سی ما رو می»وی سو کنه. حتما فهمیدن ما تازه از دارما اومدیم قربون، من که گفتم توی اداره یه نفر جا

 «شون مناسب دیدن.و حال و رمق نداریم و وقت رو برای اجرای نقشه

 «توانستیم جلویشان را بگیریم.نیست. همون طور که سروان گفت، نقشه آنقدر کامل بوده که ما نمی فقط این»گفتم: 

 «اند؟پس چرا زمانش را این طور انتخاب کرده»سروان گفت: 

 «ببینم، سروان تو چطور به این نتیجه رسیدی که دو تا موگایِ فیلم بانک یکی هستند؟»به جای پاسخ پرسیدم: 

 «فهمم. حدس زدم...منظورتان را نمی»گفت:  سروان برآشفته

ترین چیزی که با دیدن فیلم این حدس بیش از حد هوشييمندانه بود. در ضييمن، دور از ذهن هم بود. طبیعی»گفتم: 

ست که موگایبانک به ذهن می سد این ا ستها همکاری میر شما منبعی اطالعاتی ها هم دارند با ایلوپر کنند. گمان کنم 

 «گویم؟اید. درست میهای او به دست آوردهین حدس را بر اساس گفتهدارید که ا

سیخ کرد و گفت:  شهایش را  ست. من یک منبع اطالعاتی خوب پیدا کرده»سروان گو ست ا ام. یک خوب، بله، در

 «نجس که در گروه ایلوپرستها نفوذ کرده است.

کنید او به شيييما کنید؟ چرا فکر میو اعتماد مییک نجس. که با ایلوپرسيييتها هم ارتباط دارد. چطور به ا»گفتم: 

 «دهد، و در ضمن، چقدر حواستان جمع است که او از شما اطالعاتی در مورد کارهای ما نگیرد؟اطالعات درست می
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سرار اداره نزد ایلوپرستها متهم دارید مرا به بی»سروان گوشهایش را تیز کرد و خشمگینانه گفت:  کفایتی و افشای ا

 «د؟کنیمی

توانستند در زمانی که گروهِ ما در دارما بود عملیاتشان را اند، میکسانی که به بانک دستبرد زده»مکثی کردم و گفتم: 

اند. با ی امنیت وجود دارد، به احتمال زیاد از این سييفر ما خبردار بودهانجام دهند. با فرت این که جاسييوسييی در اداره

 «م و بعد دست به کار شدند.وجود این صبر کردند تا ما برگردی

 «ترین حالت آن است که اصال از سفر ما خبردار نشده باشند.محتمل»سروان گفت: 

 «شان از سفر بازگردد.اند تا یکی از همدستانِ مهماحتمال دیگر آن است که منتظر مانده»گفتم: 

طوری حرف »ن خیره شد و گفت: زد، به مسروان با چشمان مرکب درشتش که بدگمانی و ناباوری در آن موج می

 «زنید انگار آن افسر خائن من هستم.می

به عنوان یک مامور پلیس خبر دارید که باید به همه مشييکوك »فقط برای این که ببینم واکنشييش چیسييت، گفتم: 

  «بود...

آخر دمش را  اش را چطور ابراز کند.سروان برای یک دقیقه سکوت کرد. معلوم بود در مانده که خشم و سردرگمی

شيييما دارید از حد خودتان تجاوز »با لحنی توهین آمیز بر الك پشيييتش کوفت و بال زنان به هوا برخاسيييت و گفت: 

ست ندارید می شما دو شک ندارم  شته که  سرگرد. همین منبع اطالعاتی چیزهای دیگری هم در اختیار من گذا کنید، 

گردم تا حدسييهایی را که دارم تایید کنم. آن وقت هایی دقیق میهافشييا شييوند. فقط این را بدانید که من به دنبال برگ

 «ام یا شما...کردهشود من اشتباه میمعلوم می

شد. یک بی سر مودبی مانند او بعید بود. به سروان این را گفت و بال زنان از اتاق خارج  ادبی دور از انتظار که از اف

 اتاق حضور داشت.ای مانند کومات در خصوص وقتی مقام بلندپایه
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گردیم خودش است. گمان کنم خائنی که دنبالش می»آگینش در راهرو محو شود. بعد گفتم: صبر کردم تا بوی خشم

شته.  ضور دا شده که او در محل ماموریتش ح سئول نگهبانی از بانک بوده و دزدی در زمانی انجام  شد. او م خودش با

 «بود...ها هم آنجا موقع حمله به شهر ارهات

شدت در فکر فرو رفته بود، گفت:  سیار »کومات که به  شی موگای گفت ب با این وجود چیزهایی که در مورد خودک

 «  ها را به انجام این کار وادار کرده و بعد هم او را کشته باشند؟قابل توجه بود. یعنی ممکن است یکی از موگای

شی از یالهای سپیدش نمایان شد. بعد از همان زیر با صدایی ویسپات کاله ضد دردش را بر سر جا به جا کرد. بخ

قربون. حدس سيييرگرد رو جدی بگیرین. تازه، منم یه چیزی پیدا کردم »نمود، گفت: آمیز میاش اغراقکه لحن عامیانه

سروان متصله پیدا کنم؟ فور شما بگم. یادتونه به من دستور داده بودین خبرچین نجسی رو که به  ی به چند که باید به 

نفر موضوع رو سپردم. مدتی که ما دارما بودیم. اونا به یه نتایجی رسیدن. وقتی برگشتیم منو تو جریان گذاشتن. حدس 

 «شما در مورد سروان درست بوده، انگار...

سروان می»گفتم:  سی که  سی وجود گوید از او اطالعات میای بابا، حرف بزن. آن نج صال چنین ک ست؟ ا گیرد، کی

 «دهد؟داند به اسمِ او به خوردمان می«د یا او دارد چیزهایی را که میدار

ی جالبی هم با او دارد. در واقع یکی از تاجران نجسِ شهر هست که نه، قربان، وجود دارد و رابطه»ویسپات گفت: 

ست. می سروان ا سیار نزدیک  ست ب سوب میدو ن نجس اش. یعنی آشود. عموی ناتنیدانید چرا؟ چون عمویش مح

 «یکی از سه دازیمدایی بوده که هنگام تخمگذاریِ...

له، معنی عمو را می»حرفش را قطع کردم و گفتم:  له، ب ها بیب ادبی تلقی دانم. حرف زدن در این مورد بین دازیمدا

 «شود.می

حال قضیه بیشتر  ادبی بزرگی بود. صرفِ وجود نجسها توهینی بود به نژاد اصیل دازیمدا. با ایندر واقع هم این بی

کنند. از این بیخ پیدا کرده بود و گزارشهایی در دست بود که بعضی از نجسها و دازیمداهای اصیل با هم جفتگیری می

ی یعنی گاهی یکی دو تا از دازیمداهایی که قرار بود برای جفتگیری سه نفره و تخمگذاری دور هم جمع شوند، به رده
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آمد، اما همیشييه ننگ داشييتن والدی نجس را بر دوش رد فرزندی عادی به دنیا مینجسييها تعلق داشييتند. در این موا

شتند، عمو یا خاله میمی ضور دا شان ح سم تخمگذاری والد شید. دازیمداها آن دونفری را که در مرا نامیدند.  این که ک

شرم سروان چنین  ستگاه خانوادگی  ست، از طرفی دلم را خنک میخا شانگر خطری بزرا کرد و از طرف دیگآور ا ر ن

 ی امنیت رخنه بود. برای اداره

 «گیره.بخشین. به هر صورت. سروان اطالعات رو از عموش میآهان... می»ویسپات گفت: 

 «عموی سروان به موضوع چه ربطی دارد؟»کومات گفت: 

ضیح دادم:  ست می»تو شتن عموی نجس به معنیِ مربوط بوحاال همه چیز به هم چفت و ب ی دن با جامعهشود. دا

شکارا با گروههایی که از هواداران  ستی ندارد. آ ستگاه خانوادگی پاك و در سروان خا ست.  سها و احتماال ارباب ا نج

خواستیم به ایلوپرستان هستند مربوط است. دستبرد به بانک زمانی انجام شده که او در محل ماموریتش بوده. وقتی می

همسيييتگان برای نگهبانی از بانک باقی بگذارم، اما خودش پافشييياری کرد تا  خواسيييتم او را دردارما برویم من می

دانسته اگر در زمان غیبت ما و حضور او دستبرد انجام شود، لو خواهد رفت. اگر او نقشی در همراهمان بیاید. حتما می

و صييبر کرد تا ما برگردیم، دسييتبرد نداشييت، بهترین موقع برای کاهن این بود که در غیاب ما به بانک حمله کند. اما ا

ست به یاد دارم که وقتی در بخش مرکزی  شته از این، من در ضروری بوده. گذ سروان برای عملیاتش  ضور  یعنی ح

کردم، برای یک نظر او را دیدم. او هم آنجا بود، اما خاطراتم به معبد ایسييتاده بودم و داشييتم مراسييم قربانی را نگاه می

گفت وارد آن ناحیه از معبد نشده. کرد و میمِشوش است. به هر حال، خودش انکار میخاطر خشونتی که لمس کردم 

 «خوب، چرا این حرف را زد؟

 «آره، رئیس، میشه فرت کرد که خائن باشه.»ویسپات گفت: 

شده. حدس می»گفتم:  شمِ من، خائن بودنش که قطعی  سرخ چ ستِ  شد. او مینه، دو ست زنم او خودِ کاهن با بای

موقع برگزاری مراسم در دارما باشد. برای همین هم اصرار داشته با ما بیاید. زمان برگزاری مراسم را هم او به من خبر 

داد. با وجود این که مناظر خونین درون معبد را دیده بود، مثل من دچار آشيييفتگی نشيييد. آنچه که من دیدم به قدری 
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را پاك کرد. اما روی او هیچ اثری نداشييت. معنایش این اسييت که خودش ام رویم تاثیر گذاشييت که بخشييی از حافظه

 «کاهن است. برای همین هم در مورد دستبرد به بانک این قدر اطالعات داشت.

سرعت حرکت کرد و رگهای باد کرده صورتش کومات به  ستی به خارهای روی  اش را به ارتعاش در آورد. بعد د

رسد که تردیدی در خائن بودن سروان باقی نمانده باشد. او رخشانی بود. به نظر میگیری بسیار دنتیجه»کشید و گفت: 

 «را دستگیر کنید.

سپات دمش را به دیوار کوبید و گفت:  ستا ژن»وی ست حاال که ایلوپر ست آره، باید بجنبیم. هیچ بعید نی وم رو به د

 «آوردن، بذاره و در بره.

ان را بردار و به سييراغش برو. هم خودش و هم آن عموی نجسييش را بله، ویسييپات، زود باش، یک گروه»گفتم: 

 «دستگیر کن. اگر مقاومت کرد یا سعی کرد فرار کند، به او تیراندازی کنید...

  

 خوندو
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 بیست روز پیش از پايان همستگان -يک روز بعد

زده بودند به محرم راز من تبدیل شييده بودند. خودِ ارباب موجود ارباب و پسييرش بعد از دسييتبردی که به بانک ژنوم 

قدرتمند و با نفوذی بود که در همان روزهای اولِ آغاز ماموریتم اعتماد مرا به خود جلب کرده بود،. البته این مانع از 

صييل کنم. ارباب همان اش اطمینان حاآن نشييد که مثل دیگران، ایمانی خدشييه ناپذیر را به او تحمیل کنم و از وفاداری

هنگامی که پیشيينهاد نمایندگان امپراتور برای همکاری با مرا پذیرفت، دازیمدایی سييالخورده و فرتوت بود. از این رو 

رسید. اما آن روز که با خرسندی مان و دستکاری مِزش، کمی گیج و خرفت به نظر میپس از گرویدن رسمی به آیین

 شد. دش را دور آن پیچیده بود، اثری از این سالخوردگی و بالهت در او دیده نمیبه ستونی تکیه کرده و پاهای بلن

شت با بازوهای انتهای بدنش الکش را با مایعی تمیز  سته بود و دا ش ستون دیگری ن سرحال بر  شاخدراز، قبراق و 

یدا کرده بود و من انداخت. این هم مد جدیدی بود که به تازگی در میان نجسيييهای همسيييتگان رواج پکننده برق می

 پسندیدم.چندان آن را نمی

ستانه ضور ناظر توی ذوق میدر این جمعِ دو سته بود، و از بدنش ی دازیمداها، ح ش سکویی ن زد. طبق معمول بر 

انداخته بود و اطمینان داشتم حتا  پوش معلوم نبود. کالهش روی سر و صورتش سایهی شنلچیزی جز یک هیکل تیره

شعلی برق صورتش میاگر م شده نمیگرفتیم، چیزی جز یک نقاب منبتی را هم جلوی  شتم کاری  دیدیم. تردیدی ندا
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ی خودش را پنهان که این موجود مرموز در جمهوری فرد سرشناسی است، وگرنه دلیلی نداشت با این وسواس چهره

اش در کافی بود فعالیتهای مخفیانه کند. ناگفته نماند که موقعیتش به عنوان ناظر امپراتور هم خیلی دردسيييرسييياز بود.

ستقیم در امور  شود تا دنیاهای زیادی به نبرد با یکدیگر برخیزند. به ویژه که ناظر به دخالتِ م پایتخت جمهوری فاش 

شته بود. به هر صورت هویتش را به قدری خوب از ما پنهان کرده بود که هیچ حدسی در  داخلی همستگان همت گما

توانست به یکی دو جین نژاد مختلف تعلق داشته باشد. در عین حال ممکن بود کل و هیکلش می موردش نداشتم. بدن

 بینی هدایت شود. دیدیم روباتی باشد که مثل یک خودروی دست و پا دار توسط جانداری ذرههیکلی که می

بی حد و حسييابی داشييت. وقتی  نژادانم بگذرانم. اما ناظر نفوذ و اقتداردادم این مهمانی کوچک را با همترجیح می

گرفت مرا ببیند و در مجلسِ ما بنشیند، کسی جرات نداشت با او شد و تصمیم میاش در معبد پیدا میناگهان سر و کله

 مخالفت کند.

ی شييومی شييبیه بود که بر جمع ما افتاده باشييد. معلوم بود که ارباب و زد. بیشييتر به سييایهناظر خیلی کم حرف می

 کنند. در حضورش احساس ناراحتی می شاخدراز هم

کاهن بزرا، من واقعا از کاری که پسيييرم انجام »ارباب بازوهایش را با تکلف حلقه کرد و برای دهمین بار گفت: 

 «داده مِرور و شادمان هستم.

وی آن را اش پرزهای ریزِ ربعد هم با وقار شيياخکهایش را پایین آورد و با رد کردنش از بین دندانهای درازِ نجسييی

شاره شاخدراز با ا شمهای مرکب بزرگش را برای لحظهصاف و مرتب کرد.  شه از این که ی پدرش چ ست. همی ای ب

ضور دیگران از او تعریف کند ناراحت می سته بود و ممکن بود این ارباب در ح ش صوص وقتی ناظر آنجا ن شد. به خ

 حرف را به هر شکلی تفسیر کند.

آری، عملیات بسييیار حسيياب شييده و دقیق بود. به خصييوص دیدن فیلم »ود، گفت: ناظر گرچه مخاطب ارباب نب

 « ها را در جمهوری آشفته خواهد کرد.دستبرد برایم بسیار جالب بود. مطمئنم که اگر منتشر شود خیلی
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به چیز خوبی اشييياره می که معلوم نبود  بان آوردن آخرین جمالت طوری بود  گام بر ز ما را ازلحنش هن یا  ند   ک

ی حرف او دانسيييت چه بگوید که دنبالهدهد. برای دقایقی سيييکوت برقرار شيييد. هیچکس نمیای زنهار میمخاطره

 محسوب شود. 

ای زورکی از بویی شييادمانه را به هوا پخش باالخره این سييکوت ناراحت کننده را شييکسييتم و در حالی که فواره

ام. د. با همین گوشيييهای خودم خبرهایی جذاب شييينیدهخوب، دوسيييتان، باید چند خبر را بشييينوی»کردم، گفتم: می

صه سران ادارهخال ستمی امنیت تازه به اقتدار و عظمت ما پی بردهاش این که اف سی ستپاچگی بر کلِ  شان حاکم اند و د

 «بندند.ام دارند تمام مرزها را میشده است. شنیده

شنیده»ارباب خس خس کنان گفت:  شتباه کردید و میهنوز فکر می ام.بله، من هم این خبر را  شما ا ست به کنم  بای

محض دسييتیابی به ژنوم و پیش از این که بتوانند واکنشييی نشييان دهند، همسييتگان را به قصييدِ قلمرو امپراتوری ترك 

 «کردید.می

ی ما تا مرزهای امپراتوری بسييیار زیاد اسييت و ناوگان جمهوری دوسييت من، شييتاب نداشييته باش. فاصييله»گفتم: 

سادگی مرا دنبال کند و از بین ببرد. بزرگترین برا برندهیم سی را بر نینگیختهتواند به  شک ک ست که  ام. ی من این ا

سه نفره شد، بین همان جمعِ  شته با شکی وجود دا شهاگر هم  ست. من نق سخره ا ای دارم که به کمکش خواهم ی م

 «یبم کند.توانست به سادگی از همستگان خارج شوم. بی آن که کسی تعق

شیدید، من به نبوغتان یقین پیدا کرده»شاخدراز گفت:  ستبرد به بانک ک ام. فقط الزم قربان، بعد از طرحی که برای د

شود. البته خودتان است یادآوری کنم که شک و تردید نسبت به اعضای همان گروه سه نفره نیز روز به روز بیشتر می

 «دانید.حتما بیشتر از من می

ترین خبر در این مورد آن اسييت که به لطف سييرگرد، بله، چنین خطری وجود دارد. تازه»رو رفتم و گفتم: به فکر ف

کنم بتوانند به او دست یابند. عمویش نجسِ بانفوذ و ثروتمندی شود. هرچند فکر نمیسروان متهم ردیف اول تلقی می

 «است و او را پنهان خواهد کرد.
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 «کنند.واعد خود را دارد، دیر یا زود هرکس را که بخواهند پیدا میاما شهر پست هم ق»ارباب گفت: 

ای آه، بله، مگر آن که سييروان در اثر حادثه»یک حباب بوی شييورِ غرورآمیز از منافذ زیر الکم بیرون دادم و گفتم: 

 «گردد؟کشته شود. ببینم، به نظر شما کسی دنبال یک مظنونِ مرده می

 ام خندیدیم.ی زیرکانهآور به نقشههایی از بوی خندهفوارهو با سایر دوستانم با 

  

 يونگار
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 همستگان -هجده روز پیش از پايان -دو روز بعد

زدم، ویسييپات در دسييتیابی به سييروان ناکام ماند. طبق گزارشييهایی که از گوشييه و کنار همان طور که حدس می

شد، تا ی امنیت ارسال میی ادارهبه کمک اطالعاتی که دوربینهای پراکنده در سطح شهر به رایانه گردآوری شده بود، و

سروان پس از مکالمه شتیم.  ست دا صدش حدودی ردش را در د شهر زیرین رفته بود. مق ست به  ی تندش با ما یک را

وز سربازان برای دستگیر کردنش به ی نجسی بود که بعدها معلوم شد کسی جز عمویش نیست. وقتی فردای آن رخانه

آنجا رفتند، از خودش و عمویش اثر نیافتند. صيييحنه را طوری ترتیب داده بودند که به یک دزدی مسيييلحانه و خونین 

 شبیه باشد. کل خانه سوخته بود و معلوم بود که بمبی نیرومند در آنجا منفجر شده است. 

سوخته سد  شانی دازیمدا هم در داخل خبقایای دو ج شد که یکی از آنها عالیم و ن ی امنیت را های ادارهانه پیدا 

شان می سروان زمانی بر الك و بازوهای خود حمل شت. همانهایی که  سروان به همراه دا ضیه این بود که  کرد. ظاهر ق

ه بوده باشييد. کرد که ماجرا این گونی امنیت باور نمیمیزبانش در اثر انفجار بمبی کشييته شييده. اما هیچکس در اداره

سایی نبودند، و می شنا سوخته و منهدم قابل  سدهای  سروان میج شند.  شته با سی تعلق دا ستند به هرک ست به توان توان

صل کند و بعد بمبی را در  سایی خود را به بدن یکی از آنها و شنا ساند، عالیم  راحتی دو دازیمدای بیگناه را به قتل بر

 است.  ای مخوف شدهکردند قربانی توطئهمی آنجا منفجر کند. این طوری همه گمان
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صحنه صلی ماجرا بوده و با این  سروان گناهکار ا شتیم که  سپات، اطمینان دا سعی کرده از هم من و هم وی سازی 

اش در این ی احمقانهکرد و از آن نظریههایمان را باور میی امنیت بگریزد. حتا زاکس هم به تدریج حرفچنگ اداره

ستها، دست بر میمورد که م ست و هم مِز متفکر ایلوپر شت. او بر مبنای گزارش روانپزشکان اداره حقق هم کاهن ا دا

اش و گفت محقق به دلیل سفرهای طوالنیکرد کاهن یک دازیمدای دیوانه و موجودی دو شخصیتی است. میفکر می

اند. در نتیجه دومش از هم جدا شييده سييرگردانی مرگبارش در کهکشييان دچار جنون دو مِزی شييده. یعنی مِز اول و

اش است. وقتی ای پنهانی از آن به کاهنی تبدیل شده که قتل و جنایت تفریح شخصیشخصیتش شکاف خورده و الیه

مدارك و دالیل را با هم مرور کردیم، متقاعد شد که افسر هوشمند و زیرکی مثل سروان نامزد بهتری برای کاهن بودن 

ها و مراکز ترابری همستگان فرستادیم و امیدمان را به این بستیم یر سه بعدی او  را به تمام پایانهاست. از این رو تصو

 های پالستیک عمیق برای تِییر هویتش استفاده نکند.گرمان از جراحیکه دشمن حیله

هن دیر یا زود ناچار ای هم برای کنترل مراکز مسييافرتی اعمال شييد. کادر کنار این تدابیر امنیتی، قواعد سييختگیرانه

بود ژنوم گرانبهای هورپاتها را از همسيييتگان خارج کند. خارج شيييدن ژنوم از قلمرو نفوذ ما و افتادنش به دسيييت 

گرفتیم. هم من و هم ویسپات به دلیل التهابی که دستبرد به ای بود که باید به هر قیمتی جلویش را میایلوپرستها فاجعه

شی به پایانه بانک ژنوم آفریده بود، تمام سرک صرف  سس گوناگون میوقت خود را  کردیم. ها و توجیه گروههای تج

دیدیم و اسييتراحتمان به کمترین حد ممکن کاهش یافته بود. ویسييپات به شييکلی کامال حاال دیگر کمتر همدیگر را می

ک آسگارتِ هوشمند اش دست شسته بود و به یکرد و گویی یک شبه از آن بالهت همیشگینامننتظره خوب عمل می

ستم. اما انگار انفجار بمب در خانه شتم او را به تنهایی برای انجام کارها بفر شده بود. در ابتدای کار تردید دا ی تبدیل 

من و دزدیده شييدنِ ژنوم هورپاتها مِزش را تکان داده بود. چون بعد از یکی دو بار محک زدنش دیدم با شييایسييتگی 

 رساند. ههای تجسس و توجیه کردنِ نگهبانان مرزی را به انجام میکامل دارد کارِ پیگیری گرو

 در همین گیر و دار، از جایی نامنتظره خبری مهم به دستم رسید.
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ست می شهر پ شت. چندین بار تالش کرده بود با خانههونوی خبرچینی که در  صیری ندا ی من تماس شناختم، تق

نفجار بمب انجام داده بود. وقتی بعد از پرس و جوی زیاد برای دیدنم به آن بگیرد، اما از بخت بد، این کار را بعد از ا

ی ژالتین ی افسرهای مسئول پروندهام با خاك یکسان شده و بنابراین فکر کرد که من هم مثل بقیهمحله رفت، دید خانه

با او داشت، پیامی داد تا  آن را به من که ارتباطی  ام. با این وجود ناامید نشد و به یکی دیگر از افسران ادارهکشته شده

شتیم هم در  سد. وقتی برگ شید تا خبر به من بر ساند. آن موقع من و گروهم در دارما بودیم. در نتیجه مدتی طول ک بر

در اداره سراغم آمد و  هیاهوی حوادثی که پیش آمد، پاك او را از یاد بردم. به همین دلیل وقتی یکی از افسران سارمات

  هونو را به دستم داد، یکه خوردم.پیامِ

است، و عجله دارد که آن را زودتر به من برساند. کدهای ارتباطی  هونو پیِام داده بود که خبری مهم به دست آورده

صدای هیجاناو را می سرعت با او تماس گرفتم و با  ستم. بنابراین به  ست تا در جایی همدیگر را زدهدان ای از من خوا

یلی اصرار داشت که کسی از ماجرا بو نبرد، و به همین دلیل هم من چیزی به ویسپات نگفتم. باید تنها با هونو ببینیم. خ

ضوع را به زاکس گزارش میکردم و آن وقت اگر چیز به درد بخوری از حرفهایش بیرون میصحبت می دادم. آمد، مو

 گرفت.ویسپات هم خود به خود در جریان قرار می

های کمرنگ در باغهای بلند برایم فرسيييتاده بود به خودیِ خود مبهم بود. خواسيييته بود که در زیر چراغپیامی که 

توانسييتم از این پیام چیزی همدیگر را ببینیم. هونو، با وجود تمام ایرادهایی که داشييت موجود زیرکی بود. فقط من می

ش زمان غروب خورشيييید بزرا همسيييتگان بود، اما های کمرنگ البته معمای چندان بزرگی نبود. منظوربفهمم. چراغ

کرد، که در آن پااندازی می گاهتفریحدانسييتم، این اسييمی بود که زمانی به شييوخی به معنای باغهای بلند را تنها من می

 داده بودم .

شهر زیرین یکى از محلهاین باغهای بلند در  شتهاى بدنام  با او قرار  . پیش از این هم چند بار در همین جاقرار دا

هر یک . ى مشابه وجود داشتاز شهر چندین محله بخشگذاشته بودم و با جِرافیاى محل به خوبى آشنا بودم. در این 

هاى نمور هاى تاریک و زیرزمینکرد. در کوچههاى قومى و نژادى خاصييى ارائه مىها خدمات خود را به گروهاز محله
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شهر، تمام انواع لذت شد. هاى گزاف فروخته مىتجربه در تمام نژادهاى متمدن کیهانى به قیمتابلهاى قاین بخش از 

ترین و هایى که توسط دقیقى عصبى لذت در مِز گرفته، تا جفتریزى شده براى تحریک شبکهافزارهاى برنامهاز نرم

ر این میان به دلیل خدمات باغهای بلند، دریزى و پرورش داد شده بودند. هاى مهندسى ژنتیک طرحترین شیوهپیشرفته

کرد، مشيييهور بود. آنجا کسيييی از دیدن مالقات یک هونو و دازیمدا تعجب متنوعی که به نژادهای گوناگون ارائه می

 کرد.نمی

کرد که مدتى زودتر از رسیدم، هنوز چند ساعتى تا غروب خورشید باقى مانده بود. احتیاط ایجاب مىآنجا وقتى به 

در مهلتی که باقی بود، اطراف محل را شناسایی کردم.  .در تله نیفتم خیانت هونواشم تا در صورت زمان قرار در محل ب

ایِ خرده پا و پااندازها و قاچاقچیان برهای عادی بودند و قاتلهای حرفهشد. همان جیباثری از افراد مشکوك دیده نمی

بیشييتر به یک هتل مخروبه و قدیمى مورد نظر اختمان سييمواد مخدر، و اینها هیچ کدام به ایلوپرسييتان ربطی نداشييتند. 

 کردند. بود که برای فرار از مالیات به طور غیرقانونی و ثبت نشده فعالیت می هاییهگاتفریحاینجا از شبیه بود. 

ا دارش رراهنماى کوتاه قدى از نژاد چاپال به سراغم آمد و در حالى که سر پهن و خرطومی درِ ساختمان در آستانه

جنباند مرا به داخل دعوت کرد. شيييکل حرف زدن این نژاد بسيييیار متظاهرانه و مودبانه بود و به به عالمت احترام مى

ستخدم شهرت همین دلیل هم به عنوان م شان  شتندهایى چاپلوس در تمام کهک کرد با . چاپال در حالى که تالش مىدا

صحبت کند، مرا لهجه و از همه  «قهرمان نیرومند»، «ارباب بزرا»القاب و عناوینى مثل  بااى نزدیک به زبان بویایى من 

برانگیز بود. در شيييرایطى که روابط مورد خطاب قرار داد. این عنوان آخرى برایم تأمل «ى مولوكشييياهزاده»تر جالب

شانکالم، رواج چنین تکیهرفترو به تیرگی میجمهورى و امپراتورى مولوك  ها دن مولوكستایش از تم یههایى که ن

 .شدمحسوب نمیى خوبى نشانه ،بود

کرد، مرا به مجراى تعریف مىآنجا آمیز از کیفیت خدمات ارائه شيييده در مسيييتخدم در حالى که با جمالتى کنایه

داد معنا مى ىدارِ سنگدلتیولأکه احتماال به زبان بومى خودش با عبارتی سازى عریض و طویلى راهنمایى کرد. بعد پاك
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مجراى متحرك به آرامى روى سطح بالهایم را بستم و  و به مجرا اشاره کرد. کرد مالبد نوعى لقب اشرافى بود، مفتخرو 

 .نشستمپاکسازى 

ستتمام  ستوران -مکانهای بدنامی از این د شگاه، حمامی بزراهامثل ر ستخرها و ورز داراى  -هاهاى عمومى، ا

سازى بودند. مجر سطح خارجى بدن درون لوله ا تونلی بود کهمجراى پاک ها را براى یافتن انگل رهگذرانى گوارش و 

ى دقیقى آنها را از بین گیرى شدهو در صورت کم بودن آلودگى با تشعشع هدفکرد جستجو میزا و جانداران بیمارى

این ترتیب اگر هم در داخل ها عبور کنند و به ها هم ناچار بودند از همین راهبرد. افراد براى خروج از این ساختمانمى

 گشتند.شدند، در مسیر خروج بار دیگر پاکیزه مىساختمان به انگلى آلوده مى

توانسيييت از نژادى به نژاد دیگر گرفت که مىهاى عجیب و غریبى انجام مىاین کار براى پرهیز از انتقال بیمارى

شود و اثرات پیش شد. مجراىمنتقل  شته با شده و خطرناك دا سازى این خانه لوله بینى ن ى پهن و کوتاهِ تمیزى بود پاک

سنده شنا شده بود.  صى پر  شگرهاى فراوانى که روى دیوارهکه از گازهاى خا شته بودندها و کاو ، با ى تونل کار گذا

برد و با که رویش نشييسييته بودم، مرا در درون این تونل پیش مىمتحرکی . سييطح زدنددرخشييشييی مالیم سييوسييو می

نقطه از زوایای زیر چند در هاى آخر راه بود که کرد. نزدیکىمى آسيييانرا گرها داد کار کاوشبه بدنم مىحرکاتى که 

سوزش کردم. موجودات ذره ساس  شدند و به این ترتیب کارِ بینیالکم اح ای که آنجا پناه گرفته بودند به بخار تبدیل 

 پاکسازى تمام شد.

شبیه یک چاپالى دیگر منتظرم  سوی مجرادر آن تونل دیده بودم. این یکى هم با همانی بود که آن طرف بود. کامال 

 زد و حتا بویش هم به آن یکی شباهت داشت.تشریفاتی حرف میهمان لحن 

محیط درونی شيييد، بر خالف آنچه که از بیرون دیده مى  مرا به تاالرى در مرکز سييياختمان راهنمایى کرد.چاپال 

سیار مجلل و پر زرقساختمان  که باید در  قرار داشت یاى کوتاه و حباب مانندو برق بود. وسط سالن اتاقک شیشه ب

شم را می سفار شه موجودى غول کردم.میقیمتش را پرداخت دادم و آنجا  شت گی سته بودپیکر و مهیب پ ش . به یک ن

پوشیده  ى متحرك و حساسیهاکه از زایده سربی براق،ها بازوى تنومند و دراز به رنگ دهبا پاى عظیم شبیه بود هشت
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ى سیاهرنگ روبرو دیدم. موجود بود. سر متورم موجود به طرفم چرخید و ناگهان خود را با سه ردیف چشم سادهشده 

سعى کرد با من ارتباط برقرار کند. ابتدا منظورش را نفهمیدم،  شدم تا این که با حرکت دادن یکى از بازوهایش  متوجه 

ام را خواسييت نوع خدمات مورد نظر من و مقدار اعتبار مالىزند. مىسييمى جمهورى حرف مىى ردارد به زبان اشيياره

صى با خدماتى عادى  بارا بلند کردم و  یمبداند. چهار تا از بازوها صو ضیح دادم که مایلم اتاقى خ همان زبان برایش تو

 تعلق دارد. داشته باشم. همچنین گفتم که منتظر یکى از دوستانم هستم که به نژاد هونو

ى غیرعادى بود. با این وجود گاهظاهرا مشيييارکت یک دازیمدا و یک هونو در چنین تفریح .خیره به من نگاه کرد

به عالمت بى بازوهایش را  که یکى از  مد و در حالى  به خود آ کان مىزود  نایى ت با اهرماعت کار  هاى داد، مشيييِول 

 ینورتابش ام را کنار زدم و ى کوچکى را به سييوى من گرفت. پوشييش روى کارت سييینهروبرویش شييد. بعد گیرنده

سر متورم و رنگ پریدهساندپرداخت پول را به انجام ر نارنجى سه. در حالى که  اى پر از آب اش با هر حرکت مثل کی

 دنبال ى را به عالمت تشکر حلقه کردم و یبازو .اشاره کردیک چاپال که پشت سرم ظاهر شده بود، داشت، به موج برمى

 کشید.خورد و بدن کوتاه و چاقش را روى زمین مىمستخدمى راه افتادم که جلویم تلو تلو مى

گهگاه به گذشييت. وقتى جوان بودم ها مىى گذاشييته بودم سييالیاز آخرین بارى که پایم را براى تفریح به چنین جا

شتنى پروین بازگشتأموریت منظومهماز وقتی اما آوردم. چنین لذتهایی روی می شه کنم. م، تصمیم گرفتم خوی داری پی

بیزار شييده بود. شييد، هایى که در این مراکز عرضييه مىلذتی مندزیانو  گیآلودگرای اولم بیش از پیش از مِز اخالق

دار شيدن عالقمند شيدم و چند باری به همراه دازیمداهای دیگر به شيکلی سينتی تخمگذاری کردم. بعد از آن، به بچه

وشه و کنار کهکشان کردم و حاال فرزندانی در گهای دیگر این کار را میمعموال حین انجام ماموریتهایی اداری در سیاره

 خبر بودم.داشتم که از حال و روزشان بی

پیچ و . و به سييویی اتاقی برد که برایم در نظر گرفته شييده بود مسييتخدم، مرا از مسييیرى پیچیده و طوالنى عبور داد

ایر . فرت بر این بود که مشييترى با دیدن سييه بودشييددر نظر گرفته  هگاتفریحتبلیغ خدمات دیگر برای  مسييیرتاب 

 هاى بیشترى خواهد داد.در این مکان وسوسه خواهد شد و سفارشنهفته  امکانات



201 

که برای نژادهایی  هاى متفاوتى گذشييتیمفضيياهاى تو در تو، و ما هم به همین ترتیب از راهروهاى متعدد، سييالن

کردند که بنا به یم نظرى ویامبورهایى جلب هاى در هم آمیخته. در چند سيييالن اول، تودهگوناگون طراحی شيييده بود

کردند. در یک سيييالن دیگر، گروهى از گیرى مىعادت نژادى خود دسيييته جمعى و به صيييورت درهم و برهم جفت

اى که از سقف بیرون زده آساى مادهگذارى غولشدند که در اطراف عضو تخمموراناهاى نحیف و سفیدرنگ دیده مى

ست و خیز مى شان کمک مى گذارى اوکردند و به تخمبود ج شهر سیت بودند و در هر  کردند. این موجودات فاقد جن

ی عمرشييان موقعی بود که افتخارِ یاری ترین لحظهبا این وجود لذت بخشگذارى داشييت. ملکه توانایى تخمیک تنها 

ساندن به تخم گذاری یک ملکه را پیدا می ساس ملکهر سودجو بر این ا ستکاری ژنتیکردند. افراد  کی را برای هایی با د

کردند. در میانِ دادند و به این ترتیب این لذت را به شکلی مصنوعی بازتولید میخدمت در چنین مکانهایی پرورش می

شت و  شی برای ممنوع کردنِ این کار وجود دا زیادی به خاطر دارا بودن چنین اتاقی  های بدناممحلهخودِ موراناها جنب

 گرفته بودند.ی موراناهای مسلح قرار مورد حمله

هایى خوابیده بودند و تختبر دازیمداهاى معتاد به تحریک الکترونیکى مِز باالخره به بخش نژاد خودم رسيييیدیم. 

شتند. این کالهخودها با  سر دا صوص تحریک مراکز لذت را بر  اى مراکز لذت و پیچیده ساز و کارکالهخودهاى مخ

سوم تحریک مى شى را در مِز اول و  سالنى دیگر، ندکردسرخو صحنه رو بر گرداندم. در  چند . با نفرت از دیدن این 

فرا ی تخمگذاری سيياالنه فصييلهنوز بودند. با توجه به اینکه پیش از جفتگیری دازیمدا دیگر در حال انجام مراسييم 

سیده بود، رفتار ستند. تع. بیش نبودجا بی یتقلید شاننر شان معلوم بود که نجس ه شاخ و دندان بلند شان را هم از  داد

 هر چه با هم جمع بستم، مضربِ سه از آب در نیامد که نیامد!

که چاپال نوعانم را ببینم به پشييت گردن راهنمایم خیره شييدم. انگیز همنفرت هایبراى آن که مجبور نباشييم رفتار 

ندش را به طرفم برگردی خیرهانگار نگاه  با زحمت بدن تنومند و بشيييکه مان ندمرا حس کرده بود،  ما وقتى دید . ا ا

 دار پشتش را صبورانه برابر چشمانم قرار داد.درخواستى ندارم و مایلم به راهم ادامه دهم، برگشت و پوست خال
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احترام گردنش را به عقب کشييید، که  اباالخره این گردش ناخوشييایند تمام شييد و به اتاقى دنج رسييیدیم. راهنما ب

   .به دنبال کارش رفت روش چاپالها برای تعظیم کردن بود. بعد

ضچه شدم. حو ضا را پر کرده بود. ى گردى وارد اتاق  شتر ف رنگ در داخلش ى آبىیهاآب داغ آمیخته به جلبکبی

صلیِ هاى دریاچهبوی زد. موج مى سلحهها و غالف. حمایلدادرا میدارما ف شتم باز هاى ا شش الکىِ پ ام را از روى پو

الى ها و بازوهایم را باز کردم و منتظر ماندم تا گرماى خوشيييایند آب به البهبال کردم و به داخل حوضيييچه غلطیدم.

پشيييتم که مدتها  كِبخش حس کردم البا آرامشيييی لذتام نفوذ کند. هاى اسيييکلت خارجىهاى بال و فرورفتگىچین

شده.  ست در آب خیس نخورده بود، نرم و انعطاف پذیر  سودگی اما در شد و زیاد به طول نینجااین آ دو مید. در باز 

 دوختم. آنها. چشمان مرکبم را با خشم به نددازیمدا وارد شد

های روی بالشان مکمل رنگ بال من بود. هر دو را از کودکی در مکانهایی از این دست پرورش داده رنگ لکه 

تخمگذاری نکنند. روند ی خدمات، شييان را با جراحی مسييدود کرده بودند تا پس از هر بار ارائهگذاریو مجرای تخم

شيد راحت حرکت کرد. اگر فرسيا بود که بعدش تا یکی دو روز نمیگذاری در دازیمداها به قدری دشيوار و توانتخم

تخم بگذارند، خیلی زود در اثر خسييتگی و یک بار مشييتریانشييان هریک از بعد از ارتباط با این خدمتگزاران قرار بود 

شان ین وجود از بوی دازیمداهایی که وارد اتاق شده بودند معلوم بود که غدد جفتگیریآمدند. با اگرسنگی از پا در می

انگیزترین عنصييرِ  رفتار را با بوی خاصييش انجام دهند. این بو هیجان توانند حرکات جفتگیریکند و میهنوز کار می

 گفتند. می« گانهبوی سه»ی دازیمدایی، به آن بود. در غزلهای عاشقانه جفتگیری سه نفره

اما بوهایى خوشامدگویانه و پذیرنده ترشح کرد.  انو غدد روى شکمش ندباز به سویم آمدهایى نیمهبا بال هادازیمدا

شتم.  ی این تفریحمن اصال حوصله را  آنهاآمیز تا نیمه از حوضچه بیرون آمدم و با فریادى از بوهاى خشونتها را ندا

  «بیرون. یدبرو»فریاد زدم: ی سطح همستگان های سوختهبا بویی به تندی شن از خود راندم. به عبارت دیگر،

گفتم »به من خیره شييد. بار دیگر به زبان بویایى غریدم:  انو با چشييمان مرکب کوچکشيي ندمتحیر ماند هادازیمدا

 «بیرون. یدبرو
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 «آخر مگر مشترى این اتاق نیستید؟»با کمرویى پرسید:  یکی از آنها

ستورى که مى»تکرار کردم:  با بدخلقى  خواهم بیرون، مى یدخواهم بدهم. حاال بروبه همین دلیل هم حق دارم هر د

 «تنها باشم.

شت میسردرگو   هردو با گیجی  . هونو ندشد، با هونو برخورد کردعقب عقب از اتاق خارج مى نددر حالى که دا

شت به سوى اتاق من  شد، دا ى بِرنج که با هندسهشد جا معلوم میهمین از  .آمدمىبدون اینکه راهنمایى همراهش با

شييکایت  ون، به اربابتیننگران نباشيي» زمزمه کرد:. هونو ندبا دیدنش جا خورد هادازیمدااین خانه کامال آشييناسييت. 

 «هاى عجیبى داره، اینه که بهتره تنهامون بذارى. روشنه دیگه؟هوسیه کنیم، این دوست من نمى

 و پرواز کنان از اتاق بیرون رفتند.  ندبه هم زدتایید به عالمت را  انهایشنوك بال

ضچه فرو رفتم و گفتم:  ست. بار دیگر در حو سر خود ب شت  شد و در را پ جایى بهتر از این براى قرار »هونو وارد 

 «شناختى؟گذاشتن نمى

ست »هونو گفت:      شى، نکنه ردار رئیس، فکر نمىود شکه مقدس با ستکردم اینقدر خ ها به تو هم مرت ایلوپر

 «کمى تفریح کنى. هیخوشت بیاد به خرج اداره کردم سرایت کرده؟ فکر مى

اى؟ تا به حال این همه موجود را دیده بودى که به تفریح؟ هیچ به اطراف خودت نگاه کرده»با خشيييونت گفتم: 

 «باشند؟ طور احمق شده شان اینى لذت در کلهى عصبى احمقانهآن گرهخاطرِ تحریک 

صورت، رئیس، تنها چیز مهم براى همه»هونو گفت:      سراغ ى ما همین لذته. مگه چیزى مهمبه هر  تر از این هم 

 «دارى؟

 «اى؟تر است. بگو ببینم. چه پیدا کردهبله، فعال حقیقت براى من از همه چیز مهم»گفتم:     

خبرهاى دست اولى برات »اى کشید و گفت: ا به گوشهآمد، خود رى بخارآلود خوشش نمىهونو که از حوضچه    

ده. دوم جا جاسيييوس و خبرچین داره و پول خوبى هم بابت خبرها به هواداراش مىى ایلو، همهدارم. اول اینکه فرقه
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کنى، یعنى روزى چند صييد نفر دارن به این فرقه گیر شييدن این فرقه بیشييتر از اونه که فکرشييو مىاینکه، سييرعت همه

 «شن.ل مىمتص

 «دانستم.این حرفها را خودم هم مى»گفتم: 

ی ایلوپرسييتا بدجوری ازش خبر دیگه این که یه موجودی هسييت به اسييم ناظر، که همه توی دار و دسييته»گفت: 

 «ی ارشد امپراتوری توی همستگانه.گن نمایندهبرن. میحساب می

سیخ کردم و گفتم:  شد یک چیزی. اگر دستگیرش کنیم کلی به نفع جمهوری ی امپراتور؟ این نماینده»گوشهایم را 

 «است. چه جور موجودی است این ناظر؟

کنه. باید موجود مشهوری باشه که از شناخته گن همیشه خرقه و نقاب تنش میمن که ندیدمش. اما می»هونو گفت: 

 «ترسه.شدن می

 «این ناظر خودش هم ایلوپرست است؟ گیرند؟ی امپراتور فرمان مییعنی ایلوپرستها از نماینده»گفتم: 

 «گفتن که نیست. اما خوب، من که ندیدمش.فکر نکنم. می»هونو گفت: 

 «شان شدی؟اینها که بیشتر به شایعه شبیه است. بگو خودت چه کار کردی؟ وارد فرقه»گفتم: 

درواقع با جون خودم آره رئیس، »گفت: اش گنجاند و توانسييت در صييدای خفهبیشييترین افتخاری را که میهونو 

سته شدم. بعد هم ای که حدس میبازی کردم. به عنوان کارگر و مزدور توی دار و د ضو  شن ع زدم به ارباب مربوط با

اونقدر خوب کار کردم که ارتقایم دادند و این جوری بود که تونسييتم زیر دسييت خودِ ارباب کار کنم. حاال بگو وقتی 

 «زدم، چی فهمیدم؟ی قاچاق رو بار میی شهر پست یه محمولهروبههای مخداشتم توی یکی از فرودگاه

 «خوب، چی فهمیدی؟»حوصلگی گفتم: با بی

 «دونم چیه.زدی، من میژالتین رئیس. اون ژالتین که حرفشو می»هونو گفت: 

 «راستی؟ خوب، چیه؟»در حوضچه جا به جا شدم و گفتم: 
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شبیه به انگل»گفت:  شون رو تِییر میی که روی مِز مییه جور جونوره. یه چیزی  ده. به یه بالش شینه و فکر کردن

شبیهه. خودم یکی ستم گرفتم و یه دفعه احساس کردم کل افکارم از بین رفته و به جاش گوشتیِ قرمز  شون رو توی د

 «گم؟دونی که چی میی عجیبی به ایلو و کاهنش توی دلم شکوفا شده. میعشق و عالقه

شد. پس به این دلیل بود که ایلوپرستها به این ی خیلی از معماها داشت گشوده میفرو رفت. گره مِز دومم به فکر

 کردند. سرعت عضوگیری می

شاخدراز چطور؟ خوب، پس حدس من در مورد این که کاهن و ارباب همکاری می»گفتم:  ست بوده، نه؟  کنند در

 «همان طور که گفته بودی او هم درگیر ماجراست؟

بعله، چه جور هم. خودم یه دفعه »با سييبک مردمش خندید، یعنی عضييالت دور گوشييش را لرزاند و گفت: هونو 

ها رو توی دستم بگیرم. آره، کاهن هم اومده ارباب و کاهن رو با هم دیدم. همون موقعی که تونستم یکی از اون ژالتین

 «بود بازدید. از خیلی نزدیک دیدمش.

 «هن را شناختی؟ برای من توصیفش کن. چه شکلی بود؟خوب، کا»هیجان زده پرسیدم: 

 «ی دازیمداهای دیگه.یه دازیمدا بود دیگه. یه شنل بلند سیاه داشت و کالهخود. درست مثل همه»گفت: 

 «گوییم نجس. شاید اصال کاهن خود ارباب بوده باشد؟ هان؟ببینم، شاخ و دندانش بلند بود؟ ما به آنها می»گفتم: 

شش را خاراند و گفت: هونو با پنجه شاخ و دندونش دراز نبود. من ارباب رو دیدم و »های باریکش گو نه، رییس، 

 «ان. مطمئنم نجس نبود.ها چه جوریدونم نجسمی

خوب، این به این معنی اسييت که شيياخدراز و ارباب را باید از فهرسييتمان خط بزنیم. بگو ببینم، کاهن چه »گفتم: 

 «شکلی بود؟

ی شاخ و دندون رو هم ی دازیمداها شبیه همدیگه هستن. این قضیهی بگم قربون؟ به چشم ما همهچ»هونو گفت: 

ی دازیمداها تشيييخیص کردم. راسيييتش من شيييما رو هم از بقیهاگه نگفته بودی به تفاوت ارباب و کاهن دقت نمی

 «دم...نمی
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 «اش کرد.آن شناساییای باشد که بتوان با بیشتر فکر کن. باالخره باید یک نشانه»گفتم: 

گفت کاهن یه مدتی توی قلمرو امپراتوری آهان، چرا، یکی از ایکچواها برام یه قصييه تعریف کرد. می»هونو گفت: 

 «دن.گفتن فضاپیماش ایراد پیدا کرده و برای خودش توی فضا سرگردون بوده که نجاتش میبوده. می

زنی با محقق جور در سييروان کاهن نبوده؟ این حرف که میای وای، یعنی »بیشييتر در حوضييچه فرو رفتم و گفتم: 

سرعت ناپدید می ست؟ برای همین بوده که به این  سر گذرانده. یعنی کاهن همان محقق ا آید. او چنین ماجرایی را از 

 «شد؟

ضچه آمد و هیجان شخص دیگه»زده گفت: هونو به لب حو شت.آهان، حاال یادم اومد. کاهن یه عالمت م  ای هم دا

شده  سلیقگی، انگار که با چاقویی چیزی کنده  شده بود. خیلی هم با بد  ستاره حک  شبیه  شتش یه عالمتی  روی الك پ

اومد. اما وقتی من اون ژالتین رو توی دستم گرفتم، خیلی به من نزدیک شد و تونستم باشه. توی نگاه اول به چشم نمی

 «شتش بود.خوب الکش رو ببینم. مطمئنم یه همچین عالمتی روی پ

شدم. طنینی در مِز اولم می ضچه خارج  سرعت از حو شنیدن این حرف به  سی را با این عالمت بر با  گفت که ک

شید. الکش می شتک زده بود، خودش را به کناری ک ضچه  سم. هونو برای پرهیز از برخورد با آب داغِی که از حو شنا

سالحم را می شم، گفت: بعد وقتی دید دارم حمایل و  خوب، رئیس، چطور بود؟ ارزش پولی که قراره بهم بدی رو »پو

 «داشت؟

ستم و گفتم:  شتر از چیزی که فکرش را می»بال زنان به هوا برخا ست من، خیلی بی شت. فکر بله دو کنی ارزش دا

 «کنم حاال بدانم کاهن کیست.می
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شد، رنگ و رو رفته و کدر می ستگاه ارتباطی پدیدار  شگر د سه بعدی غامباراك وقتی که جلوی نمای صویر  نمود. در ت

سر هم کرده بودم. وقت های از یاد رفتهتاریکی یکی از کوچه ستگاه ارتباطی را  ست پناه گرفته و با عجله د شهر پ ی 

 ی امنیت مرا ببیند و برایم دردسر درست کند. ادارههای نداشتم و هر لحظه ممکن بود یکی از خبرچین

گردند. اتفاق کاهن بزرا، کجا هستید؟ همه به دنبالتان می»حالتش به من خیره شد و گفت: غامباراك با چشمان بی

 «مهمی رخ داده....

پیام باید روی موج پیش از هرچیز بگو ببینم، به تازگی پیامی از مالکوسيی برایم مخابره نشيده؟ »شيتابزده پرسيیدم: 

 «خصوصی من فرستاده شده باشد.

ست که در بازجویی »غامباراك گفت:  شده. همان مالکوسی ا سرور من، همین چند لحظه پیش پیامی فرستاده  چرا، 

 «گوید...کارمندان بانک شرکت داشت، پیامش نامفهوم است. فقط گفته کار انجام شده. معلوم نیست کدام کار را می

مشکلی به وجود آمده. به شاخدراز بگو »باری سنگین از روی دوشم برداشته شده. تند و سریع گفتم:  احساس کردم

 «یم را حاضر کند...هرچه سریعتر فضاپیما
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شتاب حرفم را برید و گفت:  شما می»با  شاخدراز قربان، برای همین دنبال  شتیم، دقایقی پیش ارباب خبر داد که  گ

شده و در خانه سایی  سربازان ادارهای شنا ست به دام افتاده.  شهر پ صره کردهدر  سوگاها را ی امنیت خانه را محا اند. با

ستادیم اما پلیس شان را برای کمک به او فر صبی خاصِ نژاد سوگاها بمب ع ستند. برای فلج کردن با ها خیلی مجهز ه

 «آورده بودند...

شنیدن این خبر جا خوردم. حلقه سرگرد در ااز  شت مدام تنگهای دامی که  شد. تر میتر و تنگطرافم تنیده بود دا

ام. یکی از هونوهای کند. خبرهایی به دستم رسیده... احتماال من شناسایی شدهخطری بزرگتر هم ما را تهدید می»گفتم: 

 «دستیار ارباب خبرچین سرگرد بوده و به او اطالعاتی داده.

دانید کیسيييت؟ باید قربان، می»زود خودش را کنترل کرد و گفت:  این بار نوبت غامباراك بود که یکه بخورد. اما

 «زودتر فکری برایش بکنیم.

ام. مشکل اصلی االن این است که ممکن است مرا دستگیر کنند. مطمئن شو نگران او نباشید. ساکتش کرده»گفتم: 

ای که داشتیم بار بزند. من به زودی که شاخدراز زنده دستگیر نشود. به ارباب هم بگو ژنوم هورپات را طبق همان نقشه

 «همستگان را ترك خواهم کرد. حاال فقط یک کار دیگر باقی مانده که باید به آن برسم...

 سارمات  
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سردرگم بودم. چیزهایی متفاوت در مِزِ اول و دومم  سته و  زد و بخش مهمی از آنها با هم در تعارت بود. موج میخ

کردم هر لحظه ممکن اسييت ارتباط مِز اول و دومم از بین برود و به جنون دومِزی دچار شييوم. برای احسيياس می

سنگین کردم. نمی سبک  ستم  فهمیدم چرا هونو خودش آن را به من چندمین بار مکعب فلزی حاوی اطالعات را در د

پیکی مثل آن چاپالی احمق را واسييطه قرار داده بود. به هر صييورت، یک چیز قطعی بود و آن هم این که نداده بود و 

 مکعب انباشته از اطالعاتی گرانبها بود. 

ستم تا ذهنم را بار دیگر متمرکز کنم. مجموعه ش صاویر درهم و برهم مانند توفانی برای دقایقی در خودرو ن ای از ت

شی هر دو مِزم را در  شت. حاال که به میوح شن وجود دا شفته، یقینی رو سطحِ آ نوردید. با این وجود، در زیر این 

تر دسييت به کار شييوم. وقت چندانی باقی نمانده بود و هر لحظه تاخیر بایسييت سييریعهویت کاهن پی برده بودم، می

 ناپذیری منتهی شود.توانست به پیامدهای جبرانمی

یدهای دسييتگاه ارتباطی خودرو درگیر شييدم. تمام خودروهایی که در اختیار افسييران بازوهایم را دراز کردم و با کل

ستقیم با رایانهاداره سایر همکارانمان در ارتباط بودند. میی امنیت بود، به طور م ستم که ی مرکزی اداره و از آنجا با  دان

 خواهم، پیدا کنم.ی یک بال زدن خواهم توانست کسانی را که میدر فاصله
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دسييتگاه ارتباطی به سييرعت عمل کرد و پیش از آن که بتوانم حرفهایم را در ذهنم مرتب کنم، تصييویر سييه بعدی 

کند. تنها تصویر سر و گردنش ارسال شده بود، و اش به من نگاه میزاکس را دیدم که با همان حالت طلبکارِ همیشگی

 زند. ناور شده و دارد با من حرف میاش به شکلی جادویی در هوا شرسید سر بریدهحاال به نظر می

ی انگل بر چشييمان مرکبم زاکس سييرش را چرخاند و با این کار انگلِ پشييت سييرش نمایان شييد. نگاه زرد و خیره

شد. زاکس که انگار داشت به کسی دیگر ی عصبی چندشم میمنعکس شد. حاال فهمیدم چرا همیشه از دیدن این زایده

خوب؟ چی »لحظه در همان حال باقی ماند. بعد باز سرش را به سمت من گرداند و گفت:  کرد، چنددر اتاقش نگاه می

 «شده، سرگرد؟

ام. باید در اولین فرصييت کنم کاهن را شييناسييایی کردهقربان، باید هرچه سييریعتر یکدیگر را ببینیم. فکر می»گفتم: 

 «نشستی ترتیب بدهیم.

گویم، بگو ببینم، یک خبر خوب به دسييتم رسييید. تبریک می باالخره از گروه شييما»گل از گلش شييکفت و گفت: 

 «کشد دستگیرش کنیم؟کاهن کیست؟ معلوم است کجاست؟ چقدر طول می

ام. باید همه چیز را ی امنیت را هم شناسایی کردهکنم جاسوس ایلوپرستها در ادارهقربان، فکر می»با خستگی گفتم: 

کنم سييه سيياعت دیگر وقت خوبی باشييد. آن موقع در ی بروم. فکر میحضييوری توضييیح بدهم. اما قبلش باید به جای

شد. اگر دفترتان همدیگر را می شته با ضور دا ست ح ش سپات را هم پیدا کنید و بگویید در این ن ست؟ وی بینیم. خوب ا

 «ای آورد و نخواست بیاید، چند آمورگا را بفرستید تا او را به زور هم که شده بیاورند...بهانه

اش را منقبض کرد و به این ترتیب یک ردیف چین عمیق بر روی ا شيينیدن این حرف عضييالت روی بینیزاکس ب

توجه دیدم. بیها بود. اولین بار بود که او را این قدر متعجب میصورتش ایجاد کرد. این عالمت شگفتی شدید سوهران

کنید، کسييی را به این جلسييه دعوت نکنید. فقط  در ضييمن، بدون این که با من هماهنگ»... به این حالتش، ادامه دادم: 

 «بگویید یک دسته از نگهبانان آن حوالی باشند تا خائن فرار نکند. کسی هست که بخواهید در این نشست باشد؟
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آه، اوهوم، البته. بهتر اسيييت به  کومات هم بگوییم بیاید؟ »اش به جا بود، گفت: زاکس که هنوز چینهای روی بینی

خواهید به همکارانتان اتهام وارد کنید. شيياید خوب تیمانوی فکرخوان را هم صييدا کنیم. چون انگار میهان؟ و یک آر

 «باشد کسی در همان جا  بتواند دروغگو را تعیین کند؟ دیگر چه کسی را الزم دارید؟

ش ندارم. اگر دانم. اما حس خوبی از حضورکومات لزومی ندارد در جلسه باشد. دلیلش را االن درست نمی»گفتم: 

ما کومات را می ید تا در جریان قرار بگیرند. ا خواهید به جای او از دفتر مرکزی اداره یکی دو نفر دیگر را دعوت کن

فعال دعوت نکنید. حضييور آرتیمانو هم سييودمند اسييت. در ضييمن، سييراغِ کابال هم بروید. بله، آن طوری به من نگاه 

ای جور کنید و او را حتما به جلسيييه بیاورید. بعد هم آمادگی گویم. بهانهمینکنید. همان تاجر موراشيييوی ثروتمند را 

ست به زندان منتقل کنید. در ضمن چند جوخه شید که او را از آنجا یک را شته با شند. ی ماهر در حالت آمادهدا باش با

دقت کنید کسييی از چنگمان فرار  فرسييتم.ام که آن را برایتان میی ایلو را پیدا کردهفهرسييتی از مکانهای اختفای فرقه

 «نکند. با یک سره شدنِ کار این گروه فقط یک بال زدن فاصله داریم.

سرگرد. چیزهایی که می»زاکس کمی فکر کرد و گفت:  شد،  شدنم به جای پرتی خواهید میبا تواند به قیمت ِ تبعید 

 «کنید.دانید چه میارید، میکنم با سابقه و شهرتی که دی کهکشان تمام شود. اما فکر میدر گوشه

 «کنم.دانم چه میکامال می»گفتم: 

 و ارتباط را قطع کردم.
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 «محقق قربان؟ اما او که با صداقت و وفاداری تمام به شما خدمت...»غامباراك با حیرت گفت: 

توانی این ماموریت را اش از تو سييوال نکردم. پرسييیدم تا چه زمانی میمن در مورد وفاداری»ه غریدم: خشييمگینان

 «انجام دهی؟

صویر غامباراك در تاالر نیمه تاریک آنقدر زنده می سوگاهایی که در دو ت ست. با ستاده ا نمود که گویی در برابرم ای

ست معنای حرفهایم  شیده بودند، در صف ک سته بود را نمیطرف تاالر  شمی که از من برخا فهمیدند، اما همان بوی خ

های شلوغ شهر مان در یکی از محلههای فرعی و دور افتادهکافی بود تا با نگرانی خبردار بایستند. اینجا یکی از پناهگاه

دیدند، ا از نزدیک میآمدم. باسييوگاها که برای نخسييتین بار رهبر مقتدرشييان رپسييت بود. اولین بار بود که به اینجا می

ستند چگونه رفتار کنند. اینجا با وجود حماقت باسوگاهای نگهبانش، این خوبی را داشت که امن بود و درست نمی دان

سی به مکالمه ستیارم گوش نمیک ستان هم نمیرتبهداد. چیزهایی بود که حتا عالیام با د ست بویی از آن ترین ایلوپر بای

 بردند.می

 «کشد.سرور من، حدود یک ساعت طول می»ت:غامباراك گف

 «کنی؟بسیار خوب، یک بار دیگر تکرار کن. چه کار می»گفتم: 
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روم، او را با یک تفنگ فلج کننده شخصا پیش محقق می»بارید، گفت: غامباراك با لحنی که اندوه و سردی از آن می

کنم. بعد کالهخود را دوباره روی سرش اقو زخمی میدارم و ژالتین را با چگیرم، کالهخود را از سرش بر میهدف می

 «میرد.گفت در این حالت فرد میگذارم. اما قربان، ناظر میمی

کند. در شيييود و مِز میزبانش را هم خراب میمیرد. اما کارکردش مختل میاش کنی نمینه، اگر فقط زخمی»گفتم: 

لت طرف جنون دومِزی می یک زخم کوچک بهترین حا به ژالتین بزن، و کالهخود را سييير جایش گیرد.  با چاقو 

 «بگذار.

اما سرور من، آخر محقق که گناهی نکرده. او همان کسی است که قرار است تاریخ ایلوپرستها را »غامباراك گفت: 

 «ی جمهوری جعل کند...های کتابخانهبر مبنای داده

شدم و گفتم:  ست تاریخ باالخره کِی می»از صراحت غامباراك عصبانی  خواهی یاد بگیری؟ جعل نه، نوشتن. قرار ا

 «ایلوپرستها را بنویسد.

سرور من، طبق واژه»غامباراك گفت:  شواهد نامهاما  ستندات و  سی تاریخ بدون توجه به م ی معیار جمهوری، بازنوی

 «گیرد...با فعلِ جعل کردن مورد اشاره قرار می

لی از چیزها پی برده و دیر یا زود سراغ او خواهند آمد. اگر مِزش سالم ی امنیت به خیبس کن دیگر، اداره»غریدم: 

نداریم. همان کاری را که گفتم بکن.  باشيييد همه چیز را در مورد ما خواهد گفت و دیگر هیچ بختی برای پیروزی 

 «خوب، دستوری که دادم روشن بود؟

ای زیر پوشييشييی ای و براقش برای لحظهرهغامباراك ناگهان تمام موهایش را روی بدنش جمع کرد و فلسييهای نق

 «بله، سرور من، کامال روشن است.»پشمالو از چشمم پنهان شد. بعد باز رقصِ موهای بلندش را از سر گرفت و گفت: 

ها را پیش ارباب بفرسييت و بگو هشييدار بدهد و بگوید مراقب خودش باشييد، در ضييمن، یکی از مالکوس»گفتم: 

دانند. به مالکوس بگو اگر محل امنیت سراغ او هم خواهند رفت. خیلی چیزهاست که گویا می یاحتماال سربازان اداره

 «اقامت ارباب شناسایی شد و این خطر بود که زنده دستگیرش کنند، او را بکشد.



214 

 «کنم...ارباب را بکشد؟ مالکوس؟ اما فکر نمی»غامباراك خشکش زد و گفت: 

شمرده گفتم:  سردهخوب گوش کن، مو»شمرده  ستها پهن کردهجودِ اف ی اند که همهی نادان، دامی برای تمام ایلوپر

ما ممکن است داخلش بیفتیم. اطالعاتی بسیار مهم از درون فرقه به بیرون نشت کرده. هر لحظه ممکن است به هریک 

اگر یکی از افرادی که مرا از مراکز تجمع ما حمله کنند. باید به هر ترتیبی که شده از شناخته شدنِ من جلوگیری کنیم. 

سایی کند، کارِ همه شنا شود و مرا  ستگیر  ست همان کاری را که گفتم بکن. مِز دیده د ست. بنابراین در ی ما تمام ا

 «محقق را از کار بینداز و بعد هم ترتیبی بده تا ارباب در شرایط بحرانی کشته شود.

آشييکار بود که دسييتخوش تردید شييده اسييت. معلوم نبود غامباراك بار دیگر موهایش را روی بدنش جمع کرد، اما 

شود ارباب را بکشد. مثل سرخیِ خورشید بزرا همستگان عیان بود که شاخدراز قاتل ارباب کدام مالکوس حاضر می

 کشت.کرد و به بدترین شکلی او را میرا تا آن سرِ کیهان تعقیب می

شرایط بحرانی من چه کنم؟ آید سرور من، از حرفهایتان بر می»غامباراك گفت:  ست. در  که خطرِ مردِ تنها نزدیک ا

 «خودکشی کنم؟

مانی تا خبری از روی و همانجا مینه، تو مشييکلی پیدا نخواهی کرد. تو به پناهگاه ما در بیابانهای جنوبی می»گفتم: 

ست پیش برود، من به زودی به قلمرو امپراتوری خواهم ر سد. اگر همه چیز در ستی، فراموش نکن من به تو بر فت. را

ی مسييافرتی عادی جاسييازی کند. خودم به زودی ی ژنوم هورپاتها را در یک فضيياپیمابه شيياخدراز بگویی محموله

 «محموله را از این سیاره بیرون خواهم برد.

شدت کنترل می»غامباراك گفت:  ستهاما قربان، مرزها را به  شاخدراز هم نتوان این مدت  اند درکنند. خودِ ارباب و 

 «راهی برای ترك همستگان پیدا کنند. شما چطور...

 «ی امنیت از اینجا خواهم رفت!ی رسمی ادارهی من درست اجرا شود، من با اجازهاگر نقشه«گفتم: 
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 همستگان -هفده روز پیش از پايان -يک ساعت بعد

ی امنیت مخابره کردم. هنوز از این که هونوی خبرچین چنین رعت برای ادارهاطالعاتی را که به دست آورده بودم به س

سطح هوش و زیرکی هونوها  شگفت بودم. این فراتر از  ست آورده بود، در  بایگانی دقیقی از مراکز اختفای فرقه به د

از او بکنیم. وقتی بود. در مِز دومم این تصييمیم را ثبت کردم که وقتی کارها سيير و سييامان گرفت یک تقدیر حسييابی 

شدم که محتوای مکعب به رایانه شد، مطمئن  شن  سال اطالعات رو ستگاه ار ی امنیت منتقل ی ادارهچراغ آبیِ روی د

شييده. مکعب را از جایگاهش بیرون آوردم و خودرو را در حالت رانندگی خودکار به پرواز در آوردم. آنقدر خسييته و 

 رانندگی کنم.مشِول بودم که حوصله نداشتم خودم دل

شهر به پرواز در آمد. می سبکی در خیابانهای پرازدحام  سفری طوالنی بروم. خودرو به  ستم که به زودی باید به  دان

سهپس می ست وقتِ باقی مانده تا جل سفر به دارما خارهای بای سلمانی بروم. به تازگی برای  سازم را به  شت  سرنو ی 

شک باز با رشد سریع وزنی بیکشید و در شرایط بیدومی مدت زیادی طول می سرم را کوتاه کرده بودم، اما این سفرِ

شکل می سوی محلهخارها دچار م شهر باالیی به  ستهشدم. در خیابانهای تمیز و زیبای  سلمانیای که را ها در آنجا ی 

ضای چند طبقه شت پیش رفتم. بعد در ف شده بود، قرار دا شتن خودروها آماده  شدم. میای که برای گذا ست پیاده  بای

 پیمودم. زنان میباقی مسیر را بال
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هنوز مسييافت زیادی را طی نکرده بودم که با دیدنِ نمایشييگر عظیمی در خیابان بر جای خود میخکوب شييدم. این 

کردند. ای را پخش مینمایشييگرها، فضيياهای عظیمی بودند در آسييمانِ شييهر، که در ارتفاعهایی مختلف تصيياویر زنده

دادند. گاهی شهرداری برای گزارش یی انباشته از نور و رنگ که تصاویر و مناظری معموال تبلیِاتی را نمایش میفضاها

 کرد. وضعیت شهر یا رساندن خبری عمومی از آنها استفاده می

، اند، مکث کردم. وقتی به نمایشييگر نگریسييتماند و به باالی سيير خود خیره شييدهبا دیدن شييهروندانی که ایسييتاده

شد. خبر هایی خبری را دیدم که بر آسمان شهر شناور است، خبری که به طور زنده از آن سرِ کیهان مخابره میصحنه

های گوناگون خاموش شيييده بودند تا توجه همه به آن جلب شيييود. به قدری مهم بود که تمام نمایشيييگرهای ارتفاع

های نمایشگر عالیمی که خبر را به خواندند، و بر گوشهدم میهایی به زبانهای بویایی و شنوایی خبر را برای مرگوینده

شاره شان میخطهای مرسوم در جمهوری و زبانهای نوری و ا ی زبانها ی این همهمهداد، پدیدار بود. در میانهای معیار ن

ای دوربینها از سیاره ی نژادهای هوشمند نگریست، تصویری که با دقیقترینترین زبانِ همهایشد به پایهها، میو نشانه

 دیدند.شان، آن را به شکلی میی بیناییدوردست برداشته شده بود، و هریک از نژادها بسته به دامنه

ی این کهکشان قرار ای که در کنارهگرفته شده است. سیاره 88 -ی مرزیِ بلفااین مناظر از پایتخت سیاره»گوینده گفت: 

 «دور افتاده میان قلمرو جمهوری و امپراتوری است.های مرزی دارد و یکی از پاسگاه

ای به نسبت کوچک نشان داد. منظومه ای کوچک را در منظومههمزمان با گفته شدنِ این حرفها، تصویر موقعیت سیاره

 چرخیدند بزرگتر بود.ی مورد نظر فقط کمی از دو ماهی که دورش میپنج سیاره داشت و سیاره

های پشمالوی شناور نشان داده شد. موجوداتی که به گلوله 88-ز نژادهای هوشمند ساکن بلفاای ابعد تصویر مجموعه

ی بدن در اقیانوسهایی سبز شبیه بودند و تنوعشان بیشتر در رنگ و انبوهِی موهایشان بود نه ساختار بدنشان. به گوشه

هم عالوه بر این توپهای پشمالو وجود داشت که  ی ژله مانندِ زرد و دراز چسبیده بود. یک نژاد دیگرشان یک زایدههمه

 هایی نورانی شبیه بود که با خطوطی نازك به هم وصل شده باشد. بدنی شکننده و ظریف داشت و به گره



217 

دقایقی پیش، شورای مرکزی این سیاره، در جریان یک رای گیری جنجالی، اعالم کرد که این »گوینده گزارش کرد: 

 «پیوندند.ادهای ساکن در آن، از قلمرو جمهوری جدا شده و به قلمرو امپراتوری میسیاره بر اساس رای نژ

شمالو کنار هم در حفره شد، که در آن هزاران هزار توپ پ شان داده  شورای مورد نظر ن سهفیلمی از  ای در هایی ما

شفته میکرانه شان را آ سته بودند و امواج آرام دریا موهای ش سی ن میان تک و توکی از آن جانداران  کرد. در آنی اقیانو

 شدند که در هوا شناور بودند و معلوم بود آبزی نیستند.ظریف و باریک هم دیده می

که از نظر تنوع و جمعیت در اقلیت قرار دارد، در جریان این نشستِ مجلسِ  88-نژادِ هوازیِ بلفا»گوینده گفت: 

گیری زیر تاثیر انگلی انجام شده که به مِز نمایندگان ه این تصمیمای، به حکم صادره اعترات کرد و اعالم کرد کسیاره

هایشان را مخدوش کرده است. این موجودات پس از اعالم رای مجلس، از عضویت در مجلس چسبیده، و داوری

 ای انصراف دادند، و بالفاصله درگیری میان دو نژاد آغاز شد.سیاره

شتناك بود. صحنه سیار وح شمالو در آمیختهی بعدی ب ای درهم و برهم از انفجار و موجودات ظریف و توپهای پ

شتند، همدیگر را از بین می سیدی تعلق دا ساحل پاشیدن موجهایی رنگی که گویا به مایعی ا سرِ  بردند. این نبرد در سرا

ین دو نژاد به طور سنتی در دریایی زیبا ادامه داشت. آسمان و سطح دریا از فعالیتهای جنگی تهی بود و معلوم بود که ا

رفت، که گویا ساختاری مقاومتر کنند. نبرد آشکارا به نفع توپهای پشمالو پیش میی دریاها با هم ارتباط برقرار میکرانه

 و سالحهایی قویتر داشتند.

ظم شيييدند، و افواج منی عظیم مولوك در آسيييمان دیده میی بعدی، از این هم  بدتر بود. چند فضييياپیماصيييحنه

 رفتند.جنگجویان مولوك که در کمانهایی تشکیل شده از صدها سرباز، در آسمان پیش می

وارد شدند و سربازان مولوك برای جلوگیری  88-ها به بلفاساعتی پس از اعالم این رای، ناوگان مولوك"گوینده گفت:

ها خاتمه یافته جنگ با دخالت مولوك مستقر شدند. در حال حاضر 88-از کشتار و پایان دادن به جنگ نژادی، در بلفا

اند، که از همه گیر شدنِ نوعی بیماری در این سیاره حکایت است. اما فراریانی از این سیاره به دنیاهای همسایه گریخته

 «کنند.می
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ان، ی ژالتینیِ چسبیده به بدنشتصویر، بدن پشمالوی یکی از موجودات ساکن دریا را نشان داد و معلوم شد آن لوله

ای روی سرشان متصل شده است. تصویر بعدی، برایم بسیار تکان دهنده بود، ردیفی انگلی خارجی است که به حفره

ست کرده  ستاده بودند و عالمتی را در سطح دریا کنار هم ای شمالو، در نزدیکی  شده از هزاران هزار موجود پ شکیل  ت

 آن موجوداتِ ناشناخته و پرت، ایلوپرست شده بودند.بودند که برایم بسیار آشنا بود. این نماد ایلو بود. 

دانشمندان تواند شکل اندیشیدن موجودات را تِییر دهد، در اختیار ای از این انگل که میتا به حال نمونه»گوینده گفت: 

تصمیم مردم ای که اخیرا صادر کرده، دخالت این انگل در در بیانیه 88-قلمرو جمهوری قرار نگرفته است، و شورای بلفا

اند. با این وجود، قرار است هیئتی از نمایندگان ها را تکذیب کردهشان به نفع مولوكگیری سیاسیاین سیاره و موضع

های جمهوری به این سیاره اعزام شوند تا از کم و کیف ماجرا اطالعاتی به دست آورند. پادگانهای جمهوری در سیاره

 «برند و همه در انتظار واکنش رسمی مقامهای همستگان هستند..باش به سر میدر وضعیت آماده 88-ی بلفاهمسایه

گرفت. باید شييتاب با شيينیدن این خبر، به فکر فرو رفتم. ضييرباهنگ رخدادها داشييت از تدبیرهای من پیشييی می

 ی شوم جنگ بر فراز سر هزاران دنیای صلحجو گسترده شده بود.کردم. سایهمی

ون فقرات تخورد. در خیابان دراز و کج و معوجى که سينب و جوش زیادى به چشيم مىها جى سيلمانىدر رسيته

شد. شان به خیابان باز مىاىى شیشههاى بزرگى وجود داشت که یک دیوارهشد، مِازهها محسوب مىى سلمانىمحله

هاى را ببینند. این یکى از جذابیت توانستند با عبور از خیابان مناظر دیدنىِ مربوط به سلمانى نژادهاى دیگررهگذران مى

 کرد.هر سال جهانگردان زیادى را به خود جلب مى مشهور این بخش از شهر بود که

هاى خزنده، به طور دسيته جمعى در اى بزرگى وجود داشيت که در آنجا آژیهاى شيیشيهوسيط این محله، سيالن

ضچه صوص پاکیزه کردن فلسحو شان فرو مىهاى مخ شمان جورواجور رهگذرانى از  رفتند و ازهای سط چ این که تو

بردند. همچنین فضيياهاى خالى بزرگترى وجود داشييت که اطرافش همچون نژادهاى گوناگون دیده شييوند، لذت مى

شاخانه صندلىها از ردیفهایى بىتما شده بود. هر رهگذرى مىشمار از  ست با پرداخت پول کمى بر آن ها پوشیده  توان
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هایى به روش سنتى خود الح توراناهاى قوى هیکل را نگاه کند. توراناهاى چابکِ نر در چنین میدانبنشیند و مراسم اص

ى لیزرى با ترتیبى تصادفى تابانده هایى از تشعشعات سوزانندهکردند. در فضاى وسط این تماشاخانه باریکهاصالح مى

سآمدند و با پرششد، و توراناها یک به یک به میدان مىمى دهند. ریع و بلند خود از برابر این پرتوها جاخالى مىهاى 

سیار انجام مى ستخوانى و سختاین کار آنها باید با دقت و ظرافت ب سوزاننده با بدن ا شان شد. به طورى که پرتوهاى 

ع نوعى ورزش برخورد نکند، اما بر خارهاى بلند سرشان بتابد و آنها را از بین ببرد. مراسم اصالح کردن توراناها در واق

ترین توانست با کمترین تعداد سوختگى و در کوتاهاى در آن جریان داشت. کسى که مىقهرمانى بود که رقابت فشرده

شد و شهرت هاى زمانى یک ماهه به عنوان قهرمان این رشته انتخاب مىزمان تمام خارهاى سرش را بسوزاند، در دوره

 کرد.زیادى پیدا مى

سته سلمانىدر را شت، که به دژهایى منزوى و ى  صالح کردن خوندوها وجود دا ها، به همین ترتیب مناطقى براى ا

 شد.محافظت شده شباهت داشت که نزدیک شدن به آنها نوعى هتک حرمت خطرناك تلقى مى

سلمانى شتم به یکى از  صمیم دا شد چ دانممحله بروم. اما نمىاین قیمت و مجللِ مرکزِ هاى گراندر ابتداى کار ت ه 

ى زرق تر از آن بود که حوصلهفکرم مشِول .مردگمنامى را انتخاب کنشینِ حاشیهى مِز اولم مِازهبنا به صالحدید  که

شگىِ بخشو برق و همهمه شمهاى گرانى همی شته با شتم دادم را ترجیح میخلوت و تنهایى  .تر را دا ست ندا و دو

شتم . به هر حال، الى صدها رهگذر عبور کنمبهها از الى سلمانىبراى رسیدن به مرکز رسته وقتى به خودم آمدم که دا

 شدم.ى آن محله وارد مىى یک سلمانى در حاشیهاز درِ فقیرانه

هاى دازیمدا که لباس سالن سلمانى زیاد بزرا نبود، و بنابر رسوم، فضایى نیمه تاریک داشت. یک گروه از سلمانى

زردش  ردایهم تمیز نبود، در آنجا مشِول به کار بودند. یک راهنماى بدخلق که روى رسمىِ باشلق مانندشان چندان 

سفارش بگیرد. خاطرهاى دیده مىهاى تیرهلکه سراغم آمد و منتظر ماند تا  سلمانى خوب که شد، به  ى مبهمى از یک 

خواهم. دوسييت دیگران مى یک جاى خلوت و دور از چشييم»یک بار در اینجا دیده بودم به ذهنم خطور کرد و گفتم: 

 «ى پنجاه و سه سرش خلوت است؟ندارم موقع اصالح دور و برم شلوغ باشد. ببینم، سلمانى شماره
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شده بود انداخت و گفت:  صب  شماره»راهنما نگاهى به یک جدول نورانى که در کنار در ورودى ن ى نه قربان، اما 

 «دو خیلى شبیه هم است.هفتاد و شش را آماده به خدمت داریم، سبک کار این 

 ى سييلمانى اهمیتى ندارد. پس به عالمت موافقت سييرى تکان دادم. او یکمِز دومم به من نهیب زد که شييماره 

هایش را  ردیف بازو تاب داداز  بال همچون دعوتی  یان راهرویى و  بالش پرواز کردم و از م به دن کت کرد.  نان حر ز

شتم که  شده درهاى باریکِهریک از گذ سنتى بود که موقع شد. این یک قاعدهبه اتاقکى باز مى در درازایش ردیف  ى 

سلمانى را  شه اتاقک  شد، و به همین دلیل هم همی شته با ضور دا سلمانى نباید در اتاق ح صالح یال، هیچ کس جز  ا

 در حدى که تنها براى دو نفر جا داشته باشد.  ،ساختندکوچک مى

اى کرد. وارد شدم و صداى خشکِ بسته شدن در را اشاره دمشراهرو ایستاد و با اهنمایم  در برابر درى در انتهاى ر

 پشت سرم شنیدم. 

اتاق به نسبت کوچک بود و نورش کمى از حد مطلوب بیشتر بود. سلمانى دازیمدایى بود با پوست زیتونى تیره که 

سیاهش نور خفیفهاى آبىِ رویش در زیر نور مىلکه شده بود. ابتدا حس کردم درخشید. در چشمان مرکب  ى منعکس 

سودگى کردم. بالاز او خوشم نمى سیاهش را دیدم، کمى احساس آ هایم را گشودم و با آید، اما وقتى کالهخود زیبا و 

شدم. نور اتاق  صالح پهن  صوص ا شده بود، روى تختِ مخ شوده  شترین حد ممکن گ سنت تا بی بازوهایى که بنا بر 

 زد.چشمان مرکبم را مى

هاى کالهخودم شد و وقتى آن را از سرم برداشت، برخورد هواى خنک ازیمداى آرایشگر مشِول باز کردن چفتد

سرم حس کردم. ست لخت  سفر درازی در پیش »به او گفتم:  اتاقک را به پو سر و گردنم را خوب کوتاه کن.  خارهای 

 «خواهد اینها کالهخودم را به سرم تنگ کنند.دارم و هیچ دلم نمی
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  همستگان -هفده روز پیش از پايان -يک ساعت بعد

ی امنیت را با سييرعت تمام طی کردم. آنقدر درگیرِ فکر و خیال و سييرگرمِ ارزیابی ها و ادارهی سييلمانیراه میان محله

. به سيييرعت خودرو را روی دیواری احتمالهای گوناگون بودم که وقتی به خود آمدم برج عظیم اداره را برابرم دیدم

شتند. یادم آمد  شدم که عالمت اداره را بر خود دا سه خودروی دیگر  شوم، متوجهِ  شاندم و پیش از آن که از آن پیاده  ن

اند. خودروها در باالی سييرم کردهکه مدتی پیش آنها را در آسييمان دیده بودم. گویی در تمام این مدت مرا تعقیب می

 هریک دو سربازِ سارماتِ تنومند پرواز کنان بیرون آمد و به من پیوست.  چرخی زدند و از

شود. او و ی ورودی برج پیشم آمد و خبر داد که نشست در دفتر زاکس برگزار نمیها در آستانهی سارماتسردسته

کارا مرا در میان گرفته سربازانِ همراهش برای راهنمایی من گسیل شده بودند. هرچند بسیار آرام و مودب بودند، اما آش

ای بیش نبود. هرچند بودند و معلوم بود دستورهای صریحی در مورد من دارند. راهنمایی کردنِ من به تاالر جلسه بهانه

ی برج خاردار رفتیم. تاالر مورد نظرمان با فوجهایی ای در میانهخیالم کمی ناراحت شييده بود، اما همراهشييان به طبقه

 شد.حفاظت میمسلح از سارماتها 

با پاهاى تنومندش سطح پر فراز و نشیب زده بود و هیجانزاکس اند. وقتی وارد شدم، دیدم همه زودتر از من رسیده

. شد محیط، خفه و کوچک بنمایدوسیع تاالر باعث میفضاى حرکتِ بدنِ سرخ و عظیمش در  .نوردیداتاقش را در مى

سارمات که مرا به دفترش آورده  ستانهنگهبانان  ستادند و کوچکبودند، در آ حرکتی در ترین ى در به حالت خبردار ای
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شناور بود. دو شد. روبرویشان یک مترجم مکانیکی نقرهدیده نمیشان رنگى آجرىعضالت برجسته ای رنگ در هوا 

 های آماده ایستاده بودند. آمورگا در آنسوی اتاق با اسلحه

سکوهایی ضران دور تاالر بر  سته بودند.  سایر حا ش شهن سپات در گو و با دیدن من ه بود به دیوار تکیه داداى وی

یک نفر از نژاد آرتیمانو به سقف چسبیده بود و سرش به سمت نمود. حرکتی خوشامدگویانه کرد که خیلی رسمی می

سقف را گرفته بود و تنهاش حفرهدار و نرمما آویزان بود. با پاهاى بادکش ست و پایش به آرامى هموار و بی ى هاى  د

ها و نوارهاى رنگین کاغذى از یونیفرم تمیز و براقش بیرون اى رنگارنگ از خرمهرهخورد. رشتهدر فضاى اتاق تاب مى

 زده بود و به سمت پایین رها شده بود. 

برازنده کردند، زادگاهشيييان در قلمرو امپراتوری زندگی میدر ش که نژادانهماین زیورهای بنجل شييياید بر لباس 

شتهکردند. به طور عادى روى زمین حرکت مىنمود. چرا که آنها می شتر ر ست اما برای آرتیمانوهای واژگون بی هایی د

به جمهورى  ،بر ضد حاکمان مولوك شانشورششکستِ  های واژگون فراریانی بودند که پس ازآرتیمانوو پاگیر بودند. 

رفتند و به صورت روى سقف راه مىنظمِ حاکم بر جهان، همیشه شان با الفتبراى نشان دادن مخآنها  .پناه آورده بودند

 کردند. واژگون زندگى مى

نان توجه کردم. زاکس حرف مرا گوش کرده و   ما به سيييایر مه گاهم را از فکرخوانِ پر زرق و برق برگرفتم و  ن

شتند که احتماال از دفتر مرکزی کومات را به این جلسه دعوت نکرده بود. به جایش دو نفر دیگر در نشست حضو ر دا

ها ارهاتی رداپوش و دیگری موگایی سيييالخورده ند. یکی از آن مده بود له آ ها تدار و فرهمندی از هردو بود.  ای از اق

 تراوید. می

ای که بادش اش همراه دو بردهخوردند. کابال با همان حالت اشييرافیی آشيينا به چشييم میروبروی آنها چند چهره

ها کج شييده بود و روی سييرش خوابیده بود، و یک دازیمدای د، محقق که پایکهای چشييم متحرکش مثل دیوانهزدنمی

 ام.آوردم او را کجا دیدهاش به نظرم آشنا بود، اما به یاد نمیدیگر که چهره
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 ی تصييویر و صييدا تنه زد و به سييمت من آمد.زاکس با دیدن من حرکت تندی کرد، به یک روبات ضييبط کننده

ست کرده بودی در اینجا جمع کنیم. بگو ببینم. واقعا کاهن »گفت: سانی که درخوا سرگرد، باالخره آمدی. این هم ک آه، 

 «ای؟را شناسایی کرده

 «کاهن را، و خائن را، و خیلی کسان دیگر را. شروع کنیم؟»گفتم: 

 «البته، البته، شروع کنیم.»زاکس گفت: 

ستم و حس کردم ذهنم روشن و فعال است. مِزهای اول و دومم به روانی ی دیوار نشروی یکی از سطوح خمیده

سیرِ »و خوبی با هم هماهنگ بودند. گفتم:  صه کنم. اجازه بدهید برای آن که همگی  سیار خوب، باید حرفهایم را خال ب

ام روایتی دقیقتر پروندهکنم به این ترتیب در کشفهایم را درك کنید، با ترتیبی زمانی دستاوردهایم را شرح دهم. فکر می

شاره شود. زاکس با این ا ست آوردهاز چگونگی پیگیری این پرونده منعکس  صد ام فهمید که چیز مهمی را به د ام و ق

کردند، اعتباری به دست دارم با ثبتِ نمایشی و مهیجِ آن در رایانه، برای خودم در میان افسرانی که بعدها به آن نگاه می

سعی کرد کمتر حرکت کند و متینآورم. پس رفتار خ شتر کنترل کرد و  شد، ممکن ودش را بی سد. هرچه با تر به نظر بر

ی درسی در مطالعات افسرهای تجسس گنجانده شود. ویسپات اما، به نظر بود فیلمِ وقایع امروز بعدها به صورت ماده

شگینمی شد. او همان حالت خنگ همی سید تحت تاثیر قرار گرفته با شت، هرچند چیزی در رفتارش تِییر اش را ر دا

 کرده بود.

شروع کنیم. همه می»گفتم:  ست از ابتدای کار  شدنِ یک دانیم که مدتی پیش پیگیری پروندهخوب، بهتر ا شته  ی ک

ی فعالیت ایلوپرستها فراتر از ی من نهاده شد. اولین گامهای تحقیق نشان داد که دامنهافسر به دست ایلوپرستها بر عهده

به  ی ژالتین ارتباط دارند. این پروندهی تندروی عادی اسييت. معلوم شييد که ایلوپرسييتان به محتوای پروندهک فرقهی

 «شد. در این ماجرا موراشوها و به خصوص کابال نقش داشتند.قاچاق سالحهای زیست شناختی مربوط می

ور پایش حلقه کرد تا نشيييان دهد برای آمیز و برخورنده دکابال با شييينیدن این حرف دمش را با حرکتی توهین

 کردند.حرفهای من اهمیتی قایل نیست. بقیه، اما با عالقه حرفهای مرا گوش می
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در گام بعدی، معلوم شد که مافیای نجسها به رهبری ارباب و پسرش شاخدراز در این ماجرا درگیر هستند. »گفتم: 

 «سرهنگ زاکس، توانستید آنها را دستگیر کنید؟

داد، یالهای بلندش را با انگشتان کوتاه و پهنش شانه ه گویی داشت برای ثبت در کتابهای تاریخ گزارش میزاکس ک

سيييربازان ما با دالوری تمام با مافیای دازیمدا جنگیدند. پایگاه مرکزی آنها در جایی دور افتاده در شيييهر »زد و گفت: 

مقاومت کردند. اما در نهایت شکست خوردند. ارباب اعالم  پست قرار داشت. دازیمداهایی که در آنجا بودند، به شدت

کرد که حاضر است تسلیم شود. اما وقتی سربازان محل را تصرف کردند، دیدیم ارباب کشته شده. پسرش شاخدراز 

 «توانست به همراه چند تن که گویا همدستان کاهن بودند، بگریزد. تالش برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد.

 «آه، ارباب مرد؟ چطور مرد؟ مگر قرار نبود او را زنده دستگیر کنید؟ برای شناسایی کاهن به او نیاز داشتم.» گفتم:

سپات گفت:  شد کرد. انگار این یارو ارباب دمِِِ آخر دیده بود راهی سرگرد، من رئیس عملیات بودم. کاری نمی»وی

ستور  شاید هم د شی کرده بود. یا  صلهبرای فرار ندارد و خودک سالح از فا شن. چون با  ستاش اونو بک ی داده بود زیرد

 «گفت یک مزدور مالکوس اونو کشته.کمی بهش شلیک کرده بودن. یکی از دازیمداهای اسیر شده می

 «گویم...گویید دزایمدا نبودند، نجس بودند. برای ثبت در پرونده میبسیار بد شد. در ضمن، اینها که می»گفتم: 

 «ها، حق با شماست. خوب، ادامه دهید.بله، بله، سرگرد، نجس»ناشکیبایی گفت: زاکس با 

ستم تا در میان بله، بعد از این که ردپای شاخدراز و ارباب را در این پرونده کشف کردم، از خبرچین»گفتم:  ها خوا

ست آمد، اول این که برنامه ستجو کنند. دو چیز به د ست ج شهر پ سها و جنایتکاران  ستبرد به بانک ژنوم  اینج برای د

سران  شد که یکی از اف ستند. همچنین قطعی  ستها با قلمرو امپراتوری در ارتباط ه شده، و دوم این که ایلوپر طراحی 

ی امنیت جاسوس ایلوپرستهاست و توانسته در ماههای اخیر چندین افسرِ مسئول این پرونده را سر به نیست کند. اداره

ه همراه سييروان و سييرباز ویسييپات به دارما رفتیم و از نزدیک دیدیم که ایلوپرسييتی به جنبشييی بعد از آن بود که من ب

شونت سی و خ شایند انتظارمان را میسیا شتیم، دو خبر ناخو ست. وقتی برگ شده ا شهر بار تبدیل  شید. از طرفی  ک

انگیز انجام به شييکلی شييگفتها مورد حمله قرار گرفت و نابود شييد، و از طرف دیگر دسييتبرد به بانک ژنوم ارهات
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شد، و همهپذیرفت. بعد بمبی در خانه ستگان ی من منفجر  شدیم تا ژنوم هورپاتها از هم سرگرمِ تدابیری امنیتی  ی ما 

شناختی می ست  سالحی زی ستها به دنبال  شن بود که ایلوپر شود. تا اینجای کار رو گردند و ژنوم را برای این خارج ن

 «خواهند.می

شرفتهاما ژنوم هورپاتها به تنهایی فایده»زاکس گفت:  سیار پی شگاههای ب سی ندارد. آزمای ستفاده ای برای ک ای برای ا

ست. در کل هنوز کسی نمی ستفادهاز آنها مورد نیاز ا ی کاربردهای توان کرد. هنوز همهای میی نظامیداند از آنها چه ا

 «تخیلی تعلق دارند. -نظامی این ژنها به ادبیات علمی

ی بازرگانی موراشوها، و از سوی قربان، من شواهدی در دست دارم که ایلوپرستها از طرفی با کابال و شبکه»گفتم: 

سرعت  شتم مرزها را به  صرار دا ستند. علتِ این که ا سعه طلب در امپراتوری مولوك در ارتباط ه دیگر با جناحی تو

ستگان کاربردی شگاه ببندید، این بود. ژنوم هورپاتها در هم شناختهندارد. اما اگر به آزمای ها ای در قلمرو مولوكهای نا

 «شود.برسد، به یک سالح ویرانگرِ کامل تبدیل می

سيييرگرد، در مورد این »اش گفت: ارهات، که تا اینجای کار سيييکوت کرده بود، وارد بحث شيييد و با زبان بویایی

ی ارباب بوده و دستبرد به بانک ژنوم در راستای اهدافِ جنایتکارانهادعایتان شواهدی دارید؟ این امکان وجود دارد که 

 «اصال ربطی به ایلوپرستها نداشته باشد.

کند ی ژالتین به کاالیی زنده اشاره می پروندهرم. نخست آن که معلوم شده که اسمِقربان، شواهد محکمی دا»گفتم: 

چنان که یکی از خبرچینهای من گفت، در واقع انگلی است که شود. این کاال، که توسط موراشوها بارگیری و حمل می

کنم ایلوپرسيتهای کند. فکر میشيود و عقاید و باورهای آنها را دسيتکاری میبه دسيتگاه عصيبی میزبانانش متصيل می

 «خشنی که ما در دارما دیدیم، به خاطر آلودگی با این انگل به این فرقه پیوسته بودند.

این چگونه ممکن اسييت؟ عقاید هرکس برخاسييته از شييخصييیت و »میز ترشييح کرد و گفت: آارهات بویی اعترات

 «ی اوست. مگر ممکن است یک انگل عصبی باعث باوری دینی شود؟هویتِ یگانه
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آری، اگر آن انگل مِزی به قدر کافی پیچیده داشته باشد، و در آن مِز باورهایی داشته باشد، و آن مِز را به »گفتم: 

 « ها.بی میزبانش متصل کند، میزبان هویتی تازه پیدا خواهد کرد. درست مثل سوهراندستگاه عص

زاکس دمش را به زمین کوبید و همه جا را به لرزه در آورد، بعد وقتی دید نگاه همه به او دوخته شييده، سييعی کرد 

دی هوشمند است که هزاران ها انگل نیست. این موجوسرگرد، مِزِ اضافی ما سوهران»خویشتنداری پیشه کند. گفت: 

ی ما به طور مادرزاد آن را همراه داریم. مِزِ ما همراه با مِزِ این موجودات سيييال پا به پای ما تکامل پیدا کرده و همه

 «کند.رشد می

ولی سيييرهنگ، با این وجود کدهای ژنتیکی شيييما و اون مِزِ »ویسيييپات با قدرتی علمی که از او بعید بود، گفت: 

 «ها تبدیل شدن.ان و کم کم به انگل سوهرانمتفاوته. روشنه که اونا یک زمانی موجودات مستقلی بودهتون اضافی

ستند. آنها را نمی»زاکس گفت:  ست ه ست، اما آنها با مِزِ ما همزی ست ا سبات در ست. خیلی از محا توان انگل دان

رشد این مِز در ارتباط با مِزِ سوهرانیِ ما انجام دهد. در ضمن، تکامل و ذهنی را مِزِ این موجودات برای ما انجام می

سوهران یا مِز می صاری به مِز  ست که بتوان آن را به طور انح ست. هیچ عقیده و باوری نی شود و چیزی جداگانه نی

 «مان نسبت داد.همزیست

ست که تکامل دو مِز به طور طبیعی و در جریان میلیون»گفتم:  شرایطی ا سال انجاماین در  شد. اما به  ها  پذیرفته با

شبکه شود. این امکان فکر کنید که انگلی با یک  سی یا نظامی طراحی  سیا صودی  ساده، برای مق سبت  صبی به ن ی ع

شته باشد، و به طور  فرت کنید در آزمایشگاهی، مِزی را درست کنند که امکان اتصال با دستگاه عصبی میزبانی را دا

شد. در این حالت میپیش تنیده عقاید و باورهایی را دا توان با پخش کردنِ این انگل بر یک جمعیت همه را به آن را با

 «عقیده گرواند.

سالخورده گفت:  شد »موگای  شواهدی برای این که به واقع رخ داده با سرگرد، این از نظر علمی امکان دارد، اما ما 

ها در اختیار ارد، و دانشی فراتر از آنچه که ما یا مولوكهایی بسیار پیشرفته نیاز دنداریم. انجام چنین کاری به آزمایشگاه

 «داریم.
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اید؟ را از یاد برده 88-ی بلفاآری، چنین است، اما به هر صورت این اتفاق افتاده است. وقایع اخیر در سیاره»گفتم: 

است که در قلمرو  کنید آن توپهای پشمالو چرا یک دفعه به هواداران امپراتور تبدیل شدند؟ حدسِ من آنفکر می

ها چنین دانش و چنین آزمایشگاهی وجود دارد. چون این انگل نخستین بار در قلمرو آنها و در دارما پدیدار شده مولوك

ها را دیده. او به یکی از آنها دست زده و ایمانی است. به هر صورت، یک هونوی خبرچینِ خودش از نزدیک این ژالتین

تجربه کرده بود. به محض آن که کاهن انگل را از دستش جدا کرد، این تاثیر از بین رفت. در دینی و زودگذر به ایلو را 

ای از گویند باعث آلودگی بومیان آنجا شده، نسخههم ماجرا همین است. شکی ندارم که آن انگلهایی که می 88-بلفا 

اند. شاید مِزشان شباهتی با مِز لوپرست شدهداد ایژالتین است. من تصویرهایی از مردم آن سیاره را دیدم که نشان می

اند انگل را روی مِز آنها سوار کنند. شکی ندارم که ایلوپرستها ژنوم هورپاتها را برای همین دازیمداها داشته و توانسته

اموش نکنید توانند انگلهایی درست کنند که بتوانند به مِزِ تمام نژادهای کیهان حمله کنند. فرخواهند. به کمک آن میمی

تواند به سادگی حرف مرا که این همان توانایی جادویی هورپاتهاست. ما در حال حاضر در اینجا متهمی را داریم که می

 «تایید کند.

چشمها همه به سوی کابال و محقق چرخید. محقق همچنان با چشمان متحرك آویخته و شاخکی که باالی سرش 

پایید و در چشيييمانِ عظیم و دیوانگی شيييبیه بود. اما کابال با زیرکی ما را میه تندیسيييی از ببه هم گره خورده بود، 

 شد.اش برقِ نگرانی دیده میکروی

 «کابال، بگو ببینم، آنچه که گفتم درست بود یا نه؟»گفتم:   

بال گفت:  ها نظریه»کا پات که این موجودات در مورد ژنوم هور ند  قاد دار از راه های فراوانی وجود دارد. برخی اعت

شکلِ بیرونی تقلید کردنِ ساختار ژنتیکی دیگران تِییر شکل می شبیه سازی ظاهری و سطحیِ  دهند، و برخی دیگر به 

 «های زنده باور دارند. به تازگی پژوهشی در دانشگاه...سرمشق

اهمیت ژنوم کابال، در یک کلمه جواب مرا بده. چیزی که در مورد »ادبی واضيييحی حرفش را بریدم و گفتم: با بی

 «هورپاتها برای ایلوپرستها گفتم درست بود یا نه؟
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های زیادی از تنش عصبی در سخنان شما نشانه»کابال با ناراحتی بر صندلی مجللش جا به جا شد و باز شروع کرد: 

شم می صحتِ منطقی به گزارهو هیجان روانی به چ سوب کردنِ  سط مِزی هیجانخورد. من شده زده تولید هایی که تو

 «ی تحلیل و نقدِ بیشتر است...باشد، شایسته

سته بودم افتادم و  بار دیگر با حالتی توهین ش شیِ گونگایِ او ن ساعتهای رنجباری که مقابل من آمیز حرفش را به یادِ 

ا و ژنوم ی ایلوپرستهکابال، حرف مرا با بله یا خیر جواب بده و نه یک کلمه بیشتر. آنچه که در مورد رابطه»قطع کردم: 

 «هورپاتها گفتم درست بود یا نه؟

های دیگرم نتواند مرا از سر باز کند. کردم تا با پاسخ گفتن به یکی از جملهعمدا هربار پرسشم را به دقت تکرار می

کابال که عادت نداشت کسی حرفش را قطع کند، با دمی آویخته و حالتی زار به حاضران خیره شد، و وقتی دید زاکس 

قدم به سيييمتش پیش میبا  حالتی سيييهمگین  ند و  لههای بل یک گلو خاطی را از گلوی فرتوت و رود،  ی بزرا م

 «آری.»اش عبور داد و با صدایی ضعیف گفت: چروکیده

حرکت از سيييقف آویزان شيييده بود. آرتیمانو در ذهنِ همه با حالتی منتظر به آرتیمانو نگاه کردند که همان طور بی

 «گوید.راست میاو »مان اندیشید: همه

ام درسيييت اسيييت یا نه؟ آیا تو در حمل و نقل این انگلهای حاال بگو ببینم این جمله»با همان تندی به کابال گفتم: 

 «ای؟ای و با او و ارباب همکاری کردهعصبی دست داری؟ آیا درست است که تو کاهن را دیده

اش را تحویلمان دهد، اما زاکس به سمتش خم شد طوالنیسر و ته و های بیکابال بار دیگر خواست یکی از جمله

ای چندان کم به او چشم دوخت که بوی بدِ بازدمش موراشوی بخت برگشته را در خود غرق کرد. کابال دم و از فاصله

شید:  سقف اندی شید و چیزی نگفت. باز آرتیمانو از باالی  ست. او در مورد تمام این اتهام»در ک سخ مثبت ا صر ها مقپا

 «است.

سی به طور برای لحظه ست بود، اما برای این که ک شهادت آرتیمانوها همواره در شد.  سکوت در اتاق برقرار  ای 

بسیار خوب، الزم »کرد. تردید اما، به سرعت از میان رفت، چون ارهات گفت: رسمی گناهکار دانسته شود کفایت نمی
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اسييت که ذهن کابال  ن دیگران را داریم. اکنون مدتی بس طوالنیها هم توانایی خواندن ذهاسييت بدانید که ما ارهات

سالم به در بردند، خوانده می شتار معبدمان جان  سط بانفوذترین مِزهای ارهات که از ک ستی در تو شود. کابال به را

 «توانید شهادت مرا به طور رسمی ثبت کنید.مورد اتهامهایی که سرگرد به او وارد کرد، گناهکار است. می

ذشيييته از ی امنیت گهای ادارههمه منتظر ماندند تا مترجم سيييخنان ارهات را به زبان صيييوتی ترجمه کند. مترجم

شی و ثبت کنندهوظیفه سمی ارشان به عنوان مترجم، من شهادت ر ستها هم بودند. به این ترتیب با  ش هات، گویی ی ن

ای من خوشایند به بویی معنادار آغشته شده بود که بر باری گران از دوش و بال همه برداشته شد. هرچند سخنِ ارهات

مناسب دیدم و گفتم:  آمیز زیادی از گوشه و کنار نثارم شده. موقعیت راهای ستایشدیدم که نگاهنبود. با این وجود، می

اطالعات بیشتر از او  رفتنبسیار خوب، کارِ من با کابال تمام شد. گناه او نیز اثبات شده. او را به زندان ببرید تا برای گ»

 «بازجویی شود.

کرد را هایش آویخته بود و داشت غش میی بردهدو نگهبان سارمات پیش آمدند و کابال را که از بازوهای سه گانه

 در میان گرفتند. کابال و مالزمانش در سکوت اتاق را ترك کردند. 

  

 تورانا
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 همستگان-سیصدوبیست روز پیش از پايان -قبلسیصدوسه روز 

ى پهنش رابطى که مأمور تحویل گرفتن اطالعات بود، موجودى کوتاه قد و به ظاهر زیرك از نژاد ویامبور بود. جمجمه

اى شباهت داشت. ویامبور در حالى که ى فیروزهشد و بدنش به یک توپ چروکیدهاى کوتاه و نارنجى ختم مىبه پوزه

پاى عقبش نشييسييته بود، انگشييتان بلند و پهنش را به عالمت نشييان دادن احترام در هم قالب کرد و گفت: روى دو 

 «امپراتور حفظتان کند.»

 «امپراتور همگان را حفظ کند.»این عالمت رمزمان بود. گفتم: 

فهرسييت »پایید گفت: ناگهان از حالت رسييمى بیرون آمد و در حالى که با چشييمان ریز و مضييطربش اطراف را مى

 «ها رو آوردى؟اسم

 «بله.»گفتم:     

شانى را که بخش عمده شفاف و درخ سه بعدى عامهى حافظهمکعب  سط فیلم  شده بود را به اش تو سندى پر  پ

 «کنیم.این خدمتتون رو هرگز فراموش نمى»روى انگشتش قایم کرد و گفت: ى عمیق دستش دادم. مکعب را در حفره

 «براى پاکسازى افسران خطرناك به کمک خودم نیازى ندارید؟»گفتم: 
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ستاده مىشون همین روزها به مأموریتنه، بخش عمده»گفت:  شن و هاى دور و درازى توى مرزهاى جمهورى فر

 «کنیم.تر شدن نابود مىشن. بقیه رو هم به محض این که خطرناكه مىهمون جاها با یکى دو تصادف جزئى کشت

باید  دهدى این کارها را مىترتیب همهکسيييی که »جنبید. گفتم: هایى از کنجکاوى به شيييدت در مِز دومم مىرگه

 «.خیلی نفوذ داشته باشد

به، چه جور هم! اون »هاى مشيييابه مهارت زیادى داشيييت، به طور مبهم گفت: ویامبور که انگار در مورد پنهانکارى

ى جاسييوسييى امپراتور به ناظر مشييهوره. ى امنیته. به کارش مطمئن باش. بین افسييراى ادارههاى ادارهیکى از دم کلفت

 «کنه.ره خودش باهات ارتباط برقرار مىات خوب بگیگن خیلى سن و سالش زیاده. اگه کار فرقهمى

ى اول صادر کند و امکان دستیابى حرف جدیدى نبود. کسى که توانسته بود براى من کارت دسترسى اطالعاتى رتبه

بایست موجود بسیار مقتدرى باشد. مسیر ترقى در ى ژالتین را فراهم کند، مىاى مثل پروندهبندى شدهبه اطالعات رده

 شد. از این رو سالخورده بودنش دور از انتظار نبود.ال به کندى طى مىجمهورى معمو

 «ى ژالتین چى هست که این همه افسر باید به خاطرش کشته شوند؟حاال داستانِ این پرونده»پرسیدم: 

زرگى ى بفعال هرچى کمتر بدونى بیشتر به نفعته. همین قدر بگم که پاى مقدار زیادى پول در میونه، و نقشه»گفت: 

 «فهمى قضیه چیه.ات برس. بعدا مىکه براى شخص امپراتور اهمیت داره. تو به کار فرقه

شان دادم و گفتم:  شتر »با پیچ و تاب دادن بازوهاى درازم تعجبم را ن شتاقم در مورد حامى مرموزم بی من که خیلى م

 «بدانم.

تا اگر ببینیش هم چیزی دسيييتگیرت بین نباش. حخیلی خوش»انگشيييتان درازش را در هم گره زد و گفت:  

 «شناسنش: ناظر.موجود مرموزیه. همه فقط با یک کلمه می نمیشه.



232 

 

 همستگان -هفده روز پیش از پايان -سیصد و سه روز بعد

تها از عملیات در خوب، تا اینجای کار معلوم شد که هدف ایلوپرس»ی سخن را به دست گرفتم و گفتم: بار دیگر رشته

ست. آنها از ابتدا به دنبال ژنوم هورپاتها می ستگان چه بوده ا ست یابند. هم سالحی کامل د شتند تا به این ترتیب به  گ

شان هم با همین هدف انجام می شتارهای شت و ک ستان میتمام فعالیتها و ک صلیِ دا سیم. همین شده. حاال به بخش ا ر

ایلوپرسييتان در همسييتگان، باعث شييد تا کاهن ناچار شييود در اینجا و در کانون  حقیقت، یعنی لزومِ حضييور کاهن و

ی امنیت حضور داشته باشد. به همین دلیل هم داشتن جاسوس و ماموری نفوذی برایش اهمیت پیدا کرد. فعالیت اداره

مین خائن هم بود که مرا شدند. هی ژالتین یکی یکی کشته میاز مجرای این مامور خائن بود که افسران مسئول پرونده

 «ام بمب گذاشت.شناسایی کرد و در خانه

سييرگرد اعتقاد دارد که یکی از »زاکس بیشييتر برای توضييیح دادنِ موضييوع به اعضييای واالمقام دفتر مرکزی گفت: 

 «دازیمداها به نام سروان خائن بوده است.

همان کاهن بوده باشد. او کسی بود که به در واقع به قول سرهنگ زاکس شواهدی وجود داشت که سروان »گفتم: 

شدههای ردهپرونده شت، عمویی از طبقهی ادارهبندی  سی دا ستر شت، و مدعی بود که از راهِ ی امنیت د سها دا ی نج

آورد. اما این اطالعات بیشترشان سوخت شده بودند و بیشتر برای رفع ارتباط با او اطالعاتی ارزشمند را به دست می
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سئول حفاظت از آنجا بود. بعد هم ناگهان غیبش زد و طی اتهام از  ستبرد به بانک م شتند. در زمان د خودش کاربرد دا

توانست گذاری کشته شده است. اما چه کسی میسازی ساختگی، طوری وانمود کرد که گویی در یک بمبیک صحنه

 «ی عموی نجسش شناسایی کند و به قتلشان برساند؟او را در خانه

 «کنی سروان کاهن بوده؟پس فکر می»گفت:  ویسپات

شت. هونوی خبرچین نه، فکر می»گفتم:  سوس و خائن بوده، اما باید در جایی دیگر دنبال کاهن گ سروان جا کنم 

ی بسیار مهمی را فاش کرد. او گفت کاهن دازیمدایی است که برای مدتی در قلمرو امپراتوری پرسه زده برای من نکته

صات با یک نفر از میان متهم و یک بار هم در شخ صادفی نجات یافته. خوب، این م شده و به طور ت های ما آنجا گم 

همخوانی دارد، و آن هم محقق اسييت. او مدتها در قلمرو امپراتوری کاوش کرده و یک بار که در فضييا گم شييده بود، 

 «محقق، چیزی برای گفتن دارید؟ کنم محقق همان کاهن است.ی مولوك نجات یافت. من فکر میتوسط یک فضاپیما

اش بیحرکت باقی ماند و چیزی نگفت. من بال زنان به او نزدیک شدم و در چشمان محقق، با همان حالت غیرعادی

مرکب تهی از احساسش نگاه کردم. ممکن بود یک دازیمدا چنین حالتی را تقلید کند و خودش را به دیوانگی بزند، اما 

توانست کنترل کند. با نگرانی دریافتم که هیچ بویی که نشانگر فعالیتی هوشمندانه باشد، از او غدد بوزای بدنش را نمی

 «بر سرش چه آمده؟»رسد. پرسیدم: به مشام نمی

سپات گفت:  ست نمی»وی سراغش رفتیم. توی همون پناهگاه خوب، در دونیم. طبق همون اطالعاتی که داده بودی 

ستگیرش کردیم. فقط یکی دو تا ب شدن. اما خودش د سلیم  سادگی ت ست و پا چلفتی نگهبانش بودن که به  سوگای د ا

 «خونه.گه، جز شعرهایی که گاه و بیگاه میانگار دیوانه شده. از وقتی که پیداش کردیم همین طوریه. هیچی نمی

 «حالت چطور است؟ حرف بزن! محقق!»به محقق نزدیک شدم و با زبان بویایی دازیمداها پرسیدم: 

سطحی عمیقتر از قدر مادهآن شم از بدنم تراوش کردم که از نفس افتادم. زبان بویایی در  س ی بوزا برای تاکید بر پر

صوتی رمزگذاری می سیبهای روانی مقاومزبان  تر بود. تالش من نتیجه داد و محقق ناگهان به شد و بنابراین در برابر آ

 دارما های چرکینِدر ترازوی عدل توده»حرف آمد و گفت: 
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 سرخی افق

 «حبابی نارنجی است.

محقق، صدای »به دیگران نگاه کردم و آنها نیز با همان سردرگمی به من خیره شدند. این بار با زبان صوتی پرسیدم: 

 «دانی؟شنوی؟ بگو ببینم در مورد کاهن چه میمرا می

واپسييین »ش را تکان بدهد، باز گفت: اش را باز کند یا چشييمان متحرکمحقق بدون این که شيياخکهای از کار افتاده

 اتهای خاردارِ صندلیآلودِ بتهتپشهای وهم

 در بازویم فرو رفت، گالیا

 «آهای آهای گالیا!

 «گوید؟ گالیا کیست؟چه می»به ویسپات گفتم: 

ستش نمی»ویسپات گفت:  زنه. گمون کنم شعرهای همون دیوان دونم. از وقتی گرفتیمش همین جوری حرف میرا

 «خونه. اون شاعر زمینیه بود...می رو

 «گالیا کیست؟ چند بار این اسم را تکرار کرد.»گفتم: 

دانیم. یک حقیقت در موردش روشن است و آن هم شاید اسم دوستش بوده. چه می»حوصلگی گفت: زاکس با بی

 «گفت دچار جنون دومِزی شده.این دیوانه شده و مِزهایش از هم جدا شده. پزشک اداره می

ی چندش آور زیرش باعث شييد رویم را به سييمتش رفتم و کالهخودش را با احتیاط از سييرش برداشييتم. منظره

های تهوع تا موجی از بو بدنم بیرون میبرگردانم و جلوی خودم را بگیرم  که داشيييت از  هار کنم. زیر آور  زد را م

ی محقق چسبیده بود، قرمز به پشت جمجمهخورد. یک توده گوشتِ شفاف و ای دردناك به چشم میکالهخود، منظره

ی گوشت از میان زخم برداشته بود، اما هنوز اش فرو کرده بود. تودههایی تیره را مانند سوزنی به درون جمجمهو رشته

 زنده بود و سطحش وقتی در مجاورت هوا قرار گرفت پیچ و تاب خورد.

 «حق داشت. واقعا انگلی عصبی در کار است. بینید؟ سرگردمی»همه دور محقق جمع شدند. زاکس گفت: 
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انگلی عصييبی، و خائنی که آن را زخمی کرده اسييت. کسييی بوده که از ترسِ لو رفتن اطالعات، این انگل را »گفتم: 

دانسته که این به اصطالح ژالتین به مِز محقق وصل است و زخمی کردنش به دیوانه شدنِ او زخمی کرده. احتماال می

 «.شودمنتهی می

 «خواهی بگویی به جز سروان خائن دیگری هم وجود داشته است؟یعنی می»زاکس گفت: 

 «بله، دست کم یک خائن دیگر هست.»گفتم: 

 «کنید این محقق همان کاهن است؟و همچنان فکر می»موگای گفت: 

نی دارد. دیدید که، در این مورد تردیدی ندارم. تمام مشخصاتش با چیزی که هونو برایم تعریف کرد همخوا»گفتم: 

 «ی اطالعاتش هم درست از آب در آمد.بقیه

قدر دقیق در مورد »ارهات گفت:  عادی اطالعاتی این  لب بود که چطور یک خبرچین  یار جا این برای من بسييي

 «های ایلوپرستان به دست آورده است.گاهمخفی

وپایه در گروه ایلوپرستان گذراند. البته اطالعات این هونو مدتی را به عنوان یکی از اعضای فر»به زبان بویایی گفتم: 

ساند. وقتی از گاهمربوط به مخفی ستم ر شکلی غیرعادی به د شم آمد و ه بیرون میگاتفریحها را به  آمدم، یک چاپال پی

 «ایست از دوستی که مرا به آنجا دعوت کرده.مکعبِ حاوی اطالعات را به دستم داد. گفت این هدیه

دانسييت، اما با برخی از واژگان مهم به قدر کافی آشيينا بود. برای یایی معیار جمهوری را درسييت نمیزاکس زبان بو

شود، با تنفر گفت:  ست به کار  با خبرچینت قرار مکان بدنام ه؟ تو در یک گاتفریح»همین هم پیش از این که مترجم د

 «ای؟گذاشته

 «بد نگذره رفیق!»ویسپات هم رندانه از آن وسطها گفت: 

کنید. هونوها خیلی در مورد حفظ جان کنید برای خوشيييگذرانی به آنجا رفته بودم اشيييتباه میاگر فکر می»گفتم: 

کندند. ایم کلکش را میفهمیدند ما کجا قرار گذاشتهخودشان حساس هستند. در این موردِ خاص، بدیهی بود که اگر می
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بخش مهمی از آنها را خودش به من نداد و  مکعب حاوی آن او به قدری در مورد اطالعاتی که داشت حساس بود که 

 «کرده. بنابراین ببخشید که در دفتر شما قرار نگذاشتم!را از راه آن چاپال به من رساند. این یعنی که خطری تهدیدش می

 «گمان کنم شما خبر نداشته باشید.»زاکس و ویسپات به هم نگاه کردند، و بعد زاکس گفت: 

سپات گفت: با تعجب به  سیخ کردم. وی شاخکهایم را  ستش، هونوی خبرچینی که حرفش بود، »او نگاه کردم و  را

 «کشته شده. خودم اونو شناسایی کردم.

 «کنید. من همین دو سه ساعت پیش با او حرف زدم.اشتباه می»دمم را چرخاندم و گفتم: 

شتباهی در کار نیست. همین دو ساعت پیش بال»ویسپات گفت:  فاصله بعد از تماسی که گرفتی خبر رسید که نه، ا

شدم. های خانهیه هونو توی یکی از  شتی، نگرانت  شتم با خبرچینی از نژاد هونو قرار دا شده. چون خبر دا شته  بدنام ک

 «اینه که رفتم و طرف رو دیدم. ببینم، نزدیک یه حوت با هم قرار داشتین؟

 «بله، اما...»با حیرت گفتم: 

خودش بوده. کارکنای اونجا هم گفتن قبل از این که جسدش رو پیدا کنن گفته بوده توی همون خوب، پس »گفت: 

ی شييِلیه. وقتی اینها را شيينیدم حتم اش کرده بودن. اما گفته بود مسييئلهاتاق با یه دازیمدا قرار داره. همه کلی مسييخره

  «کردم که خبرچین خودت بوده که ریق رحمت رو سر کشیده.

کنند. باید حدس زده باشييد که جانش در خطر پس البد شييک کرده بوده که تعقیبش می»رفتم و گفتم: به فکر فرو 

ضبط کرده. هونوی بیچاره، ماموریتش را  شفاهی به من نگفته و آنها را در مکعبی  ست. حتما برای همین اطالعات را  ا

 «گفته بود یافتید. خیلی خوب انجام داد. شما محقق و ارباب و شاخدراز را در جاهایی که او

 پا ادای احترام کنند. ای همه سکوت کردند تا به فداکاری این خبرچینِ خردهبرای دقیقه

ست و گفت:  شک سکوت را  سرگرد، در جمع بندی»ارهات  شما فکر میخوب،  کنید که کاهن همان محقق نهایی 

 «کرده؟ی امنیت کار میاست. و این که سروان خائنی بوده که در اداره
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سخیر بلفا»گفتم:  سرم خطور کرد. وقتی از ت شتم. تا این که فکری تازه به  ست که دا سی ا ست   88-این حد به د

ها خبردار شدم، به این نتیجه رسیدم که کلیت قضیه بزرگتر از آن است که بخواهد توسط موجودی مثل محقق مولوك

شود. ما در اینجا با یک توطئه ستارهمدیریت  ستیم که زندگی میلیونای روبرو ی بین  صدها دنیای ه ها موجود را در 

ها فقط یک به مولوك 88-متفاوت دگرگون خواهد کرد. این توطئه باید در امپراتوری طرح شييده باشييد. پیوسييتن بلفا

شتیاق به امپراتوری  شده، با ا سخ  ساکنانی که مِزشان توسط ژالتین م شی بوده. به زودی دنیاهای دیگری با  آغازِ آزمای

 «خواهند پیوست.

 «ای بگیرید؟خواهید چه نتیجهخوب؟ از اینها می»موگای گفت: 

سی تازه نتیجه آن که این برنامه بزرگتر و پیچیده»گفتم:  سو ست که یک کاهنِ نیمه دیوانه مثل محقق و جا تر از آن ا

وجود دارد که کاهن را مثل کار مثل سروان بتوانند از پسِ آن برآیند. حدس من آن است که کسی دیگر در پشت پرده 

ایم. در حالی که خیمه شييب باز در دهد. ما تمام این مدت به دنبال عروسييکها بودهآلت دسييت مورد اسييتفاده قرار می

 «خندد.مان میجایی دیگر در تاریکی نشسته و دارد به یال و شاخ همه

سپات گفت:  ضیه»وی صی که در مورد ی جالبیه، اما باید یه خرده برگردیم عخوب، این فر شخی قب و ببینیم واقعا ت

 «کاهن دادی درسته یا نه.

 «فهمم.منظورت را نمی»اش جا خوردم و گفتم: از این گستاخی

تموم حرفی که زدی بر این مبناست که سروان جاسوس بوده و محقق کاهن. اما هنوز معلوم نشده »ویسپات گفت: 

 «که این حدست درست باشه.

ست که این دو نفر »کند. گفتم: ین امر بدیهی مخالفت میفهمیدم چرا با انمی من که دالیلم را توضیح دادم. روشن ا

 «گناهکارند.
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نه، چندان هم روشن نیست. همین امروز صبح، یه پیکِ اجیر شده که از هیچ جا خبر نداشت، یک »ویسپات گفت: 

وان از خودش برداشييته بود. در واقع یه پیام بود از ی امنیت آورد. توی این بسييته، یه فیلم بود که سييربسييته برای اداره

 «ی ما.طرفِ سروانِ فراری و بیچاره

 «پیام؟ فیلمِ سروان؟ چرا مرا در جریان قرار ندادید؟»گفتم: 

سپات گفت:  شه. االنم خوشحالم که »وی صبر کنم تا یه چیزایی روشن ب صمیم گرفتم  به دلیل محتوای خاصِ پیام، ت

سرو شاره کرده بود، و یه جورایی اعتراف کرده بود این کارو کردم.  سری از فعالیتهای پنهانیش ا ان توی این فیلم به یه 

ی عموش که نجس بوده رو هم همونجا گفته. هرچند کرده. قضیهکه دور از چشم ماها داشته با یه جاهایی زد و بند می

 «دونسته که من پیشاپیش این موضوع رو فهمیده بودم.نمی

وب، سييروان چه گفته؟ البد خواسييته اثبات کند که دیگر در این جهان نیسييت و طی تروری موفق کشييته خ»گفتم: 

 «شده، نه؟

ی بله. دقیقا، گفته که از چند سييال پیش برای این که بتواند سييریعتر در سييلسييله مراتب اداره»این بار زاکس گفت: 

صمیم گرفته با عمویش و جامعه یمداهای نجس ارتباط برقرار کند. بعد هم اطالعاتی را که ی دازامنیت ارتقا پیدا کند، ت

داده. گفته که همیشييه به تو مثل سييرمشييقی ی پیروزی در ماموریتهایش قرار میآورده، دسييتمایهاز آن راه به دسييت می

سادت برانگیز نگاه می شته مثل تو به ماموریتهایی قهرمانانه در دنیاهای بیرونی برود. ایح ن را هم گفته کرده، و آرزو دا

ای که برای ی ژالتین و همکاری با تو، به این نتیجه رسیده که تو با آن تصویر آرمانیکه پس از گمارده شدن بر پرونده

 «خودش ساخته بود، تفاوت داری. یعنی سرخورده شد.

 «عجب، چقدر بد. با این فیلم قلب مرا شکسته!»بویی تمسخرآمیز از بدنم بیرون دادم و گفتم: 

 ی مرا لیسید و با تعجب به من نگاه کرد.هات زبانش را از دهان بیرون آورد و بوی پرطعنهار

ای از شييواهد را ارائه کرده، که به نظر خودش به شييناسييایی هویت سييروان در این فیلم مجموعه»زاکس ادامه داد: 

شته، و میکاهن کمک می صیفهایی از کاهن دا سته که او پیش اکند. گفته که تو صحنه، مدتی را در دان شدن بر  ز ظاهر 
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ضور و غیاب قلمرو امپراتوری بوده. همچنین این را می ست که کاهن ارتباطهایی با درون اداره دارد. او الگوهای ح دان

ی امنیت تطبیق داده بود، و به این نتیجه رسیده بود کاهن را در جاهای مختلف با همین الگو در افسران دازیمدای اداره

ای که او ز دازیمداهای پلیس، رفتاری دقیقا مکمل کاهن دارد. یعنی همواره در نزدیکی او و در همان سيييیارهکه یکی ا

صه کنم، او معتقد بود که کاهن یکی از  شده. خال شته، و هرگز همزمان با او یک جا دیده ن ضور دا شده، ح شاهده  م

 «افسران ماست.

 «بود که خودش کاهن است؟ عجب نبوغی. تصادفا به این نتیجه نرسیده»گفتم: 

تواند دهد که آن افسرِ منحصر به فردی که مینه، سرگرد، الگویی که سروان استخراج کرده، نشان می»زاکس گفت: 

 «اید.کاهن باشد، شما بوده

شلیک کردنِ فواره شهایم را خواباندم و با  شتم بعد از گو شانه به این حرف خندیدم. انتظار دا سرخو ای از بوهای 

سکوت همه به هکاری که زده بودم، بقیه هم همراهِ من به این حرفِ بیشا شدم که در  ربط بخندند. اما ناگهان متوجه 

شم دوخته ستهمن چ شای سمی که  سپات با حالت موقری که از او بعید بود، و زاکس با نگاهی ر ی این موقعیت اند. وی

 «اید؟ببینم. شما که حرفهایش را جدی نگرفته»ا کردم و گفتم: کاره رهنبود، به من خیره شده بودند. خندیدنم را نیمه

 «خوب، راستشو بخوای، چرا!»ویسپات گفت: 

هرچه کردم اثری از شييرمندگی یا احترام در صييدایش نیافتم. به ارهات و موگای نگاه کردم که با چشييمان بزرا و 

شان حرکاتم را میبی س سا ضیح آهای، فکر می» قراری بال زدم و گفتم:پاییدند. با بیاح کنم باید در این مورد به من تو

بدهید. بعد از این که محقق و کابال را بر مبنای اطالعات من دستگیر کردید و کاری کردم که ارباب و شاخدراز به دام 

 «ی یک خائن؟کنید؟ با جدی گرفتنِ حرفهای مسخرهبیفتند، این طوری از من تشکر می

سی بوده که برای مدتی طوالنی در دنیاهای مرزی جمهوری و سرگرد، همان ط»زاکس گفت:  ور که گفتید، کاهن ک

شته، و در ضمن او کسی بوده که فضاپیما شکال فنی شده و توسط یک قلمرو امپراتوری حضور دا یش یک بار دچار ا

 «ها نجات داده شده...کشتی فضایی تجاری مولوك
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ساس همین دادهخوب، اینها را که من گفتم. بر »فریاد زدم:  ست که محقق را کاهن میا شن ها دانم. این مثل روز رو

 «است، نیست؟

نه، سرگرد، نیست. یه نفر دیگه هم بوده که همین مشخصات رو داره، یه دازیمدای دیگه هم هست »ویسپات گفت: 

 «گم؟تونی حدس بزنی کی رو میکه درست همین سرگذشت رو داشته، می

 «آمیز است...این حرف جنون»ی پروین افتادم و ناباورانه گفتم: منظومهبه یاد ماموریتم در 

 نه، خیلی هم»ویسييپات به من نزدیک شييد و با سييه چشييمِ سييرخ و بزرگش حرکاتم را زیر نظر گرفت و گفت: 

 «ست. سرگرد، اون یه نفر خودت هستی. تو کاهن هستی...عاقالنه

  

 اوراری
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 ی گروتاستمنظومه -هفت روز پیش از پايان -ده روز بعد

ادعا توانستم تر بود. نمىشد کوچکتر و فقیرانههاى تبلیِاتى نمایانده مىاز آنچه که در شبکه 17  -فرودگاه گروتاست

ها از عمرم را در زرق و برق پایتخت جمهورى گذرانده و از طرف ، اما از آنجا که سالامای اشرافی داشتهکنم زندگی

توی دیگر نظم و صالبت شهرهاى امپراتورى را به چشم دیده بودم، حالت ولنگارى و مندرس فرودگاه گروتاست بیشتر 

 .زدذوقم می

سیارهآنقدرها هم عجیب نبود. گرووضع ، این یکرداگر واقع بینانه نگاه مى سیار بزرا بود که سطحش تاست  اى ب

یانوس بات هیدروکربنى دیگر پوشيييیده شيييده بود. به طور کامل از اق تان و ترکی برای هایى نیمه منجمد از جنس م

  .قرار داشتندى بود که در اعماق اقیانوس اهمین شهرهاى حبابى ،آن مسکونی تنها بخشموجوداتی مثل من، 

سیاره ست  سو بود.  اى دو چهرهگروتا شى از یک  سیع و وح سیار و پایان دو نژاد هاى بىکه جنگ بودسرزمینى ب

ها به آغاز داد. از دید اعضيياى این دو نژاد قدمت این جنگدر آن رخ مى -ها یعنى زاموگوها و اورارى -بومی متمدن 

هزار سال اخیر ادامه داشته است. این نبرد دست کم براى چند صد  گفتندگشت. مورخان مىپیدایش این سیاره باز مى

سخت شتندزاموگوها موجوداتى  شرده و زرهپوش دا شناگر بودند که بدنى حجیم، به هم ف ست و  ر اعماق زیاد . دپو

 ساختند. ى کف اقیانوس مىکردند و شهرهاى مرموزشان را در سطوح منجمد و پرحفرهاقیانوس زندگى مى
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ك اندام و ظریف بودند که به عروس دریایى شيباهت داشيتند و در سيطوح ها موجوداتى تقریبا شيفاف، نازاورارى

شناور و  شهرهایى  شته میکه برجهایش تا الیه ساختندمى شکنندهباالیى اقیانوس  . آنها هم شدهای باالیی جو برافرا

شکار مارماهى ساییهای غولمانند زاموگوها براى زنده ماندن به  سته بودند که آب آ ست ههاى یخزدواب در را ى گروتا

 ند. پیمودهایى پرجمعیت مىگله

ى ، این مبارزهزیست شناسانگرفت. از دید ها و زاموگوها، معموال بر سر شکارگاه در مىى اورارىنبردهاى پردامنه

شيييان در تنظیم جمعیت این جنگها اهمیتتکاملی عمل کرده بود.  یمحرکهمچون  طرفنژادىِ قدیمى براى هر دو 

ی دید این دو نژاد در این زاویه .ای برای کنترل زاد و ولد هسيييتندها تنها بهانهگفتند شيييکارگاهود که برخی میچنان ب

شگفت شت، آن بود که هردوی انگیزترین حقیقتی که در مورد زاموگوها و اوراریمورد، البته متفاوت بود.  ها وجود دا

شت سخن میاین نژادها، با وجود تفاوت فراوانی که با هم دا شان گفتند، و عجیبند، به یک زبان  تر آن که زبان هردوی

شد ی یگانه، در شرایط گوناگون و با لحنها و بسامدهای متفاوتی بیان میهم تنها از یک واژه تشکیل شده بود. این واژه

سخنگویانش منتقل می سترده را برای  ست کرد. این که چطور این دو نژاد و به همین دلیل معناهایی گ به زبانی واحد د

یافته بودند، درست معلوم نبود. اما بودند زیست شناسانی که ادعا کنند این دو نژاد میلیونها سال قبل موجودات واحدی 

 اند و زبانشان یادگاری است که از آن دوران باقی مانده. بوده

ی تند، و آن هم شکلی بود که این واژهها و زاموگوها از یک نظر با هم اختالف داشبا وجود یکی بودن زبان، اوراری

صوتی آنها مربوط مییکتا را تلفظ می ستگاه  صلی، البته به د سیار با هم کردند. تفاوت ا شان که ب ساختار بدن شد. و 

شييان این بود که یکدیگر را دروغگو ی جنگهای همیشييگیتفاوت داشييت. به هر صييورت، از دیدِ خودشييان، ریشييه

ستند. یعنی اعتقامی ست و بیانهای دیگر از آن دان ست ا شان در شکل رایج در نژاد خود شتند تلفظ آن واژه فقط به  د دا

انگیز آن بود که هیچ یک از اعضای این نژاد به دالیل زیستی قادر نبودند این کلمه ی غمشرمانه است.  نکتهدروغی بی

ن اجتماعی و سفیران صلحی که برای آشتی دو را به شکل مورد نظر نژاد مقابل تلفظ کنند. از این رو تالشهای مصلحا

 کردند همواره به شکست انجامیده بود. نژاد تالش می
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ترین شرایط طبیعى و در تمام به هر صورت آنچه که مسلم بود، نبردهاى این دو نژادِ بسیار متفاوت، در باورنکردنى

در حال نبرد با پیوسته هاى کوچک هر دو نژاد شینهاى بزرا و امیرنى وسیع این سیاره در جریان بود. امپراتورىپهنه

 یک دیگر بودند. 

شد، آنچه که از چشم ى هر دو نژاد روایت مىبا وجود جذاب بودن داستانهایى که در مورد ابزارهاى جنگىِ پیچیده

سافر خارجى دیده مى شهر حباب مانند و مدفون در اقیانوسیک م سى چهل  ست بودشد،  شهرهایهاى گروتا ی با . 

 . شدندمحسوب می ارمشتگاه -گروتاست-مهم همستگانمرزی در مسیرِ هاى مسافرتى پایانهکه ظاهر فقیرانه 

بومیان گروتاسييت موجوداتى فضييانورد نبودند و در جو داراى اکسييیژن که براى بیشييتر نژادهاى هوشييمند کیهانى 

شممردند. به همین دلیل هم معمشدند و مىتنفس بود، تجزیه مىقابل ست چ سافران گروتا شان به هیچ زاموگو یا وال م

سیاحتى و تفریحىاى نمىاورارى شت که عالقمندان را به مراکز تمدنى این دو نژاد مىافتاد. تورهاى  برد و اى وجود دا

دیده دانست که آنچه در این تورها کرد، اما هر مسافر هوشمندى مىشان ارائه مىى زندگىتوضیحاتى را در مورد نحوه

ها براى فروختن اجناس بنجل و صيينایع دسييتى حجیم و شييود بیشييتر نمایشييگاهى اسييت که زاموگوها و اورارىمى

 دهد.اند، و زوایاى واقعى زندگى ایشان را نشان نمىشان ابداع کردهسنگین

 -بزرگترین شهر سیاره- 17 مان به سالن فرودگاه گروتاستى فضاپیماى مسافربرىوقتى از تونل متحرك متصل کننده

مثل   دانستم در ذهنم مرور کردم.کردم، این اطالعات و چیزهاى بسیار دیگرى را که در مورد این منطقه مىعبور مى

ربط و غیرقابل همدلى کنم که همیشه صدها چیزِ بى ییتوانستم با ویامبورهاکردم. هیچ وقت نمىهمیشه سبک سفر مى

ها دهبا هایى که یک کاروان بزرا از گاژیدها کردند. به همین ترتیب، دیدن موراشومى استفاده را همراه خودشان حمل

ى کردند، برایم ناخوشایند بود. مثل هر دازیمداى دیگرى، چیزى بیشتر از یک کیسهشان مىچمدان رنگارنگ تعقیب

 داد.حیاتى را در خود جاى مى شد و برخى از اشیاى ضرورى وسبک و محکمِ سیاه رنگ نداشتم که بر کمرم بسته مى

بندی شده بود و برچسبِ بانک ژنوم ای بلورین بود که در پوششی فلزی بستهمهمترین چیز در این خورجین، کره

ترین همستگان را بر خود داشت. روی آن با زبان معیار جمهوری اسم هورپاتها را نوشته بودند. این جعبه را با پیشرفته
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ها نیز نتواند به های نگهبانان فرودگاههوری نامرئی کرده بودند. طوری که حساسترین شناسندهآوری موجود در جمفن

 وجودش پی ببرد. 

شیزه شته بود، باریکهدو سکویى عظیم گذا شکم متورمش را روى  ساگر فرودگاه را روى کارت اى که  شنا ى نور 

که مانند تاجى سبز رنگ دور سرش را پوشانده  شمارشى هویتم انداخت و با بخشى از چشمان بىاعتبارى و شماره

 «بفرمایید.»بود مرا ورانداز کرد. بعد انگار ظاهرم متقاعدش کرده باشد، با یکى از بازوهاى رشته مانندش عالمت داد: 

 هایم را گشودم و پروازکنان از مقابلش رد شدم. بال 

 ییبومى دارما یکهواى داخل شهرهاى گنبدى گروتاست، به شکل غیرقابل تحملى خشک بود. آنقدر که حتا براى 

شایند بود. حس کردم فلس ست دادن رطوبتهم ناخو شکمم به دلیل از د سینه و  خورند و چروك مى هاى براق روى 

شرایط محیطى جا خوردم،از هم جدا مى شوارى  سى شوند. براى لحظاتى از د ام غلبه کردم. من براى اما زود بر دلواپ

 ها را به جان بخرم.بایست این سختىمالقات با امپراتور این سفر را شروع کرده بودم و مى

دانستم که گذشته از چند نفر، کسى متوجه خارج شدنم از قلمرو جمهورى نشده است. حاال که دیگر سرگردى مى

هایم بپردازم. وقت تر از قبل به اجراى برنامهتوانسييتم با خاطرى آسييودهداشييت، مىهایم وجود نبراى مداخله در برنامه

اطمینان داشتم که در  کمى داشتم تا هرچه سریعتر از قلمرو جمهورى خارج شوم و در امپراتورى به هوادارانم بپیوندم.

مان در کویرهای سطح همستگان خفیزمان غیابم، غامباراك به خوبی مراقب همه چیز خواهد بود. جای او در پناهگاه م

 امن بود.

ستر مورد موقعیت و دامنهد شتم. مىى فعالیت ایلوپر ست اطالعات چندانى ندا ستم که معبد مخفى ها در گروتا دان

 کوچکى در یکى از شهرهاى شناور این سیاره وجود دارد، اما هرگز از آنجا بازدید نکرده بودم. 

شدم اى مىقراضهى مسافربرى بایست سوار فضاپیمامان زیادى تا پرواز بعدى برایم باقى نمانده بود. به زودى مىز

امپراتورى منتقل کند. احتمال زیادى وجود  قلمروى عبور دهد و به هاى این منظومهکه قرار بود مرا از میان خرده سیاره

پاخونیس قرار بگیرد، و در این صييورت مسييافرتم خیلى ی دار و دسييته راهزنانِى داشييت که این فضيياپیما مورد حمله
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کیماال در قلمرو امپراتورى بروم و از آنجا  بایسييت تا گرفت، مىشييد. اگر این فضيياپیما مورد حمله قرار نمىکوتاه مى

  ى ارمشتگاه ادامه دهم.سیارهیعنی ها راهم را تا پایتخت مولوك

گرفت و ام در قلمرو امپراتوری به تدریج باال میزنان به ما حمله خواهند کرد. آوازهتقریبا اطمینان داشيييتم که راه

 ها بودند که تمایل داشتند با انجام خدمتی برای من یک دوست بانفوذ به دست بیاورند.خیلی

. وقتى صداى کمى در راهروهاى رنگارنگ و لوله مانند فرودگاه راه رفتم، و به آنچه که در پیش رو داشتم فکر کردم

اى که آشکارا تالش شده بود تا در راهنماى الکترونیکى فرودگاه را شنیدم، به خود آمدم. صداى یکنواخت و مکانیکى

 -پ132-ى مسافران عزیزِ پرواز شماره»گفت: ى هیچ نژادى نباشد، داشت مىعین مودبانه و دلپذیر بودن، شبیه به لهجه

 «ى هجده بروند.شمارهبه مقصد کیماالى سرخ به سکوى  67

ى ارمشييتگاه. هر هاى بزرا منظومهیکى از ماهو ى پرواز من بود. کیماال جهانى کوچک و فقیرانه بود، این شييماره

 شان بود.ترینشد و کیماالى سرخ بزرایک از شهرهاى بزرا این دنیا به رنگى شناخته مى

هورى تکرار کرد، و بعد بار دیگر همین عبارت را با زبان اش را چند بار به زبان معیار جمراهنماى فرودگاه جمله

به هاى بلندم را تیز کردم و شييد. گوشزبان رسييمى تلقى مىآنسييوی مرز که در  ،ها تکرار کردعجیب و غریب مولوك

توانسيييتم دادم، اما نمىدم. برخى از واژگان را تشيييخیص مىداصيييداهاى خفه و غرش مانند این زبان به دقت گوش 

ى ها در خارج از دامنهرا بفمهم. البته طبیعى بود. بخش مهمى از اصيييوات به کار گرفته شيييده در زبان مولوكها جمله

 هایى که براى یک مولوكشنیدم. وقفهمى هاهایى چنین طوالنى را میان عبارتهمین وقفهبرای  .شنوایى من قرار داشت

 انباشته از اطالعات و صداهاى بسیار بم بود.

شروع کرد به تکرار کردن جمله وقتى سوى اش به زبانراهنما  هاى بویایى و نورىِ رایج دیگر، راهم را کشیدم و به 

هاى متنوع دیگرى سخن خود را با زبانها نژاد ای خبررسانی به تمامبربود سکوى هجدهم حرکت کردم. راهنما ناچار 

اى مانند سييکوى بایسييت عبارت سييادهرسييوم بودند و مىبازگو کند. برخى از نژادها فاقد نظام نشييانگانى و عددى م

شته ساطیرى یا ادبى براىهجدهم را بر مبناى ر صوال اى از عبارات ا شان تعریف کرد. نژادهاى دیگرى هم بودند که ا
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ت زد به زبان این موجوداى دیوارها بیرون مىهاى شييیمیایى کنارهفاقد دسييتگاه شيينوایى بودند. بوهایى که از فرسييتنده

 دادند.را مخاطب قرار میهاى متکى به حس بینایى هاى نورانى روى در و دیوارها هم گونهداد، و صيييفحهآگهى مى

ستم که به زبان مى شد. چون ما زبان  بویایی دازیمداهادان فهمیدیم مىخوب جمهورى را صوتی پیِامى پخش نخواهد 

 و نیازى به این تدابیر نداشتیم.

ترین نژادهاى کیهانى در حوالى سکوى هجدهم گرد آمده بودند. یک گروه ى کامل از عجیب و غریبیک مجموعه

سالن حلقه زده بودند و سیزده انگشتان دراز از در هم گره خوردن تایى کامل از ویامبورهاى کوتاه قد و خپل در وسط 

پیر و فرتوت روى  ی. یک موراشييوشييان جریان داردبیناى اشيياره-داغ به زبان لمسييى یبحثمعلوم بود و بلندشييان 

سط دو گاژید تنومند حمل مىو ه بود لمیدهایى بالش گاژید با هر ی گاژید پر کرده بودند. اطرافش را دهها برده .شدتو

ستش  صوممحکم گرفته بودتند را  با رنگ یچمدانسه د شمان ابله و مع . یک کردنگاه میش به ارباب خود ا، و با چ

سا که بالارمات غولس شکوهش را تا نیمه باز کرده و بدن تنومندش آ سته بودزره زرینى  را باهاى پر شمان آرا ، با چ

شتند زردش دیگران را مى ستاده بودند و دا سکو ای سط  شون در و سه مر سوم پایید.  شان از به دلیل بوى بد بدنطبق ر

ها داشييتن اندام بویایى توجهى به بوى ترش و تند مرشييونکردند. سييه کاسييورى که به دلیل نرهگذران عذرخواهى مى

شييده بودند. یک سيينگان عظیم در انتهاى سييکو روى هفت پاى  یشييانهاى پوسييت زیباى تِییر رنگنداشييتند، شييیفته

 داد.تنومندش تکیه داده بود و خود را کامال نسبت به دیگران بى عالقه نشان مى

شیه شانى بررسى همهحوصلهکه انبوهى از مسافران دیگر هم بودند  شتم. روى پاهایم خزیدم، از حا ى یکى را ندا

شه سد. از نژادهاى از دیوارها باال رفتم و در گو ضاپیما فرا بر شدن به ف سوار  ستم تا زمان  ش سوده ن سقف آ اى نزدیک 

سافران حضور دابومى کیماال فقط دو موجود نیمه شمند اند. مهمشتشفاف در جمع م سیاره جاندارانى ترین نژاد هو ین 

هاى این موجودات عجیب که در تجارت سيينگ کردند.بودند که با شييناور شييدن در هوا حرکت میورقه مانند و پهن 

اما اثری را تشکیل دهند.  یی به مقصد کیماالى مسافران فضاپیمابایست بخش عمدهمعدنى بسیار خبره بودند، قاعدتا مى
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شم نمی شتاق بود .حال آنها را از نزدیک ندیده بودمتا به خورد. از آنها به چ شان برای بدانم قدرت  مم شهور همرنگ م

 .تا چه حد است با محیط شدن

ضاپیما اعالم کردند که باالخره  سیر ورود به ف ستم شده ا سالن در حال باز  سید که دیوارهاى  . ناگهان به نظرم ر

سرعت بهتکه .اندفروریختن شدند و به  شید تا از  هایى از دیوار جدا  ضاپیما حرکت کردند. مدتى طول ک سوى در ف

ستند. قدرت تطبیق شهور کیماال ه شوم که اینها همان بومیان م شان به قدرى کامل حالت تعجب بیرون بیایم و متوجه 

اى نازك و پهن بودند شدند. حتا بوى مشخصى هم نداشتند. مثل تیِهکردند اصال دیده نمىبود که تا وقتى حرکت نمى

شان را دید. میو فقط موقع پرواز  سطوح بدنشد بدن دوك مانند و مواج شناورى در روى یکى از  شان که در حالت 

شييان بود. آنقدر سييریع پرواز شييد که احتماال چشييمانگرفت، ردیفى از نقاط نورانى زرد رنگ دید مىهوا باال قرار مى

 شان خیلى دشوار بود.خوردند که دیدن شکل بدنکردند و تند پیچ و تاب مىمى

ترسييیدند جا بمانند، زودتر از همه از دریچه عبور کردند و به فضيياپیما وارد شييدند. گروه پر ویامبورها که انگار مى

در  با انگشتان در هم گره خوردهحتا موقع جا به جا کردن چمدانهای بزرگشان همچنان  شانهجنب و جوش سیزده نفر

به ورودى فضيياپیما رسييیدم. نور دسييتگاه شييناسيياگر روى آنها زنان پیش رفتم و بعد از  بال .حال جر و بحث بودند

ى زنان عبور کردم و از گوشهام لِزید و به آبى تندى تِییر رنگ داد. این عالمت تأیید هویتم بود. بالشاخی برجستگى

 د.اافتز من رسیده بود مىهاى دراز موراشو که پس اام نور آبى را دیدم که بر شاخکهاى سادهچشم

ما ظانى از هر دو قلمرو جمهورى و  یفضييياپی حاف نان و م با نا بر قوانین مرزى نگه حت بود. ب قدیمى بزرا و را

هایی خاردار که به عنکبوتامپراتورى در آنجا حضيييور داشيييتند. یک گروهان کامل از سيييربازان روباتىِ امپراتورى 

اشييیایى تزیینى بیشييتر به شييان سييطوح زرد و براقبا آن  د.کامل ایسييتاده بودن اى با نظم و ترتیبدر گوشييهماندند، می

شتند شه و کنار ده دوازده روبات زرهپوش جمهورى هم دیده مىشباهت دا شان مرتب صیقلیهاى هکل .شدند. در گو

زان مصيينوعى از سييربا ایمجموعهکه . این ندرا زیر نظر داشييتهمه جا  شيياندرخشييان انچشييمبا و کردند حرکت می
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از جنگ اما  .رسييیداز فضيياپیما در برابر ناوگان خونخوار پاخونیس دفاع کنند، تا حدودى مسييخره به نظر مىبخواهند 

 دانستم چقدر مجهز است.نداشتم و نمى خبرافزارهاى دیگر فضاپیما 

ساى از فضاى حفرههر گروهى از مسافران در گوشه سالن فضاپیما جاى گرفتند و براى  شدند. بومیان دار  فر آماده 

شده بودند دیگر دیده نمى سبیده، و خود را  .شدندورقه مانندِ کیماال که قبل از من وارد  احتماال بار دیگر به دیوارها چ

شتان بزرا ستاده بودند و در حالى که انگ سالن ای سط  ستتار کرده بودند. ویامبورها همچنان در و الگویى با شان را ا

شت د شردند، مکالمهیگران مىپیچیده به انگ شونشان را ادامه مىى طوالنىف ها همچنان به عذرخواهى خود دادند. مر

. سارمات هم به زور خود نداشتند دیگر به آنها توجه ند وبویشان عادت کرده بودکم کم همه به  هرچند .دادندادامه مى

 هاى سالن جاى داد و به خواب رفت.را در یکى از حفره

ترِ جمهورى در هاى مرکزىتردید در بخشنظر امکانات رفاهى وضعیت چندان مطلوبى نداشت و بى فضاپیما از

اى که در هاى رایانهتنها پایانه .شد. خبرى از بانک اطالعاتى غنى در میان نبودهاى دیگر ورشکسته مىرقابت با شرکت

روى دیوار که حوصلگى خود را با صفحه کلیدى بى . بابودهاى محلى منحصر به خبرگزارىداشت، اختیار مسافران قرار 

م مفهوم چندانى یبودند و برامحلی رى اخبا بیشترشانشده بود، مشِول کردم و به مرور اخبار روز پرداختم.  کار گذاشته

چ شیوع پیدا کرده، برایم هی - 7 ساکنان جایى پرت به نام رومیا -ها 0998نداشتند. این که بیمارى خطرناکى بین ف 

ى ژالتین را از میان به پروندهمربوط  اهمیتى نداشت. نگاه مختصرى به اخبار اقتصادى انداختم و سعى کردم اطالعات

ها جدا کنم. اما چیزى دستگیرم نشد. هزاران خبر گوناگون در مورد تجارت غیرقانونى برده در قلمرو امپراتورى انبوه داده

 شناختى مربوط باشد.هاى زیستسالح یدربارههاى ممنوع به پژوهشتوانست وجود داشت که هریک از آنها مى

ى اطالعاتى فضيياپیما را قطع کردم. موجى از بوهاى نشييانگر انتظار را از منافذ پوسييتم بیرون دادم و ارتباط با پایانه

ستخوانىپلک ستم. آن طور که خبرنامههاى ا سرخ چیزى ام را ب سفر به کیماالى  هاى داخلى فرودگاه ادعا کرده بودند، 

. مِز اولم با وارد بیندیشمهایم به برنامه داشتم تا مراقبه کنم وکافى کشید. پس وقت در حدود دو ساعت و نیم طول مى

شييدن به حالت مراقبه فعال شييد و مثل همیشييه فرآیند تمرکز با هجوم تصيياویرى پیچیده و هندسييى آغاز شييد. آنگاه 
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شنا در حافظهموج صادفى از بوهایى آ صاویرى جسته و گریخته که بعضى ازهایى ت شدند. ت آنها معنادار و  ام بازخوانى 

هوشیار رسیدم و اجازه معنا بودند از پیش چشمم عبور کردند و به این ترتیب در مدت کوتاهى به حالتى نیمهبرخى بى

 خواهد، منظم کند.دادم تا مِز اولم اطالعاتش را به ترتیبى که مى

 

 صداى انفجار بود.این غرش مبهم، 

 دست مِز دومم دادم. در اطرافم آشفتگى کاملى حاکم بود.ى بدنم را به هایم را گشودم و ادارهچشم 

های درهم مثل کالفی از رشتهم را یکه برایم بسیار ناراحت کننده بود. پاها دستخوش لرزشی شدهاى فضاپیما دیواره

 هاى مزاحم رها شوم.تا شاید از این ارتعاشبه هوا پریدم هایم را گشودم. روى شکمم جمع کردم و بالتنیده 

موجوداتى که در فضاپیما بودند، حالتى نگران و هراسان داشتند. ویامبورها در کنار همدیگر جمع شده بودند بیشتر 

کردند که با نظم و ترتیب به حرکت در آمده بودند و در گوشه و کنار هاى سرباز را نگاه مىو با چشمان امیدوار روبات

حرکت بودند، بر پاهاى رهپوش امپراتورى که تا آن لحظه بىگرفتند. یک گروهان کامل از سيييربازان زموضيييع مى

شدند. بوى ترسى که از بدن هم سالن خارج  زد، با بوى سوختگى سفرانم بیرون مىمتعددشان خزیدند و با سرعت از 

شت باعث تهوعم مى شده بود و دا ضاپیما ترکیب  شى از ف شکار بود که خفیفِ بخ سم. آ سى بپر شد. نیازى نبود از ک

شود یا گروهى پاخونیس مربوط مىمزدوران . اما هنوز معلوم نبود که این حمله به است اپیما مورد حمله قرار گرفتهفض

دیگر. در این بخش از کهکشييان دزدى فضييایى خیلى رایج بود. اگر گروه دیگرى جز او به این کار دسييت زده بودند، 

یما ترکیبى از جنگجویان مکانیکى ارتش جمهورى و بخت چندانى براى پیروزى نداشيييتند. سيييربازان نگهبان فضييياپ

شینامپراتورى بودند. آنها با وجود تعداد کم سوب مىشان ما شتناکى مح ستند به شدند که مىهاى مرگبار و وح توان

 سادگى با هر نوع نژاد مهاجمى مقابله کنند. 

ى ناشناخته ولى مبثرى ها شیوهبه فضاپیما کرد. او در حملهاما اگر این حمله به پاخونیس مربوط بود، قضیه فرق مى

 ى او را با موفقیت دفع کند.ى نتوانسته بود حملهیهیچ فضاپیماهنوز داشت. 
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شت دیواره  شانس من اگر پاخونیس در پ شِول بود،  ضاپیما به زد و خورد با نگهبانان فلزى ما م هاى قطور این ف

سفرم را خاتمه یافته تلقى کنم. امیدوار بودم چنین شد و مىمىآمیز مأموریتم چند برابر گیرى موفقیتبراى پى ستم  توان

 .باشد

مسافران »گفت: مىبه زبان معیار امپراتوری ى مکانیکى فضاپیما به گوش رسید که احساس گویندهصداى آرام و بى

برآورد  45محافظ فضاپیما  %ى گروهى مهاجم ناشناس قرار گرفته است. تلفات فعلى نیروهاى عزیز، فضاپیما مورد حمله

شود. لطفا در سالن مسافران باقى بمانید و در صورت امکان براى دفاع از خود آماده باشید. احتمال ورود مهاجمان به مى

 «است. 83بخش مسافران  %

انگشتان  بسیار به هیجان آمد و باکرد، ی که این خبر را ترجمه میخواندن نقوش هیروگلیفبعد از از ویامبورها  ییک

شروع  شروع کردند به باز کرد درازش  شد و همگى  به لمس انگشتان دوستانش. جنب و جوشى بین ویامبورها ایجاد 

شکلکردن چمدان شته از گازهاى کروى  سقف  یشان، که با غالفى انبا شناور  نزدیک  شده، و به حالت  سبک احاطه 

به  آمدند.و چمدان به دسييت پایین می پریدندىمآور ى تعجبشييان تا ارتفاعهاى چاق و کوتاه. با هیکلداشييتندقرار 

را به کف سييالن منتقل کردند و مشييِول سيير هم کردن دسييتگاه عجیبى شييدند که ابتدا فکر کردم نوعى همه زحمت 

 اى شبیه به یک معبد است.ى خطرناك است، اما بعد معلوم شد چهار دیوارى تزیین شدهاسلحه

شمم به در این بین  صل بود چ شتش مت ست و از غالفى که به پ سردى برخا سودگى و خون سارمات افتاد که با آ

از میان اسباب و اثاثش بیرون کشید و آن هم پرتوافکن طالیى مسطحى را  .شمشیر پهن و بسیار سنگینى را بیرون آورد

ش هاى بلند پیر با جیغ یورا بر روى ساعد دستش محکم بست. دیگران هم هر یک به انجام کارى مشِول شدند. مورا

اى مسلح شدند که در ى خمیده و کج و کولهاش انبوه گاژیدهاى مالزمش را به تکاپو واداشت. آنها به اسلحهو عصبى

شان را احاطه کردند. بومیان ژله مانند و گرفت. آنگاه در صفوفى به هم فشرده اربابشان جا مىاى بر سینهداخل حفره

س شفاف کیماالى  شهنیمه  شرایط رخ همچنان بدون واکنش در گو صوال متوجه  سته بودند و معلوم نبود که ا ش اى ن

 اند یا نه.بحرانى شده
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ى شان در جبههانتظار ما زیاد به درازا نکشید. سربازان امپراتورى که در نزدیکى ما مستقر بودند، آشکارا با همقطاران

در آمدند و در گوشييه و کنار سييالن کمین کردند. این هماهنگى  بیرونى ارتباط داشييتند. چون همگى ناگهان به حرکت

ى سربازان امپراتورى دانستم که همهاما من مى .ها آشنا نبودند، دلگرم کننده بودى جنگ مولوكبراى کسانى که با شیوه

ضاپیما فرمان مىاز مِز الکترونیکى عظیمى در داخل رایانه شان گیرند، و ى ف ستند. فاقد مِزِ الکترخود ونیکى پیچیده ه

سافران آمدند و آنها را در هاى عنکبوتىسربازان جمهورى که بر خالف همرزم سراغ م شتند، به  شان مِزى پیچیده دا

 دادند. جای  ی فضاپیماترِ دیوارههاى امنحفره

معبد ویامبورها که درسييت در وسييط سييالن بسيياط خود را پهن کرده و سييرگرم نمایش حرکاتى موزون در اطراف 

زده بودند که تالش کردند با ند. آنقدر هیجانداشييتشييان بودند، به شييدت به دخالت سييربازان اعترات ظریف و نورانى

سنتى شتان روباتروش  شردن انگ سربازان شان و با ف سى را نمىکه ها با آنها ارتباط برقرار کنند.   ،فهمیدنداین زبان لم

شور وی شارهاى ممتد و پر سعى کردن ف ستانابتدا  شخیص اما وقتى آنها را بى .شان را ترجمه کنندامبورها بر د معنى ت

ها هل دادند. حفرهدرون خواسييتند، آنها را به زور به داخل دادند، در حالى که با صييدایى مهربان ولى قاطع پوزش مى

شده بود، پناه شان در نظر گرفته  شدند و در جایى که برای سلیم  سرباز دیگر  ویامبورها پس از کمى تقال ت گرفتند. دو 

شون شعلهشان را که مرتب از ترس تِییر رنگ مىها را بلند کردند و بدنمر شده داد و به  شبیه  سرخ و نارنجى  هایى 

 هایى کوچک بر سقف گذاشتند.بود، در حفره

ز فضاپیما آماده سارمات و گاژیدهاى مسلح، به همراه چند موجود دیگر در کنار سربازان قرار گرفتند و براى دفاع ا

شرمندگى ترجیح مى سره کندشدند. من با کمى  شود و تکلیف مأموریتم را یک  . پسدادم پاخونیس هرچه زودتر وارد 

 را بیرون گذاشتم. دارمپایکها و چشمان اى خزیدم و فقط شاخکهمراه دیگران به حفره

نفجار شدیدى بود که یکى از دیوارهاى سالن حضورشان، ا ینشانهى مهاجمان پیدا شد. اولین خیلى زود سر و کله

شه شکافت و ال سوختهرا  شد یکى از بومیان ى  سالن پرتاب کرد. انفجار باعث  سط  سرباز امپراتورى را به و ى یک 

کیماال که به دیوار چسبیده و خود را استتار کرده بود، به سختى آسیب ببیند. وقتى پیکر ورقه مانندش از دیوار کنده شد 
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ضور دارند آنهاکه تعداد زیادى از آوردم یاد به زمین افتاد، تازه  رام بچند قدمىو در  ضاپیما ح موجود زخمى  .هم در ف

شکاف روى بدنش خارج مى شفافى که از  شد به خود تپید و مرتب تِییر رنگ داد. پس از دقایقى، حرکاتش در مایع 

 . ثابت ماند اشمتوقف شد و رنگ سربى تیره

فقط  .هاى بخش مسييافران براى لحظاتى قطع شييد و ظلمت همه جا را فرا گرفتشييکافته شييد، چراغ وقتى دیوار

شعله شش  شلیکدرخ ستى  ضطرارى . وقتى چراغزدتاریکی محض را به هم می هاهایى در دورد شن سرخ هاى ا رو

شکاف دیوار کمین کرده سربازان در اطراف  صشدند، دیدیم که  سر و  داهایى نیامد، و بعد اتفاقى اند. براى چند دقیقه 

 غیرمنتظره رخ داد.

ز به گوشييمان رسييید و تیاى هاى منظم جنگجویانى خونخوار را بشيينویم، صييداى زوزهبه جاى آن که صييداى گام

اى پشمالو، بزرا و بدبو از شکاف دیوار گذشت و در میان سربازان فرود آمد. توپ پشمى با خاصیت ارتجاعى گلوله

 حرکت روى زمین ماند.وى زمین باال و پایین پرید و باالخره بىعجیبى چند بار ر

سربازان جمهورى با احتیاط جلو رفت و با یکى از پاهاى فلزى و براقش ضربه اى به توپ زد. ناگهان توپ یکى از 

کیل مثل کالفى باز شد و بخش میانى بدنش را به نمایش گذاشت. این بخش از گوشتى نرم، صورتى و بسیار براق تش

شتهشده بود. ناگهان ده شم به هم زدنى اىِ دراز مثل فوارهى نقرهها ر شمالو بیرون زد و در چ سط بدن توپ پ اى از و

اش را به سوى موجود نشان رفته بود، شروع به شلیک ى اسلحهدور بدن سرباز پیچید. سرباز که در تمام این مدت لوله

شده سرخ ی پرتوکهباریکرد، اما همه با کمال حیرت دیدیم که  شد و به  شلیک  سطح براق بدن موجود منعکس  بر 

سقف بازتابید سبیده بودبه  . نورِ کمانه کردهسوى  سقف چ صابت کردبدن یک کیماالیى که به  در ای موجود ورقه. ، ا

شدحالى که از بدنش دود برمى سقف جدا  سریع از  سبز کمرنگى گراییده بود، با چند حرکت  ست و رنگش به  و  خا

 جان بر زمین افتاد.ى راه متوقف شد و بىاما در میانه .سعى کرد خود را به دیوار روبرویى برساند

شمار نمی شمالو به  سالح توپ پ شتهرفت. سطح براق، تنها  سیار خطرناکتر بود شدمیخارج که از تنش ى یهار . ب

سربازان  و بدنش در وضعیتى درمانده خشک شد. زد جرقه ها گرفتار شده بود،ی که در این رشتهسربازمفصلهای چون 
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اى را به درون کشید هاى نقره. موجود رشتهتیراندازی به توپ پشمالودیگر که متوجه خطر شده بودند، شروع کردند به 

ى سربازان بسیار هاى سوزانندهاش در برابر شلیکد. سطح پشمالوى بیرونىکردور خودش جمع پوشش مودارش را و 

اى ها خیلى زود سوخت و به الیهپشم ت عجیبی از خود نشان داد.رسید. اما در برابر تشعشع مقاومبه نظر مى بى دفاع

 نمود.ناپذیر مىنفوذسخت و سیاه تبدیل شد که در برابر پرتوها 

ها توپ سييربازان همچنان مشييِول شييلیک به این توپ نیمه سييوخته بودند که بوى تعفن شييدیدى برخاسييت و ده

به محض این که به سييربازى نزدیک  .ها به گوشييه و کنار قِل خوردندبه داخل سييرازیر شييدند. توپدیگر وى پشييمال

هاى پا شد. هر سربازى یا درگیر با رشته راى بهنگامه یک لحظه. در کردندای به آن حمله مینقره یهارشتهبا شدند، مى

سیبى ندیده بود و همراه دیگران ى نیم سوختهلهگریخت. گلواز آن مىیا داشت نازك و سیم مانند بود، و  ى اولى هم آ

 غلتید.مىاطراف به 

مدارهاى الکترونیکى ای های نقرهآن رشيتهوقتى یکى از آنها نزدیک من سيربازى را از پا در آورد، متوجه شيدم که 

توانست سیستم برق بود که میو جریان  میدان مِناطیسى شدیدقاعدتا ترکیبی از د. ننککارى مىبدن سربازان را دست

 ها را این طور به سرعت از کار بیندازد. هدایتگر روبات

ی را که مسافرانآنها کردند. دادند و فقط به آنها حمله مىهاى پشمالو آشکارا سربازان مکانیکى را تشخیص مىتوپ

سته بودند،  شخیص آدم ودیموج .بودانگیز شگفتاین خیلى و  ،گرفتندمینادیده به دفاع برخا ها اندام آهنىکه براى ت

 بایست در محیطى بسیار غیرمعمول تکامل یافته باشد.حسى داشته باشد ولى جانداران آلى را درك نکند، مى

. گاژیدها با وجود تالش هایی درهم پیچیده از فلز قراضه تبدیل شدندبه توده ى سربازاندر مدتى بسیار کوتاه، همه

س شانزیاد شمتند تنها توان سطحی بهاى پ سورىنسوزانروی بدن مهاجمان را به طور  ستی برای گرفتن ها د. کا که د

اما چون موفق نشييدند، از هنگامه کناره  .کنند لههاى نیرومند پایشييان ابتدا کوشييیدند آنها را زیر پنجهسييالح نداشييتند، 

ها موثرترین ضربه. در این میان سارمات و مشِول خواندن سرودی دسته جمعی شدند که لحنی حماسی داشت گرفتند

هاى کرد. انداممیاز میان به دو نیم ها را اش یکی از توپشييمشييیر آختههر ضييربِ  آورد و بارا به مهاجمان وارد می
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و مایعى غلیظ و تیره را از خود بیرون تپیدند مثل قلبی میکه پنهان بود الى غدد بدبوى زردى البهتوپها داخلى بدن 

یکی از برد، آن را بر اش را باال مىپاهاى هفتگانهیکی از دادند. سييينگان عظیم هم در میان مدافعان بود و هربار که مى

 کرد.مى اشآورد و لهفرود مىمهاجمان 

سرباز هم از پاى در آمد، توپ شتهوقتى آخرین  شمالو ر شیدند و بار هاى باریک را به داخل بدنهاى پ شان پس ک

بود. از میان دود و آتشييى که آرامش پیش از توفان آزارى تبدیل شييدند. اما این ى بىهاى نیم سييوختهولهدیگر به گل

 .گروه جدیدی از مهاجمان به فضييياپیما قدم نهادندو نمودار شيييدند هایى شيييکاف دیوار را احاطه کرده بود، سيييایه

سته ضالنى بودسرد سری ،شان موجودى تنومند و ع از بین دود و دار و پر چین و چروك. یهزاو ،بزرا، سنگین با 

شید و  سرك ک سه چشم درخشان زرد رنگش مردمکتاریکی  سنگین و تیرهدوختبه ما را هاى عمودى  اش در . بدن 

سرش،  شت  شکلش خوب معلوم نبود. پ شت و  شخیص داد شدمیچند ایکچوا را هیکل زرهپوش سایه قرار دا . ت

با هم زد. دو تا خوندوى بلند قد هاى آتش برق مىها و شيييعلهیر جرقهشيييان زتزیینات رنگی روی اسيييکلت خارجی

 ی گروتاست بودند. انگیزِ منظومههراسدزدان فضایى ها همان ایستاده بودند. اینپشت سرشان مانند چاقوهاى دست

شن و به زبان عامیانه صدایى خ شم با  سه چ سى»در امپراتورى گفت:  ى رایجموجود  سافرا ک هس که  اگر بین م

 «.ى چندانى نبینیندیم صدمههاى خوب تسلیم شید، قول مىخواد بجنگه بیاد جلو، وگرنه مثل بچهمى

شو سخ، مورا سلح ناگهان به دزدان پیر که در حفره یدر پا شید. گاژیدهاى م اى روبروى من فرو رفته بود، جیِى ک

اف شلیک شد و یکى از ایکچواها مورد اصابت فضایى حمله کردند. چند پرتو سرخرنگ از گوشه و کنار به سوى شک

زد بر زمین افتاد. مهاجمان هم به سرعت پاسخ دادند و در یک لحظه آنجا به دوزخى قرار گرفت و در حالى که نعره مى

 تبدیل شد. 

شته بود،با وجود  .سارمات را دیدم که شنل سپیدش از خون سبزش رنگ خورده بود با قدرت تمام  زخمی که بردا

شان، از سارمات کندتر بودند، و آورد. ایکچواها به دلیل بدن زرهپوش و سنگینشمشیرش را بر بدن ایکچواها فرود مى

سه نفر از آنها با مفاصل جدا نمى شان دهند. در مدتى کوتاه دو  شمشیر او به موقع واکنش ن ستند در برابر ضربات  توان
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ى دزدان پیشروى کرد، اما دند. سارمات به سمت سردستهافتالرزیدند، بر زمین منظم مى هایى که با ضربانىشده و اندام

آسا داشت، با چند ضربه دست مسلح به خوندو که حرکاتى برق .پیش از رسیدن به او با یکى از خوندوها برخورد کرد

 بر گلوى سارمات، او را مهار کند. یشبازوی تیز تیِهبا قرار دادن بعد هم توانست  .را از بدنش جدا کرداو شمشیر 

 .سييرنوشييت جنگ خیلى زود تعیین شييد. گاژیدها که مهمترین مدافعان بودند یکى پس از دیگرى بر زمین افتادند

ى از هم دریده نهادند. این بار موجود قدم به سييالن مرکزى فضيياپیماراهزنان وقتى سيير و صييدا فرو خوابید، بار دیگر 

شاپیش سته شان قراردیگرى پی سرد شت.  شت با کمال دا شده بود و دا سى در کنارش خم  ى تیره و مهیب با چاپلو

سارى  صى به حرفچیزهایى مىبه او خاک سالن گفت. موجود بدون این که توجه خا شان دهد، قدم به  سته ن سرد هاى 

 گذاشت. 

درخشید. مىند یاقوتی خام مان ی چشم آسگارتها بود وسرخبه  اشبدن بسیار بلند قامت و عضالنىیک مولوك بود. 

روى بدنش را پوشانده و با خمیدگى ظریف و نیرومندى بر عضالت حجیم و محکم بدنش  و استخوانی سخت ی بافت

. برهنه بود هامولوكسييينت دار پاهایش به هاى پهن و پردهو پنجهنیمه گشيييوده،  یشهاى قرمز و زیبا. بالکردتکیه می

شت وشسر شمان مرکب در شده بود. بر گردنی دراز خرطوم پیچیده، با غرور  ، با آن چ شته  اش، با آن چهرهبر افرا

 .، به نقابی رنگین شبیه بودتکهو قطعات دهانى تکهفراوان  یهاشاخک

ستایش زیبایى و این بار هم ها را دیده بودمپیش از این هم مولوك ستم از  که واقعیت شان خوددارى کنم. این نتوان

اى وارد جو بودند، بر این حقیقت که ظاهرى با شييکوه و وقارى شيياهانه داشييتند، خدشييهو سييلطه موجوداتى مِرور

 کرد. نمى

هاى سيييیارهمن، پاخونیس، فرمانرواى خرده»مولوك با صيييداى پرطنین و بلندش، و به زبان معیار امپراتورى گفت: 

 «ى شما اسیر من هستید. به جز...ى گروتاست هستم، و همهمنظومه
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. فهمیدم گشتمیزده به دنبال کسى هاى بلندش حرکت کرد، انگار در میان جماعت وحشتمان مرکبش بر پایهچش

اى که در آن پنهان شده بودم بیرون آمدم و بال زنان به سویش پیش رفتم. در که وقتش فرا رسیده است. از درون حفره

 «سالم فرمانده. خیلى طول کشید تا کار را به پایان برسانید.»برابرش در هوا ایستادم و با لحنى شمرده و آرام گفتم: 

ى نامحسوسى کرد. یکى از ایکچواها به جلو بدون این که احساسى را در صورت حشره مانندش نشان دهد، اشاره

و صداى  ام تابیدشاخ روی پیشانیخزید و دستگاهى سبک را به سمت من باال گرفت. نور دستگاه تشخیص هویت بر 

 هاى بزرگش را به عالمت تأیید به هم زد و عقب رفت.ى به گوش رسید. ایکچوا آروارهبوق

جناب، مرا به خاطر طوالنى الىع»گفت:  .هایش را به هم زدها کرنشييى کرد و نوك بالپاخونیس به سييبک مولوك

 «ك ببینیم.ببخشید. امیدوارم من و افرادم بتوانیم سفرى راحت و خوشایند را برایتان تدارنبرد شدن 

. بعد در حالى که چشمان کندرا درك نمیشان دانستم مفهومبوهایى حاکى از تشکر از خود خارج کردم، هرچند مى

 خارج شدم و به قلمرو امن هواداران و پیروان خودم گام نهادم.میدان جنگ کرد، از توزِ مسافران تعقیبم مىکینه

  

 زاموگو
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 همستگان -هفده روز پیش از پايان -ده روز قبل

 «چی؟ چی گفتی؟»ناباورانه به ویسپات نگاه کردم. انتظار نداشتم کسی این اتهامِ مسخره را بر زبان بیاورد. گفتم: 

 «کردی.گفتم که تو کاهن هستی. تو بودی که تموم این مدت ایلوپرستا رو رهبری می»با همان آرامش گفت: 

ثل سييرخی خورشييید همسييتگان روشيين اسييت که محقق کاهن بوده. او بوده که در مورد ژنوم هورپاتها م»غریدم: 

 «اید. یادتان رفته؟اطالعات کافی داشته. او کسی بوده که در معبد ایلوپرستها به همراه چند باسوگا دستگیرش کرده

سیده،»موگای به حرف آمد و گفت:  ست ما ر سروان به د شان  سرگرد، فیلمی که از  ست که ن حاوی اطالعاتی ا

توانسته کاهن باشد. او در زمانها و مکانهایی که کاهن دیده شده، در جاهایی دیگر به انجام کارهایی دهد محقق نمیمی

شبکه ست که بتواند  ضمن به قدری زیرك و نیرومند نی ست. در  شِول بوده ا سازماندهی دیگر م ای به این بزرگی را 

 « امنیت هم نبوده. یکند. او افسر اداره

شته. در خوب، نباشد. سروان که در اداره»گفتم:  ی امنیت بوده. او به اطالعاتی که مورد نیاز محقق بوده دسترسی دا

 «مورد قدرت سازماندهی محقق هم فریب نخورید. دانشمند هوشمندی مثل او حتما توانایی مدیریت هم دارد.

شمحقق نمی»موگای گفت:  سته کاهن با شکارا مورد حمله قرار دادهتوان سرش را زخمی د. او را آ اند و انگل روی 

سالح پرتویکرده سرش وارد نیامده. هیچ  ست که این زخم در جریان حمله به پایگاه مخفی به  شن ا ست اند. رو ای نی
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را از سييرش اند و کاله که بدون آسييیب رسيياندن به کالهخود بر ژالتین چنین زخمی ایجاد کند. کسييانی او را گرفته

 «اش را از دست بدهد.ذهنی اند. طوری که محقق نمیرد، اما تواناییاند و ژالتین را زخمی کردهبرداشته

آفرین! من هم »این دقیقا حدسی بود که من هم در ذهن داشتم. بی آن که سلسله مراتب اداری را رعایت کنم گفتم: 

ترسيييیده. او را به این ترتیب دچار جنون اطالعاتِ محقق میکنم. کسيييی این کار را کرده که از همین طور فکر می

 «اند تا نتواند بعد از دستگیری چیزی را به ما بگوید.دومِزی کرده

سی جرات نمی»موگای گفت:  شد ک ضای دقیقا، اما اگر محقق کاهن با سرش بیاورد. او برای اع کند چنین بالیی به 

 «شود.اش موجودی مقدس محسوب میفرقه

شد، چنین » گفتم: شته با ستان وجود دا سله مراتب ایلوپر سل صورتی که فردی قدرتمندتر از او در  با این وجود، در 

دانیم. من شييکی ندارم که کسييی دیگر هم وجود دارد که از او خواهد کرد. ما در مورد سييازمان آنها چیز زیادی نمی

ست. او ب شته ا سایه نگهدا ست و تمام مدت خود را در  شد که کاهن را قربانی کرده تا خودش نیرومندتر ا سی با اید ک

 «رسوا نشود.

سادهاما برای انجام این کار به راحتی می»زاکس گفت:  شتن او  ست محقق را از بین ببرد. ک تر از دیوانه کردنش توان

 «بود. چرا کسی باید بخواهد به این شکل خاص او را ساکت کند؟

کنم دهد تا فرار کند. من فکر میه سرگرم شدنِ ما با او به سروان فرصتی میدانم، شاید به این خاطر کچه می»گفتم: 

 «کسی که پشت تمام این ماجراها بوده، سروان است.

سپات گفت:  ساده»وی ضیح  ستن ما محقق رو بگیریم و با این فرت که تر هم وجود داره. اونم این که مییه تو خوا

در این حالت معلوم میشه کاهن یکی دیگه است. همین حقیقت ساده که جنون دومِزی داره، فکر کنیم کاهن خودشه. 

شون می شکل تحویل ما دادن ن شتن و به این  شه که کاهن رو از محقق رو نک ش ده که خودش کاهن نبوده. اون یه پو

 «کنه.چشم ما پنهان می
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شمندانه ضیهحدس هو سید فر ستم و به نظرم ر سپات نگری ضیهم تکوین میای در مِز دومای بود. به وی ای یابد. فر

 آمد.وار، که به شکل غریبی با شواهد جور در میدیوانه

ای که از کاهن داریم جور در خواهی بگویی سيييروان خودش کاهن هم بوده؟ این که با سيييابقهخوب، می»گفتم: 

 « آید. سروان هرگز به قلمرو امپراتوری سفر نکرده.نمی

سپات گفت:  ضیه»وی سروان خائن بوده. اما احتماال  یسرگرد، توی فر صل محکم وجود داره و اونم این که  تو یه ا

این طوری نیسييت. توی فیلمی که برای ما فرسييتاده اطالعاتی هسييت که درسييته و یه خائن هیچ وقت اونها رو برمال 

 «اش با تو هم اعتراف کرده.کنه. تازه، اون به گناهانی که کرده و درگیرینمی

سازی کرده که همه فکر کنند مرده است. ی ناپدید شدن از صحنه بوده. طوری صحنه؟ او در آستانهچرا نکند»گفتم: 

 «چینی است.در حالی که شک ندارم حاال در جایی مشِول توطئه

 «این حدس شما مردود است. سروان خائن نبوده است و ترور او هم یک ظاهرسازی نبوده.»زاکس گفت: 

 «زنید؟نبوده؟ چرا این حرف را می ظاهرسازی»زده گفتم: شگفت

سدی که در خانه»زاکس گفت:  سی بقایای دو ج شخیص هویت ما با برر سروان پیدا برای این که واحد ت ی عموی 

 «اند.شده، تایید کردند که یکی از آنها به سروان و دیگری به عمویش تعلق دارند. آنها واقعا کشته شده
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 پايگاه خوتای -پیش از پايانپنج روز  -دوازده روز بعد

ى اختصيياصييى راحت و مجلل پاخونیس رهبرى شييایسييته و مدیرى دقیق بود. او در ناوگان جنگى خود یک فضيياپیما

شت که  ضاپیما ی مهمانانش بود.ویژهدا ضاپیما ى باربرى نیمه ویران عبور کردم و به وقتى از تونل ارتباطى ف وارد آن ف

دسييتشييان را روی دماغشييان گذاشييتند و با برآوردن نفیری بلند به من درود م، دو خدمتگذار باسييوگا را دیدم که شييد

 . فرستادند

سييازماندهى در شييکوه فضيياپیما شييدم، بار دیگر پاخونیس را به دلیل توانایى شييگفتش باوسييیع و تاالر وقتى وارد 

سین کردم. این اولین برخورد من و او بود صى من  .تح صو صى و خ شخ با این وجود تزئینات اتاق کامال با نیازهاى 

سوگاهاى خدمتکار را مرخص دلخواه دازیمداها  ى رنگىسازگار بود. حتا نور اتاق را هم در دامنه تنظیم کرده بودند. با

 کردم و به وارسى اتاق پرداختم.

یک از  دیوارها در واقعیکى از  .ن شيييده بودهایى تزییها و تركبا شيييکافپوشيييیده و مخملى نارنجى از دیوارها 

سیار بزرای صفحه شگر ب شده بود نمای شکیل  سطوح خمیدهدر مرکز تاالر  .ت شت میز کار بزرگى با  ، که وجود دا

شده بودجایگاه سازى  شرفته .هاى گوناگونِ ورود اطالعات بر رویش جا شمندِ زیبا و پی از آن مدلهایی اش صندلى هو

رفتم و روى آن لمیدم. سطح ظریف و  یش. بال زنان به سوندکردبت هوا را در اطراف خود تنظیم مىدما و رطوبود که 
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ام. به محض قرار گرفتنم بر صندلى، چنان راحت بود که حس کردم در شرایط بى وزنى در هوا شناور مانده شابر مانند

 . چسبیدندام جمجمه و به نقاطى بر ندخارج شد شى نورانى باریک از گوشه و کنارچند لوله

شرفتهی رایانه صندلى پی سان ى خواندن الگوهاى پیچیدهشروع کرد به ى  مِزهایم. تقریبا مطمئن بودم  الکتریکىنو

ستگاه از خواندن افکار پیچیده ست و تنها تمایالت لحظهکه این د ساده را درك مىترِ مِز دومم عاجز ا کند. پس اى و 

صندلى ت شتىِ  سودگى بر پ ضایى مِلوب را ببینم.به آ شتى ف شم به  کیه دادم و اراده کردم که جریان غارت ک در یک چ

ست مثل این که دیوار  شفاف و زنده در پیش رویم به نمایش در آمد. در صویرى  شد و ت شن  شگر رو هم زدن نمای

 ناگهان محو شده باشد و اتاق تا فضاى بیکران ادامه یافته باشد.

ضاپیما سافربرى، از بیف شبى م شکل  شتر ی راهزنان هرچند بعد از حمله. بوده یرون به یک جانور دریازىِ دوکى  بی

بیرون زده بود و احتماال در ناوبرى کاربرد  یشهاهایى که از کناره. تیِهکردشييده را در ذهن تداعی میدریده  ایالشييه

شده بود.  شت، کج و معوج  شهایی از زرهدا ضاپیما خارجى  بخ شلیک توپف شده و در در اثر  هاى پرتو گاما ذوب 

خرده و گوشه دهان گشوده بود به اشکالى عجیب و غریب دوباره منجمد شده بود. شکاف بزرگى در یک  سرماى خأل

که جهت  نمایشييگر هوشييمند شييکاف ثابت ماند،وقتى چشييمان مرکبم بر این ریزهای زیادی از آن بیرون ریخته بود. 

به اشييیایی که در فضييا سييرگردان بودند، محتویات کابین خلبان بودند.  .کرد، تصييویر را بزرا کردنگاهم را دنبال مى

ا ببینم که بدن الغر و دسييت و پاهاى درازشييان خشييکیده بود. خال تمام مایعات راحتى توانسييتم جسييد چند هوبار ر

سد بود. پدید آورده  شاناى یخزده در اطرافهاله ویده مکشان را بدن ست.باردار معلوم بود که  شانیکىاز ج چون  ا

هاى کیهان بودند و هوبارها بهترین خلبانخورد. به چشيييم می اشکروى پشيييت جسيييد چروکیده تخمچندین بقایاى 

 برای دستیابی به فضاپیما ناگزیر بود نخست آنها را هدف قرار دهد. پاخونیس 

هاى شييکارى کوچک و باربرهاى اى از فضيياپیمانگاه کردم و این بار مجموعه اندازاین چشييمبار دیگر از دور به 

ى غولى شکم اى حشره در اطراف الشهمانند تودهدرست کروى شکل بزرا را دیدم که شکارشان را دوره کرده بودند. 

صاویرى را از داخل . دریده ستم ت سفینهخوا سرعت ی باربر بزرگترین  به نمایش در آمد. این رونی ای دمنظرهببینم. به 
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ها بر گراین مشيياهدهند. گهگاه که نگاه کردمخابره میگر چندین روبوت مشيياهدههایی که برآیندی بود از دادهتصيياویر 

ظرافت و  .. با انواع سيياخته شييده در جمهورى تفاوت داشييتندگرفتندخودشييان هم در میدان دید قرار میافتاد، هم مى

ى بشييقاب مانند را داشييتند، با ردیفى از با این وجود همان بدنه .شييان رعایت نشييده بودختدر سيياچندانی زیبایى 

 با جالى مفرغى.گونی هاى نورى در اطراف، و پوشش آینهگیرنده

انتقال از جنب و جوش عظیمى حاکم بود. دزدان در حال پیاده کردن تمام تجهیزات قابل ی باربریداخل فضييياپیما

ورده بودند. ایکچواها با خشونت مسافران اسیر شده را در صفى طوالنى ردیف کرده بودند و به ى شکست خفضاپیما

شاره هاى اى از آنها با چنگکعدهکردند. شان میدر اتاقی با دیوارهای پوالدی زندانیى یک جنگجوى تنومند خوندو، ا

شتِ زردِورقهبومیان کیماال را مثل شان پیکر بیهوش بزرا شده کردند. مى حملجان بى هایى از گو سیر  از گاژیدهای ا

 شد. دزدان ایشان را در فضاییمای منهدم شده رها کرده بودند.اثری دیده نمی

شته شود و ر شگر خاموش  شوند. بعد، در حالى که به هاى گیرندهاراده کردم که نمای سرم دور  ى افکارم از اطراف 

بایسييت انجام را بسييتم و به آنچه که از سيير گذرانده بودم، و آنچه که مىهایم حالتى نیمه درازکش درآمده بودم، پلک

معناى آن در درون ذهنم دهم، فکر کردم. به ادراك شهودى مِز اولم بسیار نیازمند بودم، و گذاشتم تصاویر به ظاهر بى

 جوشید. اى از میان همین تصاویر بیرون خواهدهاى خالقانهدانستم که به زودى جرقهآزاد شود. مى

با تحلیلبا وجود این که ترجیح مى ى هاى موشيييکافانهدادم زیاد در این مورد فکر نکنم، بخشيييى از مِز دومم 

ى هاى شيييتاب دهندهکشيييید تا غرش خفیف توربیناش، متوجه جهان خارج از ذهن من بود، و انتظار مىهمیشيييگى

 کرد، و این بار، من هم با ایشان بودم.مىفضاپیما را بشنود. ناوگان دزدان فضایى به زودى حرکت 

ستهک شای شهى یک جنگاروان غارتگران، با نظم و ترتیبى  سر خود ال شت  ى ساالرِ مولوك ، به حرکت در آمد و پ

ضاپیما شت. سوزانِ ف شمند ناوبرىدر حالی ى مِلوب را بر جاى گذا اش به یِما رفته بود و تنها که تمام ابزارهاى ارز

شان در خرده به سوى پایگاه انتظاردادند. ناوگان راهزنان برخالف را اجساد کشته شدگان نبرد تشکیل مى محتویات آن

اى در قلب قلمرو از محل درگیرى دور شييدند و به سييوى منظومهسييرعت سييیارات گروتاسييت حرکت نکرد. آنها با 
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اش، روابط چندان بدى با رت یاغیگرىامپراتورى به حرکت در آمدند. کامال مشييخص بود که پاخونیس، با وجود شييه

 د.ووگرنه تجاوز به قلمرو امپراتورى با چنان ناوگانى نوعى خودکشىِ نظامى ب .حکمرانان محلىِ مولوك ندارد

فهمیدم که پاخونیس ى مناسبى از محل درگیرى شتاب گرفتند و به فرافضا جهش کردند. ناوگان راهزنان، در فاصله

 . کنددر داخل قلمرو امپراتورى پیشروى را خواهد مسافتی بسیار می

بخش منتهى شد. وقتى ناوگان از خمیدگى اى کامال رضایتى آنها چگونه بود، اما به نتیجهى محاسبهدانم شیوهنمى

نزدیک جرم کیهانی عجیبی قرار  ،زمان خارج شييد و بار دیگر در فضيياى عادى جاى گرفت-بِرنج یک گره از فضييا

 داشت.

شگر اتاقم دیدم،  ست آن را بر نمای سیارهوقتى براى بار نخ شگفتی ای کوچک نزدیک میفکر کردم به  شویم. اما با 

ای تعلق نداشت. ای بود که به هیچ منظومهدریافتم اثری از میدان گرانشی خورشید در آن حوالی وجود ندارد. این سیاره

 ، یک پایگاه فضایی است. ی پیش رویمدقایقی طول کشید تا دریابم که منظره

با بسیارى اش اندازه نگرم.شد به چیزی مصنوعی و ساخته شده میبود که برای دیر زمانی باورم نمی عظمتپر چنان

شتم که این سیاره را پاخونیس و دار و دستهها و سیارات کوچک برابرى مىاز ماه اند. این اش نساختهکرد. تردیدى ندا

هاى آیى و جایگاهاى باشيد که نژادهاى فضيانورد از آن به عنوان مرکز گردهمهاى مصينوعىهبایسيت یکى از سيیارمى

ستفاده مىمرکزى تمدن سیارهشان ا شکوه اى مصنوعى بودم. اما کردند. یک بار در جریان ماموریتى چند روز را مهمان 

اى که ى مصنوعىترین سیارهایسه نبود. بزراچیزى که در برابر چشمانم قرار داشت به هیچ عنوان با آن پایگاه قابل مق

با شييکل هندسييى الماس مانندش، چیزى در حالی که این پایگاه دیده بودم، دسييتِ باال به یک خرده سييیاره شييبیه بود. 

سیار پیچیده شدم کهتر و عظیمب شد، تازه متوجه  چیزى جز یک  اشظاهر کروی تر بود. وقتى ناوگان ما به آن نزدیک 

سطوح خطاى دید ست.  شکیل مى شنبوده ا شمارى ت شت و از انحناهاى بی شد که در توالى ساختارى گیج کننده دا

 د. شخورد و تکرار مىآورى بر روى خود چرخ مىسرگیجه
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صنوعى و عظیم افتاد،  شمم به این دنیاى م ست چ شدمِز اولم نامی در وقتى براى بار نخ گرایى واقع ولی، تداعی 

 تا آن که همان نام را از پاخونیس شنیدم. کنم. شوربانگذاشت مِز دومم 

سیدن به  صد آنقدر ر ضاپیمایم خودش براى گفتگو با من به مولوك یاغی مهم بود که مق این اولین بار بود که آمد. ف

ستبرد می سفر هیچ ارتباطى با من برقرار نکرده بود. دیدمش. بعد از د ستخدمچند در طول  کامال در اختیارم بودند و  م

ستم برایم آماده مىهرچه را که مى ساعتطی کردند. خوا هاى طوالنى، فقط کار کرده بودم، و بار دیگر آنچه را که این 

مِز اولم به خوبى از آن آگاه بود، به مِز دومم منتقل کرده و از آن آگاه شده بودم. به نام صدها کاهن و مبلغ مذهبى که 

آوردم، پیِام فرستاده بودم و روند رشد کیش شان را به یاد مىبیمارى عصبى دراز مدتى تازه به تدریج نام انگار پس از

سته بودم  ستاده بودم و از او خوا سى کرده بودم. پیامى ویژه براى غامباراك فر ستى را در تمام کیهان بار دیگر وار ایلوپر

ستگان،  سامان دادن به کارها در هم سر و  سرکردگان فرقه در پایگاه مرکزىبه پس از  سایر  مان در رگا منتظرم همراه 

توانستم کل تصویرى را که در آفریدنش نقش آنقدر غنى بود که با همان مىای که به همراه داشتم اطالعاتى باشد. بانک

سازى کنم. مى شتم، براى خود باز ستم که دا ساس و مرکزی را در معادالت قدرت کیهدان سیار ح شی ب انی بر عهده نق

ای که خود بخشی از آن را طراحی کرده بودم، آگاه نبودم. از این رو بی آن که عجوالنه هنوز از کلیت بازیاما  ام.گرفته

شکیبایى، درسى بود که در همستگان به گذاشتم. ی این معما را کنار هم میهای پراکندهپیشداوری کنم، به تدریج قطعه

 خوبى آموخته بودم.

سلحهاى که ماشهاخونیس وارد اتاقم شد، تعجب کردم. از لحظهوقتى پ ی اش را کشید و بقایاى فضاپیماى اتمىى ا

 را با تمام سرنشینان باقیمانده در آن به غبار تبدیل کرد، حتا تصویرش را هم ندیده بودم.مسافربری 

جناب، خبرهاى عالى»ود گفت: پاخونیس که هیکل شييکوهمندش را در زیر سييقف کوتاه اتاقم خمیده نگهداشييته ب

 «خوبى برایتان دارم.

ها بود. این اولین ى زبان مولوكگفت، که یکى از مشييتقات بسييیار سيياده شييدهبه زبان معیار امپراتورى سييخن مى

ست کند. مولوكصحبت مىمولوکیِ خالص شنیدم با زبانى به جز مولوکى بود که مى ها خیلى در مورد به کارگیرى در
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سیارى از  شانزبان شکار بود که این یاغىِ غول پیکر ب شته نژاد خود را محرمات حساس و متعصب بودند. آ زیر پا گذا

 است.

شاخک ستاده باقى ماند. با حرکت  شیند. اما همچنان ای شاره کردم که بن شنا ها قوانین و آداب مولوكبا هایم ا زیاد آ

فرارى از ارتش امپراتور هم یاغیِ در مورد این حتا این امر  .ورنددانسييتم که موجوداتى بسييیار مِراما این را مى نبودم.

تر قرار گرفتن سر نسبت به سر مخاطب نشانگر صمیمیت و رفاقت بسیار زیاد ها، پایین. در میان مولوكمصداق داشت

 شدند.ایستاده دیده مىجز به ندرت در حالتى شاید به این دلیل بود که این غولهای سرخ  .بود

ست، چون د ش شیدمیدم نن شى تحقیر  کو س شی از رد با پر سیدم: نا چه خبر خوبى دارید، »دعوتم را از بین ببرم. پر

 «فرمانده؟

 «شویم.ما به قلمرو دانشمندان بزرگى نزدیک مى»گفت: 

حدسى که در مورد سازندگان  یعنی»کردم، گفتم: ى مصنوعى نورانى بر صفحه نمایش نگاه مىدر حالى که به سیاره

 «ین دنیاى زیبا دارم درست است؟ا

شد عالىباید »پاخونیس گفت:  ست با ستید که موفق به دیدن مرکز تمدن در سانى ه شما یکى از معدود ک جناب. 

 «اید.ها شدهخوتای

 انگیزی شييگفتبه یقینوار را دیوانه یبر زبان کسييى دیگر جارى شييد و حدسيي ،دادباالخره نامى که ذهنم را قلقلک مى 

 رد.تبدیل ک

ست بود به گزارشها مرموزترین موجودات کیهان بودند. تمام اطالعاتى که دربارهخوتای سته و شان در د هایى ج

صر مى سیارهگریخته منح شده بود و اى به عنوان زادگاهشد. هیچ  شکل و شان ثبت ن شده در مورد  اطالعاتی تایید 

ها موجوداتى اساطیرى و خیالى هستند کردند خوتایموجودات متمدن گمان مى بیشتر. در واقع شان وجود نداشتقیافه

 و در جهان خارج وجود ندارند. 
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ها با سييایر داشييت. نخسييت این که خوتایبر دو موضييوع تاکید بود، بر سيير زبانها مورد این موجودات  درآنچه 

رویارویی با گران گریزان بودند. به محض دیبرخورد با کردند و همیشيييه از موجودات هوشيييمند ارتباط برقرار نمى

شمند،  شرفته و عجیبموجودات هو ضانوردهاى پی صدایى شان ناپدید مىسوار بر ف شدند. در واقع نام خوتای هم از 

ى ارمشييتگاه، توسييط گرفته شييده که در یکى از برخوردهاى نادر بین یکى از این موجودات و یکى از بومیان سييیاره

 برگشته ثبت شده بود.ى بومى بخت گیرنده

هاى . گزارشنبود دوستانهاصال ، شانکنندهبا وجود پیشرفت فنى و علمى خیرهمرموز  یهاخوتایرفتار این که دیگر 

شت فراوانى  شمند موجودات شدن ها در ربوده نقش خوتایکه وجود دا شان میهو ستانداد. را ن سناکى در دا هاى تر

هایى مجهز وجود دارد آزمایشگاه ی ناشناختهگفتند در این سیارهها بود. مىر زبانها بر سمورد سرزمین مادرى خوتای

برداشييتی فرهنگ عوام در این مورد شييود. ها سييالخى مىترین شييیوهرحمانهکه در آن بدن موجودات هوشييمند با بى

 داشت. هاى رسمى رسانهمحتوای از تر و درستتر روشن

صنوعىآن در حالى که به  سیار عمیقشگفت دنیاى م سرارآمیز ب شده بودم، دریافتم که حقایق ا ترى در انگیز خیره 

ى به این عظمت یها، نه تنها وجود داشييتند و فضيياپیمامورد این موجودات منزوى وجود دارد. آشييکار بود که خوتای

بهم در مِز اولم به من نهیب اى مهاى کیهانى هم ارتباطاتى برقرار کرده بودند. خاطرهسيياخته بودند، که با سييایر تمدن

آنجا در ماجراهاى فراموش از من بازدید امروز ها دارند. و این که ى ایلوپرستزد که این موجودات ارتباطى با فرقهمى

  .ریشه دارد امى گذشتهشده

 «پس باالخره رسیدیم.»زیر لب به پاخونیس گفتم:  

  

کوچکى از ناوگان  فضيياپیمایها به آمیز خوتایى وسييواسمدتى به نسييبت طوالنى گذشييت تا اینکه دیوانسيياالر

افسيير آن ، سييرنشييینان زیادى نداشييت. من، پاخونیس و فضيياپیما د.وشيي نزدیکبه آن جهان آهنین داد پاخونیس اجازه 

سافران شم مهمترین م سه چ شت هیکل و  سربازان زیادى از نژادهاى گوناگون همراهى شدر که کردند، مان مىبودیم. 



267 

ها و بازوهاى بالبا که ، ام را دیدمقدیمیهمسفران هنگام سوار شدن برای یک نظر اسیران بود.  مهارشان ى اصلىوظیفه

 کشیدند تا به زندان جدیدشان منتقل شوند.هاى برقى انتظار مىیوغمهار شده در 

سیارهبا نزدیک شدن خودرو به  صنوعى، تر  شمى م . نفس همه را بند آوردها تایانگیزِ معمارى خوشگفت اندازچ

معلوم نبود. بعید دادند، ى فلزى را تشکیل مىدارى که نماى خارجى این سیارهها و سطوح پیچیده و زاویهرویهکارکرد 

شکال برخالنبود که  شانبرای این ا شا ی شترز شى نمادین یا دینى دا صورت، اثرش بر بیننده .ده با اى از نژادهاى به هر 

 عظمت. برخاسته از رویارویی باو اعجابِ  ،از سردرگمى ای بودآمیزهدیگر، 

ضاپیمای کوچکمان  سکوهاف صل بهکنار یکى از  صداى پهلو گرفتى غول پیکر و تپنده، اسازه ی مت . هوابندها با 

خونیس . پاپوشیدیماى هاى فضایى سادهى ما لباس. همهنداعالم کردهوا را در دو سو  فشارتقریبی  یبرابربلندی هیس 

ست سمى ا ساز اکسیژنى  سوخت و  شارش هم از مقدارِ  .تأکید کرد که جو درون پایگاه فضایى براى نژادهاى داراى  ف

شتند و بر  ستانده در قلمرو جمهوری و امپراتوری تفاوتهایی اندك با هم دا شار و ترکیب هوای ا شتر بود. ف ستانده بی ا

شتند که برای زیستِ بیشتر نژادها قابل شدند. مبنای جوِ همستگان و ارمشتگاه تعیین می این دو سیاره اقلیمی مشابه دا

تحمل بود. این شرایط برای تنفس موجوداتی مناسب بود که بدنشان ساختار مولکولی مبتنی بر آب و کربن داشت و با 

 کردند. اکسیژن سوخت و ساز می

ستاندهخوتای دنیایهواى  شتر از جوِ ا سیار بی شارى ب شت و مثل مایعى سبک به  ها ف سماندا چسبید. رنگش مى لبا

به پاخونیس نگاه کردم محافظم ى کاله از پشت شیشهآکنده است. گوگردى  از بخارهایکمابیش زرد بود و معلوم بود 

شمان مرکبش را از روزنه شت و چ سر دا ستیکى بر  شدههاکه کالهى نرم و ال شته بود. ى هواگیرى  ى آن بیرون گذا

شده بود. چون چهره ضحک  ستم کالهخودم را بردارم. از این رو کالهِ محافظم را روی نمیى من احتماال خیلى م توان

شیده بودم! بخت یارم بود  شاخدارم پو شیدن لباس در فرهنگ ما نبود. چون دازیمدایی در این اطراف که کالهخود  پو

 شد.مستقیم به حاضران محسوب مى یخود توهینهفضایى روى کال
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هایى به عروسکو خوردند شان تلو تلو مىهاى شفاف فضایىکه در لباسپاخونیس سربازان  .از هوابند عبور کردیم

سکوتاه و تنومند مى سیدیم. آنقدر دوره را  نرایماندند، ا سیار بزرا ر ضایى ب شتیم و به ف کردند. از تونلى با نور کم گذ

ماندیم. حد و مرز جایى که در آن ایستاده بودیم به درستى معلوم  شکه همگى چند لحظه مبهوتِ عظمتپهناور ا و بزر

س .شدنبود، چون هیچ دیوارى دیده نمى شایند  یاین به ویژه براى ایکچواها که تر شتند، ناخو ضاى باز دا مادرزاد از ف

 بود.

سیار کمى آنجا را روشن مى سیت عجیبى دارندکرد. به نظر مىنور ب سبت به نور حسا چون تنها  .رسید میزبانان ما ن

سوى اندكِ ستونبود که چند چراغ  منبع نور کور شده بر  صب  ست بودند.هایى بلند ن  انینورهایی لکهها در آن دورد

شبکه مانند و تار عنکبوتى دیده مى ساختارهایى   بخارهایو د. نور کم نمومیمحو که در هوای غلیظ اطرافمان شد و 

 .ه بودرا به توهم شبیه کرداندازها چشمزرد 

سر مى شنیدم، همچنان در حالت بهت به  صداى یک خوتای را  ستین بار  ستم به موقع وقتى براى نخ بردم و نتوان

ى محکم و شبیه به کشیده شدن یک پارچه بود. چیزی صدایى که شنیدم، بسیار آهسته و یکنواخت  واکنش نشان دهم.

سخت برزبر  سمى امپراتورى و ناهموار سطحى  شدم که چیزی گفت. تازه وقتى مترجم به زبان ر صدای ، متوجه  آن 

 .شان بوده استسخن گفتن

ستان صویرى که دا شتیم، و یکى از آنها را دیدیم. با ت صدا برگ سمت  سیم مىبه  شباهت پردازان از آنها تر کردند، 

شت شت. بدن در ستانبود تر از چیزى کوچک شچندانى ندا صاویر جعلى و دا صویر مىهاى هیجانکه در ت شد. آمیز ت

سرِ دو تکه شم بزراِهمان  شت، با دو چ صل به پایه ى بزرا را دا شان از مت اى متحرك. تعداد زیادى خار زرد و درخ

شاى حجیم و بىاش بیرون زده بود. بدن بزرا و تنومندش که به تودهجمجمه شباهت دا صب  ضله و ع ت، شکل از ع

ردا به نسبت شد. انگیز زرد دیده میشاید هم سپید بود و در آن جوِ وهمدر ردایى به رنگ زرد روشن پوشیده شده بود. 

پا بود. زواید  وفاقد دسييت دیدم تا جایی که میدار خوتای از انتهاى آن بیرون زده بود. کوتاه بود و دم عضييالنى و تیغ

داد، چون موقع حرف زدن مرتب آن را ید. دمش گویا کار دست را هم انجام مىشد از زیر ردا ددیگر بدنش را هم نمى
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شد. مترجمى به شکل اى زیر سرش خارج مىداد. صدایش از حفرههایى نامفهوم را با آن نمایش مىجنباند و نشانهمى

 کرد.ما تفسیر مى هایش را براىیک گوى نارنجى پرنده، کنار سرش ایستاده بود، و حرف

وقتی بیشتر دقت کردم به موضوع غریبی پی بردم. . نگردرا میمترجم پاخونیس با چشمانی کنجکاو جه شدم که متو

صود در جمهورى و امپراتورى که ى یهابرخالف روباتمترجم  شینی مکانیکی نبود. شدند، ساخته مىبرای این مق ما

شد. به به نظر مىبرعکس،  سید موجودى جاندار با سها زد و انگار ب. بال نمىشبیه بود هاى نازكهبا بالبادکنکی ر اى کی

شناور مى سبک در هوا  شته از گازهاى  شده بودانبا شت که با ادب به ما خیره  سیاه و براق دا شمِ  موقع  .ماند. چهار چ

حرکت کرد و آن را در هوا زبان دراز و لوله مانندش را از دهان گشادش خارج مىمدام هاى اربابش ترجمه کردن حرف

هاى آزمایشموجودات هوشييمند اى بودند که بر روى شييناسييان نابِهزیسييتعامیانه هاى افسييانهدر ها داد. خوتایمى

مهندسييى ژنتیک ی ی در عرصييهین شيياهکاروجود این مترجم دلیلی بود بر نبوغ علمی آنها. ادادند. مرگبارى انجام مى

ساختن موجودى در این ابعاد که مِزى با توانبود شد، به فن.  شته با آورى ایى پردازش زبان و ایفاى نقش مترجم را دا

ها را به زبان معیار و دیدم چقدر دقیق و روان حرفچند جمله رد و بدل شييد اى نیاز داشييت. وقتى بسييیار پیشييرفته

 ها ایمان آوردم. دانش خوتای عمقکند، به امپراتورى ترجمه مى

 «به قلمرو مقدس خرد و اندیشه خوش آمدید.»میزبان ما، سخنش را چنین آغاز کرد: 

مان به او کرنش ى نژادىو بعد با دمش حرکتى کرد که شيياید نوعى خوشييامدگویى بود. ما هم هر یک به شييیوه 

هاى پشمالویش را از داخل کاله شفافش به سوى او کردیم. من پاهایم را در زیر شکمم حلقه کردم، و مولوك شاخک

 دراز کرد.

 «اید.خرسندیم که امکان بازدید از شهر خرد و دانش را پیدا کرده» خوتای گفت:

 کردند.شان استفاده مىعبارت براى نامیدن دنیاى مصنوعىاز این رسید به نظر مى 

کاهن بزرا کیش ایلوپرسييتان از همراهیِ ما هم از دسييت دادن چنین فرصييتى خوشييحالیم، ما »پاخونیس گفت: 

 «شوند.ى ما در جمهورى محسوب مىدهسرافرازیم. ایشان امید آین
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اى که گفتگو تا اینجا ادامه یافته بود، گفت: شمان نمناك و تیز خوتای به سوى من چرخید و با همان لحن رسمىچ

 «جناب، از دوباره دیدنتان خوشحالم. ما از این که عمل به خوبى انجام گرفته بسیار راضى هستیم.عالى»

فکر کردم منظورش باید نوعى خوشيييامدگویى  .دیدمبار اول بود که یک خوتای را مىچون منظورش را نفهمیدم، 

 باشد. پس بار دیگر به او کرنش کردم.

گاه میزبان تادیم. موقع راه رفتن برجسيييتگىآن بالش راه اف به دن باس یهامان به حرکت در آمد و ما همگى  ى زیر ل

 .بدنی بند بند داردد که کرجنبید و این منظره را به چشم القا مىگشادش مى

ضاى عظیمِ مقابلتای که انگار در نور اندك محیط به خوبى مىخو شبکهدید، ما را از عرت ف اى مان عبور داد و به 

آور داشتند. پس خفقانمحیطی بسته و  ،بزرا ورودىفضای  برعکسهاى نیمه خالى و تنگ وارد شد پیچیده از اتاقک

آنسيييوی افق ها، به فضييياى بزرا دیگرى وارد شيييدیم که دیوارهایش مثل اولى در اتاق اى از ایناز عبور از مجموعه

 .گم شده بودمان بینایى

ستاد و  شت، تا این بىمدتی در اینجا بود که خوتای ای سردرگمى و بالتکلیفى گذ حرکت منتظر ماند. چند دقیقه در 

 شروع به وارسى بردگان کردند.گوشه و کنار سر در آوردند و که چند موجود چابک و عضالنى از 

شييان به وضييوح قسييمتیدو ی با این تفاوت که جمجمه .ها داشييتنداین موجودات شييباهت دورى به خود خوتای 

دار، چهار چشييم سييرخ رنگ در روییده بود. به جاى دو چشييمِ پایهآن کوچکتر بود و خارهاى کوتاهتر و قطورترى بر 

اى مان که بدنى با شکل نامنظم و پیچیده داشت، این موجودات تنهخالف میزبانشان داشتند. بر هاى جمجمهفرورفتگى

در پنج نقطه مفصل داشت و شان دویدند. دو دست دراز و عضالنىکوتاه و سبک داشتند و بر دوپاى بلند و چابک مى

ى دیگرى ین هم نمونهشان این احساس در مِز اولم موج زد که اکرد. با دیدنى آزادى چشمگیرى حرکت مىبا درجه

ست ست، اما این بار قربانیان همکارى ژنتیکى خوتایاز هنر د شاید هم این نژاد داراى چند ها شان بودند.  نژادان خود

با دیدن آنها، فکری تکان دهنده به مِز دومم خطور کرد. یعنی  هاى متمایز بودند.شييکلمتفاوت با وظایف و  کاسييت

 یک خوتای واقعی نباشد؟  ممکن بود میزبان مودب ما نیز
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ضور دارم که دانش ایزدگونه شگاهی ح صلی ها را نمایش میی خوتایبه نظرم آمد در نمای دهد، بی آن که هنرمند ا

حضييور داشييته باشييد. هر چهار چشييمم را بر بدنِ پیچیده و رداپوش میزبانمان متمرکز کردم و حتم کردم که او نیز 

ای که این های بلندآوازه جم پرنده و موجودات چابکِ دوپا. شيياید اصييوال خوتایی دیگری اسييت مانند آن مترآفریده

ست خیمه  شب بازی نبودند. ابزارهایی در د سکهای خیمه  سر زبانها بود، چیزی جز عرو شان بر  سانه در مورد همه اف

 شب بازانی که این دنیای غریب را ساخته و خودشان همواره از چشمها پنهان بودند. 

لولیدند، بدون اتالف وقت، به معاینه و بررسى اسیران پرداختند و نماى چابکى که در اطرافمان مىده خوتایده دواز

سربازان ایکچواى ناآرام توجه کنند، آنها را جلو انداختند و همراه آنها در تاریکى فرو رفتند. من و  بعد بدون این که به 

 شاره کرد که چندان هم از این قضیه تعجب نکرده است.هایش اپاخونیس به یکدیگر نگاه کردیم. با شاخک

 «اید به من بدهید.ای را که برایمان آوردهلطفا محموله»خوتای رو به من کرد و گفت: 

دانستم مقصودش چیست. به سرعت سه بازویم را از صراحتش کمی جا خوردم، اما جایی در اعماق مِز دومم می

شم به عبهدر کیفم فرو بردم و کلیدی را بر ج ستتار جعبه از کار افتاد و در چ ستم ا سی شردم.  ی حاوی ژنوم هورپاتها ف

سمت خوتای هم زدنی گویِ آبی شد. آن را با احتیاط بیرون آوردم و به  شته از ژنوم در برابر چشمانمان ظاهر  رنگِ انبا

 نماها جلو پرید و آن را بی تعارف از من قاپید.گرفتم. یکی از خوتای

ام که به زودى به خدمت شيينیدهبسييیار از این که این محموله را سييالم به ما رسيياندید خوشييحالم. »ت: خوتای گف

شرفیاب مى ست که اعلىامپراتور بزرا  شوند. شوید. طبیعى ا شرفت کارها مطلع  شند از چگونگى پی ضرت مایل با ح

ها آگاه شوید. شما نخستین در آزمایشگاه رتا از مراحل پیشرفت کا برایتان صادر شده براى همین منظور هم مجوز ویژه

انتظار داریم مراتب  کنید. بدیهى اسييت کهکسييى هسييتید که روند پژوهش ما بر نژادهاى مورد آزمون را مشيياهده مى

 «مان را به خدمت حضرت امپراتور منتقل کنید.ى مورد توافقموفقیت و پیشرفت برنامه

شدم. خاطره ضیه  کردم ورود مالقاتى با امپراتور در مِز اولم مانده بود. اما هیچ فکر نمى ى چنین قرارتازه متوجه ق

او باشد. معلوم بود که این موجودات  بابینى شده براى دیدار ى پیشها هم بخشى از برنامهام به قلمرو خوتایغیرمترقبه
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ند. بدون مایهایش ترغیب نى حمایتادامهو او را به حفظ کنند نزد امپراتور مولوك جایگاه خود را کوشند تا غریب مى

مشييتاقم هرچه زودتر «، بازویم را حلقه کردم و گفتم: امقرار مالقات با امپراتور را تازه به یاد آورده این که نشييان دهم

 «هایتان را ببینم.نتایج فعالیت

  

که بخش  اسييتین ابهام آن توصييیف نیسييت. نخسييتین دلیل ادیدم به سييادگى قابل آمیزدنیای وهمآنچه که در آن 

صال نفهمیدم. ها خوتای ى نمایشِعمده شونت متراکم در را ا شاهده کردمی آورهای دلخراش و چندشصحنهخ ، که م

اما آنچه که در  ند.بسييیار سيينگدل باشيي ندتوانمى و آرامش صييلحشييان به عالقهود. دازیمداها با وجود بدومین دلیل 

انگیز آنجا به بهشتِ خیال را به کابوس دچار کند.نژادها ترین خونخوارکافى بود تا  گذشتها مىهاى خوتایآزمایشگاه

 گاهی مینویی بود.ها شباهت داشت که در واقع شکنجهمالکوس

نورپردازی هایى بسيييیار بزرا و یا خیلى کوچک بود که با ى محیطهایى که از آن بازدید کردم، اتاقبخش عمده

سوم خوتای شن مىگرفت ی در آن انجام می. تنها نقاطى که کارنمودمییک تارها نیمهمر شد. با نورهاى رنگارنگى رو

، که عبارت بود از انجام گرفتهاى مشيييابهى انجام مىى آنها فعالیتها لخت و خالى بودند و در همهى این اتاقهمه

شان از اسیران بدون این که دستگاه عصبىى زیادى از عده .روى بدن اسیرانى از نژادهاى مختلف وحشیانه آزمایشهایی

کشید تا بمیرند. چنین کارى حتا در قلمرو شدند و مدت درازى طول مىکار بیفتد، همانطور زنده و هوشیار تشریح مى

 امپراتورى هم جرم بود. 

را منع د انجام هر نوع آزمون علمى بر نژادهاى هوشييمنبود و بسييیار دقیق و روشيين در این زمینه قانون جمهورى 

سالکردمی شدن با جهان خوتای. من خودم  شنا  سئول ها، ها پیش از آ اى بودم که به آزمایش غیرقانونى نوعى پروندهم

ى من فقط تحویل دادن ها وظیفهآن وقت شيييد.اى در همسيييتگان مربوط مىداروى تقویت کننده بر کارگران کارخانه

هاى حقوقى ماجرا نشدم. بعدها خبردار شدم که متهمان با کارىزیاد درگیر ریزه و ،به دادگسترى جمهورى بود مجرمان

صوال در فرهنگوجود اثبات کردن این که قربانیان شکایتى از این جریان ندارند و ا ستند، شان  شان فاقد مفهوم دارو ه



273 

باعث درد کشيييیدن  هاى سييينگینى محکوم شيييدند. در قلمرو جمهورى هر نوع عملى کهبازهم به پرداخت جریمه

شود، ممنوع بود و جرم محسوب مى ستگاه عصبى ب شد. آزمایش علمى روى نژادهاى هوشمند هم موجودات داراى د

 که جاى خود داشت. 

سیر را زنده زنده تشریح می با آن زمینه وقتى دیدممعلوم است  نیرومندش ، چه حالى پیدا کردم. بدن کنندسارمات ا

اندامهایش از هم  دادغرید و دشيينام مىهمانطور که مى . اما هوشييیار بود ویحرکت مانده بودو بشييده داروهایى فلج با 

. بومیان ورقه مانند کالیما هم با وجودى که هیچ اندامى براى ارتباط برقرار کردن با ما نداشيييتند، موقع شيييدندجدا می

حین انجام تمام این کارها هیچ عالمتى از  ها درکردند و معلوم بود که هوشیارند. خوتایتشریح مرتب رنگ عوت مى

افسييانه که سييایر نژادهاى کیهانى را زنده و هوشييمند انگار این  .دادندنشييان نمى شييانناراحتى و همدردى با قربانیان

 . شتدانند، حقیقت دانمى

شد صحنه ه بودپاخونیس که متوجه  سبک مولوكاز دیدن این  شم نیامده، به  هایش شاخک ها با تکان دادنها خو

شما لزوم »ابراز همدردى کرد و گفت:  به هر صورت این کارها براى پیروزى امپراتورى بزرا ما و دوام کیش ارجمند 

 «دارد.

دهد از هایى که در آنجا دیدم برایم ناخوشييایند اسييت، مِز دومم ترجیح مىاز آنجا که یادآورى برخى از صييحنه

صحنهى چیزهایى که دیدم خوبقیهروایت کردن  شدهددارى کند. فقط  سیر  ى از هایى پراکنده و خونین از موجودات ا

شکل یافتههاى نگونآورم، و نمونههم دریده را به یاد مى ستى آنها پدید بخت و تِییر  ساختار زی ستکارى  اى که از د

دنِ آنچه که دیدم را دریغ که مِز دومم تاب تعریف کر شييدند.آمده بودند و در جایى شييبیه به باغ وحش نگهدارى مى

 شد. ی رازهایی بسیار کهن در تاریخ بسیاری از نژادهای کیهانی گشوده میندارد، وگرنه گره

ها بودم، گوش به زنگ ماندم تا چیزی در مورد ماهیت خالقان این دنیای غریب در تمام مدتی که در دنیای خوتای

ها بر اسييیران، برایم روشيين شييد که خودشييان هم یش خوتایدریابم. اما همه جا به بن بسييت برخوردم. با دیدن آزما

سیاره ستند. در آن  ست ه صول آزمونهایی از همین د ست کم چهار نژاد متفاوت از خوتایمح صنوعی د ها وجود ی م
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داشت. موجودات چابک و دو پایی که نقش کارگر را داشتند، موجودات رداپوش و تنومندی که گویی مدیریت آنجا را 

شتند و میزبان ما هم از آن رده بود. اینها معموال بیبر عهده  سه میدا زدند.  دو نژاد دیگر هم بودند. هدف در اطراف پر

شان مِزی بسیار بزرا و بدنی الغر و غیرمتحرك داشت، و همواره در هنگام آزمایشها حضور داشت. دیگری به یکی

هن بیرون زده باشد. اینها همان موجوداتی بودند که کارهای ای پای از بازوهای ناهمگون شباهت داشت که از تنهخوشه

 دادند. ظریف جراحی را انجام می

سعهرازداری خوتای شتند چیزهایی را دقیق ببینم که به تو شت. فقط گذا ی آیین ها در جریان بازدید من نیز نمود دا

ونگی آزمودنشيييان بر مِزهای موجودات ها و چگشيييد. روندِ  پرورش ژالتینایلوپرسيييتها و تولید ژالتین مربوط می

گوناگون را نشانم دادند، و توضیح دادند که چگونه به کمک ژنوم هورپاتها خواهند توانست ژالتینی یگانه درست کنند 

های هوشييمند را داشييته باشييد. زمانی این رویای بزرا من بود. اگر این ژالتینِ که توانایی اتصييال به مِزِ تمام گونه

شد، کافی بود چند نمونه از آن را به هر سیاره بفرستیم تا در زمانی کوتاه تمام ساکنانش غالم حلقه خته میکاره ساهمه

 به گوشِ ایلو و امپراتور شوند.

سریعى ها پایان یافت، نفسى به راحتى کشیدم. پاخونیس فضاپیماوقتى باالخره بازدیدم از دنیاى خوتای ى سبک و 

شت امان تازهآن را از مریدها خوتایرا به من هدیه داد و  شت و انگل زیر  ند. هرکدامانبا از آنها به نژادی کمیاب تعلق دا

 شد. ها قلمداد میکالهخودشان تبلیغ توانایی فنی خوتای

پشت سر گذاشت. زمانى  هاو دنیای خوتایى حرکت شد و ناوگان دزدان فضایى فضاپیما بدون اتالف وقت آماده 

شدم و  باالخرهکه  خارهای روی گردنم حس کردم و مرور کردم، را آنچه که دیده بودم  ،به حالت مراقبه فرو رفتمتنها 

 اند.از هیجان سیخ شده
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 همستگان -هفده روز پیش از پايان -دوازده روز قبل

زد. چطور ممکن بود سييروان خائن ودم به هم میای را که در ذهن خود ترسييیم کرده ببه فکر فرو رفتم. این کل نقشييه

بایسييت فیلمش را جدی گرفت. در این صييورت محقق هم کاهن نبود. چون تمام نباشييد؟ اگر او خائن نبود، پس می

ضیه سروان مبتنی بود. با این وجود یک احتمال دیگر فر سایه مانند  صیتی در  شخ ضور  های من در مورد رفتار او به ح

 ی من اشِال کند.توانست جای او را در نظریهسی دیگر هم وجود داشت که میهم وجود داشت. ک

حتا با فرتِ این که سييروان واقعا سييربازی درسييتکار باشييد هم »برای آزمودن نظرم، رو به ویسييپات کردم و گفتم: 

شده.ای به فرضهای من وارد نمیخدشه سادگی کسی بوده که فریب خورده و بعد هم کشته  شخصیتهای  شود. او به 

های ردیف اول همچنان سرِ جای خودشان باقی هستند. محقق، ارباب، کابال و شاخدراز مهمترین اصلی داستان و متهم

 »کردند.افرادی بودند که ایلوپرستها را رهبری می

سپات گفت:  ضمن، یه »وی شه. در  سایی ب شنا ست که باید  سم کاهن ه ست کم یه نفر دیگه به ا اما یادت نره که د

 «  ی امنیت هم وجود داره.جاسوس توی اداره

خواهید بگویید یکی از هزاران دازیمدای بسييیار خوب، اگه محقق کاهن نبوده، پس کاهن کیسييت؟ نکند می»گفتم: 

  «کنند؟گمنامی است که برای خودشان در همستگان زندگی می
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ار داشييته و بنابراین برای ما قابل نه، کاهن کسييی اسييت که در میدان بازی قدرت در همسييتگان قر»زاکس گفت: 

 «شناسایی است. برای همین هم محقق را دیوانه کرده. همان طور که برایتان گفتند، سروان معتقد بود شما کاهن هستید.

 «سروان جنون دو مِزی داشته که چنین حرفی زده.»گفتم: 

سپات گفت:  سفرها و فعالیت»وی ست. الگوی  سرگرد، دیوونگی در کار نی ست با کارهای کاهن جوره. نه،  های تو در

سالم به بعد از این که از ماموریت منظومه شه هم از تموم ترورها جون  شد، همی شروع  ی پروین برگشتی این ماجراها 

دیدم که خوابیدم، میات میشييون خبر داشييتی. موقعی که من شييبها خونهدر بردی. دلیلش هم اینه که از قبل از همه

ساده به اسم ویسپات زنی بیرون و نزدیک صبح بر میه میوسطهای شب از خون گردی. شاید روی حماقت یه سربازِ 

 «کردی.کردی چیزی رو زیاد ازم قایم کنی. به هر صورت، اشتباه میزیادی حساب کرده بودی و سعی نمی

ام بمب گذاشييته نهتوانی به من شييک کنی؟ من همان کسييی بودم که در خاای. چطور میتو هم دیوانه شييده»گفتم: 

 «بودند و همه چیزم را از دست دادم. یادت رفته؟ من بودم که جان تو را نجات دادم.

من از همون موقع به تو شک کردم. چرا کاهن برای کشتن دو افسرِ مزاحم که هردوشون هم موی »ویسپات گفت:   

گذار مراقب اسه؟ تنها توضیحش اینه که بمبدماغ شدن، یه بمب گرون قیمت کار بذاره که به بو و هویتِ قربانیش حس

صدمه نبینه. اما می شه. اون بمب تا موقعی که تو توی خونه بودی بوده یکی از این دو تا  سته کلک اون یکی کنده  خوا

 «منفجر نشد، به محض این که رفتی بیرون به کار افتاد.

آمدم و با به خطر انداختن جانم نجاتت خواسيييتم تو را بکشيييم که با عجله نمیچرند اسيييت. من اگر می»گفتم: 

 «دادم.نمی

شتی و از »گفت:  سرگرد رو دا شدم. اما تو موقعی که این کارو کردی هویت  شجاعانه مدیونت  آره، بابت این کار 

شتی. می ای رو هم که کشته شدن بگم؟ همین چند خوای فهرست اونای دیگهاین که خودت کاهن هم هستی خبر ندا

 «ه بودی سلمونی، مگه نه؟ خبر داشتی که آرایشگری که خارهای سرت رو کوتاه کرد، کشته شده؟ ساعت پیش رفت
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سلمانی رفتن من به این موضوع چه ربطی »گفتم:  سر و ته ندارد.  سربازِ ابله هستی. حرفهایت هیچ  الحق که همان 

 «دارد؟

شه می سته بود، ری ش سرم ن سی تازه در  شتم دواند. یعندر این میان، بذر حد ی ممکن بود کل طرحی که در ذهن دا

ضافه می سپات را هم به معادالت ا سپات کردیم، همه چیز معنای دیگری به خودش میدرست باشد؟ اگر وی گرفت. وی

ستم کار کرده بود،  سرباز احمقی که مدتها زیر د شباهتی به آن  شده بود، هیچ  سرخ و دقیقش به من خیره  شمان  با چ

ام. ویسپات چیزی جز یک نقشِ دروغین نبود که با مهارت ایفا م تمام این مدت فریب خوردهنداشت. ناگهان حس کرد

 شده بود. من او را هیچ نشناخته بودم.

کند. حاال کسييی را که پشييت تمام ماجراهاسييت شييناختم. این تو بودی، همه چیز حاال معنا پیدا می»ناگهان گفتم: 

آوردی، ولی کردی. تو بودی که ادای موجودات ابله را در میدیریت میویسيييپات. تو بودی که همه چیز را از دور م

ستت در می شان میچند وقت یک بار از د سطوح رفت و ن ستی. تو بودی که به  شمندتر از این حرفها ه دادی که هو

سعی میباالی اطالعات در رایانه ستی که داری  شتی. االن هم تو ه سی دا ستر ی ژالتین کنی رازهای پروندهی اداره د

شد، و هیچ بعید  شد، محقق به همین ترتیب دچار جنون  شته  پنهان باقی بماند. ارباب وقتی تو به آنجا حمله کردی ک

سرنخ شی. در تمام این مدت تو بودی که  شته با ست که هونوی خبرچین را هم خودت ک شتی و نی ست دا ها را به د

 «بردی.محقق و کابال را راه می

 «نکن با تهمت زدن به من بار گناهای خودت رو سبک کنی.سعی »ویسپات گفت: 

شتم و گفتم:  سمت زاکس برگ شما می»به  ست. هیچ دارم به  سپات ا شت پرده بوده، همین وی سی که پ گویم. آن ک

شد. نمی شته با ستفاده کرده و بعد او را ک سودا سروان هم  ست که از  شدند یک بینید؟ همهبعید نی شته  سانی که ک ی ک

شته ارتباطی سئول پروندهبا او دا سران م سی بوده که اف سری ی ژالتین را یکی یکی از بین میاند. او همان ک برده. آن اف

سئول پرونده بود را از یاد برده ست که در که پیش از من م شته. او همان خائنی ا سگارتِ رذل ک اید؟ او را هم همین آ

 «کند.اداره فعالیت می
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 «گه؟آرتیمانو، راست می»د به نفس به من خیره شد و گفت: ویسپات با خونسردی و اعتما

آری، به آنچه که »مان اندیشييید: آرتیمانو به سييرعت دسييتور او را اطاعت کرد و ذهن مرا خواند. بعد در سييرِ همه

 «گوید.گوید باور دارد و دروغ نمیمی

دار را ادامه بدهد؟ آنهم بعد از این که خواهید بگذارید همین حرفهای خندهمی»به طرف زاکس برگشيييتم و گفتم: 

سرانگاهمخفی ستان را با موفقیت پیدا کردم و  ستگیر کردم؟ از کی تا به حال آرتیمانوهای اداره از های ایلوپر شان را د

 «گیرند؟پایه دستور مییک سرباز دون

شد که با یکی از بزرگترین برنامه»زاکس گفت:  سیده با شاید االن وقتش ر شوید. سرگرد،  شنا  ریزهای جمهوری آ

سپات، بر خالف چیزی که فکر می ضای بلندمرتبهوی شان از اع ست. ای ساده نی سرباز  ستند. به کنید،  ی دفتر مرکزی ه

ی ژالتین با هویتی ساختگی وارد روند تجسس شدند. ایشان مِز متفکر درخواست خودشان از اواسط ماجرای پرونده

 «جمهوری هستند.

ویسيييپات نگاه کردم، که عضيييالت دهانش را جمع کرده بود و دندانهای تیزش را به عالمت لبخندی  با ناباوری به

شتش دیدم، و دریافتم که در تمام  سرخ و در شمان  شته بود. برقی از زیرکی و ذکاوت را در چ ستانه به نمایش گذا دو

 دانستم چه بگویم. این مدت چقدر عمیق فریب خورده بودم. نمی

سپات گفت:  شد، اعتراف کن. من که می»وی سرگرد، حاال که خیالت از هویت من راحت  دونم. تو خودت خوب، 

 «کاهن هستی. بگو ببینم ژنوم هورپاتها رو کجا گذاشتی؟

شده صره  شمنانم محا شتباه می»ام. ناامیدانه گفتم: به دورادور اتاق نگاه کردم و احساس کردم در میان د کنید. دارید ا

سیار ب شتباهی ب سی که مِز متفکر پروندها ست. خودتان گفتید که او هویتی زرا. ک سپات ا ست، همین وی ی ژالتین ا

ست  شته تا تمام این جنایتها را انجام دهد. فکر او را بخوانید. ببینید او را صت دا سی بوده که فر شته. او ک ساختگی دا

بیاورد و ژنوم هورپاتها را به امپراتوری بفرستد.  خواهد با حذف کردنِ من از صحنه مهلتی به دستگوید یا نه. او میمی

 «هونو گفته بود که یکی از اعضای دفتر مرکزی خائن است. او خودش است. ویسپات است. صبر کنید...
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 ارمشتگاه -پیش از پايانسه روز  -چهارده روز بعد

ها میلیون نفر، مرکز گیتى انى بزرا که براى هزاران نژاد متمدن و میلیونى امپراتورى. جهدر ارمشتگاه بودم. قلب تپنده

شاپیش به اطالع دیوانرا بود. ورودم به پایتخت  سپی وقتى در فرودگاه م. ده بودانساالرى عریض و طویل امپراتورى ر

شتگاه از قارهبزرگترین وبرقِ پرزرق ضاپیمایم ى ارم سربازان ف شدم، یک گروهان از  سوگا را منتظر خود یافتم. پیاده  با

سرخ رنگش با  سر مولوك که بدن تنومند و  ضاد تنیک اف سوگاها ت سبز با شتکامل د یالغر و  صفا شان ، جلوى 

 کرد.آسایش نگاهم مىایستاده بود و با چشمان مرکب غول

هایش ى خروجى فضاپیما پیاده شدم و در برابر گروه استقبال کننده ایستادم، مولوك شاخکقتى بال زنان از دریچهو

 «جناب.ترین بخش جهان خوش آمدید، عالىبه مرکزى»را به عالمت درود فرستادن باال گرفت و به زبان خودش گفت: 

شنیدن لقب رسمى ارمشتگاه خوشم آمد، هرچند      سیارى از ریزهاز این  فهمیدم ها را نمىهاى زبان مولوكکارىب

اش خاطراتى دور و مبهم گونهشد، اما شنیدن آهنگ متقارن و موسیقىام ادا مىى شنوایىو آواهاى زیادى خارج از دامنه

. گمان ترین بخش جهان خوشيييحالماز رسيييیدن به مرکزى»ریخت. به زبان معیار امپراتورى گفتم: را به ذهنم فرو مى

 «ى شرفیابى من باشید؟کنم در جریان برنامهمى
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جناب، قرار مالقات شما با بله، عالى»ى خرطوم نرم و خیسش را کمى از هم گشود و گفت: ى پیچیدهمولوك حلقه

 «است. 32خورشید ارمشتگاه فردا ساعت  

اش خسته هاى ادبى و رسمىاستعارهدر حالى که از دقت کردن به زبان پر پیچ و خم مولوك روبرویم، و کشف رمز 

سینهشده بودم، به عالمت این که فهمیده سر ام بویى از غدد روى  شم که اف شح کردم و بدون این که دربند این با ام تر

هایم را به عالمت احترام به هم زدم. او هم همین کار را تکرار کرد. بعد به راه مولوك منظورم را فهمیده یا نه، نوك بال

هاى منظم گارد احترامِ پشييت سييرم گوش زدم، و به صييداى گامدم و در حالى که در ارتفاع قد باسييوگاها بال مىافتا

 ى که در انتظارم بود، پرواز کردم.یدادم، به سوى خودرومى

سته بود که در یکى از کاخ شهر قرار اقامتگاهم چند اتاق به هم پیو صلى  شکوهمندِ نزدیک به میدان ا سیع و  هاى و

در این میان بزرگترین تجمل همین . را در آنجا گرد آورده بودندآسایش  خلقترین وسایل پیچیده ای ازمجموعه .اشتد

خت مولوك پایت یدان مرکزی  به م یده بودم ولى هرگز فکر ها بود. نزدیکی  نده و شييين یدان خیلى خوا در مورد این م

 کردم روزى مهمان آن باشم. نمى

شيييد. این ترین نقطه در کل قلمرو امپراتوری محسيييوب مین اقامت گزیده بودم، مرکزیی آمیدانی که در کناره

به  و بودشيييده دایره سييياخته در اطراف خلیجى به شيييکل نیمبود، که خودش پایتخت امپراتورى بزرگترین میدان در 

مساحتش به تنهایی با شهری  .در تمام کیهان زبانزد بود این میدان اقیانوس پهناور ارمشتگاه راه داشت. زیبایى و عظمت

به ادارات دورادور میدان هاى ى سييياختمان. همهرا در آغوش گرفته بود اى خلیجحلقه زد و همچونکوچک پهلو می

دادند. اقامتگاه گیرى کل قلمرو مولوك را تشييکیل مىدولتى امپراتورى تعلق داشييتند و مِز اطالعاتى و مرکز تصييمیم

 قرار داشت.  جاشخص امپراتور هم در همین 

سبک معمارى مولوك هاساختمان شده بودندهمه به  ساخته  سازه .ها  ساختمان،  سا و متقارن بود که با اى غولهر  آ

که در آسمان منجمد شده باشد.  داشت تهابه موجى از مرمر سرخ شب .خوردآن حجم عظیمش در هوا پیچ و تاب مى

پیکر تشخیص سنگىِ کوه حجمهایبر سطح هریک از این را و کوچکتر هایى کوچکتر موجهشد میاى کمتر، از فاصله
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ى برخالى طراحى شده بود، و صدها ترین اصول هندسههاى سهمگینِ سرخ بر مبناى دقیق. هریک از این خمیدگىداد

اه درخشييان زیر نور خورشييید ارمشييتگ یمانند آتشييکل بناهای دور میدان داد. واحد مسييکونى را در دل خود جاى مى

 درخشیدند.می

ند انبوهى از امواج سييينگى در بر مىترکیب این سييياختمان گرفت. هر یک از این ها طورى بود که خلیج را مان

شده بود که هاى بزرا، یک واحد خودکفاى تولید و توزیع منابع را در خود جاى مىسازه بتواند داد و طورى طراحى 

سال جنگی شرایطدر  سازهها در بربه تنهایى براى  ها و ها براى خود فرودگاهابر مهاجمان مقاومت کند. هر یک از این 

شت  سوب مىجانداران خوراکی مراکز ک شهرى مح شت و به تنهایى  صى دا سکونى و ادارات خا شد. و واحدهاى م

ى هاوفان. ترکیبى که زیبایى تندانگیز اطراف خلیج را در بر گرفته بودهزاران سييياختمان این چنینى در ترکیبى شيييگفت

 کرد.سهمگین اقیانوس ارمشتگاه را در ذهن تداعى مى

. جاندارانى پدید آمده بودزرد  یهاى منظم اقیانوسييخیزاب از، نما قرار داشييتی این شييهرِ آتشکه در میانهخلیجى 

. ندکردىکردند که هنگام برخورد با هواى مرطوب و سيينگینِ ارمشييتگاه، نورافشييانى مبینى در این خلیج زندگى مىذره

را  یهاى نورانى ظریفشيييد، رگهوارد مىی میدان میانهکرد و به گردن تنگِ خلیج عبور مىاز هاى اقیانوس وقتى موج

ستنداش را مقدس مىهاى نورانىها این اقیانوس و موجآورد. مولوكمى پدید به همین دلیل هرگز تالش نکردند تا  .دان

ژرف گسيترش دهند. به این شيکل موجوداتى که دورترین  یفته در دل این دریاهاى نهى تسيلطشيان را به تمدندامنه

تنها چند قدم با  کهى هایتمدنبه حریم ، پیچیده بوددر تمام کیهان ی اقتدارشيييان آوازهها را فتح کرده بودند و منظومه

 تجاوز نکردند.  ندایشان فاصله داشت

ها بودند. این موجوداتِ شان ایشالومزیستند، که مشهورترینگوناگونى مىهاى ارمشتگاه نژادهاى متمدن در اقیانوس

ست در میانه یها روابطآبزى با مولوك شتند. در ستانه و نزدیک دا شالومبزرا ى خلیجدو شهر ای ستر ترین  ها هم در ب

هایش در ، چراغشدمی رفعنور خورشید تداخل قرار داشت. این شهر در واقع نوعى مرکز تفریحى بود و شبها که  دریا

 درخشید.قلب خلیج مثل زمردى مى
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اى از جزایر مصيينوعى سيياخته بودند که با صييفحات شييفاف ى خلیج، شييبکهبر میانه ،ها در باالى این شييهرمولوك

به ها یک از این صفحه . هرشدندجهان محسوب میترین مرکز تفریحى ترین و مجللو گران راه داشتندعظیمى به هم 

. گیاهان و جانورانى که این باغها را تزیین دادرا در خود جای میهایى زیبا باغو بزرگى وسعت داشت  کشتزار یاندازه

. مهمانان امپراتور، که به همراه گماشيييتگان و شيييدندمیکردند، از دورترین نقاط قلمرو امپراتورى به آنجا آورده مى

تخت، تنها سييياکنان شيييهر بودند، بیشيييتر اوقات خود را در این بخش سييياالرى عظیم پایکارمندان و مأموران دیوان

ى حباب مانند اتاق من، این منطقه در ى پنجرهشييدند. از زاویهقابل تصييور برخوردار مىلذتهای گذراندند و از تمام مى

سبز مى سى  شید. خیزابهمرکز خلیج مثل الما شفاف آن عبور مىدرخ سطوح  ور امواج را با کردند و نهاى دریا از زیر 

 آمیخت.ها در هم مىدرخشش گیاهان و جانوران رنگارنگ و عجیبِ باغ

گفتند اقامتگاه شييخصييى امپراتور در ى خلیج، برجى عظیم و سييپید رنگ سيياخته بودند که مىترین نقطهر مرکزىد

مه داشيييت یانوس ادا تا بسيييتر خلیج در اعماق اق پایهبرج ه .طبقات زیرین آن قرار دارد. این برج  ای بود که مچون 

سنگى در کل کهعظیم شترین تندیس  شتمینگه بر دوش خود ان را ک سمه :دا سوار مولوك در حالت یمج شه  ییک 

سال پیش مى ساخته بود، هزاران  سمهجنگى. هنرمندى که آن را  شهورترین مج ست و م ها بود. از ساز تاریخ مولوكزی

ضالنىشد ی اتاق من میپنجره شودههاى نیمهکه بال دیدتندیس را  به خوبى بدن ع سر جمع کرده و گ اش را بر باالى 

سمه که گویا آن را از کوهى  ست. این مج شیرى پهن، حالت حمله به خود گرفته ا شم سلح به تبرزین و  ستانى  م با د

خورشييید سييرخ هاى اطرافش بلندتر بود و در زیر نور مالیم ى سيياختماناى تراشييیده بودند، از همهسييپید و یکپارچه

 درخشید.ارمشتگاه مى

گرفت، اما عنوان جدیدِ مورد اشييياره قرار مى «نافِ هسيييتى»ها با نام پایتخت امپراتورى در متون رسيييمى مولوك

به ویژه بومیان ارمشيييتگاه از آن براى نامیدن بزرگترین شيييهر  .نیز به تازگى رواج یافته بود «ترین بخش جهانمرکزى»

 کردند.شان استفاده مىسیاره
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اى بود که به عنوان مسييتخدم مخصييوص من به کار گمارده شييده بود. در میان این یکى از این بومیان، کینشييار ماده

شييد هاى بلندشييان نبود، نمىمردم تفاوتى ظاهرى میان زنان و مردان وجود نداشييت و اگر عالمت سييرخِ روى چکمه

سیت شخیص داد. در کتابجن ستند و از  هاى راهنما خواندهشان را ت صب ه شارها در این مورد خیلى متع بودم که کین

شان اشتباه گرفته شود، نفرت ندارند. به همین خاطر هم حقیقتِ مادینه بودن ى این که هویت جنسىهیچ چیز به اندازه

 مستخدمم را به خاطر سپردم تا باعث رنجشش نشوم. 

ند، خیلى زود قلمرو امپراتوری هسييتهرترین آشييپزهاى ماکارآمدترین مسييتخدمان و که کینشييارها باور عمومی این 

هاى هوا بوى ضييعیفى روشيين شييده و تنظیم کننده زرداثبات شييد. وقتى به اقامتگاهم وارد شييدم، دیدم همه جا با نور 

پراکنند. آهى از جنس بویایى کشيييیدم و از مسيييتخدمم به خاطر هاى دارماى خشيييک را در محیط مىخفیف دریاچه

شتم تا در چند روزى که مهمان  ى خوبشسلیقه شکر کردم. من نیز مثل تمام مهمانان دیگرِ امپراتور، این فرصت را دا ت

 هاى سلطنتى بهره ببرم.قدرتمندترین موجود کهکشان بودم، از آسایش و تجمل کاخ

هم زدن  کینشار  پس از ورودم با لحنى رسمى به من خوشامد گفت و وقتى شنید که گرسنه هستم، در یک چشم به

شهور و گران سنتى م شتگاه را برایم درست کرد که ژلهیکى از غذاهاى  سترى رنگى بود و از قیمت رایج در ارم ى خاک

ندپاى پرنده هاى خوردم حس کردم تمام جوانهشيييد. در حالى که غذاى لذیذم را مىى کمیاب سييياخته مىنوعى ب

شایى ست. ناخودآگچ شدت لذت به فریاد در آمده ا شکر  بویى از بدنم بیرون زد انهاهام از  شى و ت سرخو شانگر  که ن

 بود.

شه سى در گو شار که با دلواپ ستکین ستاده بود و منتظر بود تا واکنش مرا بعد از خوردن د پختش ببیند، معناى اى ای

 «خوشتان نیامد؟»با نگرانى پرسید: نفهمید و بو را این 

اى. دختر، امیدوارم ى اسييت، هنر آشييپزى را به کمال رسيياندهعال»به سييویش برگشييتم و با لحنى قدرشييناس گفتم: 

 «یت به امپراتور خدمت کنى.ساآهاى سال زنده بمانى و با توانایى معجزهسال

 «امپراتور زنده بماناد.»دستى به ریش سبز و بلندش کشید و گفت: آسودگی با لحنى تقریبا رسمى، ولى با 



284 

 دیگرش عالمت مخصوص ستایش امپراتور را در هوا رسم کرد. بعد هم با انگشتان منشعب و بندبند دست

  

ساالران مولوك تهیه کردم اى کوتاه، به چند کار ادارى باقى مانده پرداختم. نخست گزارشى براى دیوانپس از مراقبه

شرح دادمبه قلمرو امپراتورى ماجرای فرارم و در  شتم . را  شدن ادارهنو شکوك  به هویتم، ى امنیت که چطور پس از م

ستگان گریختم. آنگاه از کمک هاى پاخونیس  یاد کردم و چند جمله در سرگرد را از دور خارج کردم و با حیله از هم

صیف پایگاه خوتای شتم. تو سمی هم ها نو ستی ر ستم تهیه کردم و در آن از امپراتور درخوا تا تجهیزات مورد نیاز خوا

ی آیین که برای توسعهنوعى موشک پیام رسانِ هوشمند بود رینِ این تجهیزات در اختیارمان بگذارد. مهمترا  آیین ایلو

در نقاط دوردست بدان نیاز داشتم. در مورد شاهکارم در همستگان هم قلمفرسایی کردم و اطالع دادم که ژنوم هورپاتها 

سلیم کردهرا به خوتای شد. نمیام. با به یاد آوردن سطح دانش این موجودات، خارهای گردنها ت سیخ  ستم ارتباط م  دان

ها ژنوم را غیرقابل اسييتفاده یا فاسييد شييده ها و امپراتوری تا چه اندازه نزدیک اسييت. و مثال اگر خوتایمیان خوتای

 تشخیص دهند، به امپراتور خبر خواهند داد یا نه؟

ستادن این پیِام ستین پس  بود. ها، کار دیگرى برایم باقى نماندهپس از فر صمیم ی اخیرهاسالطی بار براى نخ ، ت

 گرفتم وقتم را به تفریح بگذرانم.

اقامتم در نافِ هستى، از تمام امکانات رفاهىِ دوران من هم مانند سایر مهمانان امپراتور، این امکان را داشتم که در  

مرا در با اشتیاق بروم،  مند شوم. به همین دلیل وقتى به مستخدمم گفتم که مایلم براى صرف شام به خلیجپیرامونم بهره

مهمانان رسمی امپراتور و مورد مراسم غذا خوردن در آنجا راهنمایى کرد. پذیرایى شدن در خلیج، افتخارى بود که تنها 

 بردند.ها از آن نصیب مىزادگان و سرداران وفادار به مولوكترین نجیبمعدودى از واالمرتبه

اى از آداب و رسوم را رعایت کنم. نباید چیزى ى پیچیدهایى باید مجموعهکینشار برایم توضیح داد که در محل پذیر

کرد بنابراین عقل حکم مى)گذاشييتم، کردم، نباید بعد از خوردن غذا چیزى را در ظرفم باقى مىتعارف مىکسييی را به 

خون جانورى پرنده  همچنین هربار پیش از نوشييیدن آلوتِه که از (،چیزى جز غذاهاى شييناخته شييده و آشيينا را نخورم
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ى سنگى مولوك بلند کنم و عبارت بایست جام را به سوى مجسمهکرد، مىشد و حالت سرخوشى ایجاد مىساخته مى

بیان کنم. مستخدمم تأکید زیادى بر تمیز بودن بدنم موقع حضور در خلیج خودم را به زبان سنتى  «سرافراز باد امپراتور»

شت. به همین دلیل پیش از  سردى که از لولهدا شدن آب  شیده  سردى گرفتم و از پا هاى روى رفتن به خلیج، حمام 

هاى آب معدنى دارماى چشيييمهجریان آّب را طوری تنظیم کرده بودند که مثل م. دزد، لذت بردیوار حمام بیرون مى

 خواست.این درست همان چیزى بود که در آن شرایط دلم مى .داشو پرفشار بو شور خشک، سرد 

بایست لباس سنتى نژاد خودشان ى مهمانان خلیج مىرا پوشیدم. همه الباس سنتى دازیمداهاى دارمکینشار با کمک 

ها ساخته شده را بر تن کنند، و مدال سرخ و شفافى را بر پشت بازویشان متصل کنند. این مدال، به شکل سر مولوك

 بود و نشانگر وفادارى مهمانان به امپراتور بود.

و این به  .مان را پوشیده بودمردای گشاد و سیاه سنتیش از این فقط یک بار در مراسم جشن بال در آوردنم من پی

نوارهاى چرمى  .از پس این کار بر آمدمشيييد. با این همه، پس از چند بار آزمون و خطا ام مربوط میدوران کودکی

کردم. بعد در در بر کالهخود درخشييان شيياخدارم را و کمربند سيينگین سييربى و  یدمباریک را دور بازوهاى درازم پیچ

سه بعدى بزرگى خود را آینه ستگى ظاهرم لذت بردم. ولى هنوز یک کار دیگر باقى مانده بود که  نگاه کردمى  و از آرا

 بایست انجام شود.مى

د. کسى که به من خدمت کینشار مرا آگاه کرد که تمام مهمانان براى مراسم شبانه باید دو خدمتکار همراه داشته باشن

هاى مهمانان دیگر مسلط باشد. بر اساس یک رسم قدیمى، استفاده کند و کارهایم را انجام دهد، و مترجمى که به زبان

هاى ماشييینى در خلیج ممنوع بود، و بنابراین الزم بود که من هم مترجمى به همراه داشييته باشييم. کینشييار که از مترجم

را بر عهده خواهد داشت، بعد از این توضیح، از من اجازه خواست تا مترجمى  کاردمتى خمشخص بود خودش وظیفه

 را که براى من در نظر گرفته بودند، به نزدم بیاورد.

 منتظر ماندم تا در باز شود و مترجم من وارد شود.
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ی کیهان که های زندهبهترین و گرانبهاترین مترجمزدم، مترجم به نژاد آرتیمانو تعلق داشييت. همانطور که حدس مى

هاى شييخصييى خواندند و به همان شييکل دسييت نخورده و بدون اینکه برداشييتمعنا را به طور خالص از مِزى مى

به یاد تمدنهایی افتادم که به خاطر دارا بودنِ یک کردند. خودشيييان را در آن دخالت دهند، به مِز دیگران منتقل مى

اختصاص یک مترجم دانستند. بالیدند و آن را تجملی چشمگیر می، بر خود میشانهای سیاسی مهمآرتیمانو در مذاکره

صىِ آرتیمانو براى همه صو شرکت کنندگان یک مهمانى، ولخرجى عظیمى بود که تنها دربار امپراتورى از پس آن خ ى 

 آمد. تازه معلوم بود که این رسمى دیرپاست و اختصاص به یک یا دو شب جشن و سرور ندارد.برمى

سایر هم نژادانش  شبیه  با این تفاوت که این یکی بالغ بود. تصور این که بود. در جمهوری آرتیمانو، از نظر ظاهرى 

شد موجی از غرور مِز اولم را در خود غرق کند. این آرتیمانویی بالغ را تنها برای خدمت به من مامور کرده اند، باعث 

ى گوشتالویى سوار اى دراز و کم مو داشت که بر پاى یگانهتنهدیدم. یک میی بالِی بود که این قدر از نزداولین نمونه

اى متحرك بود که معموال روى شييکم لوله اش رشييتهتنها زایده .فاقد دسييت و پا بود اشى الغر و کشييیدهشييد. تنهمی

شت و زایدههای نابالغ بر خالف نمونهشد. مى شم مرکب در شم میابر چهرههاى بویایى قطورى دو چ  خورد.ش به چ

خیز بودند و نور خورشید سرخ چشمانش را با پوشش شفاف تیره رنگى پوشانده بود. چون آرتیمانوها موجوداتى شب

ولى  .رفتنژادانش که به جمهورى گریخته بودند، روى زمین راه مىداد. مترجم من بر خالف هممى انارمشتگاه آزارش

در هاى رنگى و زلمبو زیمبوهاى عجیب و غریب را از بدنش آویخته بود. رشيييتهاى نامتجانس از مانند آنها مجموعه

 شد.قلمرو امپراتوری، راه رفتنِ آرتیمانوها بر سقف نوعی جرم سیاسی تلقی می

تان هسييتم از این که در خدمت»صييداى بم و خوشييایند آرتیمانو را شيينیدم که در مِز اولم طنین انداخت و گفت: 

 «ب.جناخوشحالم. عالى

تواند افکارم را بخواند دچار وحشيييت شيييدم. در مِزم اطالعاتى آنقدر سيييرى و براى یک لحظه از این که او مى

گفت:  مذهنهمین فکر را هم خواند و در بایسييت بر آن آگاه شييود. آرتیمانو که هیچ کس نمىوجود داشييت محرمانه 

توانند آسوده باشند. تمام مهمانان امپراتور حامل اسرار مگوى زیادى هستند. ما مترجمان هرگز به قلمرو جناب مىعالى»
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ست اندازى نمى شما د صى افکار  صو تان تکرارش نکنید، اى را بیان نکنید یا در ذهنکنیم. تا وقتى که خودتان جملهخ

 «آن را نخواهیم خواند.

شد شیدم مِز دومم با ه عنوان امتحان ب .کمى خیالم راحت  سرارى که مى رکه اگر مترجم باندی شود، ا ستم آگاه  دان

شخیص دهم این فکرم شوم میناچار  ضمین موفقیت مأموریتم او را از بین ببرم. با کنجکاوى نگاهش کردم تا ت براى ت

نیازى به خواندن »را تکرار کردم که:  د. در ذهنم این جملهآشييکار نشييدر او ترس را خوانده یا نه. ولى هیچ نشييانى از 

شيييوند مِز من ندارید. اگر بخواهم چیزى را بگویم آن را با صيييداى بلند بیان خواهم کرد. تنها افکارى را که بیان مى

 «بخوان.

 «جناب.شود، عالىاطاعت مى»در ذهنم گفت: 

 بعد، همگى به راه افتادیم.

ى تفریحى وسيييط خلیج عبور کردم و به پل سيييرسيييبز منتهى به منطقه هاىدو از یکى از خیابانآن وقتى به همراه 

دچار جنون ، مکرداز شييوق آنچه به زودى تجربه مىنزدیک اسييت شييفاف و پهن منتهى به خلیج رسييیدم، حس کردم 

نجا قدم به عنوان مهمان امپراتور به ای تاریخ پرافتخارماندر سراسر احتماال من اولین دازیمدایى بودم که دومِزی شوم. 

 گذاشت.مى

افراشييته شييده بود، از روى پل بلورین گذشييتم و وارد بر سييیاه و بلندم موقع پرواز پشييت سييرم ردای در حالى که 

 شآمیز اعماقتوانستم آب زالل زیرش را، و نورهاى وهمى خلیج شدم. موقع گذشتن از روى سطح شفاف پل، مىباغها

ستدر را  شالومببینم. نورى کهای زیر پایم دورد شهر زیر آبىِ ای ست و بر میها ه از  هر از چندگاهى با عبور موجى خا

سطح آب موجودات ذره ىِننوراجای خود را به کمانِ شد و محو مى شتگاه در دادمیبینى  سرخ ارم شید بزرا و  . خور

 .کردی خویش را حفظ میجلوهبعد همچنان چند ساعت تا نورها بازی حال غروب بود و این 

 دیدم مبهوت شدم.خلیج شدم، از عظمت و زیبایى آنچه که مى گردشگاهِوقتى وارد 
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صیف کردن آن محوطه  شد. انبوهى از گیاهان و جانورانِ ثابت و متحرك شاید باغ بهترین واژه براى تو ى پهناور با

ناشييناخته بود، بدون این که  ، در آنجا گرد آمد بود. با روشييى که برایمدانسييتیشييان میکه هر نژادى به هر دلیلى زیبا

سازى کرده بودند. هر یک از هاى متفاوتى را شبیهبندى کنند، در هر بخش از آن اقلیمفضاى عظیم آن محوطه را تقسیم

شده بود که این بخش شار هوا، دما و بخار آبِ موجود در آن طورى تنظیم  شت، و ف ها چندین کیلومتر مربع وسعت دا

 را تضمین کند. بقاى موجودات ساکن آن

 ها طول خواهد کشید.شرح تمام چیزهایى که در آن شب دیدم، سال

ى زیباى هاى طوالنىِ سیارهسازى دقیقى از زمستاناز برف سنگین و آبى رنگى پوشیده شده بود و شبیه یک گوشه

شعب گیاهىِ پوشیده از بلورهاى باى و بافتهاى نقرهتاژ بود، دورنمایى از جنگل ى شد، و بر میانهرف دیده مىهاى من

ى باشکوه و عظیمش شد که با ابهت تمام بر چهار پایش ایستاده بود و جمجمهى پالِنکى زیبایى دیده مىآن بدن یخزده

را طورى باال گرفت بود که نورهاى برج سييپید رنگ باالى سييرش در چشييمان عظیمش منعکس شييود. کینشييار به من 

 کند.ى امپراتور دریافت مىو بابت منجمد شدن در این منطقه پول خوبى از خزانهاطمینان داد که او زنده است 

ى هریخت و درختان سييرخ کوتاشييد که به پرتگاهى سيينگى مىاى دیگر، آبشييار نفتى عظیمى دیده مىدر گوشييه

آنجا  .مفتگرنمیاشتباه  آنجا را با دنیاى دیگرى. هرگز مافتادها به یاد خاطراتم از این جنگل دورادورش حلقه زده بودند.

 ، سرزمین زیبایی که قرار بود پایتخت ایلوپرستان در آن بنیاد شود.رگا بود

صبى عمل حیرتى که از دیدن یکباره  شوك ع ست مثل نوعى  شد، در ى این همه زیبایى طبیعى در مِز اولم ایجاد 

اى از سفیران و مهمانان امپراتور ها، مِز عدهکرد. کینشار برایم تعریف کرد که در نخستین روزهاى ساخته شدن این باغ

در اثر شگفتىِ ناشى از دیدن محیطى چنین شلوغ و زیبا، مختل شده بود. به طورى که چندتایى از آنها مرده بودند. پس 

سيييطح تحمل از آن بود که وزیر دربار امپراتور دسيييتور داده بود تنها نژادهایى به آنجا دعوت شيييوند که پیشييياپیش 

شده باشدىروان شار دیگر شان آزموده  در کنار دستم بر زمین معلوم بود آرتیمانوی فکرخوانی که ، اما توضیح نداد. کین

حضييور در آنجا را تشييخیص داده ام برای شييایسييتگیخزید، در نخسييتین برخورد توانایى ذهنى مرا برآورد کرده و مى
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 متفاوتی با هاى عظیمِزدم باغافتاد. اما حدس مىاقى مىشييدم چه اتفدانسييتم اگر در این آزمون مردود مىاسييت. نمى

هایی گوناگون از غنای تصيياویر و زیبایی وجود داشييته باشييند، و موجودات بسييته به تاب و توانشييان به جاهای درجه

در  متوجه شدم که حتا خودم هماین حدس در مکالمه با یکی از نگهبانان باغ تایید شد و بعد مختلف برده شوند. کمی 

کردم، یکى از شيييان مىهایى که در همان لحظه با شيييیفتگى نگاهم. باغاى خوبى کسيييب نکردهاین آزمون روانى رتبه

تر و مناظر هاى خیره کنندهوجود داشييت که شييگفتىبخشييهای دیگری گاه بود. تفریحی بخشييهای به نسييبت سيياده

دانستم و سرشار از غرور، شگفتى، و این چیزها را نمىداد. به هر صورت، در آن هنگام ترى را در خود جاى مىعجیب

 لذت بودم.

شتر از آن چیزى بود بهتِ دیدن اینهمه زیبایی بیرون آمدموقتى باالخره از  شان بی شدم. تعداد سایر مهمانان  ، متوجه 

شان ح قدرت در تمدنها بودند. معلوم بود که همگى نمایندگان باالترین سطوى نژادها و تمدنکه انتظار داشتم. از همه

، درخشیدمیهایى تند و درخشان با رنگو آیینی شان نقوشى پیچیده ایکچوا، که بر اسکلت خارجىسردارِ هستند. دو 

آمد، نقوش بر مىاین اى ایسيييتاده و مشيييِول صيييحبت با یک مولوك درشيييت اندام بودند. آنطور که از در گوشيييه

شده بود که هر کدامبا شان م بدنچون تقریبا تما .ندودبزرگى بساالران جنگ شیده   جنگیپیروزی در شان خطوطى پو

سیاهى را از مکعب کردند،گفتگو می مولوكایکچواها در حالی که با . دادرا نمایش می سینى بلورینى یک هاى منجمد 

تیمانویى که در کنارشييان انداختند. مترجم آرهاى داس مانند و تیزشييان در دهان مىآروارهمیان داشييتند و آن را از برمى

کرد. اما ترین صييدایى براى مولوك ترجمه مىى آنها را بدون ایجاد کوچکهاى به زبان نیامدهایسييتاده بود مرتب حرف

ى عجیب این سييه چهار نفر بر کرد، و این تنها صييدایى بود که از مکالمهشييان را با صييداى بلند بیان مىمولوك پاسييخ

 خاست. مى

سو،  سختش با نورهایى زیبا مىیک مرجان عظیمِ خشکى کناردر آن شعب و  درخشید، یک گروه زى که بازوهاى من

شتانسیزده نفره از ویامبورها را مى شردن انگ شِول ف شده بودند و با هیجان م شان به هم شد دید که دور هم جمع 

ضافى پارچهشان که انگار از تکههاى بلند و رنگارنگبودند. لباس شده بود، براى بدن کوتاه و هاى هاى ا ست  کهنه در
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تزیین شده  یبراق رنگ زردبا شان ی چاقتخت و چهرههاى شد. جمجمهشان خیلى بلند بود و بر زمین کشیده مىپهن

یک صييحبتِ این گروه همدرخشييید. جالب این بود که شييان مىشييان از زیر قوس ابروى برجسييتهریزچشييمان و بود 

و مرتب با شييالق کوتاهش به سيير و ا .کردمیدود را ى متعفنى مادهداشييت بود که  منشبلندقد و اشييراف یموراشييو

ى کنارش ایسييتاده بود و هواى آلوده به دود اطراف دهان اربابش کوبید که با یک دسييتگاه مکندهصييورت گاژیدى مى

ى دو مترجمى که آنجا حضييور قرارانهبى خاسييت، اما از حرکاتد. هیچ صييدایى از این گروه برنمىکرمیآورى جمع

 ى پرشورى در جریان است.داشتند، آشکار بود که مکالمه

سینى  شد. در  سینى پر از نوعى غذاى بومى دارما در کنارم ظاهر  شم به هم زدن با یک  شار خدمتکار در یک چ کین

ثابت  بود. یکى از نژادهاى بومى دارما خاست. اینچمباتمه زده بود و از بدنش بخار برمى یک موجود کوتاه و صورتى

آوردند. پیچیده هستند. به همین خاطر برخی آنها را متمدن به حساب می که این موجودات دارای نوعی رقصِ شده بود

در محیط جمهورى در جریان بود. اما آنچه که فیلسيييوفان بین شيييان خوردناخالقی بودن یا نبودنِ در مورد بحثی داغ 

 شان توسط دازیمداها بود.رحمانهداد، شکار بىرخ مىغیردانشگاهی 

وقتى کمى از گوشت شکمش این غذا در خارج از دارما نایاب بود و مدتها بود که از خوردنش محروم مانده بودم. 

شپزهاى دربار مثل خدمتکار من در هنر خود ورزیده شدم که تمام آ شیدم، متوجه  ، به خود بیایماند. پیش از این که چ

 باقى گذاشتم.  در سینیبلعیدم و تنها دو سه استخوان بزرا را  را دن ظریف جانورب

سر و کله شد که زرهبه زودى  سگارت بلند قد پیدا  سرخش در اثر  یى یک آ شمان  شت و چ پولکدار بر تن دا

شیدن آلوته شى  ی زیادنو سرخو شده بود. با  سویم تیره  ست و دلبه  شور و هیجان در مورد د بازى امپراتور آمد و با 

سخن گفت. حرف شت و بزرا و اهمیت خدماتى که خودش در دارماها براى او کرده بود،  سجام چندانى ندا هایش ان

اما وقتى به همراه یک دیگر یکى دو  ش خالص شييوم.دسييتاز سييعى کردم یک طورى  ولمعلوم بود که مسييت کرده. ا

شى سرخو شیدیم،  سرایت کرد پیاله آلوته نو شدیم و جاماش به من هم  شِول  هایى پیاپى را به و هردو به پرچانگى م
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سيالمتى امپراتور نوشيیدیم. آرتیمانوهایى که در خدمت من و او بودند، وقتى دیدند به زبان بومى دارما با هم صيحبت 

 پوشی کردند.شان چشماز ایفای وظیفهبریم، کنیم و از این کار لذت مىمى

شب به ی صحنهآخرین خاطراتى که از آن  شاد و پر ها مربوط مىاد ماندنى در ذهن دارم، به همین  شود. گفتگوى 

ى نژادش در مجلس دارماست، به همراه تصاویرى مبهم از ى آسگارتم، که معلوم شد نمایندهسر و صدا با دوست تازه

شن هاى لذیذ. ى فراوان، و خوردنىصحبتِ مِرورِ مولوك، و البته آلوتهیک هم صویرهایی رو شادیت بخش که در و 

شاهانه مراقبت و احتیاط مِز دومم برای لحظه دار شود ای خدشهمِز اولم حک شده بود، بی آن که در جریان این بزم 

 و رازی افشا گردد.

  

کاری قاب منبتروز شروع شده بود. صبح دمیده بود و نور صورتى خورشید بزرا ارمشتگاه از  هشیار شدموقتى 

درخشید، و خاطرات مبهم شب زیر نورصبحگاهى مى ى عظیم مولوكتابید. مجسمهاتاقم به درون مىى پنجرهی شده

سمان دیده مىآورد. دو تا از ماهپیش را به یادم مى شان در آ صورت نقاطى درخ شتگاه به  ستِ ارم شدند. هاى دور د

ستخوانىپلک شروهاى ا شدم. روز  شده بود، روزى که قرار بود با امپراتور ام را به هم زدم و از حالت مراقبه خارج  ع 

 دیدار کنم.

شى از بىبال سه بار به هم زدم و بدنم را از کرختىِ نا ساعاتى هایم را دو  شب خارج کردم.  حرکت ماندن در طول 

شتم تا در مورد برنامه شم. از زمان فرارم از قلمرو جمهورى، وقت زیدراز را وقت دا شتم بیندی ادى هایى که در پیش دا

بخش غنیمتى دلچسيب و آرامش یبراى خلوت کردن با خودم نداشيتم، و گذراندن این شيبِ آرام و طوالنى، در محیط

 بود.شده تند آلوته آغشته  بویبا ام مراقبهواقعى بود. هرچند که آن شبِ خاص، 

شى که براىمى ساالران امپراتورى از خواندن گزار ستم که دیوان ستاده بودم خردان سرعت شان فر شد.  سند خواهند 

بعد از خروجم از قلمرو . نمودقطعی میهایمان ى ایلوپرستان در کهکشان چشمگیر بود و موفقیت نقشهى فرقهتوسعه

بود. ام خدمات صيييادقانهمالقات با امپراتور، در واقع پاداش باقی نمانده بود. دلیلى براى نگرانى جمهوری، دیگر هیچ 
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ست تا آخر عمر مایهمىساخت که ای میخاطرهود کیهان، با نیرومندترین موجگفتگو  شد. توان با این همه، ى افتخارم با

آخرین تیر ترکش را هم به هدف بنشييانم و  بتوانمشييرفیابى برایم مهم بود که هنگام بیشييتر مأموریتی حیاتی داشييتم و 

 خواستم از دربار دریافت کنم.تجهیزاتی را که می

شه پرداختم.ردپاى لذت آن روز صبح، در حالى که مهمترین  هاى شب پیش بر مِزم مانده بود، در این مورد به اندی

ست شک مدرخوا سوم به ى یهااز امپراتور، مو شتن. بودندپیک مو شهشان با در اختیار دا سادگی اجرا بعدیهاى نق ام به 

 شدند. می

شييرفیابى به  وقت ى آن روز افتادم.فکر برنامه بایسييت در حضييور امپراتور بگویم، بهبعد از مرور کردن آنچه که مى

ضور امپراتور را،  شتگاه به نوك تبرزینِ »ح شید ارم سیدن خور تعیین کرده بودند، که به زمان  «تندیس مولوكهنگام ر

. به این ترتیب صبح را آزاد بودم تا در پایتخت گردش کنم و از دیدن مناظر منحصر به فرد و شدمیمحلى حدود ظهر 

 گیری در این مورد الزم بود نخست کینشار را بیدار کنم.برای تصمیمر آن لذت ببرم. مشهو

 ی خفیفش راصدا، آرام فرو رفته بودم ایمراقبهبه تمام مدتى که دیشب در  ند.خوابیددر ساعات شب مىها کینشار

وقتى از حالت مراقبه خارج  خوردن.میو تکان  لرزیدشييينیدم که هنگام رویا دیدن میمی اتاق کوچک خدمتکاران از

مانند یا هاى صوتى حساس باقى مىدانستم کینشارها هنگام خواب به محركشدم، با تردید چند بار صدایش زدم. نمى

شنیدن نبود هم به نظرم خیلى احمقانه مى .نه ستخدم خوابصدا زدن موجودى که قادر به  سید. ولى م آلودم با ریش ر

اش در ى خاردارش از اتاق خدمتکاران خارج شييد، و نشييان داد که شيينوایىروى جمجمه ىى چروکیدهآشييفته و تیِه

 کند. خواب هم کار مى

شار به محض  سنگى و در برابر مجسمهرقصیدن شروع کرد به خواندن وردهایى آهنگین و  ،شدآن که بیدار کین ى 

دیده بودم. نژادهایی دیگر یش از این هم در را پرفتار مولوك که در دیوار اتاقش جاسييازى شييده بود. این   یککوچکِ

 پرستیدند.ها را مىاین مراسم نیایش صبحگاهى موجوداتى بود که مولوك
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ینشييار پس از اجراى این مراسييم بار دیگر ظاهر یک خدمتکار هوشييیار و منظم را به خود گرفت و آماده شييد تا ک

 کند. امهمراهى گردش صبحگاهىهنگام 

شتگزینه حق انتخاب چند بین روز، براى سپرى کردن آن  اى ى سلطنتى بود، که مجموعه. یکى بازدید از گنجینهمدا

هاى سيينگىِ غول پیکر کنار ها. این گنجینه که تمام فضيياى داخلى یکى از موجهاى جنگى مولوكعظیم بود از غنیمت

ى قهرمانان نژادهاى مِلوب، شدههاى جنگى عجیب و غریب، جسدهاى خشک خلیج را پر کرده بود، انبوهى از ماشین

ى مواد گرانبها، جواهرات، آثار هنرى و گرفت. همچنین بزرگترین خزانههاى سنگى و فلزى گوناگون را در بر مىو بت

شمندى که به عنوان واحد مبادله شیاى ارز شتند، در آنجا یافت مىا شهور بود که ى کاال در کل کیهان رواج دا شدند. م

ها هم فهرسييت کاملى از کل کند، و حتا خود مولوكکیهانى براى وارسييى کل این گنجینه کفایت نمىعمر هیچ موجود 

داشت، تطبیق فهرستها با آنچه که واقعا اشیاى موجود در آنجا را در اختیار ندارند. هرچند که اگر هم فهرستى وجود مى

کرد، سيياختمان گنجینه تا که کینشييار ادعا مى نمود. آنطوردر آن دنیاى سيينگىِ عظیم وجود داشييت، کارى ناممکن مى

ها را در خود جاى هاى مولوكتر از غنیمتطبقات بیشمارى در زیر زمین ادامه داشت و انواعى هرچه عجیب و غریب

شد ها مىها به غارت رفته بود و حاال قرنداده بود. اموالى که از هزاران سال پیش، در ابتداى عصر جهانگشایى مولوك

 هاى غبار گرفته مدفون شده بود.اى و اتاقکهاى شیشهدر اعماق تصور نکردنىِ زیر زمین در جعبهکه 

ى مرکزى امپراتورى بود. سيياختمانى بسييیار بزرا و غول پیکر که امکان دیگرى که وجود داشييت، بازدید از رایانه

داد. هزاران کارمند از نژادهاى خود جاى مى ى تمام کارکردهاى اصلىِ قلمرو امپراتورى را درمِز مصنوعى تنظیم کننده

ریزى قلمرو پهناور مولوك را بر عهده داشتند و جریان ها و برنامهى دادهگوناگون مقیم این ساختمان بودند و کار تِذیه

 کردند.هاى اقتصاد و فرهنگ امپراتورى را تضمین مىى ماده و انرژى در رایافتن شایسته

کردند و راهروهاى پیچ در پیچ شناس، دانشمند، و جهانگرد از این ساختمان عظیم بازدید مىهرساله هزاران جامعه 

شده در  سازى  سط دیوارهرا طى مىاندرون رایانه و طوالنىِ جا شفاف از کردند. راهروهایى با کفِ متحرك که تو هایى 

 شد. جدا مىمصنوعی ى مِز فضاى ضدعفونى شده
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شاید به دلیل اهمیت آیینى و مذهبىى ورزشى مولوكبقهى مساسومین امکان، مشاهده شار،  اى که ها بود. خودِ کین

به خصييوص که قرار بود امپراتور هم در آن  .کردى سييوم تبلیغ مىمسييابقه قایل بود، بیشييتر براى این گزینهاین براى 

ضور یابد.  سم ح شه شدمباالخره قانع مرا شدن در هزارتوى اى به آاى ناچیز از گنجینهکه دیدن گو ن عظمت، یا گم 

انگیز با شييش هزار سييال قدمت، ارزشييمند ى دیدن مراسييمى هیجاننورانى و شييفاف مِزى به عظمت کیهان، به اندازه

 ی دیدن امپراتور در خارج از کاخ سلطنتی هم کفه را به سود رفتن به مسابقه سنگین کرد.در ضمن وسوسه نیست.

ها، به عنوان یکى از جنگجوترین شييد. مولوكبه تن بود که در آسييمان انجام مىمسييابقه، در واقع نوعى جنگ تن 

سابقهشان خیلى اهمیت مىنژادهاى کیهان، به توانایى بدنى شتگاه م هاى گوناگونى دادند و هر روز در نقاط مختلف ارم

شکوهبرگزار مى سوارهترین این برنامهکردند. یکى از با سابقه که ها، جنگ تن به تن جنگجویان  نظام مولوك بود. این م

گرفت و نوعى شمشیر چندشاخه در آن نقش در تاریخ باستانى این موجودات ریشه داشت، به حالت سواره انجام مى

شت.  سوارهمحورى دا شت کهرقابت  شتگاه گروهى از  نظام به قدری هوادار دا سمان ارم شه و کنار آ هر روز در گو

 ند. پرداختمیشان هاى رزمىیکدیگر و نمایش توانایىمبارزه با  بههماوردان مولوك 

شدند تا شخص امپراتور هر از چندگاهى قهرمانان این مسابقات محلى براى مبارزه با یک دیگر در پایتخت جمع مى

 شان برگزیند. تصادف با من یار بود و درست هنگامى به ناف هستى رسیده بودمنیرومندترین پهلوان آن سال را از بین

شنید، از خوشحالى به که مرحله سابقه را  شاى م شار وقتى موافقت من با تما سابقه در حال اجرا بود. کین ى نهایى این م

ش را در آنجا گذاشيييته بود، به جسيييت و خیز ارقص در آمد و براى مدتى کوتاه در اطراف محرابى که بتِ مولوك

توانسييت جایگاهى  مجوز بگیرد. در نهایتشييرکت در مراسييم براى با چند جا ارتباط برقرار کرد تا پرداخت. بعد هم 

اى با پوشش سر گشوده یدقایقى بعد، ما در راه رفتن به محل برگزارى مراسم بودیم. خودرو ویژه براى ما تدارك ببیند.

 براق آبى رنگ دنبالمان آمد و ما را به محل مسابقه برد.

سمان انجام مى شى از آ سابقه، در بخ سط م شنهاى نیرومندى نورافکنشد که تو اى کره . از دور به شده بود رو

آمدند، در میهاى دور براى دیدن این مسييابقه بود. تماشيياچیانى که از راهشييبیه  صييورتى ارمشييتگاهدر آسييمان  نورانى
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این شييان را در صييفوفى به هم فشييرده کنار هم قرار داده بودند. به ى نورانى جمع شييده و خودروهاىاطراف این کره

ستهدر اطراف محوطهى تو خالى اترتیب کره صف منظمِ ی نورانی پدید آمده بود که پو جمعیتى چند هزار نفره اش از 

 شد. میتشکیل 

شخص رنگارنگ و هایى عظیم با پرچم رهاى این کره، جایگاه امپراتور یکى از قطبد سوار شده بود. تخت م بر او 

ها بر اطرافش را صيييدها مولوك سيييواره احاطه کرده بودند. مولوك ایسيييتاده بود.ها ، زیر این پرچمهواپیمای بزرگی

سوار بودند یبا تنه یهاى عجیبغول شکل  شان دیده نمى واثرى از بال  .دوکى  شد، اما مثل بالونى در هوا پر بر پیکر

در جلوى بدن اندام دیگرى مانند پهن و کوتاه شان یکدست سیاه بود و جز یک ردیف بازوى خرطومشناور بودند. رنگ

شت سمندندا ستم، ا ضیح خوا شار در مورد این موجودات تو بر زبان و تکرارناپذیر درهم آواهایى با شان را . وقتى از کین

اند و هنوز هم براى شرکت در مسابقات هزاران سال پیش مرکب شهسواران مولوك بودهاز گفت این موجودات راند. 

سیر و پیششوند. ایتکثیر و تربیت مى شخیص م شمند بودند و در ت سوارکار ن موجودات هو بینى حرکات تهاجمى 

 شان مهارت زیادى داشتند. مقابل

سیدیم .بینى کرده بودندى مهمانان دربار جایى پیشبراى ما در جایگاه ویژه سب   ،وقتى به میدان مبارزه ر مکانى منا

شکوهش  مان قرار گرفت.و نزدیک به تخت امپراتور در اختیار خیلى کنجکاو بودم امپراتور را ببینم. اما تخت عظیم و با

اى قرار داده بودند که امکان دیدنش وجود نداشت. بخش باالیى تخت او از تماشاچیان خالى بود، را در ارتفاع و زاویه

سرِ اتباعش قرار نگیرد. شترین چیزى که دیده مى تا سرش در ارتفاعی پایینتر از  اى مبهم از پیکرى سایه شد،بنابراین بی

 نشسته بر تختى درخشان.بود، دار و سرخ بال

شاره ستانش ا سوارانى باالخره بعد از مدتى انتظار، امپراتور با د شه سید.  صداى طبل از اطراف به گوش ر اى کرد و 

مرکبى همراه  شان خورده بود، از دو طرف پیش آمدند. هیچ یکى مسابقات به نامى شرکت در نخستین دورهکه قرعه

شتند و با تکیه بر بال سرخ و عظیمندا سمان هاى  شان کردندحرکت میشان در آ سرخ و قطور سکلت خارجى  . روى ا

سلحشور با بال زدنى هماهنگ و باوقار به نزدیک تخت امپراتور آمدند و دستانپوشیده نازك رهی ز شان را بودند. دو 
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ها به او درود فرستادند. بعد، به دو سوى میدان بال زدند و در آنجا و شاخکها به سوى او باال گرفتند و با حرکات بال

شان بودند، یک جام تخم در انتظار خود یافتند. پهلوانان بر مرکبرا مرکبىِ آماده  ستند و از مهترانى که در کنار ش شان ن

شکل را گرفتند و چیزى را که در درونش بود با خرطوم سط شان مکیدندهاى خمیدهمرغى  سوى و . بعد، به آرامى به 

 میدان حرکت کردند.

دو چیزِ بزرا و  گذشييت و ى دیگرى از باالى سييرشييانى میدان پیش نرفته بودند که مولوك سييوارههنوز تا نیمه

. پهلوانان ناگهان سييرعت گرفتند و در حوالى وسييط میدان به آن اشييیاى در حال سييقوط به زیر انداختدرخشييان را 

 شان یکى از آنها را وسط زمین و آسمان قاپیدند.کدامرسیدند. آنگاه هر

شاچیان قابل سیارى از تما سیار کوتاه، که بى تردید براى ب سا کرد، و در مدتى ب درك نبود، یکى از آنها حرکتى برق آ

ان دور حرکت ماند، تا این دو نفر از مهتران به سویش پیش رفتند و او را از میدبىدیگری بر زین از حریفش دور شد. 

صدا فریاد مى یکردند. غریو جمعیت مرا به خود آورد و فهمیدم که اتفاق مهمى افتاده  ،زدندکه عبارت نامفهومى را یک 

 است.

 «چى شد؟»با حیرت از کینشار پرسیدم: 

مگر ندیدید؟ »کرد، گفت: هاى سيبزش بازى مىگنجید و مرتب با ریشدر حالى که از شيعف در پوسيت خود نمى

 «ى عالى بود، مولوك اولى مبارزه را برد.حملهاین یک 

 «آخر آنها که هنوز جنگ را شروع نکرده بودند.»گفتم: 

 «شود.شان به شمشیر بخورد، مبارزه آغاز مىاى که دستچرا، از لحظه»گفت: 

اى میلهشان پرتاب شد، دو شمشیر عجیب و غریب بوده که از ترکیب تازه فهمیدم آن اشیاى درخشانى که به سوى 

 اى سنگین همچون گرز تشکیل شده بود. نوك تیز و سه شاخه با دسته

پایان  آن سييرعتدند. اما این بار ماجرا به به جا آوربه زودى دو حریف دیگر وارد میدان شييدند و همان مراسييم را 

گره خوردند. وقتى  ى میدان به هم پیچیدند، چند بار از هم جدا شيييدند و باز درهمنگرفت. دو حریف مدتى در میانه
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ى نزدیک به نتیجه نرسيييید، از هم جدا شيييدند و با سيييرعتى نفس گیر از دو طرف به هم نزدیک شيييدند و مبارزه

توانست بود که چشمانم نمی عیسرچندان دادند شان را بر هم کوبیدند. بخش مهمى از حرکاتى که انجام مىشمشیرهاى

 ند. بود ه را این قدر نورانى کردهمسابق یدانرا مچفهمیدم تازه دنبالش کند. 

باالخره یکى از مبارزان توانست شمشیرش را تا نیمه در بدن مرکب حریفش فرو کند. مرکب، که مثل بالونى سوراخ 

 شروع به سقوط کرده بود، به خود پیچید و مایعى شفاف و کهربایى رنگ از بدنش فواره زد. 

د بول زنان از او جدا شد و با شدت به حریفش حمله کرد. اما معلوم شهسوارى که مرکبش را از دست داده بود، با 

و مولوك تاخت میبا سرعت و شتابى باور نکردنى در میدان سلحشور سواره که نبرد پیاده و سواره کامال نابرابر است. 

هدیدآمیز در کنار گردن را در حالتى ت شپیاده اصال توان رقابت با او را نداشت. باالخره مبارزِ سواره موفق شد شمشیر

 نرم و ظریف او نگهدارد.

شویق کننده صداى ت شرط پیروزى در یک سر و  ضیح داد که زمانى  شار برایم تو ى جماعت مثل رعدى غرید. کین

هاى کیهانى ها به دلیل جنگمسابقه کشتن حریف بوده است. اما از وقتى که امپراتورى شکل گرفت و جمعیت مولوك

ن مسييابقات کشييتن حریف شييکسييت خورده و تسييلیم شييده ممنوع شييد. هرچند که در دنیاهاى کاهش یافت، در ای

شیه شدن یکى از طرفین خاتمه مىاىحا شته  سابقات با ک شتگاه، چیرگی بر حریف بدون  یافت.تر هنوز هم م در ارم

 دست مجاز بود. هایی بزرا از اینشد. اما کشتن هماورد هم در مسابقهصدمه زدن به او اوج پیروزی تلقی می

د. یکى شدنمیانگیزتر هیجانبه نظرم مرتب هاى بعدى مبارزهها، شاید به دلیل خو گرفتن چشمم به حرکات مولوك

دهندگان که به راسييتى چابک و سييریع بود، در همان نخسييتین یورش، حریفش را از پا در آورد و وقتى به از مسييابقه

سد بى شت، ج شنى جان هسرعت برق از کنار او گذ ستیم به رو ماوردش از روى مرکبش پایین افتاد. در آن حال توان

شیر خمیده سینهشم صل  سد دیگر  اش فرو رفته بود. دو مولوكاى را ببینیم که تا نیمه در مف بال زنان پیش رفتند و ج

 .جانش را پیش از آن که بر سر تماشاچیان پایین میدان سقوط کند، در هوا گرفتندبى
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شد که بر تمام رقیبان خود غلبه کرده بودند و بر ارزه، به کشمکش دو جنگجوى غول پیکر مربوط مىترین مبجالب

سال با هم مى با هم جنگیدند و در آخر هم هیچ کدام بر  درازجنگیدند. آن دو براى مدتى سر عنوانِ بهترین پهلوان آن 

شارى مىى مبدیگرى غلبه نکرد. امپراتور، وقتى دید هر دو طرف در ادامه شاره کرد تا به عالمت توقف ارزه پاف کنند، ا

هاى یکدیگر را کشييته بودند و با آلود که مدتها بود مرکبمسييابقه شييیپورهایى را به صييدا در آورند. هردو مبارز خون

جوایز از  امپراتور به هر دو نشان پهلوانى داد. وقتى براى اعطاى .، دست از نبرد برداشتندپریدندمیشان هاى مجروحبال

اى بدن درخشييان و تزیینات ارغوانى تر نگاهش کنم. توانسييتم براى لحظهشييد، سييعى کردم تا دقیقجایگاهش بلند مى

سش را در زیر نور زرد چراغ شد، به یاد رنگ لبا شمانم ناپدید  ست و از برابر چ ش ها ببینم. وقتى امپراتور بار دیگر ن

 حساس هیجان دلپذیرى کردم.او  ى شرفیابى بعد از ظهر افتادمبرنامه

  

 ويامبور
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 همستگان -هفده روز پیش از پايان -چهارده روز قبل

ین ببر. مِز آرتیمانو، منتظر چی هستی؟ تردیدهای سرگرد رو از ب»ی طنزآمیزش گفت: ویسپات با همان لحن گزنده

 «منو بخون و نتیجه رو بگو...

 «گوید.فرمانده ویسپات راست می»ی ما گفت: در ذهن همهآرتیمانو 

  

 گونگای
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 ارمشتگاه -سه روز پیش از پايان -چهارده روز بعد

 

باالخره خورشیدِ ارمشتگاه  به نوك تبرزین مجسمه رسید و براى شرفیابى به همراه کینشار از اقامتگاهم خارج شدم. 

ى دیگرى از کیهان نتواند کردم هیچ نقطههاى خلیج برخورد کرده بودم، فکر مىشب قبل براى بار اول با باغهنگامى که 

در زیبایى و عظمت با آنجا رقابت کند، اما به زودى به اشتباه خود پى بردم. دربار امپراتور، به قدرى زیبا و پرشکوه بود 

 شود. میاى براى توصیفش یافت نواژهکه در زبان هیچ کدام از نژادهاى متمدن کیهانى 

ى سييرخ وجود داشييت که پس از طى هاى یکپارچههاى خلیج، راهى مارپیچى با سيينگفرشدر پایینترین سييطحِ باغ

شد. پهناى این جاده هاى سالن شرفیابى منتهى مىکردن مسیرى حلزونى شکل، در عمقى پایینتر از سطح آب، به دروازه

ستند بدون برجنگى مى هواپیمایبه قدرى زیاد بود که دو  هاى خورد با یکدیگر پهلو به پهلو آن را طى کنند. دیوارهتوان

سط الیه شهکنار این راه، تو شی سات اى از محیط خارج جدا مىای  سی شد. این محیط خارج در ابتداى کار باغها و تأ

سیر ادامه مى سبز خلیج بود، و همانطور که م شامل مىیافت، بخشسر دو شد. در هایى از محیط زیرآبى خلیج را هم 

. هر جفت از آنها خوردندجاده به چشييم میى متحرك در دو سييوى مجسييمه جفتیک طرف راه، در فواصييلى منظم، 

داد و با سيينت نژادى دادند. هر مجسييمه به طور پیاپى حرکاتى را انجام مىیکى از نژادهاى مطیع امپراتور را نشييان مى
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د. از صييداى زمزمه مانند این انبوه نژادها، که هریک فرسييتاگذشييت درود مىخاص خودش به رهگذرى که از آنجا مى

شد که مشخص بود با زحمت فراوان تنظیم کردند، صداى موسیقى مانند مالیمى تولید مىدرودى را زیر لب زمزمه مى

شده است، چرا که از در هم آمیختن جمالتى تکرار شونده به هزاران زبان مختلفِ صوتى، نورى و شیمیایى ایجاد شده 

 ود.ب

براى یک لحظه تردید کردم که نکند اینها  .ماندندزنده مى موجوداتها از نظر اندازه و شييکل درسييت به مجسييمه

سانی  شدهک ستخدام  شند که براى این کار ا ضیح داد که با شتم، تو شار در میان گذا ضوع را با کین آنان اند. اما وقتى مو

توانند در شرایط ضرورى به عنوان نگهبانان ، مىفرستادن بر درود که عالوه ندهایى ظریف و بسیار پیشرفته هستروبات

هاى مرگبارشان نابود نمایند. وقتى در ردیف طوالنى این تزیینات عجیب، به قصر هم عمل کنند و مهاجمان را با سالح

شييان را به هم هایها با حرکاتى نرم و تکرارى نوك بالى دو دازیمدا رسييیدم، چند دقیقه مکث کردم. مجسييمهمجسييمه

پراکندند. میکردند و با زبان بویایى عبارت درود را در محیط اطراف خود زدند، بازوهایشان را در زیر شکم جمع مىمى

شييان کمى تندتر از حالت عادى بود و چشييمان حرکات نرم و روانشييان بسييیار طبیعى بود. اما بوى تولید شييده از بدن

 ى نگاه کند، با حالتى خیره به باال دوخته شده بود.ى خاصمرکبشان بدون این که به نقطه

ها ببینم. نورهاى مبهم با کمى دقت، توانسييتم مناظرى از زیر دریاها و کف خلیج را هم از پشييت سيير این تندیس

ى جانور شيناگر رنگارنگى که از پشيت ها آشيکار بود، و هر از چندگاهى سيایهشيهرى عظیم و زیر آبى از دوردسيت

شه ست کردهکرد، دیده مىور مىها عبشی ستر خلیج هم باغى آبى در اند، چرا که تنوع و زیبایى شد. معلوم بود که در ب

ى بوم طبیعىِ توانست نمایندهکردند، نمىى بلورین، در صلح و صفا در کنار هم شنا مىجانورانى که در پشت آن دیواره

 دریاهاى ارمشتگاه باشد.

شکوهى که درجاده سلطنتى با شد که در واقع ورودى تاالر بارعام را هایى منتهى مىپیش رویمان بود، به دروازه ى 

شخص مى سرمهکردند. دروازهم شفاف و  ستخوان نیمه  شده بود و ها از جنس ا ساخته  اى رنگِ نوعى جانور دریایى 

سته شان مىنقش و نگارهاى برج سمى نامفهوم را ن شده بود که مرا ستم در میان خطوط داداى بر آن کنده کارى  . توان
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ها اختصاص یافته بود، نقش چند مولوك و یک ى دروازه، که آشکارا براى زیبا نمودن در چشم مولوكخمیده و آشفته

 ى خطوط برایم هیچ معنایى نداشت.آسا را در وسط تصویر پیدا کنم. اما بقیهجسم حلزون مانند غول

ى روبرو شيييدم که انتظارش را نداشيييتم. در راه گروهى از موجودات وقتى به دروازه رسيييیدم، با تراکم جمعیت    

هایى پر زرق و برق پوشييیده بودند و گویا همگى براى دیدار با امپراتور در آن خوردند که لباسگوناگون به چشييم مى

و نه ورود به ى باشييکوه راهرو کردند. ابتدا امیدوار بودم این جماعت رنگارنگ براى بازدید از منظرهمسييیر حرکت مى

تاالر بار عام به آنجا آمده باشييند. تعدادشييان به قدرى زیاد بود که اگر قرار بود همه به فیض شييرفیابى برسييند، وقت 

 .آنها را در اطراف خود دیدمشييمار بیشييتری از رفتم  ترماند. با این وجود هرچه پیشييکس باقى نمىچندانى براى هیچ

که همه قصد ورود به کاخ را دارند. صدها موجود از نژادهاى مختلف، در حالى  ها رسیدم متوجه شدموقتى به دروازه

سمت آن خوردند و یا مىاى قل مىپریدند، مانند گلولههایى بلند مىخزیدند، با جهشکه بر روى زمین مى خزیدند، به 

. من هم با رسيیدن به صيف از گرفتندى آن در صيفى کوتاه جاى مىسيپردند و در آسيتانهپیکر راه مىهاى غولدروازه

ى بدلى از کینشار من بود، ایستاده و گنده و زردنبو با مستخدمش که نسخهایشان پیروى کردم. در جلویم یک آژی کله

پایید. به محض ایسيييتادن در صيييف، حس کردم زمین در زیر پایم نژادانش اطرافش را مىى معمول همبا نگاه بدبینانه

سنگان غوللرزد و وقتى براى یمى سرم نگاه کردم، یک  شت  پیکر را دیدم که بر پاهاى پهن و عظیمش افتن علتش به پ

شتراه مى صف به زحمت تا زانویش مىاندامرفت. قد در شارى که همراهش بود، بترین نژادِ موجود در  سید. کین  رر

را از برداشتن گامى سنگان ت به موقع کرد. خوشبختانه توانسبود و کنار سر عظیم او حرکت مىسوار اى ى پرندهوسیله

نگاه کردم. سرش از  ششدیم. از آن پایین به بدنآسایش له مىهاى غولدیگر باز دارد. وگرنه چند نفر از ما در زیر قدم

 ده بود،پوشیده ش اىاز بلورهاى معدنىِ قهوهو پوستش که  ششد، اما بافت خشن بدن صخره مانندآن زاویه دیده نمى

 .زداطراف بدنش موج میاى صورتى مثل هاله بر تن داشت که یسیال گاز مانندآشکار بود. ردای  به خوبى

کنندگان را به نوبت از روبروى یک ى دروازه ایسيييتاده بودند و مراجعهیک رسيييته از نگهبانان مولوك در آسيييتانه

ساگر نورى عبور مى شار شنا شب قبل کین سبانده بود. را بپالکی دریافت کرده و آن دادند.  سیاهم چ شت رداى  این ه پ
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مجوزشان تایید گرفتند و وقتى قرار مى ی بنفشمراجعان یک به یک در برابر نورمجوز ورود من به مراسم بار عام بود. 

ها او را از یک ایشالومِ قوى هیکل با مشکلى روبرو شد، چون مولوكدر جلوی صف یافتند. ى ورود مىشد، اجازهمى

از پشييت  ،که لباسييى شييبیه فضييانوردان بر تن داشييت  آبزیى ورود ندادند. ایشييالومِند و به او اجازهصييف خارج کرد

آرتیمانوى  .کردبه زبان خود اعترات مى داد وتکان میکالهخود شييفافش سيير کج و کوله و یگانه چشييم درشييتش را 

ستاده بود و داد و بیدادش را همراهش  سرد ای شالوم  شرآخ. کردترجمه میبراى نگهبانان همچنان خون و همراهانش ای

 تا به اعتراضش رسیدگی کنند.به اتاقى دیگر بردند را 

بعد از تأیید هویتم، از دروازه  .من رسييیدبه نوبت تا بعد از آن دیگر مشييکلى پیش نیامد. همه یک به یک گذشييتند 

 .گذشتم و وارد تاالر بارعام امپراتور مولوك شدم

اى براى توصييیف زیبایى و شييکوه آنجا در اختیار ندارم. عظمتى خیره کننده داشييت. واژهى پشييت دروازه، منظره

سیار بزرگى دروازه به  سقفش دیده نمىشد باز میتاالر ب سایه ند.شدکه دیوارها و  ستتنها  ها به هایى از آنها در دورد

مرتب شده بودند  شان اندازهر اساس بها اهکردند. جایگتاالر را پر میهاى مجلل هایى از جایگاهخورد. ردیفچشم مى

شتر مى ضیح داد که هریک از ندشدرفتیم، کوچکتر مىو هرچه پی شار تو شان تعیین مهمانان . کین در جایگاهى که برای

ستد شده مى شرفیابىماند تا منتظر میای شته از جمعیت بود، و بفرا  زمان  شدیم، تاالر کامال انبا سد. وقتى که ما وارد  ر

سم بار عام مدتم ست. بىعلوم بود مرا شده ا سخن گفتن با تردید بخش عمدههاست آغاز  سالن قصد  ى حاضران در 

ها بود. بعدها فهمیدم که حضييور در آن تاالر و دیدن امپراتور را نداشييتند، چون تعدادشييان خیلى بیشييتر از این حرف

شد. بخش ها اعطا مىبود که به نخبگان وفادار به مولوكتر از سخن گفتن با امپراتور مراسم، افتخارى یک درجه خفیف

 ى جمعیت آن سالن براى دیدن امپراتور آنجا آمده بودند و قرار نبود چیزى بگویند. عمده

سوى یکى از جایگاه شار به  شت. این بار رفتم ها با راهنمایى کین صله ندا که بیش از چند ردیف با تخت امپراتور فا

 وچک بدنم مفید واقع شد و توانستم مراسم را از نزدیک مشاهده کنم.ى به نسبت کاندازه
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صدا و بو از درون آن به بیرون نفوذ نمىجایگاه     ساخت بودند که  کرد، و با این وجود اثرى از دیوار ها را طورى 

شييد. این که چگونه بدون اثرى از دیوار آن فضيياهاى کوچک را نسييبت به بو و صييدا دیده نمى شييانمرزبندىبرای 

شوده نفوذناپذیر کرده بودند، معمایى  ستاده بود که قاعدتا ناگ شت اندام ای سر من یک زوم در شت  ست پ باقى ماند. در

شد. اما من که مى ست بدون وقفه در حال تولید کردن بوهاى عجیب و غریب با شتم، بچند قدم تنها بای صله دا ا او فا

ی درهمِ خدمتکارِ شيييد با دیدن قیافهکرد. این را میزوم البته در رها کردن بو کوتاهی نمیکردم. هیچ چیز حس نمى

شارى  ستاده بودفهمید که کین شعارى ند از کودکى تا دم مرا به زبان بویایى عجیبشتها عادت دازوم .کنارش ای شان ا

. بیش نبودفهمیدند، بویى تند و ناخوشييایند شييان را نمىکنند. این اشييعار براى نژادهایى که زبان پیچیدهپیچیده تولید 

شييرمانه و مداوم به دانسييتند، این اشييعار را همچون دعوتی بیآنهایی هم که از بخت بدشييان تاحدودی این زبان را می

 کردند.جفتگیری درك می

ستاده بودم مىا ستمز جایى که ای صاویرى بود که در معابد پرستش  توان شبیه به ت به خوبى امپراتور را ببینم. درست 

تردید از یک مولوك عادى بلندتر بود، هرچند در آن لحظه که داشيييتم نگاهش دادند. قدش بىمولوك از او نمایش مى

سته و بر مى ش شکل نیمکره ن شناوفراز کردم، روى تختى به  ر بود. بدنش از ابتداى ستونى از نور خیره کننده در هوا 

شدم هیچ حرکتى نکرد سم تا وقتى که از آنجا خارج  شکوه بود که براى نمایش در  .مرا ساکن و پر شبیه بتى  ست  در

کرد در اطرافش تا چشم کار میهایى فشرده از رعایایش که براى دیدنش آمده بودند، وسط سالن گذاشته باشند. ردیف

سته بودند شانهاش اما در چهره .صف ب شم نمیبیند اى از این که آنها را مىن شاخکخوردبه چ صورتى رنگ و .  هاى 

پشمالویش را به سمت باال گرفته بود و چشمان مرکب عظیمش با بى تفاوتى به جمعیت خیره شده بود. در یک دستش 

م و زرینى را نگه ها تبرزین عظیاى رنگى را گرفته بود و در دسييت دیگرش مطابق سيينت مولوكگوى بلورین فیروزه

ها، نورپردازى سيييالن را طورى تنظیم کرده بودند که داشيييته بود که نماد عدالت و قدرتش بود. با وجود فراوانى چراغ

درخشييید. بدن عضييالنى و تنومند امپراتور، پوشييیده در لباس ظریف و ارغوانى تخت امپراتور مثل سييتونى از نور مى

 رسید. ه، مثل تصویرى سه بعدى و رویایى به نظر مىسلطنتى، غرقه در این نور خیره کنند
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 «طور با صداى بلند سخن بگویید. شما هم باید همین»صداى کینشار مرا به خود آورد. او گفت: 

شدم که در   ضران یکى از آن لحظه تازه متوجه  ست. حا صحبت با امپراتور ا سنی وهران سدر حال  بود که ریش م

ستادهه بود و اى رنگش را بافتبلند و قهوه شِال کرده بود. اى جایگاه خمیدهفضای  ، کلاشدار برهنهبر پاهاى تیغ ای را ا

ستانش را با تاکید حرکت می صحبتداد و د ستى بود. اواخر  شِول طرح درخوا فهمیدم حق در این حد فقط  ش بود.م

شتگاه را براى هم ستفاده از یک منبع معدنى کمیاب در ارم ست مىا گفتگوی مراجعان و امپراتور با کند. نژادانش درخوا

 شد.جارى مىهای مهمانان جایگاهپیچید و مثل مایعى در سالن مى سراسردر ای آوری پیشرفتهفن

کمى مکث کرد و بعد شييروع کرد به سييخن گفتن. صييدایى محکم و  سييوهران امپراتور پس از پایان یافتن سييخنان

شى دربارى از زبان بوم شت. به گوی هایش کامال نامفهوم بود. زد و به همین دلیل حرفها حرف مىى مولوكپرطنین دا

هاى کوتاه امپراتور به کردند. سوهران  پس از پایان جملهها بدون وقفه سخنانش را براى حاضران ترجمه مىاما مترجم

 فت.ى بلندش را با دست گرفت و از مقابل تخت امپراتور کنار رروش مردمش کرنش کرد و ریش بافته

سخنگویان قرار  شت. اما وقتى در جایگاه  نفر بعدى، موجودى ظریف و کوچک بود که ابتدا در میدان دیدم قرار ندا

اندام و بومى ارمشييتگاه بود که نامش را گرفت، توانسييتم در کنار مترجمش تشييخیصييش دهم. یکى از نژادهاى ریزه

وجوداتى بود که در ارمشتگاه توسط کینشارها شکار و خورده اش خوب آشنا بودم! این یکى از مدانستم، اما با مزهنمى

 . اش زیر دندانم بودو هنوز بعد از بزم دیشب مزه شدمى

جیِو، در قالب جمالتى کوتاه و بریده موجود به زبان معیار امپراتورى به خوبى مسييلط بود و با صييدایى ریز و جیغ

رفت و خوبى او را با رسوم دربار آشنا کند. چون زیاد حاشیه مى زد. ظاهرا مستخدمش نتوانسته بود بهبریده حرف مى

شده  ضع  ستین بار در جمهورى و شاره به قانونى آغاز کرد که براى نخ سخنانش را با ا شید. او  صحبتش خیلى طول ک

اد شييد. این قانون شييکار کردن و خوردن هر نژبود. اما در حال حاضيير در بیشييتر دنیاهاى امپراتورى هم رعایت مى

 کرد. هوشمند و متمدنى را براى دیگران ممنوع مى
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اى دور بدنش پیچیده بود، مدتى دراز از مفاخر فرهنگى مردمش هاى بزرگش مثل پردهاندام که گوشموجود ریزه

سفه شاورزان، ادیبان، و فال شاره کرد که مردمش داراى ک ستند و کتابخانهتعریف کرد و به این نکته ا هاى ى بزرگى ه

ها هم ترجمه شده است. در گى از آثارشان در دست است و حتا آثار چند تا از نویسندگان این نژاد به زبان مولوكبزر

صلىآخر، نماینده ست ا سه جیغ بلند، درخوا ست مردمش اش را طرح کرد. او مىى پرحرف این نژادِ مظلوم، با دو  خوا

بند و شکار و خورده شدنشان توسط سایر نژادها ممنوع شود. در قلمرو امپراتورى به عنوان نژادى هوشمند رسمیت بیا

کردند و به مصييرف هایى بود که مردمش را در آنجاها با شييرایطى نامطلوب تکثیر مىبه ویژه اعترات او به پرورشييگاه

 رساندند. خوراکى مى

سایر نمایندگان نژادها پذیرفته شده بود و در مدت اقامتش در  در نهایت آن موجود از امپراتور به دلیل این که مثل 

 قرارى در جایگاه خود ایستاد.پایتخت محل سکونت و خدمتکار برایش در نظر گرفته بودند، سپاسگذارى کرد و با بى

شکیبایى سمهامپراتور بدون این که  ست دهد، مثل مج شود. اى منتظر ماند تا حرفاش را از د هاى این موجود تمام 

اش پاسييخ داد. امپراتور از این که معیار علمى و روشيينى براى ن و جمالت کوتاه و فشييردهبعد، با همان صييداى پرطنی

سندى کرد و گفت به دلیل نامعلوم بودن تعریف  شمند وجود ندارد ابراز ناخر شمند از غیرهو شخیص موجودات هو ت

ستار شناسایى نشدن این موجودات در می ان نژادهاى متمدن بودند، موجود هوشمند، و ادعاى موازىِ کینشارها که خوا

ستاوردهاى ادبى، هنرى یا فنىنمى ست که یکى از د شان را که از تواند فعال در این مورد حکم کند. او از موجود خوا

 هاى امپراتورى ارائه کند.تر باشد، انتخاب کند و آن را به دادگاهدستاوردهاى کینشارها پیشرفته

ستم که مولوكمى شاید خود امدان شده از گوشت این موجودات هستند، ها و  پراتور از هواداران غذاهاى لذیذ تهیه 

 طرفانه آمد.اما پاسخش به نظرم خردمندانه و بى

شبکه از نخها و گلولهنفر بعدى موجود عجیبِ پرنده شت. این اى بود که به  شباهت دا شناور در هوا  هاى نورانىِ 

ضعیت گره سبموجود با تِییر دادن و سخن مىهاى بدنش ن صدا یا بویى از گفتهت به هم  هایش گفت، و بنابراین هیچ 

ست. او نمایندهبرنمى سیارهخا ساکن  ستى اى پرت و دور افتاده در منظومهى یکى از نژادهاى  ى اوختار بود و درخوا
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یاره مارى واگیردار در سييي یا نوعى بی یده و بِرنج از امپراتور داشيييت. گو کپیچ یدار شيييده بود  پد ها  مل ى آن عا ه 

توانست از آنها به موجودات دیگرى که بومى همان سیاره بودند شد و مىنژادان او تکثیر مىاش در بدن هممیکروسکپى

کرد، اما براى آن نژاد دیگر ى خطرناکى ایجاد نمىمنتقل شييود. این بیمارى ظاهرا در این موجودات کالف مانند نشييانه

زده نژادانش همعام ن سیاره از ترس مبتال شدن به بیمارى یاد شده، دست به قتلکشنده بود. به همین دلیل هم بومیان آ

. با نگاهى نمایدبود که امپراتور در این ماجرا دخالت کند و از این جنگ نژادى جلوگیرى ی موجود این هخواست .بودند

ند که در معرت خطرى جدى قرار دفاعى باشنژادانش موجودات بىشد حدس زد که همى دردمند، مىکوتاه به نماینده

 اند.گرفته

سگاه مولوكنمایندگانى از نزدیکفورا که  فرمان دادها حرفشنیدن این امپراتور پس از   سیل ترین پا ها به آنجا گ

 کشى را به هیچ کدام از دو طرف ندهند.ى نسلشوند تا بر روند جداسازى بیماران و قرنطینه نظارت کنند و اجازه

سم کمى تِییر نورانی  یکالفمثل ین که موجود عجیب بعد از ا شت، الگوى مرا شنا کرد و به جایگاهش برگ در هوا 

ام ى شيينوایىهایش در خارج از دامنهى نتکرد. صييداى موسييیقى مالیم و نامفهومى به گوش رسييید که بخش عمده

شت، از پلهاى شد. به دنبال آن، یک مولوك بلند قد و جوان که زرهى نقرهنواخته مى سخنگویان بر تن دا هاى جایگاه 

سانى که به امپراتورى خدمت کرده باال رفت و با بال سمى از ک شکر ر ستاد. زمانِ ت سلط ای شوده در موقعیتى م هایى گ

 بودند فرا رسیده بود.

سیاره بهکینشار به من خبر داد که قرار است ابتدا      ، روز شده بودپی دوردستاى سردار مولوکى که بر شورشیانِ 

 . مدال شجاعت بدهند

هایش ریخته بود. بدون ى یال و کوپال روى کتفها و بالاى بود که بخش عمدهموجود تنومند و سييالخوردهسييردار، 

این که مترجمى همراهش باشد، از مقابل جایگاه تماشاچیان عبور کرد و بر سکویى ایستاد که از محل سخنگویان باالتر 

هاى او را خاطرنشان لوك زرهپوش با صدایى بلند و لحنى شعرگونه، فهرستى از خدمات و دالورىتر بود. موو روشن

نشینى ارتش امپراتور از آن سیاره، آن افسر با یک گردان از سربازانش گفت، پس از شورش و عقبور که مىط کرد. این
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سیاره  شوار در  سیار د شرایطى ب شت قوای امپراتور بماند، به  او به جای آن که به دام افتاده بود.در  پایگاه منتظر بازگ

. طورى که وقتى ارتش امپراتورى براى از بین برده بودى سييرداران شييورشييى را و همهکرده رهبران شييورش حمله 

 هاى باقى مانده را در صدر قدرت یافت.، اوضاع را آرام و مولوكبازگشتسرکوب شورش به آنجا 

ى شعرگونه و موزون از افسر سالخورده تشکر کرد و همان مأمور د، در چند جملهامپراتور بدون این که حرکتى کن

 زرهپوش عالمتى درخشان را بر کمربند پهن و فلزى افسر نصب کرد.

جناب، فراموش نکنید چه حاال نوبت شييماسييت. عالى»در همین حین، کینشييار به سييوى من خم شييد و گفت:  

شتگاه کرنش کنید. مبادا بازوهایتان را حلقه کنید. این حرکت در  چیزهایى گفتم، حتما بعد از اظهار لطفِ شید ارم خور

 «شود.ها نوعى توهین محسوب مىبین مولوك

شارهبا  شجاع از جایگاه پایین آمد، به همراه مترجمم به راه افتادم و  ای به او اطمینان خاطر دادم.ا سر  طبق وقتى اف

پوش به سيييوى جایگاه رفتم. همان مولوك نقره خزیدم،پاهای مار مانندم می ، در حالی که بربا پاى پیاده رسيييم دربار

 هایش را تکان داد.و با دیدن من شاخک همچنان در باالى جایگاه سخنگویان ایستاده بود

ستاده بودم مىی منظرهمولوك به  شد. از آن نقطه که ای صفحهروبرویش خیره  ستم ببینم که بر  نمایش جلوى  توان

شمش مت شده و دارد آن را مىنى با زبان غریب مولوكچ صحبت ها ظاهر  خواند. بعد از مکثى کوتاه، مولوك آغاز به 

ى ایلوپرستان شرف حضور یافته است. موجود خردمند و اکنون کاهن بزرا فرقه»کرد و با صداى بلند و بمش گفت: 

سال ساد و منحط به خدمت براىزیرکى که براى  شکارکننده ها در قلمروى رو به ف ى ابرها امپراتور مشِول بود و مثل 

هاى بلورینِ مشرق در ساغرِ اولکاگوم و همانند کرد. چنان زیرك که موجبا هزاران خطر گوناگون چنگ و پنجه نرم مى

ستارهشبنم ست مثل فرزند  شمند که پیروانش را در شناور در پلِ ماه هفتم. موجودى آنقدر هو سوى هاى  صبح به  ى 

 «کند...هاى دیگر دارد مبارزه مىنظمى جهانکند، و با تباهى و زوال اخالقى که ریشه در بىافتخار هدایت مى قدرت و
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اش مِز دومم را خسته کرده بود، و در ضمن باقى حرفهایش را گوش ندادم. چون تالش براى فهمیدن زبان پیچیده

سیارى از تمثیل ستعارهبا ب شتم. اما مىبهایى هم که به کار مىها و ا شنایى ندا سد و رد آ فهمیدم که منظورش از قلمرو فا

 تر از این بیان کند. تواند قضیه را روشنهاى سیاسى نمىمنحط جمهورى است و به دلیل محدودیت

یافت. امپراتور بدون باالخره حرف یان  پا با زبانى که از شيييدت حرکتی کند، بر تخت خود این که هاى مولوك 

هاى از تالش»اش را با لحن مطمئن آرتیمانو در ذهنم شنیدم: ى ساده شدهترجمه .م بود، چیزهایى گفتنامفهو گیپیچید

  «کنم، و امیدوارم در جهاد بزرگش در برابر فساد و تباهى پیروز باشد.ى این دازیمداى نژاده تشکر مىشجاعانه

ن را به دستم دهد. این مدالى بود که از امپراتور مولوك دیگر پالکى براق و بلورییک کرنشى کردم و منتظر ماندم تا 

سم اهداى مدال پایان یابد، و دریافت کرده بودم و مى ستم از این پس آن را بر پشت ردایم بدوزم. صبر کردم تا مرا توان

ت را ى درخشانى که در کنار جایگاه نصب شده بود را گرفتم. کینشار برایم گفته بود که این حرکبعد خم شدم و حلقه

 دهند.کسانى که از امپراتور درخواستى دارند انجام مى

سخن گفتن کرد و باز کمى از من تعریف کرد م شروع به  ولوك زرهپوش که انگار منتظر این حرکت بود، بار دیگر 

شن کرد که من از ارباب و ولى ست -امپراتور-نعمتم و براى همه رو شى دارم، و ابراز امیدوارى کرد که این ا دعا خواه

  مثل اجاق کینشارها برافروخته شود!

سخن گفتن کردم:  شروع به  شد، بعد با زبان معیار امپراتورى  سالمت »منتظر ماندم تا حرفش تمام  امپراتور بزرا 

ام در ى بومىهاى خودکاره دارم، و با وجود رشييد فنى سييیارهباشييند. من در انجام وظایف خود نیاز فراوانى به پیک

شدن ارتباط من با پیروانم ى الطاف سایه سان  ستدعا دارم براى آ ستیابى به چنین تجهیزاتى را ندارم. ا امپراتور، امکان د

 «ها را به من مرحمت کنید.در قلمرو فساد و تباهى، چند دستگاه از این پیک

صداى مترجم  ى کوتاه پاسخ داد.هایم تکمیل شود، و بعد با یک جملهى خاموش حرفامپراتور صبر کرد تا ترجمه

 «شود.پذیرفته مى»را در مِز اولم شنیدم: 
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گنجیدم، پیشيياپیش مترجم به جایگاه خویش بازگشييتم. خود نمىالك برخاسييتم ودر حالى که از خوشييحالى در 

 ام. هاى خود یک گام پیش افتادهدانستم که در اجراى نقشهمى

  

 «هاى خودکاره چه اهمیتى دارند؟مگر این پیک»بندى چمدان کوچکم بود، پرسید: کینشار در حالى که مشِول بسته

توانند در شييرایط بحرانى خود را تکثیر کنند. قیمت هسييتند که مىها در واقع نوعى روبات بسييیار گراناین»فتم: گ

شى سپارى و مطمئن با ست پیامى را به یکى از آنها ب ساند. آنها در راه مرتب  کافى ا صد خواهند ر که پیامت را به مق

شکیل مىو ناوگانى از روباتکنند تولید مثل می ضانورد را ت شههر کدام .دهندهاى کوچک ف ى کل کیهان را در شان نق

ب هوشمند هستند که فریهم رود. آنقدر مِزش ذخیره کرده و از راهى خاص و تقریبا تصادفى به سوى مقصد پیش مى

 هاى احتمالىِ دیگر با دقت زیاد تشخیص دهند.ى پیام را از بین تمام گیرندهتوانند دریافت کنندهخورند و مىنمى

 «اى باشند.هاى پیشرفتهپس باید دستگاه»گفت: 

ها دسييترسييى دارند. دسييترسييى به این بله، در تمام کهکشييان فقط ارتش مولوك و جمهورى به این دسييتگاه»فتم: گ

ش سایل م ست چون مىو ستم از جمهورى کل ا ستفاده کرد. براى همین هم نتوان سى ا سو صد جا شود از آنها براى مقا

 «ها را همراه خودم بیاورم.هایى از این روباتنمونه

ستایش شند که چنین »گرانه گفت: با لحنى  شته با شما خیلى اعتماد دا را در اختیارتان چیزی امپراتور بزرا باید به 

 «اند.گذاشته

سرى دارند. پیامبله، من باید پیام»گفتم:  سیار  ستم که محتوایى ب هایى که اگر هایى را به معابد ایلو در جمهورى بفر

 «ِِهم خواهد ریخت.ِآرامش بسیاری از ساکنان ناف هستی به توسط مأموران جمهورى کشف شوند، 

شار با نگاهى که احترام در آن موج مى ست نیافتنى بودند و هزد مرا نگاه کرد. مولوكکین بعد از ا براى او خدایانى د

 دید.ى خدایان مىمرا هم به چشم فرستاده این حرفها
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ى اطرافم خداحافظى کردم تا ساعتى بعد، همه چیز براى ترك ارمشتگاه آماده شد. از اتاق مجلل و مناظر خیره کننده

بردم، همراه مى هاى اعطایىِ امپراتورهسييتى را، با پیکام در ناف و در حالى که خاطراتى ارزشييمند از اقامت چند روزه

ضاپیما سیارهیسوار ف شدم که قرار بود مرا به  ام بود و قرار بود به زودى به ى رگا ببرد. جایى که مرکز بایگانى فرقهى 

 ى عظیم پیروانم تبدیل شود.پایتخت شبکه

  

 زوم
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  همستگان -هفده روز پیش از پايان -قبلچهارده روز 

سی که می»گفتم:  ست، و البد زاکس هم همین تنهای حد ست ا سپات همد ست که آرتیمانو هم با وی توانم بزنم این ا

طور. اینجا هیچ کس از شنیدن این که یکی از اعضای قدرتمند دفتر مرکزی همچون سربازی ساده برای مدتی طوالنی 

کند؟ چرا موجودی چنین قدرتمند باید بخواهد با هویتی جعلی فعالیت کند؟ دلیلش ب نمیبه خدمت پرداخته تعج

صحنه ست که  سی ا سپات همان ک ست. وی شن ا ضای رو ستانی در میان اع سی بوده که همد شت پرده بوده. ک گردانِ پ

شته که ااداره صت این را دا سپات هم فر ست. وی شته، و آرتیمانو هم یکی از آنها سئول پروندهی امنیت دا سران م ی ف

ستد. حاال می شته که آنها را به ماموریتهای مرگبار بفر سایی کند، و هم آن قدر نفوذ دا شنا شود فرت کرد که ژالتین را 

ستان این موجود حیله ست. اما در د سپات وقتی دیده من به همه چیز محقق همان کاهن ا سکی بیش نبوده. وی گر عرو

سی بوده که رهبری گروه حمله به مخفیام، انگل او را معیپی برده شته و میگاهوب کرده، او ک سته ها را بر عهده دا توان

 «شود...بینید، همه چیز با هم جفت و جور میهم ارباب را از سر راه بردارد و هم محقق را دیوانه کند. می

تان باشييید. ، مراقب حرف زدنسييرگرد»را به لرزه در آورد. بعد هم گفت:  تاالرزاکس حرکتى ناگهانى کرد و کف 

 «؟!هستندمرکزى هوادار امپراتور خواهید ادعا کنید که تمام اعضای دفتر انگار می

 «بله، اگر همدست ویسپات باشند، پس حتما در این توطئه دست دارند.»خونسردانه گفتم: 
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بری. همون طور که نمی خوب گوش کن. با تهمت زدن به این و اون کاری از پیش»گفت: حوصلگی با بیویسپات 

ی ژالتین زیر پوشيش یه سيرباز عادی وارد سيیر ماجرا شيدم. توی اداره گفتم، من به طور خاص برای پیگیری پرونده

شت. آرتیمانویی هم که می سرهنگ زاکس بود که از هویت واقعی من خبر دا بینی همین امروز ماجرا را فهمیده و فقط 

 «اصال درگیر ماجرا نبوده.

آهان، فقط تو و زاکس از این ماموریت مخفی خبر داشييتید. چقدر جالب. به من که شييهرت و »تمسييخرکنان گفتم: 

ام جای بحث ندارد چیزی نگفتید، و البد این موگای و ارهات هم تا قبل از ورود به این جلسيييه از هویت سيييابقه

 « تان خبر نداشتند.دوگانه

شکیبایی بویی از خود بیرون  ستیم و از چنین چیزی »داد و گفت: ارهات با  ضای دفتر مرکزی ه نه، ما هر دو از اع

سپات را از قدیم می شتیم. البته فرمانده وی شما به اینجا برایمان همه چیز را خبر ندا شناختیم. اما امروز پیش از آمدن 

 «تعریف کرد.

سپات گفت:  ضایه گروه »وی سطحاز اع رو ها زورگویى مولوك جلوین سوگند خورد ی دفتر مرکزی در باالترین 

شن. من یکى از اعضاى این گروهم. بگیرن  ستیم، این بود که یکى از ودچیزى که ما مىاولش و به جمهورى وفادار با ن

 ناظر اونقدر. با این وجود، هکنبراى امپراتور کار مى و یواشيييکی هناظر، خائنگفتن بهش میاعضييياى دفتر مرکزى، که 

ى به داسييتان فرقهناظر نسييتیم که ودند. مىواثر ماش بىهاى ما براى شييناسييایىه تمام تالشزیرك و کارکشييته بود ک

شنیدیم. براى همین هم قرار  فرقهاین  تویاى سهم براى اولین بار از جاسواسمش رو و  هى زیادى دارایلوپرستا عالقه

، تا شاید در جریان هشبها ى ایلوپرستدرگیر پرونده هافسرى دیگیه همراه  لوحساده بازسر هپوشش ی باشد یکى از ما 

 «.بیاره سرنخى از کل ماجرا به دست هپیشرفت پرونده بتون

 «بودی.سرباز آن  توو »گفتم:  ناباورانه

اهمیتى هم که و آن افسيير بى»ویسييپات دمش را به عالمت تصييدیق به زمین کوبید. من با کمى گرفتگى ادامه دادم: 

 «کرد من بودم.بازى مى توى نقش پوشش را برا
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سپات گفت:  شته از اطالعات خوبی که از کردیم، چون این طور فکر مى اولش»وی ستگذ سم ایلوپر دارما  یهامرا

شرفتى وبرام صاحبه با وقتی شد. کارت دیده نمى توین آوردی، هیچ پی یه کمی ، گناههبی فرت کردی محققبعد از م

خوب،  رفت و آمد داره. ایلوپرستاهای مرتب به پناهگاهر نظر بگیرن و معلوم شد زی نودستور دادم اوبهت شک کردم. 

شدم که نقش خودت راول کار  شتباه  ست  توی ومن دچار این ا شبانهبه غیبت بعدبگیرم. اما  کماین ماجرا د ت اهاى 

 «ی مهمتری هستی...بعدش معلوم شد که توی این ماجرا مهره شک کردم.

 «ای بودم؟خوب، چه مهره»از زیر الکم بیرون دادم و گفتم: بویی تمسخرآمیز 

 ویت، حضيييورت راهاى غیبتکاهن اعظم باشيييی. نژادت، زمان خودتامکان این بود که  هی»ویسيييپات گفت: 

سم مهم دارما زدی، با  سى که در مورد مرا ستگان، و حد اون وقت حال و روزت بعد از  .این فرت جور در میومدهم

سم دارما ه شن میم توجیه میمرا سند برای رفتی اونجا و این طوری یه بهانهشد. باالخره باید برای این ج ی محکمه پ

 «خروج از همستگان پیدا کردی.

ی پیش ذهن مرا خواند. بگو باز هم این کار را کنی. آرتیمانو همین چند دقیقهداری اشييتباه می»با خونسييردی گفتم: 

 «عی از فعالیتهای کاهن ندارم.بکند. خواهی دید که من هیچ اطال

تردیدی نداریم که شما اطالعی در مورد کاهن ندارید. شما احتماال به نخستین رده »موگای وارد بحث شد و گفت: 

ترِ این انگلها روح یک هوادار امپراتور و ایلوپرست دوآتشه را به مِز میزبانشان اید. اشکال قدیمیها آلوده شدهاز ژالتین

 «نمایند.نند. بی آن که به ساختار شخصیتی آنها دست بزنند. در واقع او را به موجودی دو شخصیتی بدل میکتحمیل می

 «ام و خودم خبر ندارم؟گویید من هم به ژالتین آلوده شدهدارید می»برآشفته گفتم: 

سپات گفت:  شدهکنیم تو اولین نمونهماجرا جالبتر از اینه. فکر می»وی توی قلمرو امپراتور رو روی  ی ژالتینِ تولید 

صیت میزبان رو تِییر میسرت داری. نمونه شخ سرِ محقق دیدی، کل  دن و به همین های جدیدتر مثل اینی که روی 

 «کنن. دقت کردی که محقق به اون میزانی که انتظارش رو داشتیم باهوش نبود؟دلیل هم طرف رو خنگ می

 «ارد من انگل داشته باشم و خودم نفهمم؟این حرفها چرند است. مگر امکان د»گفتم: 
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ای ابتدایی بوده که از در اختیار گرفتن آری، امکان دارد. انگلی که بر سر شما سوار شده، گویی نمونه»زاکس گفت: 

شما  شما تحمیل کرده. با این تفاوت که  کل مِز میزبان ناتوان بوده، برای همین هم نوعی جنون دو مِزی خفیف را به 

شدهدارای د ست که اطالعات کاملی و شخصیت متمایز و ضد هم  اید. هم کاهن هستید و هم سرگرد. اما فقط کاهن ا

 «توانستید کاهن را دستگیر کنید.در مورد فعالیتهای سرگرد دارد. به همین دلیل نمی

ده. انگل در داری. چون انگل زیرش قایم شبرای اینه که هیچ وقت کالهخودت رو از سرت بر نمی»ویسپات گفت: 

 «کنه. مثال همین اصرار در پوشیدن کالهخود.هر حال یه سری چیزها رو به مِزت دیکته می

شتن من و همه»با تنفر گفتم:  سرِ نادانی است. کالهخود دا ی دازیمداهای دیگر تنها به این دلیل است این حرفها از 

شرم سرمان را  ست  شت میکه برهنه بودن پو سیار ز سها را به این دلیل زده دانیم.آور و ب سنن ما این حد اید که از 

 «اطالعی ندارید.

 «وقتی سنن سرسختانه اجرا شوند، دلیلی پنهانی و آغشته به قدرت دارند.»موگای گفت: 

سپات گفت:  سلمونیاگه می»وی شی، بذار بهت خبر بدم که  شتر مطمئن ب ساعت پیش خوای بی ای که همین چند 

کنی دلیلش چی بوده؟ حدس من اینه که انگل رو دیده و ناچار شدی به قتلش شده. فکر میسراغش رفته بودی، کشته 

 «برسونی.

توانسييت کرده. بنابراین او میبا شيينیدن این حرف، فهمیدم که یک نفر از طرف ویسييپات تمام روز مرا تعقیب می

ای بسیار محکم را برایم تدارك دم. گویا تلهسلمانی را هم به قتل رسانده باشد. با بیچارگی به حاضران در اتاق نگاه کر

گناهم. من کاهن نیسيييتم. بگویید آرتیمانو فکرم را بخواند. یا اگر الزم باشيييد، من بی»دیده بودند. ناامیدانه فریاد زدم: 

 «دارم تا حقیقت را برایتان اثبات کنم.کالهخودم را بر می
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 هادنیای خوتای -نج روز پیش از پايانپ -دوازده روز بعد

شان کرده بودم، بار دیگر در مِز اولم زنده کرد. هایى را که با زحمت بسیار فراموشها کابوسحضور در جهان خوتای

اى کردم، به تدریج حس کردم خاطرهشان نگاه مىهمچنان که به عملیات خونین این موجودات عجیب بر بدن قربانیان

شييد که در بخشييى دیگر از کیهان، و در گیرد. این خاطره به زمانى مربوط مىدوردسييت در ذهنم شييکل مىمحو و 

نان فضيييایى بودممنظومه با راهز بارزه  ناوگان در  .ى پروین، درگیر م که دیگر چیرگی  مانی  آخرین روزهای نبرد، ز

شت شِول گ شده بود، هنگامی که به تنهایی م ضایی قطعی  زدن در اطراف میدان نبرد بودم، مورد  جمهوری بر دزدان ف

ضاپیمای یکنفره ستم ناوبری ف سی سانی به من حمله حمله قرار گرفتم.  ام چندان به هم ریخته بود که حتا نفهمیدم چه ک

انتها دیدند، حتم کردند به تدریج از گرسيينگی هدفم را در فضييای بیاند. خوشييبختانه مهاجمان که چرخ زدن بیکرده

شرایط بحرانی  خواهم مرد، شتند. در آن  سرم بردا ستم بکنم، تنها کارى که مىو برای همین دست از  این بود که به توان

شبانتظار  ضاپیماینمن سترهى رهگذرى نجات، به این امید که ف ضا، چنین چیزی به معجزه م دهد، هرچند در گ ی پهناور ف

 شبیه بود.

اندیشیدم و با ده دوازده بازو به امکانهای مختلف خودکشی می مدتی دراز گذشت، و درست در زمانی که داشتم به

از آنجا ى بازرگانى مولوك که یک فضاپیمای چشمان متحرکم را گرفته بودم، پیامی را دریافت کردم. طور آزمایشی پایه
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موفقیت عملیات خلبان ماهر مولوك با آمد. گذشييت، موقعیت مرا ردیابی کرده بود و حاال برای رهاندن من پیش میمی

 بودم، نجات داد.بیهوش شده نجات را رهبرى کرد و مرا که در اثر کمبود آب 

رسييید که . چنین به نظر مىام شييبیه بودای در حافظهبرایم به حفرهجات یافتنم ی روزهای پس از نهمیشييه خاطره

شم -در حدود ده روزِ تقویم جمهورى-مدت درازى  سر برده با پس از آن بود که چشم گشودم و  .را در حال اغما به 

توانسييت از عوارت اغما ، که میام کامال پاك شييده بود. در طول این ده روز، حافظها شييناختمنجات دهندگان خود ر

انگیز را ها گام نهادم و آن فضيياى زرد رنگِ وهممن هم این توضييیح را پذیرفته بودم. اما وقتى به پایگاه خوتایباشييد. 

. ام. خاطراتى که از آن روزها داشيييتم بسيييیار تکه پاره و نامنسيييجم بوده پیش از این هم در آنجا بودهدیدم، دریافتم ک

گرفت. ى نارنجى رنگى انجام مىکه از مجراى مترجم زندهآوردم، ام را به یاد پرسش و پاسخ در مورد باورهاى فلسفى

 ام تراشیده بودند.متصل کردن چیزى به جمجمهپشت سرم را براى  خارهایهمچنین به طور محوى به یاد آوردم که 

  

 كینشار
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 همستگان -بیست و دو روز پیش از پايان -هفده روز قبل

شق و رق و جدی می ی باالیش را نمود. به جای لباس پر زرق و برقی که رتبهکومات حتا در این مکان غیررسمی هم 

داد، لباس سييیاه چسييبان و راحتی به تن کرده بود. با این وجود از هر حرکتش اقتدار و نفوذ میدر دفتر مرکزی نشييان 

هویدا بود. جایی که در آن نشسته بودیم، برای گفتگویی دوستانه و خصوصی طراحی شده بود. این اولین بار بود که به 

ضای دفتر مرکزی می صوص اع شهرتی که برامرکز تفریحی مخ سرگردی رفتم. با وجود  ی خود به هم زده بودم، هنوز 

 توانستم به اینجا راه یابم. بیش نبودم و جز به عنوان مهمان فردی واالمقام نمی

آمیز پیشنهاد کرد که کسی را زده شدم. به خصوص که با لحنی تحکمابتدا که دعوت کومات را شنیدم، بسیار شگفت

دوسيييتانه و غیررسيييمی بدانم. از طرفی به خاطر این که مجبور نبودم همراه خودم نیاورم و گفتگویم با او را یک قرار 

آمد بفهمد که چه میزبان ماجرا را به سيييروان بگویم و او را همراه خود ببرم، خوشيييحال بودم. از طرف دیگر بدم نمی

 ام و به کجا دعوت شده بودم. جای ویسپات هم البته خالی بود.بانفوذی داشته

از این که به اینجا »تان درازش غذایی گرانبها را به خوانسيياالر سييفارش داد و بعد گفت: ی انگشييکومات با اشيياره

 «اید تعجب کردید؟دعوت شده
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شتم موگای»گفتم:  ستش، بله. انتظار ندا ستانه به چنین جایی دعوت را شان را برای گفتگویی دو ست سران زیرد ها اف

 «کنند.

ی پیشرفت پرونده مرا احضار کرده، و صد البته به این جو درباره زنم برای پرس ودیگر برایش نگفتم که حدس می

شاره نکردم که پیش از آمدنم به آنجا، یافته صحبت با او چیزی را هم ا ست کرده بودم تا هنگام  های مهمِ خودم را فهر

با ایلوپرستان خشن دارما ی کاهن از قلم نیندازم. اوضاعم آنقدرها هم بد نبود. جرم محقق تقریبا اثبات شده بود و رابطه

ای نداشت. با چشمان درشتش به من را هم تازه کشف کرده بودم. کومات اما، گویا به اطالعاتی که داشتم چندان عالقه

نژادانش خندید و گفت: خیره شييد و برقی از جدیت در مردمکهای عمودی و درخشييانش ظاهر شييد. به سييبک هم

 «داشتم که الزم است به طور خصوصی در جریان آن قرار بگیرید.اید. حرفی مهم با شما درست حدس زده»

 «ی شنیدن هستم.با هر دو مِزم تشنه»گفتم: 

ی امنیت زنم کاهن حتا در درون ادارهنخستین نکته آن که خوب مراقب دور و اطرافتان باشید. من حدس می»گفت: 

 «هم جاسوسانی داشته باشد.

کنم تا شناسایی او یک قدم بیشتر فاصله ام. راستش را بخواهید، فکر میه رسیدهدقیقا، من هم به همین نتیج»گفتم: 

ی او را یکی کند و افسرانِ مسئول پروندهی امنیت هست که از فعالیتهای کاهن پشتیبانی مینداشته باشم. کسی در اداره

 «برد...یکی از بین می

شحالم که درباره»گفت:  شارویتان گوش به زخو شید. ی خطرِ پی ست و دلباز با شک به اطرافیانتان د ستید. در  نگ ه

ی کاهن باشد. به عنوان مثال، به سوابق سروان خوب نگاه کنید. هرچند سربازی شایسته و هرکسی ممکن است گماشته

نیرومند اسيييت، اما نکات تاریکی در موردش وجود دارد که باید به آن توجه کرد. این را از من نشييينیده بگیرید، اما 

 «ترین گزینه برای کاهن بدانید.توانید سروان را محتملمی

کردم که به او هم بشود شک کرد. البته از او خوشم از این که این حرف را از او شنیدم تعجب کردم. هیچ فکر نمی

روی بود. دوسييت داشييتم بیشييتر در این مورد بدانم. اما کومات موضييوع اش به نظرم زیادهآمد، ولی خائن دانسييتننمی
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شته از این بگذریم. فقط می»سخن را عوت کرد و گفت:  ستید. گذ شیار ه شوم که به قدر کافی هو ستم مطمئن  خوا

ماجرا اید کمی بیشيييتر بدانید. حقیقت امر آن اسيييت که کل ای که مسيييئولیتش را پذیرفتهحرفها، باید در مورد پرونده

اید که تعادل نیروها در جمهوری کنید. شما در واقع مسئول گشودن معمای رازی شدهتر از آن است که گمان میپیچیده

 «اند.و امپراتوری به آن وابسته

نداشيييتم به جای گرفتن اطالعات، بخواهد داده کردم بخواهید گمان می»هایی تازه بدهد. از این روگفتم: انتظار 

دانیم که کاهن با ایلوپرستانِ دارما در ایم. مثال میر پرونده را بشنوید. به هر صورت، ما چیزهایی را یافتهگزارشی از سی

 «کنند.ها هم آیینِ خشن او را تحمل میارتباط است و مولوك

شده»کومات گفت:  شت پرده، نیروهایی بزرگتر با هم درگیر  ست. پ در مورد اند. ببینم، تا چه اندازه این ظاهر امر ا

 «ی پروین خبر دارید؟درگیری جمهوری و امپراتوری در منظومه

ضاییِ همان منطقه را نابود کرده بودم و به همین در این مورد چیزهایی می ستم. یک دلیلش آن بود که راهزنان ف دان

در این منطقه پیدا ی راهزنان دلیل چند وقتی را در آن منطقه گذرانده بودم. حدود سييه سييال پیش از آن که سيير و کله

های این منظومه رخ داده بود که باعث شده بود کل نژادهای آن منطقه درگیر  کشمکش سیاسی شود، حوادثی در سیاره

 وخیمی شوند. 

هایى از اش، به بخشطلبانههاى توسيييعهى فعالیتتمام ماجرا زمانى آغاز شيييده بود که ارتش امپراتورى در ادامه

سیده بود که  شان ر سیارهکهک سیون  سمى تابع فدرا ها نبودند، اما از نظر نظامى براى جمهورى ارزش زیادى به طور ر

به این بخش به روش معمول خودشان با سرعتی خیره کننده ها یکى از این مناطق بود. مولوك ی پروینمنظومهداشتند. 

فتح کردند. جمهورى خیلى زود ى سييیارات مسييکونى آنجا را از کیهان وارد شييدند و در مدت کوتاهى بخش عمده

هایى از این منظومه را تقویت کرد. این واکنش نشييان داد و با گسييیل بخشييى از ارتش منظم خود نیروى دفاعى بخش

 شد، که ثروتمندترین و مهمترین دنیاى این منظومه بود. را هم شامل مى پروینى برنامه خود سیاره
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شتیبانى مى سط جمهورى پ شدند باال گرفت و پس از مدتى خونریزى به نبرد بین نیروهاى مولوك و بومیانى که تو

روزهایی که من رهبری نیروهای امنیتی بر ضد راهزنان را بر عهده داشتم، اوضاع سیاسی آن اى انجامید. تعادل شکننده

بات می به ث قه رو  همنط یا با این وجود نیمی از دن فت.  یار مولوكر مه در اخت ها و نیم دیگرش زیر نظر ای این منظو

ی مزاحمت بازرگانان شده بودند، یکی از نیروهای محلی شد. در واقع، خودِ راهزنان فضایی که مایهجمهوری اداره می

 شروری بودند که در آشوبِ برخاسته از همین جنگها مجالی برای خودنمایی یافته بودند. 

سرکوب خوب، حتما می»را در ذهنم مرور کردم و گفتم: تمام این اطالعات  صرف  شی از عمرم را  دانید که من بخ

 «ام.راهزنان در آن بخش از کیهان کرده

ها به این منظومه چیزی اندازی مولوكآری، خبر دارم. اما احتماال شيييما در مورد پیامدهای دسيييت»کومات گفت: 

ی پروین، به سالحی ناشناخته دست ها در جریان حمله به منظومهکه مولوك خواهم بدانید، آن استدانید. آنچه مینمی

اهمیت به سیارات کوچک و بىز خردهااى فتح کردند، مجموعه ی پروینمنظومهها در یکى از مناطقى که مولوكیافتند. 

شت. در آنجا نه تمدن شرفته نام دانتاى بود که فقط به عنوان فرودگاه و پایگاه نظامى اهمیت دا شت و نه پی اى وجود دا

ها به سادگى این بخش را تسخیر کرده بودند، بدون این که با مقاومتى روبرو شوند. اما در منابع معدنى خاصى. مولوك

سیارك شو برخورد کردیکى از  ست و دو نها با موجوداتى به نام کادی شوها، موجوداتى جنگجو بودند که دو د د. کادی

شتن سادهپاى باله مانند دا صنعتى  صوالت  شان مح ضالنى و دراز سال پیش، اى را تولید مىد و با دم ع کردند. از چند 

شييد، بینى مىهمانطور که پیشدر آن روزها  .طلب در گرفتهاى سييلطهجنگى مهیب بین پادشيياهى کادیشييو و مولوك

ز فعالیت یک نیروی مرموز در دانتای در این گیر و دار بود که گزارشهایی ا نمود.نابودى کامل این پادشاهى نزدیک مى

ست مولوك شواهدی به د شیدند  سید. فرماندهان امپراتوری که نگران حضور ارتش جمهوری در دانتای بودند، کو ها ر

سته و گریخته را جمع ضاپیماج سطح دانتای بود. آنگاه، یکی از بندی کنند که حاکی از آمد و رفت ف شناخته به  هایی نا

ها محاصره شد، و معلوم شد که پای موجوداتی به نام خوتای در میان است. شما توسط ناوگان مولوكها این فضاپیما

 «اید؟ها چیزی شنیدهدر مورد خوتای
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ای هستند. در ادبیات دازیمداها اسمشان ها؟ بله، موجوداتی افسانهخوتای»با تعجب بازوهایم را حلقه کردم و گفتم: 

شبیه به ست با چیزی  شنیده مترادف ا ستند که ادعا میلولو خورخوره.  ستگان ه شمندان خیالپردازی در هم کنند ام دان

 «ها به راستی وجود دارند و نژادی متمدن هستند.خوتای

ها واقعا وجود دارند. نکته در همین جاسيييت. خوتای»کومات باهیجان رگهای پر از گازش را باد کرد و گفت: 

 «ایم.هایمان این را فهمیدهاند و ما از مجرای جاسوسکردهها با آنها ارتباط برقرار مولوك

لوحی مرا اندازه بگیرد و بعد با دوسييتانش در دفتر خواهد سييادهبا ناباوری نگاهش کردم. شييک کردم که نکند می

اثبات اما این غیرممکن است. »شد. گفتم: مرکزی به شاخ و یالم بخندد. اما در چشمان براقش اثری از شوخی دیده نمی

شمندی که در کیهان زندگی می ستگی شده که تمام موجودات هو کنند به یکی از دو قلمرو جمهوری را امپراتوری واب

ست. حتا مالکوسدارند و نماینده شده ا شناخته  شوراهای کیهانی  سنگانشان در  شی و  شان را در های وح ها هم نژاد

 «اند.دفاتر اداری کیهانی ثبت کرده

نان  مات همچ فت: کو یده بود. گ تای»به حرف اولش چسيييب عاتی در با این وجود خو ند. هیچ اطال ها وجود دار

شان نداریم، جز آن که وجود دارند. بقیه سانهمورد ست. این که می اش همه اف ضانوردان را میا خورند، و گویند مِز ف

 «وجود دارند. دانند، همه داستان است. امااین که آنان را طراح ژنهای نژادهای هوشمند می

 «کند؟ی ژالتین پیدا میحتا اگر چنین هم باشد. این ماجرا چه ربطی به پرونده»گفتم: 

گردی، در اصل نوعی انگل دستگاه عصبی کادیشوها ربطش در آن است که این ژالتینی که دنبالش می»گفت:  

گویند آنها نظیر باشيييند. چون میمندانی بیها گویا دانشيييکرده. خوتایبوده که بیماری کمیابی را در دانتای ایجاد می

 «اند.اند که با تِییر دادن ساختار این انگل، ژالتین را درست کردهبوده
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 هادنیای خوتای -پنج  روز پیش از پايان -هفده روز بعد

هایشييان در مایع که همراه با انگلرا ببینم ایى ى کادیشييوههاى بیهوش، ولى زندهبه من اجازه دادند تا نمونهها خوتای

سبزرنگى غوطهنگهدارنده ضیحی ور بودند. ى  شده بود، هیچ تو شیده  شوها به میان ک در مورد این که چطور پای کادی

، یک شانبند فلزى و سنگینهنگام تشریح این موجودات، متوجه شدند زیر گردن شانندادند. فقط گفتند که دانشمندان

ست. آزمون بافت صبى قرار گرفته ا ساسِ ع شان داد که این بافت به نوعى انگل ظریف و ح شتر ن با مِز عجیب هاى بی

کند. پس میزبان مىمِز هایى از اعصاب خود را وارد چسبد و شاخهمىکادیشوها درشت تعلق دارد که به پشت گردن 

 کرد.شد و دستورات آن را اطاعت مىمى اراده در چنگ این انگل اسیراز آن میزبان به صورت ماشینى بى

که زیوری بود بندهاى سنگین بومیان دانتاى شاه کادیشوها هم به این انگل مبتالست. گردنخیلی زود معلوم شد که 

هایى که در حالت عادى توسط کادیشوهاى سالم به د. به این ترتیب انگلرکشاهشان آشکارا استفاده از آن را ترویج مى

بندها از نگاه دیگران مخفى بمانند و با خیال شييدند، راهى پیدا کردند تا در زیر این گردنشييان کشييته مىبانانهمراه میز

شوند شِول  سخ کردندهمهبه تدریج هویت ها از این راه انگل .راحت به زاد و ولد م شوها را م صوال دولت  .ی کادی ا

شده بود. چون خ شاهی این نژاد به این ترتیب پدیدار  ستیزهپاد شوهای پاکیزه از انگل،  موجوداتی  جو بودند و ودِ کادی

 شان سلسله مراتب اجتماعی محکمی نداشت. جامعه
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تر خیمهاى خود، توانستند اشکالى خوشى آزمایشها در همین جا خود را نشان داد. آنها در ادامهنبوغ اصلى خوتای

اش را تِییر دهد. بعد هم یت میزبان، برخى از الگوهاى رفتارىاز این انگل را تولید کنند که بدون از بین بردن شييخصيي

 .عرضه کردندشناختى به امپراتورى مولوك اى زیستاین محصول را به عنوان اسلحه

شف بزرگى چقدر به کار فاتحان بى ست که چنین ک آمد. آنها در مقابل واگذار ها مىرحمى مانند مولوكناگفته پیدا

شان به خوتایکردن بخش دور افتاده شهاى از قلمرو شان بر هاى علمى غیرقانونىآزمایش نادیده گرفتنگیر، و هاى گو

صوالت متنوعى از  ستند مح شمند، توان شوند.روى موجودات هو صاحب  ست را  ها هرگز نفهمیدم که خوتای این د

سری و قدرت ستند با امپراتور معامله کنند. چون خود شان طلبی مولوكچطور توان ها زبانزد همگان بود. قدرتی که تابع

دانسته ها کنار آمده بودند و انزوای مرموزشان را محترم شد. اما با خوتایای حیثیتی محسوب مینباشد، برایشان مسئله

 بودند.

اقعا که بودند، هزاران حدس گوناگون زدم. تقریبا اطمینان داشييتم که افرادِ سيياکن آن ها و این که ودر مورد خوتای

های واقعی هسييتند، و این که هرگز در موردِ خودِ این موجودات چیزی دنیای مصيينوعی ابزارهایی در دسييت خوتای

 آمیخت.شد و به هم در میب در مِز دومم زاده مینخواهم فهمید. با این وجود، صدها حدس غری

احسيياس ما بدون توجه به این که حرفهایش ی داسييتان ژالتین نیازی به توضييیح دادن نداشييت، اما میزبان بیبقیه

نژادان من، یعنى دازیمداهاى بومى همی خلق ژالتین را برایمان گفت. شييود، تاریخچهتوهینی به نژاد ما محسييوب می

شکدارماى  ستین موجوداتى بودند که  ،خ شان نخ سمتى، شآزمایش این انگل به روی سه ق شتن مِز  د. آنها به دلیل دا

سیار مناسب بودند. چرا که  کاریبراى چنین  د. رریزى کبرنامه انگل بر مِزها را مرحله به مرحلهچیرگی روند شد میب

داد. را تِییر مىعقایدش در هویت میزبان، برخى از  نقص تولید شييد که بدون دسييتکارى زیادبه این ترتیب انگلى بى

نمادها و کافی بود که میزبان اى نداشيييت. کرد، محتواى خیلى پیچیدهاطالعاتى که این انگل به مِز میزبانش تزریق مى

 پس از آن از کاهنی به عنوان نمادهاى مقدس بپذیرد.را هاى مربوط به خدایى بسييیار قدیمى و فراموش شييده نشييانه

 ی امپراتور بود. کرد که دست نشاندهپیروی می
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موفق شييدند بر داربسييتى لرزان که از اطالعات اندكِ باقى مانده از مولوك دانان دانشييمندان خوتای به کمک تاریخ

 اى از اعتقادات. منظومهبرافرازندبود، ساختمانى محکم و باشکوه به نام ایلوپرستى جدید ساخته شده دین باستانى ایلو 

گرفت و سازمانى با سلسله مراتب بسیار سخت و محکم که به دلیل نژادپرستى پنهانش مورد پذیرش دازیمداها قرار مى

ستآورد. هدف، این بود که فرقهرا در پیرامون خود پدید مى شه بدواند، و ى فراگیرى از ایلوپر ها در کل جمهورى ری

 کاهن اعظمش از امپراتورى فرمان بگیرد. 

پذیرفتند مه هاختالف نظر زیادى وجود داشييت. اما در نهایت که باشييد، مورد که کاهن اعظم ای کار در این در ابتد

منیتى مورد اعتماد دسييتگاه ااسييت. چه بهتر که این شييخص قلمرو جمهورى بهترین گزینه  سيياکن درکه دازیمدایى 

 اردانیا کام به شييهرت رسييیده بودم و ببود که من انتخاب شييدم. من تازه در آن هنگاین چنین باشييد. هم جمهورى 

سانهرا نابود کرده بودم. در ى پروین راهزنان منظومه ستایش مىر ششدم و محبوبیت زیادى هاى جمهورى  پس تم. دا

ذاشييتن انگل بر سييرم، طورى گمرا اسييیر کردند. آنگاه پس از کار  را از کار انداختند و میها فضيياپیماگروهى از مولوك

  و بعد رهایم کردند. ،اندند که انگار از مرا نجاتم دادهسازى کردصحنه

  

 چاپالی
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 همستگان -صد روز پیش از پايان -نود و پنج روز قبل

شم کند، هر از چند گاهی با نگرانی  شید بیهو سم به خوبی پیش رفت. دازیمدای نگهبانی که به من حمله کرد و کو مرا

آمیزم با زیردستانم به مشامش رسیده بود. با این وجود، هر بار با حرکت شد. گویی خبرِ رفتار خشونتخیره میبه من 

ستانه شاخکهایم نگرانی را از او دور میدو شده بودم. کم مانده بود کردم. البته در ابتدای کار از حملهی  شمگین  اش خ

سرگرد چیزی نمی شیدم. بابت این که با دالوری و توجه واقعا مرا بیهوش کند. از ماجرای  ست و بنابراین او را بخ دان

 کند.کارش را بر سر پست نگهبانی جدی گرفته تشکر کردم و گفتم که ایلو به داشتنِ خدمتگزارانی مانند او افتخار می

سالخورده شود را به خوبی میدازیمدای  شناخت. می شناختم. گناهش آن بود که مرا خوبای که قرار بود قربانی 

زاران دازیمدا توانسييت او را در میان هی امنیت بود  و با دقت میبرای مدتی بسييیار طوالنی همکار سييرگرد در اداره

ز والدهای ی یکی از تخمهایی است که دو تا ای خونی هم دارد و زادهگفت با سرگرد رابطهتشخیص دهد. خودش می

سالها قبل از تولد او گذگانهسه سرگرد  سوی  شته بودند. به این ترتیب به نوعی برادر ناتنی من مح شد. وقتی ب میا

سراغش رفتم همچنان ناباورانه التماس می سم به  سرگرد میبرای انجام مرا صد نامید و نمیکرد. هنوز مرا  فهمید چرا ق

یدند، فکر میجانش را کرده باب او را دزد کار، وقتی افراد ار تدای  خواهی در باج وگیری گانکرد نوعی گروام. در اب

 ام.است است. بیچاره اول با دیدن من خیلی ذوق کرد و فکر کرد برای نجات دادنش آمده
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سراغ ما، به همکارانش در اداره سرگرد قبل از آمدن به  سم را زود تمام کنیم.  شدیم مرا ی امنیت جای ما را مجبور 

عت کار قربانی را تمام کردیم. بعد به یکی از باسيييوگاها گفتم خبر داده بود. از این رو وقت زیادی نداشيييتیم. به سييير

سادهدستانم را ببندد، و ارباب که کامال مورد اعتمادم بود، پایه شنیدن نخستین های چشم  ام را فشرد و بیهوشم کرد. با 

اتالن دوستش دانستم که سرگرد وقتی به هوش بیاید، سرسختانه خواهد کوشید تا قصداهای شلیک از هوش رفتم. می

ارزش را برای طبیعی شييدن را دسييتگیر کند. از این رو به افرادم گفته بودم آنجا را ترك کنند و جز چند باسييوگای بی

موقعیت در آنجا باقی نگذاشتم. بوی گس خونِ دازیمدای سالخورده، آخرین چیزی بود که پیش از بیهوش شدن به یاد 

 داشتم.

  

 كاديشو
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 رگا  -دوازده ساعت پیش از پايان -صد روز بعد

ضاپیما سلطنتى پنجرهف شاهدهى  شت که م شان پرعظمت را هایى بزرا و متعدد دا . در تمام ساختمىممکن ى کهک

طول سيييفرم هیچکس را به جز دو نفر از مریدان دازیمدایم ندیدم. غامباراك چندبار با من تماس گرفت و خبر داد که 

ست.  ستگان مقدمات ورودم به رگا را فراهم کرده ا ستگی تمام بقایای پیروانم را که در هم شای سته بود با  خودش توان

 اولین پرواز خود را به رگا برساند. باقی مانده بودند سر و سامانی بدهد و با 

مان به فرافضييا به ى نیروى هوایى سييلطنتى، جهشآورى پیشييرفتهپس از سييفرى کوتاه به رگا رسييیدم. به لطف فن

شمگیر خمینه ستیم با دقتى چ ضاراحتى انجام گرفت و توان ى اطرافمان بپیماییم. مکانِ چین خورده-اى انتزاعى را در ف

ى خمیدگى چند الیه خارج شدیم و بار دیگر مکانى واقعى را در فضایى معمولى اشِال کردیم، در منظومهوقتى از این 

 رگا بودیم.

کرد. طبیعتى کاووس گردش مىهاى دوقلوى کىاى عظیم بود که به همراه سیزده جرم دیگر در مدار ستارهرگا سیاره

شى شى و بومیانى وح شت. همهوح ساکن آتر دا شمنى مىى نژادهاى  سبت به بیگانگان د ، و با این وجود ورزیدندن ن

ترین تمدنهای کیهان در آنجا تکامل یافته بود. این تمدن مرموز پیش از پیدایش جمهوری یکی از کهنترین و پیشيييرفته

ستین گذاران نخای در میان اهالی جمهوری رواج داشت که بنیاننخست کیهانی منقرت شده بود، اما روایتهایی افسانه
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ها و فارناژها باقی مانده بودند. نژادهایی دانسيييت. امروز اما، در رگا تنها موکالسجمهوری را مردمی از اهالی رگا می

 کوچک اندام، جنگجو، و نیمه وحشی.

نوعى آنان بودند که توانسييتند توانسييتیم پایگاهى مخفى در آنجا داشييته باشييیم. ها نبود، هرگز نمىاگر لطف خوتای

صبى موکالس راحی کنند کهطانگل  ستگاه ع سازگار با د شرفتهپ کوتولهموجودات ود. این شها  ترین تمدنِ این دنیاى ی

هایى طوالنى و فرسایشى زیستند و همواره درگیر جنگشهرهاى کوچکى مىدور افتاده را بنا نهاده بودند. آنها در دولت

شهرهاى همسایه سیارى ها پیش بین آنهشان بودند. از قرنبا  شایع بود که ب شت و  ا و فاتحان مولوك درگیرى وجود دا

 اند. هاى انبوه این سرزمین پناه گرفتهخواهان و شورشیانِ مخالف امپراتورى هم در جنگلاز آزادى

هاى بار اولى که توجهم به این سييیاره جلب شييد، زمانى بود که پس از باال گرفتن کار فرقه، به معابدمان در سييیاره

شى مىگوناگ سرک سیاره مىون  ستان در نظر بگیرم. این  سب را به عنوان پایگاه مخفىِ ایلوپر ست کردم تا مکانى منا بای

شاورانم این بود که پس از برمال  شود. حدس من و م سایى ن شنا شد، تا به راحتى  ست نخورده با جایى دور افتاده و د

. خواهان روبرو خواهیم شييدى جمهورىبا ضييدحملهمان براى تسييخیر قلمرو جمهورى، ى بلندپروازانهشييدن نقشييه

گرفت. اما رگا را کسيييى تردید در این شيييرایط دارماى خشيييک نخسيييتین جایى بود که در معرت خطر قرار مىبى

ما در آنجا، از اسييتقرار ى سييفرم گنجانده بود، امیدوار بود که با شييناخت، و فرماندارِ مولوکى که آنجا را در برنامهنمى

به عنوان یک نیروى محلىِ سرکوبگر به ما امید بسته او ها هم خالص شود. در جنگلپنهان هاى چریکِ روهمزاحمت گ

 بینانه بوده است.اى واقعبود، و تجربه نشان داد که این محاسبه

 هاى خاص خودمان بود. وقتى معلوم شد که خوتاینخستین کارى که در رگا کردیم، تبلیغ دین ایلوپرستى به شیوه

ها را دارند، در چند عملیات ضيييربتى، گروهى از رهبران یکى از هایى مناسيييب براى موکالسامکان سييياختن انگل

شهر شان چسباندیم. این دولتهاى باریک و زالومانندى را روى جمجمهرا دزدیدیم و انگلشان شهرهاى کوچکدولت

شیدن کاله سفیدى در میان مردمش رواج  شکل دراز و مخروطىهاى خاص را به این دلیل انتخاب کرده بودیم که پو

  رفت.ها از بین مىبه این ترتیب خطرِ دیده شدن انگل .داشت
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شهر که به سرسپردگانى چشم و گوش بسته تبدیل شده بودند، خیلى زود نخستین معابد ایلوپرستى دولتآن هبران ر

 نیز با موفقیت آغاز شد. ایلو انتشار کیشِ  ،انگلهاى مملو از همزمان با انتقال بشکهرا در رگا بنا نهادند. 

شدند. در تمام موارد از همان الگوى ثابت پیروى به زودى دولت شت دچار  سرنو سایه هم به همین  شهرهاى هم

ارشييياد دزدیدیم و آنها را کردیم. یعنى ابتدا به کمک تکاورهاى مولوك رهبران سيييیاسيييى و اشيييراف بانفوذ را مىمى

شان باز مى کردیم. بعدمى شهر شدن این هم آنها به  شوده  ستین معابد را آغاز کنند. به دنبال گ گرداندیم تا احدان نخ

سرعتى زیاد منطقه را در مىمعابد، موج انتقال انگل ست با هم نوردید. به زودى دولتها به دیگران با  شهرهاى ایلوپر

شت. برخى از دولتاى که من به رگا نزدیک مىشدند. این روند در لحظهمتحد  شهرهاى مقتدر شدم، همچنان ادامه دا

کرد، تصييویر روشيينى تهدیدشييان مىخطری که شييان احسيياس خطر کرده بودند، اما از از این روند اتحاد دینى رقیبان

شتند. در آن هنگام معابد بزرا و با شکوه ایلو در بخش ها وجود داشت و اعضاى هایى بزرا از سرزمین موکالسندا

س ستقر بودند.تهبرج شت که  ى فرقه از نژادهاى گوناگون در آنجا م شهری قرار دا سیاره، در همان دولت بزرگترین معبد 

ها دگردیسی یافته بود. در مرکز این شهر هرم نوك کار تبلیغ از آنجا شروع شده بود، و حاال به بزرگترین شهر موکالس

هاى ى فعالیتدر مورد سيييابقهمفصيييلی  یهاى دادهبانکبود.  تیز و بلند معبد اصيييلی ایلو به آسيييمان قد برافراشيييته

مان، و همچنین فهرستى کامل از تمام مراکز مخفىِ تبلیغ در دنیاهاى جمهورى و هاى آیندهبرنامهطرحها و ایلوپرستان،  

 .شددر همین معبد مرکزی نگهداری می امپراتورى

خواه به شيکلى آشيکار کاهش یافته بود. هاى آزادىت چریکاز وقتى که ما در خاك رگا مسيتقر شيده بودیم، فعالی

شیان خوددارى هاى جنگجوى موکالس که در حالت عادى با مولوكگروه شور شمن بودند، ناگهان از پناه دادن به  ها د

هم بردند. به این ترتیب، ورود ما به رگا هاى رگا یورش مىشييان به اعماق جنگلکردند و حتا گهگاه براى شييکارکردن

 کاووس و هم براى ایلوپرستان، اتحادى مبارك بود.ى کىبراى فرماندار مولوك منظومه

شهرهاى  ضاپیما را در یکى از  دادند، مِز اولم به مرور مىموکالس در حالى که دازیمداهاى همراهم ترتیب فرود ف

فعالیت من در که مسيييلم بود،  اى که در پیش داشيييتم اندیشيييید. چیزىاین خاطرات پرداخت، و به قدم بعدىِ برنامه
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ستان در قلمرو جمهورى، و  .قدرت از اهمیت عظیمى برخوردار بودجهانی معادالت  ست جنبش ایلوپر شک پیروزى یا 

 در گروی درست عمل کردنِ من بود.نابود شدن یا نشدن نظم سیاسى دنیاهاى وابسته به آن 

  

 موكالس
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 هفده روز مانده به پايان داستان همستگان  -قبل هفده روز

ضچه آمد و هیجان شخص دیگه»زده گفت:هونوی خبرچین  به لب حو ای هم آهان، حاال یادم اومد. کاهن یه عالمت م

سلیقگی، انگار که با چاقویی چیزی  شده بود. خیلی هم با بد  ستاره حک  شبیه به  شتش یه عالمتی  شت. روی الك پ دا

شده ب شم نمیکنده  شه. توی نگاه اول به چ ستم گرفتم، خیلی به من نزدیک ا اومد. اما وقتی من اون ژالتین رو توی د

 «شد و تونستم خوب الکش رو ببینم. مطمئنم یه همچین عالمتی روی پشتش بود.

شدم. طنینی در مِز اولم می ضچه خارج  سرعت از حو شنیدن این حرف به  سی را با این عالمت با  بر گفت که ک

شید. الکش می شتک زده بود، خودش را به کناری ک ضچه  سم. هونو برای پرهیز از برخورد با آب داغی که از حو شنا

سالحم را می شم، گفت: بعد وقتی دید دارم حمایل و  خوب، رئیس، چطور بود؟ ارزش پولی که قراره بهم بدی رو »پو

 «داشت؟

کنی ارزش داشيت. فکر خیلی بیشيتر از چیزی که فکرش را میبله دوسيت من، »بال زنان به هوا برخاسيتم و گفتم:

 «کنم حاال بدانم کاهن کیست.می

 «تونی دستگیرش کنی؟ رئیس، شاگردونگی این حقیر یادت نره ها!واقعا؟ یعنی می»هونو گفت: 
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هیچکس را خیالت راحت باشد. من خدمت و خیانت »چندتا از بازوهایم را بر یالهای بلند و خیسم کشیدم و گفتم: 

 «کنم.فراموش نمی

سوی آینه شده بود. آینهبعد هم بال زنان به  شته  سه بعدی بزرگی رفتم که بر یکی از دیوارها کار گذا ی بزرا و ی 

اتاقهایشييان را با جدیدترین و  های این چنینیمکانداد. بیشييتر مدرنی بود که تصييویری کامل و دقیق از مرا نمایش می

آراسييتند. چون خیلی از نژادها بودند که از دیدنِ تصييویر خودشييان هنگام جفتگیری لذت مکن میهای مدقیقترین آیینه

چنین جایی توانسييتند مطمئن باشييند که در بردند. از برخی از نژادهای پرهیزگار و زاهدپیشييه که بگذریم، بقیه میمی

فالنی تو را »این زبانزد شييهرت داشييت که  توانند دقیقترین نگاه را به بدن خودشييان بیندازند. اصييوال در همسييتگانمی

 «بیند.ها میگاهتفریحی دقیقتر از آینه

ای نورانی گرفت. در واقع به صييفحهای که در این اتاق کار گذاشييته بودند، یکی از سييطوح دیوار را در بر میآیینه

داد. اما این نمایش به بازتاب می ایستادی، تصویر سه بعدی و دقیق خودت را نمایششبیه بود، که وقتی در برابرش می

توانستی همزمان با نگاه کردند. یعنی میهای دقیق، بو و صدا را هم منعکس میشد. آیینهنور از سطح بدن منحصر نمی

پشييتت را، و به ات را، و انعکاس آن در زیر الكِ چرمیِ ی دازیمداییگانهکردن به خودت، صييدای تپیدن قلبهای هفت

 از غدد روی پوستت را بشنوی. بوی برخاسته

ند و غالف سيييالحم را روی بدنم مرتب کردم، با  نه رفتم و کمرب برای همین بود که وقتی بال زنان به جلوی آیی

 تصویری بسیار دقیق از خودم روبرو شدم.

بارها پیش از توانم درست توصیفش کنم. آشکار بود که بارها و آنچه که بعد بر سرم آمد، آنقدر پیچیده بود که نمی

ای در آن گذار بین یک هویت و هویتی دیگر را تجربه کرده بودم. اما این اولین بار بود که در زمان این رخداد، آیینه

ه. پس شييياید نتوان بر من خرده گرفت که چرا ناگهان خود را گم گاتفریحهای ای به دقتِ آیینهبرابرم بود. آن هم آیینه

ی ی امنیت، و پروندههای کاهن، ایلوپرسيييتان، ادارههای خاطرِ سيييرگرد، توطئهبردم. دغدغه کردم و همه چیز را از یاد
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ستوار در برابرم باقی ماند، که من  صویرِ محکم و ا شدند و به هوا رفتند و تنها یک ت شم بر هم زدنی دود  ژالتین در چ

 بودم، و تازه آن هم چنین بیگانه...

نگرم. برای یک لحظه، در این حسِ رویایی حس کردم به موجودی غریبه می چشمم به چشمان مرکبم گره خورد، و

سایه ست، و من  سرگرد ا شنِ مقابلم  شفاف و رو صویرِ  شدم که گویی ت ستم. در آن قیامتِ مهیبی که شناور  ی او ه

سانی نفس ستخوش نو سد ستم. خاطراتی دور و نزدیک از دارما و هم سی ه شده بودم، از یاد بردم چه ک تگان به گیر 

 شد، که آن هردو من بودم. ذهنم هجوم آورد. خاطراتی که به دو موجودِ کامال متفاوت مربوط می

آور کش آمده و به درازا کشييیده بود، همه چیز را فهمیدم. هزاران در زمانی بسييیار بسييیار کوتاه، که به شييکلی مالل

به مِز اول و دومم هجوم آورد. برای دقایقی، به  هزار جزئیاتِ ریز و درشييت در تصييویری که در برابرم قرار داشييت،

نظرم رسید که در زیر فشار امواج سهمگینِ تصویر خودم خرد و نابود خواهم شد. جای زخمهایی را در گوشه و کنار 

ای از حوادن مربوط به آنها نداشييتم، و به همین بدنم دیدم که تا آن لحظه به آن دقت نکرده بودم. زخمهایی که خاطره

شه و کنار میت ضالتی ورزیده را در گو صبهایی رتیب، ع ضالتی ماهر و ع شتند. ع دیدم که گویی به بدنی دیگر تعلق دا

صداهای اندرونِ  ست آورده بودند. طوری به  شم من به د سیت خود را دزدکی و دور از چ سا ساس، که مهارت و ح ح

سی  ام، وام گوش دادم که گویی هم اکنون از تخم بیرون آمدهتپنده شیدم که گویی با ک شام ک بوی خودم را طوری به م

بایست چنین موجودی باشد. کسی کامال غریبه سر و کار دارم. مردِ تنها که این همه در موردش هشدار شنیده بودم، می

 که هم سرگرد باشد و هم کاهن، و در عین حال، هیچ یک از آنها نباشد.

شمان مرکبم از رخنه  سخت و زرهپوشِ ی این همه ریزه کارچ شاخکم را، و هر فلسِ  شده بود. هر پرزِ  ی خیره 

کاری ی کندهدیدم، و نقش و نگارهای روی الکم، ردپای زخمهای قدیمی و جدید، و آن سيييتارهروی بازوهایم را می

 ی آن...شده بر کناره
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سان شخیص داد. در زمانی به کوتاهیِ یک دم زدن نو شتم ت شمان متحرکم حرکتی را در پ شد و به خود  چ کامل 

ی شهرتم بود، برگشتم و همزمان سالحم را از غالفش بیرون کشیدم. پرتوی که شلیک کردم با آمدم. با سرعتی که مایه

 دقتی سزاوار تحسین به پای هونوی بخت برگشته خورد. 

برای چند دقیقه در  ای که بر الکم کنده شده بود، چنان در شگفتی فرو رفت کههونوی خبرچین، بعد از دیدن ستاره

شگفتی از دیدن خودم  ستخوش  شد. اگر در آن زمانی که د حالی فلج بر جای خود ماند، و همین به بهای جانش تمام 

شنا بودم، حرکت می شتر از من آ ساختمان هم بی صوص که با معماری این  شت که بگریزد. به خ کرد، این بخت را دا

شانه ست داد. نابهنگام و  ی کاهن بربود. با این وجود، دیدن ن صت طالیی را از د بدنم چندان میخکوبش کرد که آن فر

صیت کاهن را تکمیل کرده بودم. گذاری که هیچ وقت این همه طول  شخ وقتی به حرکت در آمد که من گذارِ خود به 

 نکشیده بود و با این آگاهی عمیق از آنچه بر سرم آمده، همراه نبود. 

سوزاند، و فریادش را پرتوی که به پای هونو برخو ستخوان  رد کرد، چندان خطرناك نبود. بخشی از گوشتش را تا ا

ماند. هونو ای خفیف میخراش بود، اما در مقیاس سييایر نژادها به نالهاز درد به هوا برد. فریادی که برای هونوها گوش

ندهد. دم درازش را به سييویم پرتاب بازوهای بلند و پشييمالویش را دراز کرد و زمین را گرفت تا تعادلش را از دسييت 

شتباه بزرگی بود. از برابرش جا خالی دادم و با  ستم خارج کند. اما این حرکتش ا شاید بتواند با آن تفنگ را از د کرد تا 

شيييش هفت تا از بازوهایم دمش را گرفتم. بعد، بال زنان دور خودم چرخیدم و به این ترتیب او را از پهلو به درون 

ضچه سیارهی پرحو شت.  ای که در جلبکِ میان اتاق پرت کردم. هونو، هیچ دفاعی در برابر این حجمِ بزرا از آب ندا

گذاشيييت. برای همین بود که از آبِ مایع اینقدر آن تکامل پیدا کرده بود، تنها بخار آبی اندك را در اختیارشيييان می

  توانست به سادگی بدنشان را در خود حل کند.ترسیدند. آب میمی

گفت، روی زمین کشييیده شييد و به وسييط آمیز میاش چیزهایی التماسهونو در حالی که با صييدای خفه و گرفته

شتم تا در میانه شد. دمش را رها کردم و گذا شود. تاثیر آب بر بدنش تکان دهنده بود. بدنِ حوت پرت  شناور  ی آن 

را از محیط اطرافشييان بمکد، چون این تنها راهِ زنده هونوها، برای این تخصييص یافته بود که کمترین مقدارِ بخار آب 
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ی خشکی مثل اوختار بود. اما این تخصص و پذیرندگی در حوضی پر از آب مرگبار بود. آب از هزاران ماندن در سیاره

ب تبدیل ای انباشته از آاش را به خمرهسوراخ ریز به درون بدن هونو نفوذ کرد و در بال به هم زدنی پیکر الغر و تکیده

 انگیز بر سطح حوت شناور ماند. کرد. هونو جان داد و مثل حبابی نفرت

سم را با بازوهای ریزتری که از کناره ستادم و یالهای خی الکم بیرون زده بود  هایبا آرامش بار دیگر در برابر آینه ای

شدم. در راهرو هیچ موجودی دیده نمی ستم شدمرتب کردم. بعد بال زنان از اتاق خارج  کمی مکث  و. در را محکم ب

ست اطمینان میکردم. می سرگرد، مکعب را پیدا خواهد بای ست  سپردن زمام امور به د رد. در حالت کیافتم که بعد از 

ا از او ردید و مکعب حاوی اطالعات ه آن چاپالی مسيييتخدم را میگاتفریحعادی، سيييرگرد هنگام بیرون رفتن از 

ه درون سييرسييرای بطمینانی بیشييتر پیدا کنم، یک بار راهرو را تا ته رفتم و دزدکی نگاهی گرفت، اما برای این که امی

ارش بود. چون ورودی انداختم. چاپالها همه شييبیه به هم بودند، اما کسييی که مکعب را به او داده بودم، آنجا سييرِ ک

 مکعب را جلویش روی میزی گذاشته بود.

کردم ادراك عمیق دقایقی بل در اتاق بازگشتم. بعد، در حالی که سعی میبا خیالی راحت و آسوده به سرعت به مقا

خبر به درون پیش در برابر آیینه را از مِز دومم بیرون کنم، از صييحنه خارج شييدم و اجازه دادم سييرگردِ از همه جا بی

 بدنم بخزد.

  

 سوهران
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 رگا -پايانده ساعت پیش از  -هفده روز بعد

شت. این در واقع معبد بزرا و  صى دا صا صاص یافته بود، یک فرودگاه اخت شهر براى ایلوى بزرا اخت معبدى که در 

ها سيياخته شييده بود. کهنسييالى بود که قرنها پیش براى انجام مراسييم قربانى به پیشييگاه یکى از خدایان بومىِ موکالس

ضاپیما خارج مهمچنان که از دریچه سبز و غلیظ رگا بال مىىى خروجىِ ف شارهشدم و در جو  ى بازوهایم به زدم، با ا

 ابراز احساسات هزاران نفر از پیروانم که در اطراف محل فرود فضاپیما گرد آمده بودند، پاسخ دادم. 

دیدار من با  خواسييت بداندمى .اطراف بدنش در انتظارم بودمواجِ ى غمگین همیشييگى و  موهاى غامباراك با قیافه

شتهامپراتور چه نتیجه ستم که هرچه زودتر به صحبت خواهیم کرد. به او گفتم که بعدا در این مورد ای در بر دا ، و خوا

 اقامتگاهم بروم.

هاى مسييکونى به این ترتیب معاون وفادارم دیگر چیزى نگفت و در تمام مسييیر پیچاپیچى که از فرودگاه تا بخش

س شده بود،  شیده  پریده رنگو پیرهاى زرد و  رنگ تیره ِِهاى جوانِالى موکالسکوت کرد. در حالى که از البهمعبد ک

شارهمى شتم و با ا ستانه جیغگذ ستایشهایى دو سخ مىهاى  شان را پا شتافتم. یک آمیز سکونتم  سوى محل  گفتم، به 

متعصيييبم براى لمس کردن ردایم به من  دادند هوادارانکردند و اجازه نمىگروهان از نگهبانان باسيييوگا مرا تعقیب مى
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کردند، راه را بند آورده بودند. به طورى که شييان دعایى را زمزمه مىهاى دوگانهها که با دهاننزدیک شييوند. موکالس

 باسوگاها ناچار شدند کمى خشن رفتار کنند و آنها را از سر راهم کنار بزنند.   

ه اندرونىِ رسیدیم. به غامباراك گفتم همراهم بیاید، و وقتى شروع باالخره از شلوغى صحن معبد خالص شدیم و ب

ضور یک نماینده شکالت جدیدمان که از ح شارهکرد در مورد م شده بود حرف بزند، با ا شى  ساکتش ى فرماندار نا اى 

 کردم.

سریع»به او گفتم:  سیار مهم داریم که باید هرچه  شکالت را تر انجامش بدهى، بقیهیک کار ب صت ى م سر فر بعدا 

 «حل خواهیم کرد.

 «ایم؟چیست که اینقدر مهم شده؟ آن هم در شرایطى که از هر طرف دچار دردسر شده»فت: گ

آیم و در آنجا مورد لطف امپراتور قرار گرفتم. هیچ دردسر مهمى در کار نیست. من هم اکنون از ارمشتگاه مى»فتم: گ

سان ستگاه او براى آ شدن کارهایمان چند د ست تر  ستفاده از آنها اولین کارى ا شته، و ا پیکِ خودکاره در اختیارمان گذا

 «که باید انجام دهى.

اما  ها اسيييتفاده کنید؟خواهید به همین زودى از این پیکیعنى مى»به عالمت تعجب بدن پهنش را لرزاند و گفت: 

ها دیدار رد رگا شده و با فرماندار مولوكای وامسائل دیگری هست که اهمیت بیشتری دارد. همین امروز مقام بلندپایه

 «گویند او همان...کرده. می

سه نقطه از  این حرفها را بگذار برای بعد»گفتم: صبری حرفش را بریدم و با بی سیار مهم دارم که باید به  ، پیامى ب

فرودگاهِ معبد برو و  ام. پیش از هر کار، بهها را براى همین کار درخواسييت کردهجمهورى ارسييال شييود، و این پیک

ها هایى را که در نظر دارم برایت خواهم آورد. فقط یادت باشيييد پیکها را بده. به زودى پیامترتیب پیاده کردن پیک

 «یی که مرا به رگا آورد، خواهی یافت.آنها را در همان فضاپیما هرچه سریعتر براى پرواز آماده شوند.

سال .کردیدمى به جو رگا آنها را پرتاب ای کاش پیش از ورود»غامباراك گفت:  هاى شان از توپحاال باید براى ار

 «شتاب دهنده استفاده کنیم.
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شييد آنها را در فضييا معبد اسييت. برای همین هم نمی در بایگانىنیاز دارم که براى تکمیل پیام به اطالعاتى »فتم: گ

 «ها را حاضر کن.کنم وسایل پرتاب پیکاده مىهایم را آمزود باش، برو و در مدتى که من پیام پرتاب کنم.

شيييتاب گریز الزم براى ورود برای ایجاد اش تلوتلو خورد و از در خارج شيييد. قرارانهغامباراك با همان حالت بى

وابسته اى به محاسبات ریاضى پیچیده گرفتیم. موفقیت کار این توپهاپیچیده را به کار میهایى توپباید  ،ها به فضاپیک

سیاره شد. وقتى پیکها مربوط مىى کار، به وزن کردن و حمل و نقل پیکبخش عمدهالبته . بود شمند در جو  هاى هو

 کردند. شدند و مأموریتشان را آغاز مىشدند، به طور خودکار فعال مىگرفتند و از قید گرانش رگا آزاد مىقرار مى

ستوراتم انتظار مى شیدمدر حالى که براى اجراى د شدم ى معبد رایانهبه ، ک صل  ستم بر و اطالعاتى را که مىمت خوا

دانستم که رونویسى این حجم زیاد از اطالعات وقتم دار شفافى ذخیره کردم. وقت کمى داشتم و مىهاى حافظهمکعب

 را خواهد گرفت.

صحن معبد رفتم، توپ شتاب دهنده را دیدم که در ردیفوقتى به  شده بودند. موکالسهاى  ها هایى کنار هم چیده 

زدند و هاى کوچکى مىبودند. با پاهاى پهن و کوتاهشييان جسييتجمع شييده هاى عظیمِ فلزى در اطراف این سييتون

ستم که دارند آخرین تنظیمند. مىکردها جا به جا مىشان را در اطراف توپهاى کوتاه و خمیدهبدن هاى الزم براى دان

 دهند.ها را انجام مىپرتاب توپ

اش ى ایلو را بر سييینهى اطرافش نگریسييتم. یکى از آنها که نشييانهها نزدیک شييدم و به موجودات کوتولهبه توپ

شانه عالمت رتبه سلخالکوبى کرده بود، توجهم را جلب کرد. این ن صاحبش در  ما بود. به او آیین سله مراتب ى باالى 

شاره کردم که نزدیک سنتىا سویم آمد و به روش  دارش را نج چشم پایهپ انشتر بیاید. وقتى هویتم را تشخیص داد به 

 و احترام گذاشت.لرزاند 

 «اند؟ها براى پرتاب آمادهپیک»گفتم: 

 «ها هستند.بله ارباب. الى توپ»اى گفت: با زبان دست و پاشکسته
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ترین توپ رفتم و بایک نگاه متوجه اند. به سوى نزدیکى پرتاب گذاشتهحتماال منظورش این بود که آنها را در محفظها

توانستم انتهاى گِرد یکى اى که ایستاده بودم مىاند. از نقطهشان جاگذارى کردهها را در فضاى مخصوصشدم که پیک

شان از بیرونِ ریزىقابل دستیابى بود. آنها را طورى ساخته بودند که برنامه از پیکها را ببینم که از فضاى خالىِ زیر توپ

ى ى توپ فشردم و منتظر ماندم تا استوانهشان ممکن باشد. کلیدهایى را بر بدنهى تخم مرغى شکل و سنگینپوسته

 حاوی اف و کوچکِهاى شفى فلزى خارج شود. بعد مکعبدارِ مخصوص خواندن اطالعات از انتهاى پوستهسوراخ

ردم. استوانه بار دیگر به داخل پوسته فرو رفت و شکافى دیگر در کنار آن بهاى این استوانه فرو اطالعات را در سوراخ

بایست به آنجا ها مىى پهنى را که از این شکاف بیرون جهید در دست گرفتم و نشانى مقصدى که پیکباز شد. صفحه

خواست. ار تأیید مرا مىهاى مختلف این نشانى را تکرار کرد و هربارسال شوند را بر آن نوشتم. پیک چند بار به زبان

وقتى در تمام موارد این کار را انجام دادم، صفحه در شکافش فرو رفت و صداى ظریف و مالیمى به زبان معیار 

 «اعتماد داشته باشید. 6543 -ى متوانید به پیک شمارهمقصد شما شناسایى شده است، مى»امپراتورى گفت: 

های الزم برای حاال فقط تکمیل محاسييبه به خوبى انجام گرفته اسييت. داد همه چیزاى بود که نشييان مىاین جمله

سیاره و  کارسراغ توپ دوم رفتم و همین شلیک توپ باقی مانده بود.  شانى  را در آنجا هم تکرار کردم. اما این بار ن

کامال آماده نشده ى دیگرى را دادم، و بار دیگر از درست فهمیده شدن آن اطمینان حاصل کردم. توپ سوم هنوز منطقه

شده بود. مکعببود، و پیک در کنارش روى پایه سازى اى نهاده  شته از اطالعات مورد نظرم را در آن هم جا و هاى انبا

ها با ترس و احترام در کنارم ایسييتاده بود و نگاهم . یکى از موکالساش وارد کردمحافظهدرنشييانى مقصييد سييوم را 

 «کنم.شلیک را ها پیکدر اولین فرصت خواهم تر رو به راه کنید، مىم را هرچه سریعاین توپ سو»کرد. به او گفتم: مى

سیستم ب توپ شد. چند نفر دیگر هم از اطراف پیدا شدند و به  هدایتگرا دستپاچگى جلو آمد و مشِول دستکارىِ 

کاهن بزرا به وجد آمده ها که به خاطر انجام خدمتی در حضيييور به زودی ازدحام بزرگی از موکالسکمکش آمدند. 

ی هوشيمند ها گرد آمدند. بیشيترشيان البته کاری برای انجام دادن نداشيتند. کار اصيلی را رایانهبودند، در اطراف توپ

ی میدان گرانشيی رگا. رگا به دلیل حضيور داد، که عبارت بود از بررسيی وزن پیک، و محاسيبهتوپها داشيت انجام می
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سیار در مدارش، از شبانه ماههای ب ساعتهای مختلف  شی متِیر برخوردار بود که در  صادفی  گران روز با الگویی تقریبا ت

ها میتِییر می ها پردازش کنند. یک ها را پیش از پرتاب پیکبایسيييت حجم عظیمی از دادهکرد. برای همین هم توپ

ا، برای همیشه در دام مدار رگا شد نیروی کمی به توپ وارد شود و آن را پیش از ورود به فضخطای کوچک باعث می

شده بر پیک هم به همین ترتیب خطرناك بود و می ضافی بودن نیروی اعمال  شدنش گرفتار کند. ا ست به منهدم  توان

 منتهی شود. 

سوى مقدس شتم، به  ترین بخش معبد رفتم. آنجا اتاق بزرگى بود که نقش دفتر کار را برایم دیگر کارى در آنجا ندا

آمد  کمی در هایی کوتاه را در این سیاره سپری نکرده بودم، و حاال بدم نمییکی دو سالی بود که جز وقفه. کردایفا مى

 دانستم که این آخرین باری است که با این عنوان در این معبد حضور دارم.آنجا برای خودم خلوت کنم. می

سمت دروازه سیع معبد به  سوی های آن پیش میهمان طور که از حیاط و رفتم، غامباراك را دیدم که دوان دوان به 

کردند. حالتشيييان به قدری برانگیخته و هراسيييان بود که ناچار دوید. دو دازیمدای رداپوش بال زنان دنبالش میمن می

 شدم بایستم. 

اهای های دور بدنش را با الگویی آشييفته به حرکت در آورد. دازیمدغامباراك تلو تلوخوران به من رسييید و رشييته

 کردند. ی دمشان او را به حرف زدن تشویق میقرارانههمراهش با حرکات بی

 «چه خبر شده؟»پرسیدم: 

سید که »غامباراك گفت:  شده. همزمان با ورود من به رگا، خبر ر ست  سر بزرگی در قربان، همان طور که گفتم درد

شده. من درگیر یک مقام بلندپایه سیاره  شما بودم و زیاد به ی امپراتوری هم وارد این  مرتب کردن کارها پیش از ورود 

 «این موضوع توجه نکردم. تا این که...

ی سخن را به دست گرفت و بی آن که به مشارکت دیگران در حرفهایش توجه کند، با زبان یکی از دازیمداها رشته

ه فرماندار رسیده مبنی بر این که سرور من، دقایقی قبل از ورود شما یک مولوك آمد و گفت که خبری ب»بویایی گفت: 

 «گفت از جاسوسان جمهوری هستند.یی ناشناخته وارد جو رگا شده. میفضاپیما
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گفت یکی از گروههای یاغی به اینجا جاسيييوس جمهوری؟ اینجا؟ غیرممکن اسيييت. باز اگر می»با ناباوری گفتم: 

 «گریخته یک حرفی بود.

ست که مولوك»دازیمدا هم پی برده بود، گفت: غامباراك که از جواب من به محتوای حرف  شکل اینجا صرار م ها ا

یی از جو جلوگیری کنند. برای داشتند حتا پس از ورود شما تدابیر امنیتی سختی را برقرار کنند و از خروج هر فضاپیما

صال به آنها نگوییم. می ست ماجرای پیکها را ا سی ها ددانید که، مولوكهمین هم فکر کردم بهتر ا سوا ر هر موردی و

 «ی کوچک در نظر بگیرند.کنند و ممکن است پیکها را هم نوعی فضاپیماعمل می

 «دلیل به همه چیز مشکوك هستند.خوب کردید در این مورد چیزی نگفتید. حق با توست، بی»گفتم: 

ودم خشييک شييدم. او ی معبد بروم. اما با شيينیدن سييخنِ غامباراك بر جای خبعد حرکتی کردم تا به سييمت دروازه

ها بعد از ورود آن مقام بلندپایه خیلی تِییر کرد. عالوه بر چیزهایی که در مورد پرواز سيييرور من، رفتار مولوك»گفت: 

اید، پیامی فرسييتادند و خواسييتند تا فوری به های ما گفتند، وقتی خبردار شييدند به رگا وارد شييدهنکردنِ فضيياپیما

 «پایگاهشان بروید.

سرد به نظر برسم، پس گفتم: حسی هشدار  سعی کردم خون ستراحت »دهنده در مِز اولم جوانه زد.  سیار خوب، ا ب

 «روم.کنم و بعد به دیدنشان میکوتاهی می

 «اند.حاال دیگر الزم نیست بروید. آن مقام بلند پایه خودش با چند مولوك به اینجا آمده»غامباراك گفت: 

ام تمام نشيييود آنها را شيييود. بگویید تا وقتی مراقبها دیگر دارد خیلی تند میهبوی این مولوك»خشيييمگینانه گفتم: 

 «نخواهم دید.

 «سرور من، آن مقام بلند پایه مولوك نیست.»دازیمدایی گفت: 

ست من وقتی وارد کاخ مولوك»دازیمدای دیگر گفت:  شت و خودش را در سیاه بر تن دا شد آنجا بودم. ردایی  ها 

 «گی گفت که ناظر نام دارد.معرفی نکرد. به ساد

 «غیرممکن است. ناظر مدتها پیش در همستگان کشته شده است.»مکثی کردم و شاخکهایم را برافراشتم. گفتم: 
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 همستگان -هجده روز پیش از پايان -هجده روز قبل

 «زنید.بزرگی میشما دارید دست به قمار »ناظر با همان آرامش خلل ناپذیرش گفت: 

شت. گفتم:  سی حرفی ندا ست. اما چاره»تا اینجای کار را ک شما ست. حلقهبله، حق با  های ی دیگری باقی نمانده ا

 «شود و هیچ قصد ندارم منتظر بمانم دستگیرم کنند.تر میدام در اطراف من تنگ

 «فاداری برای امپراتور باشید.مهمترین نقشی که شما بر عهده دارید، آن است که خدمتگزار و»ناظر گفت: 

از آن مهمتر، نقش من به عنوان کاهن بزرا است. با دستگیر شدن من کل سازمان ایلوپرستان از هم خواهم »گفتم: 

 «پاشید.

نگران نباشید، حتا در آن حالت هم جایگزینی که بعد از شما به قدرت برسد خواهد توانست راهتان را ادامه »گفت: 

ها برسد، دیگر هیچ چیز نخواهد توانست گسترش آیین شما دهد. گذشته از این، وقتی ژنوم هورپاتها به دست خوتای

ست که را مهار کند. به این امکان فکر کنید، تمام نژادها و ت ستید. این آرمان آنقدر بزرا ا مام تمدنها ایلو را خواهند پر

 « ارزش فداکاری شما را داشته باشد.
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خواهم موقع در بزرا بودن این آرمان شکی نیست. اما من قصد ندارم انجامش را به دیگری واگذار کنم. می»گفتم: 

شته از این، چه ک شنوم. گذ شم و بوی پیروزی را ب تواند در غیاب من رهبری فرقه را بر عهده سی میتحقق یافتنش با

 «بگیرد؟

شده. با  سش مطرح  شمندی بود و انگار حدس زده بود چرا این پر سخ دادن کمی مکث کرد. موجود هو پیش از پا

ست من بر نمیاش این بود که فکر میاین وجود جواب داد و با این کار مرا نگران کرد. معنی آید، کرد دیگر کاری از د

کنم ارباب بتواند بعد از رفتن شما به خوبی فرقه را هدایت کند. گمان می»شاید هم حق داشت. با خونسردی گفت:  و

 «برند.دازیمداهای نجس به خوبی از او فرمان می

ند. گفتم:  که برای لحظاتی نیروی ژالتین را عقب را نه زد  هد »خشيييمی در مِز دومم جوا باب؟ او هرگز نخوا ار

 «قش را ایفا کند. او فقط یک جنایتکار خشن است. نه چیزی بیشتر.توانست این ن

به هر حال، راه دیگری باقی نمانده است. ژنوم هورپاتها باید هرچه سریعتر از همستگان خارج شود و »ناظر گفت: 

 «تر از آن هستید که بتوانید این کار را بکنید.شما شناخته شده

. اگر این برنامه درسييت اجرا شييود، من در قالب سييرگردی که با موفقیت ام را برایتان شييرح دادمنقشييه»گفتم: 

توانم همراه خودم ژنوم هورپات را هم ببرم. چه کسييی به من ایلوپرسييتان را نابود کرده به ارمشييتگاه خواهم رفت. می

شبکه شان دارد. حاال فرت کنید نابود کردن  شهرتی درخ سرگرد همین طوری هم  ستان و ی ایلوشک خواهد کرد؟  پر

سی جرات می ضافه کند. چه ک ست فتوحات خود ا شوی قدرتمندی مانند کابال را هم به فهر ستگیری مورا کند او را د

 «برای جاسوسی در قلمرو امپراتور شایسته نداند؟

سادگی»ناظر به فکر فرو رفت و گفت:  شما میبه این  ی خواهید بانفوذترین تاجر هوادار فرقه را قربانها هم نیست. 

شه شدن نق شرایطی که احتمال اجرا  سالم به در ببرید. آن هم در  ست. ژنوم هورپاتها کنید تا خودتان جان  تان اندك ا

 «ارزشمندتر از آن است که با این برنامه به خطر بیفتد.
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م ام به آن تاجر ابله بسيييپارم تا تمانه، من قصيييد ندارم ژنومی را که با این همه زحمت به دسيييت آورده»گفتم: 

 «افتخاراتش را به اسم خودش ثبت کند. نقشه به همین ترتیب که گفتم اجرا خواهد شد.

ناظر ناگهان برخاست. حالتش طوری بود که تمام حاضران در تاالر از وحشت یخ کردند. وقتی شروع کرد به سخن 

کاهن، گویا   شييود. گفت:گفتن، صييدایش چندان سييرد و سييوزنده بود که حس کردم عصييبهایم یکی یکی کرخت می

شود. شما هم ی خورشید ارمشتگاه در همستگان هستم و هرچه بگویم همان میاید. من نمایندهموقعیت مرا از یاد برده

لوحانه اسييت اگر فکر کنید با قربانی کردن این و آن به عنوان خدمتگزار امپراتور باید دسييتور مرا اطاعت کنید. سيياده

امنیت را به دسيييت آورید و ژنوم را به قلمرو امپراتوری منتقل کنید. من باید در این  یتوانید اعتماد روسيييای ادارهمی

شما ابالغ می سیاب بیفتد، و مورد تصمیم بگیرم، و این تصمیم را همین االن به  شد تا آبها از آ شما پنهان خواهید  کنم. 

 «اهی پیدا کند.دهید تا برای خروجش از این سیاره رژنوم را هم فورا به کابال تحویل می

اش نگاهی تند و تیز به من انداخت که شيياخکهایم را به لرزه درآورد. لحنش به قدری بعد هم از زیر تاریکی خرقه

آمرانه بود که من و غامباراك و سيييایر حاضيييران در برابرش کرنش کردیم. من چاپلوسيييانه بازوهایم را دراز کردم و 

 «بسیار خوب، گویا بحث دیگری باقی نمانده باشد.»گفت: ی ردایش را به عالمت اطاعت فشردم. گوشه

با حرکتی ناگهانی برگشت و به سمت در تاالر پیش رفت. وقتی از تاالر خارج شد، آهی از سر آسودگی کشیدم و 

 بسیار خوب، امر ناظر را که شنیدی؟ ژنوم هورپات را برای بارگذاری حاضر کن. اما تا وقتی فرمان»به غامباراك گفتم: 

 «ای، آن را به کابال تحویل نده.مستقیم مرا نشنیده

شد. بر تخت  شل زنان از تاالر خارج  شل  شم بر هم زدنی روی بدنش جمع کرد و  غامباراك موهایش را برای چ

فوری به نزد مالکوسييی که در عملیات دسييتبرد به بانک حضييور »شييناور خود تکیه زدم و به یکی از دازیمداها گفتم: 

ای نشيياندار چسييبانده گو هدفی را که برایش تعیین کرده بودم، نابود کند. بگو به پایین ردایش فرسييتندهداشييت برو، ب

 «شده...
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 رگا -ده ساعت پیش از پايان -هجده روز بعد

 

 «نه قربان، اطمینان دارم که خودِ ناظر بود. قبال او را در همستگان دیده بودم.»دازیمدا کمی تردید کرد و بعد گفت: 

ارباب، »ى مردمش گفت: و با لحن شيييکسيييته و ابلهانهجمع ما نزدیک شيييد  یکى از باسيييوگاها بهدر این هنگام 

 «هاى زیاد در معبد. رئیس قرمز بد. رئیس قرمز بد...مولوك

سو  سو و آن  سربازان مولوك، جنگجویانى نبودند که بدون دلیل به این  شتم.  کمى جا خوردم، انتظار مهمانى را ندا

 گفتند؟یعنی غامباراك و دستیارانش درست می اده شوند.فرست

 «نگفتند چه کار دارند؟»پرسیدم: 

نه، »کرد گفت: اش با نفیرى خارج مىى مرگبار بینىباسييوگا گردن درازش را خم کرد و در حالى که هوا را از تیِه

 «هاى زیادِ قرمز، با حرفهاى بد!ارباب، مولوك

زنان به ی ناظر تلف نکردم. بال. پس وقت خودم را با پرسيييش دربارهفیدترى بگویدکه باسيييوگا چیز م امیدی نبود

 «آنها را به دفتر کار من بفرستید. در آنجا با ایشان مالقات خواهم کرد.»گفتم:  سمت معبد رفتم و به غامباراك

 

اما منطق مِز دومم نیرومندتر بدون این که منتظر بمانم، به سوى سالن مرکزى بال زدم. مِز اولم کمى دلواپسى بود، 

 کرد.موردى را مهار مىاز او بود و هرنوع واکنش عاطفى بى
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ى این . شعلهسوختندمیهایى بر دیوارها دفتر کار من اتاقى وسیع و بزرا بود که سقفى بسیار بلند داشت و مشعل

باز مولوك بلند قد و تنومند را وقتى وارد شييدم، دو سيير کرد.برای روشيين کردن محیط کفایت میها به زحمت مشييعل

سالح سوى هایى آمادهدیدم که با  شلیک در دو  ستادهدر ورودی ى  سیدن من آنجا بودند، و این به ای اند. آنها پیش از ر

شيان یکه خوردم، اما ام وارد آن بخش شيده بودند. با دیدنآن معنا بود که پیش از رسيیدن پیِام باسيوگا و بدون اجازه

ترین ى چه کسى وارد مقدسبا اجازه»با خشم پرسیدم:  .زنان پیش رفتمبه روى خودم بیاورم همچنان بال بدون این که

 «اید؟بخش معبد شده

ها که بدون تزلزل بر جاى خود ایسييتاده و نوك پرتوافکن باریکش را به سييویم نشييانه گرفته بود، یکى از مولوك

 «ا بمانیم.عالى جناب، ما مأموریت داریم در همین ج»گفت: 

قرار ما  افقت مرا جلب کنید.وبراى چه؟ اینجا قلمرو اقتدار من است و شما باید براى انجام هر دستورى م»پرسیدم: 

 «با فرماندار چنین است.

 «گیریم. عالى جناب.مان دستور مىما تنها از رئیس مستقیم»همان مولوك گفت: 

شتم،  ست و وقتى برگ سرم برخا شت  هایى منظم و ها را دیدم که با گامصفى طوالنى از مولوكصداى پاهایى از پ

ى شلیک بود. کمى مکث کردم تا صداى برخورد ى همه آمادهباصالبت وارد شدند و در گوشه و کنار ایستادند. اسلحه

 هاى نیمه مرطوب خاموش شود.برا مانندشان با سنگفرشپاهاى پهن و گل

 «چه کسى رئیس این گروه است؟»بعد گفتم: 

 «ى این گروه هستم...من فرمانده»حک شده بود گفت: مانندش پوست زرهیکى از آنها که تزئینات سروانى بر 

 »جناب.عالى...» و بعد از مکثى معنادار اضافه کرد: 

ستم. اینجا هر کارى باید با اجازه»گفتم:  ست و من کاهن اعظم ه ستان ا صورت بگیرد. در اینجا معبد ایلوپر ى من 

 «تان در اینجا چه توضیحى دارید؟حضور بى موقعمورد 
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جناب. یک جاسوس خطرناك در این معبد پناه گرفته است و ما از سوى فرماندار مأموریتى ویژه داریم عالى»فت: گ

 «ایم.ما براى دستگیر کردنش فرستاده شده

شد و گفتم: کمى خیالم راحت صاتش را به من بدهید تا پی»تر  شخ شما تحویلش خوب، کافى بود م دایش کنم و به 

 «دهم.

ى ضدجاسوسى امپراتورى هستم، و او خود ى ادارهمن در اینجا تحت امر یکى از مقامات ویژه»افسر مولوك گفت: 

 «به زودى نزد شما خواهد آمد و توضیحاتى را در مورد مأموریت ما خواهد داد.

شناور بودم، کمى ارتفاع گرفتم سرم هم. در حدهمان طور که در هوا  سرِ مولوكی که  ها تراز و حتا کمی باالتر از 

بسييیار خوب، اما من کارهایى دارم »گفتم:  آمیز بود،ها توهینقرار گرفت. بعد از همان موقعیت که شييدیدا برای مولوك

 «شان در همین جا شما را خواهم دید.که باید به آنها برسم. بعد از انجام

که لحن صيييدایش تِ بدون این  فت: مولوك  ند گ یت داریم از ورود و خروج هعالى»ییر ک مأمور ما  ناب،   مهج

 «جلوگیرى کنیم.

شدم. مى شتش، و خرطوم فنرمانندش خیره  شمان مرکب در شخص بود. به چ ستم چون و چرا منظورش کامال م دان

سرباز مولوك نتیجه سئول تمام»اى ندارد، اما با این وجود گفتم: کردن با یک  شما م ضررهایى خواهید  در این صورت 

 «بود که در اثر تأخیر در انجام مأموریت من متوجه منافع امپراتورى خواهد شد.

بله، دوست عزیز، ما مسئول این »گفت: مولوك چیزى نگفت، اما صدایى عمیق و آرام را از پشت سرم شنیدم که مى

 «پیامدها خواهیم بود.

 سالن شده بود، از حیرت بر جاى خود خشک شدم. برگشتم، و با دیدن موجودى که بدون سر و صدا وارد

صویرى انتزاعى از رویایى دیرهنگام،   شد دفتر مرکزى جمهورى، مانند ت ستاده بود و کومات ، مأمور ار روبرویم ای

ردایی که آن را بارها بر تن ناظر دیده بودم. با این تفاوت که حاال دیگر در رداى سييیاهش فرو رفته بود. ای مثل سييایه

 اش در ظلمتی مخوف فرو نرفته بود. ابش را بر سر نکشیده بود و چهرهنق
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ام. عالى جناب، سييرگرد، یا شيياید بهتر باشييد با نام گویا شييما را دچار حیرت کرده»وقتى شييگفتى مرا دید، گفت: 

 «ترى صدایتان کنم،... مرد تنها.دقیق

 

اى کوتاه، مِز اولم از حالت بهت بیرون آمد و توانسييتم بار دیگر واکنشييى سيينجیده نشييان دهم. گفتم: پس از وقفه

 «فهمم.منظورتان را نمى»

شجاعانه و »کومات  گفت:  سیار  شما ب شک کنم، تالش  صحت گفتارتان  سین اجازه بدهید در  بود. اما برانگیز تح

 «افسوس که به این شکل ناکام ماند.

 «کنم باید بیشتر توضیح دهید.گمان مى»همچنان خود را نفهمیدن زدم: 

اش ى ارغوانى و چروکیدهکومات ، مردمک عمودى و نازك چشمان نافذش را به من دوخت و در حالى که جمجمه

 ى امنیتبسيييیار خوب، پس برایتان توضيييیح خواهم داد، شيييما سيييرگردِ اداره»کرد گفت: را کمى به جلو متمایل مى

 «اید.ى ایلوپرستان برگزیده شدهجمهورى هستید و حدود سه ماه است که به عنوان مسئول پیگیرى پرونده

ستم. اما این چیزى را تِییر نمى»گفتم:  سرگرد ه صمیم بله، من  ستان، و باالترین مقام ت دهد، من کاهن اعظم ایلوپر

 «گیرنده در مورد این فرقه هم هستم.

ى ژالتین به آخرین دانم که براى پیشيييگیرى از بروز خطر در مورد پروندهانم، همچنین مىدبله، مى»کومات  گفت: 

 «اید.تان گمارده شدهمأموریت

 «ى کافى خوب عمل کرده باشم.کنم در این مورد به اندازهبله، و فکر مى»گفتم: 

 «اما چیزى در این میان وجود دارد که از آن آگاه نیستید.»گفت: 

 «آن چیز...؟و »پرسیدم: 

 «این است که من شما را براى این کار انتخاب کردم....»گفت: 
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شت، اما هنوز باورم نمی شد. ی بیشد او همان نمایندههرچند ردای ناظر را بر تن دا ستگان با رحم امپراتور در هم

 «کند.ما حمایت می کردم ناظر همان کسی باشد که در دفتر مرکزی ازخوب، از دیدنتان خوشحالم، فکر نمی»گفتم: 

ضویت در دفتر مرکزی و دارا بودنِ مقام ناظر همان »اى تلخ گفت: کومات ، با خنده شته از ع ضمن گذ آه، بله، در 

ستاده بودید گریخت. مالکوس سی که فر ستم که از چنگ مالکو سی هم ه شنک شان در برابر درد ها بر خالف ظاهر خ

ستند. مجبورش کردم برایتا ست. احتماال از دریافت آن زیاد مقاوم نی سانده ا ستد که ماموریتش را به انجام ر ن پیام بفر

شکنجه  سی بود که موگایِ بانکدار را  ستی، او همان ک ستاد. را شدید. آخرین پیامی بود که در عمرش فر سوده خاطر  آ

 «کرده بود، نه؟

شی شنیده بودم. می اند، زیادشان احترام زیادی قایلها برای همنوعاندر این مورد که موگای ستم مالکوسِ وح دان

شده. با دلهره دریافتم که کومات یا همان ناظر از  سر بانکدار آورده عقوبت  سختی به خاطر بالیی که  پیش از مردن به 

شاید اگر مِز او هم زیر تاثیر ژالتین کار می ست.  ستفاده از آن موگای آگاه ا ضرورتهای کرد، مینقش من هم در ا شد 

ی لخت و ارغوانی موگای هیچ اثری از انگل ژالتینی ا دستاویز قرار داد و این کار را توجیه کرد. اما بر جمجمهسیاسی ر

 شد. دیده نمی

با این وجود از دیدار با شما خوشحالم. همیشه دوست داشتم هویت ناظر مرموز را بدانم. »گفتم:  با خونسردی  

  «اید؟جا آمدهفهمم براى چه با این سربازان به ایننمى

شما آنقدر به خودتان مِرور بودید که »گفت:  شده بود. اما  شدار داده  شما ه در مورد خطر مرد تنها پیش از این به 

 «پنداشتید.اهمیت مىتان را بىتمام هشدارهاى دوستان

 «البد انتظار داشتید بستن یک بمب به بدنم را بپذیرم و به یک جاسوس عادى اعتماد کنم؟»گفتم: 

سى که در جبهه»فت: گ ست، و اعتماد کردن به ى ما مىک شمن هم یک مأمور امپراتورى ا سرزمین د جنگد، حتا در 

  «اى است.او کار شایسته
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دهد. شييما انتظار اش را به دسييت یک موجود ناشييناس دیگر نمىهیچ موجود هوشييمندى این طور زندگى»گفتم: 

 «و کلید انفجارش را هم به دست ناظرِ مرموز بدهم.خودم را به بمبی متحرك تبدیل کنم داشتید 

 «رفتید.اگر این کار را کرده بودید، هرگز لو نمى»گفت: 

 «و حاال زنده نبودم.»فتم: گ

شما کامال معقول بود، و فکر مى»گفت:  ست. کار  صلى ما این بوددقیقا. نکته در همین جا که توانایى  کنم خطاى ا

 «دیم.مِزى شما را دست کم گرفته بو

  

 مورانا
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 همستگان -دويست و دوازده روز پیش از پايان -ودوازده روز قبلدويست

 «یعنى خطر مرد تنها این قدر مهم است؟»گفتم: 

 «جناب.بله، عالى»هاى بلند بود، گفت: با ریش ناظر که کینشاریى مخصوص فرستاده

 «کنى؟ حرفهایش به نظرت شبیه هذیان نیست؟تو چه فکر مى»رو به غامباراك کردم و پرسیدم: 

 «راستش پیشنهاد عجیبى است.»غامباراك کمى این پا و آن پا کرد و گفت: 

ستاده با کمى ناراحتى گفت:  ساگمان مى»فر شنا شم. من به کنم مدارك کافى براى  شته با یى هویتم در اختیارتان گذا

 «طور مستقیم مأموریت دارم تا شما را در برابر خطر مرد تنها محافظت کنم.

شکل غیرمعمولى دارد. مى»گفتم:  ستم کنترل از راه دور را به بدنم زنجیر کنم  باخواهى یک بمب این محافظت  سی

 «بعد هم انتظار دارى این کار را نوعى محافظت تلقى کنم؟ .نىتا هروقت که الزم شد بتوانى از دور مرا منفجر ک

ى باالى هایى از کنجکاوى و سودظن در بین افسران ردهشما در خطر بزرگى هستید. ناظر خبر داده که نشانه»گفت: 

شما هر روز داداره شف کنند.  شوید و انگل را ک ستگیر  شما د ست  ست. هر لحظه ممکن ا شاهده کرده ا ر ى امنیت م

شم ورزیده و مراقبِ تعداد زیادى از همکاران شه امکان رخدادهاى غیرمنتظره وجود مىفعالیت تان برابر چ کنید و همی

 «دارد.
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 «خواهید در صورت لو رفتن من، با این بمب منفجرم کنید؟و شما مى»گفتم: 

و مرتب در جریان مکالمات شما  اى را به شکم شما متصل خواهیم کرد،نه لزوما. فرستنده و گیرنده»کینشار گفت: 

سایر همکاران شتبا  شوند و بازدا شکوك  شما م صورتى که به  تان کنند، این امکان را خواهید تان خواهیم بود. در 

 «داشت که با نشان دادن بمب وادارشان کنید رهایتان کنند...

بدیل خواهیم... »حرفش را تکمیل کردم:  خار ت به ب ند، همگى  هاد  و اگر قبول نکرد که پیشييين ید  شيييد. قبول کن

کند بیشتر کنم باید اصوال در مورد خطرى که مرا تهدید مىاید. فکر مىخوشایندى براى پیشگیرى از خطر برایم نیاورده

 «ترى براى بیرون آوردن من از موقعیتهاى خطرناك ابداع کنید.فکر کنید و روش مالیم

شار گفت: ک سئله»ین ست. اگرفقط م شما مطرح نی شکلى آن را بى ى  شف کنند و بتوانند به  سرتان ک اثر انگل را بر 

شد. در این حالت تمام اطالعات مربوط به فرقه را در مِزتان حفظ خواهید کرد،  شما به مرد تنها تبدیل خواهید  کنند، 

 «تواند براى کل طرح بسیار خطرناك باشد.و این مى

 «نخواهم داد.بله، متوجهم، و مطمئن باشید دم به تله »گفتم: 

شمان بیرحم و بادامى شار چ جناب، من مأموریتى دارم و براى انجام دادنش عالى» اش را به من دوخت و گفت:کین

ام موافقت خواهید کرد. حاال لطفا ام. به من گفته بودند شيييما با کارگذارى تجهیزاتى که به همراه آوردهبه اینجا آمده

 «ام، تمرد کنید؟تورى که به طور مستقیم از سوى امپراتور آوردهخواهید از دستر بفرمایید، مىصریح

بله. تا موقعى که این دستورات به نظرم منطقى نرسد، در اجرایشان به شما »ردایم را روى بدنم محکم کردم و گفتم: 

آنقدر اطمینان کنید خطرناك باشيييد، و به زیرکى خودم کنم مرد تنها تا آن حد که ادعا مىکمک نخواهم کرد. فکر نمى

 «مطمئن باشید اگر لو بروم و دستگیر شوم، راهی برای رهاندن خود خواهم یافت. دارم که از دستگیر شدن نترسم.
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 رگا -ز پايانهشت ساعت پیش ا -دويست و دوازده روز بعد

 «کردید.روى مىزیاده خطر مرد تنهاشما همیشه در مورد »گفتم: 

 «با این وجود شما لو رفتید، و تبدیل به مرد تنها شدید.»گفت: کومات 

  

  

 سنگان
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 همستگان -پیش از پايان هفده روز -هفده روز قبل

 

بر  کالهخودم را گناهم. من کاهن نیسيييتم. بگویید آرتیمانو فکرم را بخواند. یا اگر الزم باشيييد،من بی»فریاد زدم: 

 «اثبات کنم. دارم تا حقیقت را برایتانمی

سمت کالهخودم بردم. بازوهای نیرومندم از فکر آنچه که باید انجام می ستانم را به  شه افتاده بود.  دادم بهبعد، د رع

ی کندن چشمهای ام. حرکتم را برای چشمهای متحرکم رسیده بود، که ناگهان حس کردم فلج شدهبازوهایم تازه به پایه

 .و حاال خودم هم از این انگیزه دستخوش شگفتی و سردرگمی شده بودم متحرك و خودکشی انجام داده بودم

فشاری که  سعی کردم بالهایم را بگشایم، اما گویی در دریایی از سرب شناور شده بودم. عضالت بازویم از شدت

ی چشمهای ایهکرد. برای خودکشی و از جا در آوردن پسوخت. اما حتا یک ذره حرکت نمیبر آن وارد آورده بودم، می

با کرد. ست کار میام. ذهنم هنوز روشن بود و درفهمیدم چطور فلج شدهام به نیروی زیادی نیاز نداشتم. هیچ نمیساده

بود که با  هیچ کس سالحی فلج کننده در دست نداشت. تنها موگای پیرچشمان مرکبم به حاضران در اتاق خیره شدم. 

یگران قدرتی توانایی فلج کردن د»اال گرفته بود. ویسييپات لبخندزنان گفت: لبخندی معنادار، دسييتش را به سييوی من ب

 «ذهنی است که تنها برخی از نخبگان موگای به فوت و فن آن تسلط دارند.

. بعد گفت: اى فلج بر زمین پهن شييده بود را با دقت بررسييى کردویسييپات در مقابلم زانو زد و بدنم که مثل الشييه

 «خواهید حقیقت را انکار کنید؟، کاهن بزرا، هنوز هم مىسرگرد، یا بهتر بگویم»

دهانم خشييک شييده بود و تمام غدد بدنم از کار افتاده بود. به طور ناخودآگاه چند موج از بوى نشييانگر هشييدار و 

خوشبختانه امکان خودکشى ندارید، و جز حاضران در این اتاق کس »خطر را ترشح کردم. ویسپات برخاست و گفت: 

تان کشييته شييوید هم کم اسييت. به زودى تان خبر ندارد، پس امکان این که توسييط همکاران قدیمىدیگرى از لو رفتن

نگل مان درست بوده باشد، و اگروه پزشکىِ متخصص برداشتن انگل از سرتان به اینجا خواهند رسید. امیدوارم حدس
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ست بار دیگر جایگاه قدیمى سرگردِ عزیز، خواهى توان صورت،  شد. در این  ات را در از انواع قدیمى و غیرخطرناك با

 «هاى ناخودآگاهت را جبران کنى.ى امنیت اشِال کنى، و تا حدودى خیانتاداره

ى کمى صلهبود که در فا شوم. آخرین چیزى که دیدم، پاها و دم تنومند ویسپاتس کردم که به تدریج بیهوش مىح

شیده مى سیار کند و غیرطبیعى بر زمین ک سرعتى ب شمان آرتیمانوى واژگوناز من با  آویخته از  شد، و برقى که از چ

 تراوید.سقف به بیرون مى

  

 هوبار
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 رگا -ساعت پیش از پايانهشت  -هفده روز بعد

 «دانید.پس شما همه چیز را مى»نفس عمیقى کشیدم و گفتم: 

بله، همکارانم در دفتر مرکزى با مهارت زیادى حقایق را از همه پنهان کردند، اما باالخره نتوانسيييتند »کومات  گفت: 

تى موضييوع را مخفى نگه دارند. به محض خبردار شييدن از عمل جراحى کوچکى که روى مِزتان انجام گرفته، مأموری

ست به  شما را تعقیب کردم. از گروتا شدم. پس از آن گام به گام  شیدم و به قلمرو امپراتورى وارد  ویژه براى خودم ترا

هاى خودکار اید. وقتى دیدم از امپراتور پیکبعد ردتان را گم کردم. تا این که خبردار شيييدم به دربار دعوت شيييده

ست کرده سوى رگا درخوا ستادن اطالعات بایگانى اید، حدس زدم که گام بعدىآمدهاید و بدون صرف وقت به  تان فر

ى دانید، دوست من، شما یک بمب متحرك واقعى هستید. اطالعاتى که در فرقهایلوپرستان به جمهورى خواهد بود. مى

 «هاى سیاسى بزرگى شود.تواند باعث بحراناید مىتان انباشتهجالب توجه

زیرکى زیادى از خودتان نشيييان »اعتراف کردن به حقایق وجود ندارد. پس گفتم: رسيييید هیچ راهى جز به نظر مى

 «ها موضوع برمال شود.زدیم به این زودىاید. حدس نمىداده

شييد. ژنوم هورپاتهایی که ها این قدر مرموز نبودند، خیانت شييما خیلی زودتر فاش میاگر خوتای»کومات  گفت: 

 «نه؟ اید، جعلی است، مگربرایشان برده
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سخه»گفتم:  ست که در موزهبله، ن ست خورده و ناقص از اطالعاتی ا ستگان در اختیار همه ی مردمای د سی هم شنا

 «شود کرد.قرار دارد. با آن کاری نمی

ها با دسييتگاه اداری امپراتور ارتباط مسييتقیم ندارند، درسييت بود. حدسييتان در مورد این که خوتای»کومات گفت: 

 «گردند تا معیوب بودن ژنوم هورپاتها را خبر بدهند.رند دنبال سفیری شبیه به شما میاحتماال حاال دا

کردم زنده باشيييید. راسيييتش را بخواهید، بعد از آن که یکی از همنوعانتان مرا با ذهنش فلج کرد، فکر نمی»گفتم: 

گذاشييتم. ناخوشييایند کنار می حدس زدم که مالکوس در ماموریتش موفق نشييده، اما همیشييه این را به عنوان احتمالی

 «ی اولم نداشتم.راهی جز دنبال کردن همان نقشه

شگرانه گفت:  ستای ست که ایفا کردید. »کومات  شهایی ا شدنِ نق ست  ست، چفت و ب چیزی که برایم خیلی جالب ا

ستید و با وفاداری  شما کاهن ه شتند  ساالران مولوك هنوز اعتقاد دا شتگاه رفتم، دیوان کنید. کامل عمل میوقتی به ارم

ستگان پرورده بودید خیلی کامل و بی سرگردی فریب خورده روایتی که در هم نقص بود. چه راهی بهتر از ایفای نقشِ 

ستها موفق می شده، که در نهایت در نابود کردن ایلوپر ستی فرقهشود؟ نکتهیا تهدید  شما به را تان را ی مهم آن بود که 

 «های مهمی بودند که به دست شما قربانی شدند.رباب و محقق و کابال مهرهدر همستگان نابود کردید. ا

هاى بنفش رنگ کارى ندیدم. در حالى که به چشيييمان فرتوت و پلکپس نیازى به پنهان بود. همه چیز تمام شيييده

شده بودم، گفتم:  سرمخواهى نمىلزومى براى معذرت»کومات خیره  شتن انگل بر  شما با کار گذا اى مرا به برده بینیم. 

دانم براى اراده تبدیل کرده بودید. طبیعى بود که بعد از خالص شيييدن از دسيييت این بختکِ ذهنى، هرچه را که مىبى

 «ام به کار بگیرم.جبران خطاهاى گذشته

 «در مورد کشتنِ آن موگای، اما، باید پوزش بخواهید.»ای از اندوه در صدایش گفت: موگای با رگه

زدم ناظر بله، موگای بانکدار، راهی به جز استفاده از او برای نفوذ به بانک ژنوم نداشتیم. هیچ حدس نمیآه، »گفتم: 

گذاشييتم. به هر حال، توزی شييما هم که شييده، او را از برنامه کنار مییک موگای باشييد، وگرنه به خاطر پرهیز از کینه

 «مرد تنها هستم و در این موضوع دخالتی نداشتم. فراموش نکنید که این کاهن بود که همنوع شما را کشت. من
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کومات براى اولین بار بعد از دیدار جدیدمان، تکان خورد و مشِول قدم زدن در سالن شد. حرکت گاز غلیظ داخل 

طوری حرف »به خوبى مشيييخص بود. بعد از کمى مکث، گفت:  هاى کلفت و قطورش، از زیر رداى سيييیاهشرا

 «یتی در قبال کردارهای کاهن بر دوشتان نیست.زنید که انگار مسئولمی

ها نقشی نداشتم. کرد، از انگلی عصبی ناشی شده بود. من در آن تصمیممگر چنین نیست؟ آنچه که کاهن می»گفتم: 

 «اراده تبدیل کرده بود.ژالتین مرا هم مانند سایر قربانیانش به عروسکی بی

ل را به همراه داشتید، قدرت سازماندهى و شخصیت معنوى بسیار نیست. شما در زمانى که انگ درستاین »فت: گ

ى هیجانات و افکار نیست. شما تمام چیزهایى را که نیرومندترى از حاال داشتید. انگل چیزى بیش از یک تقویت کننده

 «اید.کرد، از قبل در خود داشتهانگل برمال مى

سعى نکنید با این معماهاى روان»اعترات کردم:  شهنه،  شتى نق سانه ز شما با به کارگیرى شنا ستتار کنید.  تان را ا

کنید. من االن هویتى مشييخص و اندازى مىشييان دسييتترین دارایى نژادهاى هوشييمند، یعنى هویتها به مقدسانگل

 «کردم، به نوعى موجود دوشخصیتى تبدیل شده بودم.منسجم دارم. وقتى انگل را بر سرم حمل مى

 «اى از آن زمان دارید؟االن خاطره»ایستاد و گفت: کومات در مقابلم 

 «آورم.بله، مو به موى حوادن آن زمان را به یاد مى»گفتم: 

اى داشتید مگر زمانى که به انگل مبتال بودید چنین وضعى نداشتید؟ آن وقت هم هویت منسجم و یکپارچه» گفت: 

جاست که آن موقع طرفدار امپراتور بودید و حاال هوادار که به خاطرات سرگرد هم دسترسى داشت. تنها تفاوت در این

 «جمهورى هستید.

ستداللش خلع سالحم کرد. گفتم:  ولى من اولش طرفدار جمهورى بودم و انگل مرا به جاسوس امپراتورى تبدیل »ا

 «کرده بود.

ص به خودتان را هاى دور و درازِ مخصيييوها، باورها، و هدفکند؟ مهم این اسيييت که ارزشچه فرقى مى»گفت: 

کرد. حاال هم درست همان وضعیت را دارید، با این تفاوت که جمهورى را با داشتید، که شما را با امپراتورى متحد مى
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سش ى منسيجم خودِ واقعى شيماسيت؟ فکر نمىبینید. کدام یک از این دو مجموعهتر مىخودتان همخوان کنم این پر

 «پاسخى داشته باشد.

صبىهویتى که »گفتم:  ستگاه ع شبیه به انگل بر د شار چیزى  شده، این دلیلى کافى براى االن دارم، بدون ف ام ایجاد 

 «اصالت بیشترش نیست؟

ید را مىهایى که از کودکى دریافت کردهنه، چون همین االن هم فشيييار تمام آموزش»گفت:  بینم که بر مِزتان ا

کنید و تان را تولید مى، چندین حالت ممکن از هویت شخصىکند. شما، مثل تمام موجودات هوشمند دیگرسنگینى مى

شار نیروهاى محیطى در یکى از این حالت شتن هاى ممکن آرام و قرار مىدر نهایت زیر ف گیرید. گاهى چیزى مثل گذا

به عنوان کند، و همیشه هم همان وضعیتى که در آن هستید را یا برداشتن انگل شما را از حالتى به حالت دیگر وارد مى

 «هایم را تجربه خواهید کرد.کنید. به زودى خودتان درستى حرفتان فرت مىخودِ اصیل و طبیعى

 «منظورتان چیست؟»احساس خطر کردم و پرسیدم: 

 «اید. باید کم کم براى درمان به کارگاه ژالتین تشریف ببرید.ایم که شما بیمار شدهاعالم کرده»گفت: 

سیخ یال شت  سازى انگلهایم از وح ها ى نوآیینها را بر جمجمهشد. کارگاه ژالتین جایى بود که افراد ما عمل جا

 دادند.انجام مى

 «خواهید باز این بازى را تکرار کنید؟مى»گفتم: 

اید، و ما باید زیر و بم آن را شما قطعا برای انجام ماموریتی به قلمرو امپراتوری آمدهى دیگرى نداریم. چاره»گفت: 

شته شدنش به مرگتان منتهی ی جدیدتری از انگل را بر سرتان خواهیم گذاشت. نسخهانیم. این بار نسخهبد ای که بردا

سرگرد و مرد تنها در مِزهایتان باقی نگذارد. وقتی به تمام گناهاتان اعتراف کردید و راه  صیت  شخ شود و ردپایی از 

توانید تاوان کشتن د، شما را با دستان خودم خواهم کشت. این را میهای مرد تنها را برایمان فاش کردیخنثا کردن نقشه

 «آن موگای بیگناه بدانید.
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بابت کشييته شييدن آن موگای متاسييفم، همینطور بابت مرا هزاران موجود دیگری که ایلوپرسييتان به قتل »فتم: گ

 «رساندند.

برای اعدام به نزد من آورده شييدید، این طور دانم. اما وقتی که بار دیگر به کاهن تبدیل شييدید و می»موگای گفت: 

 «فکر نخواهید کرد. من همان کسی را خواهم کشت که مسئولِ قتل موگای است.

شارهبا گفتن این حرف  سیدند، همراهدو نفر از مولوك .اى کردا سویم حرکت کردند. وقتى به دو طرفم ر شان ها به 

سالن رفتم. مى سوى در خروجى  سبال زدم و به  ساعت دیگر بار دیگر از همین در عبور خواهم دان تم که بعد از چند 

آمیزم، طرح خواهم کرد. اما این ى خشونتهاى گوناگونى را براى منتشر کردن فرقهکرد و در همین اتاق بار دیگر نقشه

 خواستم.چیزى نبود که مى

 «ده است.یک پرسش دیگر باقى مان»ى در، به سوى کومات برگشتم و گفتم: در آستانه

 «بپرسید.»ها منتظر ایستادند. کومات پشتش به من بود، و بدون این که برگردد، گفت: مولوك

 «کنید؟شما مبتال به انگل نیستید. چرا براى امپراتور کار مى»گفتم: 

شت و  صوراتى که ما داریم، و باورهایى که از زمان تخمها را خیلى جدى گرفتهانگل»گفت: برگ ذارى گاید. تمام ت

تر از توانند انگل فرت شييوند. من نظم حاکم بر امپراتور را در درازمدت موفقکنند، به نوعى مىدر مِزهایمان فرو مى

دهم کنم در نهایت یکى از این دو قلمرو دیگرى را خواهد بلعید، و ترجیح مىدانم. فکر مىهرج و مرج جمهورى مى

 «ان چیره شود.ها بر کیهتمرکز و انضباط امپراتورى مولوك

 «اید.شما شکوفایی و سرزندگی تمدنهای قلمرو جمهوری را دیده»گفتم: 

 «و شما هم نظم و آرامش باشکوه قلمرو امپراتوری را.»گفت: 

همین حقیقت کوچک که رهبر امپراتوری در تولید ژالتین دخالت دارد و حاضييير اسيييت به هر قیمتی بر »گفتم: 

 «بودن این نظم است. کهکشان نفوذ یابد، نشانگر پلید
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کنید اید. فکر میشييما بیش از حد بازیگران جلوی صييحنه را جدی گرفته»خارهای روی سييرش را جنباند وگفت: 

سیون کیهانی و رهبر دورهامپراتور از کل این برنامه چیزی می خبر ای جمهوری از همه جا بیداند؟ او مانند رئیس فدرا

شید که هموار شته با ست. به یاد دا سیر حوادن را تعیین میهای کوچک و همه گروهها و دستها کنند. هدف هستند که 

ی آینده هستند، نه بازیگرانِ خوش ظاهر و مشهورِ نمایان. اند، آفرینندهانجمنهایی که از هوشمندان ناشناس تشکیل شده

 «شما به عنوان رهبر ایلوپرستان باید قواعد بازی را بهتر از این بدانید.

 «ی ایلوپرستان را خودِ امپراتور طراحی نکرده است؟ی فرقهپس که این طور، یعنی برنامه»گفتم: 

آید. البته که نکرده است. او بیش از حد جلوی چشم مردم است. ایفای نقشی بزرا از کسی مانند او بر نمی»گفت: 

که انجمنی از هواداران جمهوری کوشييیدند  اند. همان طوراین برنامه را انجمنی از هواداران نظم امپراتوری پدید آورده

ی دفتر کند؟ یا از نمایندهکنید ویسپات زیر نظر مستقیم رئیس فدراسیون کیهانی کار میآن را به هم بزنند. شما فکر می

 «گیرد؟ او هم عضو گروه مخفی دیگری است.مرکزی دستور می

جمهوری به آرمانهای مردم این قلمرو خیانت قدرت شيييما را فاسيييد کرده اسيييت. وگرنه این طور از دل »گفتم: 

 «کردید.نمی

کند که قبال خودشان فاسد شده سرگرد، قدرت فقط کسانی را فاسد می»با چشمان نافذش به من خیره شد و گفت: 

شت برای کیهان  سرنو ستم. دو نظم و دو  شما در زمانی که کاهن بزرا بودید، آرمانگرا ه شند. اتفاقا من هم به قدر  با

ی مکن است. یکی از آنها با هرج و مرج و کشمکشِ جمهوری همراه است و دیگری با صلح و آسایشِ اقتدارگرایانهم

صمیم داریم کاری  ست، و ت سودمندتر ا ست که دومی برای تمدنهای کیهانی  ستانم آن ا شخیص من و دو امپراتوری. ت

 «کنیم تا این الگو بر همه جا غالب شود.

 «اید.ها قرار خواهند گرفت را نپرسیدهى مولوكهایى که زیر سلطهگیرى نظر نژادهاى و تمدندر این تصمیم»گفتم: 
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فت:  ندى موقع تصيييمیم گرفتن نظر دیگران را نمى»گ قدرتم عههیچ موجود  هان از مجمو اى از پرسييييد. کی

اگر در این رقابت وارد نشوند  و افراد هاگیرندگان تشکیل شده، که در حال مبارزه با یک دیگرند، نژادها و تمدنتصمیم

 «اند.و منتظر نظرخواهىِ امثال من باقى بمانند، پیش از آغاز، بازى را باخته

 «گیری نظر شما را نپرسند.از این بترسید که سایر قدرتمندان هم به همین ترتیب هنگام تصمیم»گفتم:  

 ردم.نگهبان مولوك را در دو سویم تحمل کبال زنان از سالن خارج شدم و حضور دو بعد با دمی افراشته، 

  

 ايشالوم
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 رگا -ساعت پیش از پايان هشت -دقايقي بعد

ى شيييلیک رد هاى آمادهى بیرونى معبد گام نهادم، هنوز گیج و خسيييته بودم. هنگامى که از کنار توپوقتى به محوطه

مِز اولم را در چنگهای خود ناپذیر ام نزدیک شده بودم، و دریِى تحملشدم، به یاد آوردم که چقدر به اجراى نقشهمى

شرد شهمعلوم بود که هیچیک از مولوك .ف شتند. برای همین هم کسی به توپهای ها از نق ای که طرح کرده بودم خبر ندا

ی پرتاب شييک نکرده بود. هنوز بقایای جمعیتی از بومیان در اطراف دو توپ جمع شييده بودند و با هیجان منتظر آماده

سیار احمقانهی توپها کارِ محاسبهبودند تا رایانه ودم به آنها دستور بدهم ای فراموش کرده بشان را تمام کنند. به شکلِ ب

گشتم و توپها پس از آماده شدنِ توپها، آنها را شلیک کنند. تا چند لحظه بعد، با انگلی در زیر کالهخودم به آنجا باز می

 کردم.را از پیکها و پیام گرانبهایشان خالی می

ام را مات مِزهاى دو گانههاى کوها مسييخ شييوم. اما صييحبتدانسييتم که نباید اجازه دهم بار دیگر توسييط انگلمى

تر بود، به پذیرش حرف او تمایل اش در جریان ایفاى نقش کاهن برجسييتهآشييفته کرده بود. مِز اولم، که شييهودگرایى

از سيييوى دیگر مِز دومم با عقالنیت خطاناپذیر  .دیدداشيييت، و بازگشيييتن به نقش کاهن را چندان ناخوشيييایند نمى
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کرد و مرا از تسييلیم شييدن به سييرنوشييتى که در انتظارم بود، باز گوشييزد مىاش خطرات بردگى ذهنى را همیشييگى

 داشت.مى

ستم که گریختن از چنگ مولوكمى شم آنها، من نمایندهدان ست نبودند، در چ ى یکى از ها امکان ندارد. آنها ایلوپر

شده، و حاال باید براى تنبیه به نق شکارا طهنژادهاى مطیعِ امپراتورى بودم، که جرمى مرتکب  شود. آ شخص برده  اى م

سخ دهند شونت پا صال با آنها قابل و مى .آماده بودند هر تالش مرا براى فرار، با خ سرعت پریدن و قدرتم ا ستم که  دان

توانستند با اولین ی بدنم نداشتند. میبرای دستیابی به اطالعاتی که در مِزم وجود داشت، نیازی به بقیه مقایسه نیست.

سی میحرکت من با سخنانی که با قدرشنا سرم بگذارند و به  شکنند و بعد ژالتین را بر  گفتم، گوش لها و بازوهایم را ب

 دهند.

ستان زمختگروهى از موکالس ستان د سنت ایلوپر ضور مرا در خارج از معبد دیده بودند، به  شان را باال ها که ح

شان را لرزاندند و آوردند و  شمان ستادند. یک لحظهچ شدم آنها را به جان مولوك درود فر سه  سو ی همهها بیندازم. و

شتند. اما مىسابقهها به عنوان دشمنان مولوكرگا،  یانبوم دانستم که دو مولوك همراهم به سادگى همه ى درخشانى دا

ام را انجام نداده بودم. با وجود تمام را نابود خواهند کرد و شاید در این میان مرا هم از بین ببرند. هنوز مأموریت اصلى

هرگز کردم. عذاب وجدان مى هاى کومات به دلیل نقش مهمى که در انتشييار دین ایلوپرسييتان داشييتم، احسيياسحرف

شومدادم میاجازه ن شونت تبدیل  شدن از این نیرویم را براى زیرکی و تمام  ستبای. میبار دیگر به یک مبلغ خ رها 

 بسیج کنم. تنگنا

. بیابمهمچنان به راه خود ادامه دادم، چشمان مرکبم را با هوشیارى به اطراف دوخته بودم، تا بلکه بتوانم راه گریزى 

ستانهو سیرِ معبد تا ى جنگل، مولوكقتى در آ شد. اگر قرار بود م شودند و به هوا پریدند، امیدم به یأس تبدیل  ها بال گ

ها همچنان ارتفاع گرفتند و من هم ناچار ماند. مولوكکارگاه را از طریق هوا طى کنیم، هیچ بختى براى گریز باقى نمى

اى را خواستند با عبور از برهوت آسمان، هر نوع حیلهر جنگل فرار کنم و مىشان اوج بگیرم. نگران بودند دشدم همراه

 خنثا کنند.
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ى زیادى نداشت. در این با معبد فاصله. از راه هوا کارگاه ژالتین، ساختمانى بزرا و دور افتاده در وسط جنگل بود

هاى کابال تولید ى انگل که در کارخانههبندى شيييدهاى بسيييتهى فرقه بر پیاده کردن محمولهرتبهسييياختمان افراد عالى

کردند که تازه به اى بر سر کسانى جاسازى مىها را در عمل جراحى سرپایى و سادهکردند. این انگلشد، نظارت مىمى

یا قرار بود بگروند! مىفرقه ما گرویده بودند،  کند و هاى جدید انگل، در جمجمه نفوذ مىدانسيييتم که نسيييخهى 

 بنابراین دیگر امکان جدا شدنش از سر وجود ندارد. .خوردبا مِز گره مىهایش رشته

اى رنگِ سيييرمهفرشِ هرچه  شيييد.احتمال رهایی به نظرم کمتر و کمتر میرفتیم، همان طور که در جنگل پیش مى

کرد. نباید غلبه مى اولمبه بقا در مِز ى مِز دومم بیشتر بر میل ، ارادهشدزیر پایمان بیشتر گسترده میدرختان انبوه رگا 

صد امپراتور درآیم. بار دیگر به عنوان برده دادممیاجازه  ستانهاى در خدمت مقا صمیم گرفتم در آ ی کارگاه هوادارانم ت

ی چشمان متحرکم را از جا بکنم و خودکشی کنم. امید ضعیفی داشتم ها بشورانم و اگر الزم شد پایهرا بر ضد مولوك

از شيينیدن خبر مرا من، به یاد دسييتورم برای گسييیل پیکها بیفتد و توپها را به کار بیندازد. هرچند که غامباراك بعد 

 احتمال کمی داشت که سر خود چنین کند.

ى اى کارگاه را دیدم، یکى از بازوهایم را به زیر شييکمم بردم و ضييامن شييکافندهوقتى از دور سيياختمان اسييتوانه

ها به قدری از خودشييان مطمئن بودند که حتا مرا خلع سييالح هم نکرده بودند. بدم مولوكام را با آن فشييردم. لیزرى

ی دازیمداها های مِرور وارد کنم. در حالت عادی انفجار جمجمهآمد قبل از خودکشيييی زخمی هم به این مولوكنمی

ها هم کارگر است ش مولوكدانستم چنین انفجاری بر بدن زرهپوکرد. اما نمیترکشهایی کشنده را به اطراف پرتاب می

 یا نه.

 بواین متوجه ها هم مولوكبویی عجیب به مشييامم خورد. ، ای که بازویم شييکافنده را لمس کرددرسييت در لحظه

 ها و چشمان مرکب هوشیار آسمان را زیر نظر گرفتند.شدند، چون در هوا ایستادند و با شاخک
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اى از جانوران کوچک و پرنده، از خاستگاه صداها پدیدار شد. گلهای مبهم به بو افزوده شد. بعد، همهمهخیلى زود 

صورتى رنگ زیر پایمان باال مى شد، . وقتى این ابر نزدیکشبیه بودندآمدند. از دور به ابرى  شد تر  شکر معلوم  یک ل

 آیند.به سویمان میکامل از فارناژها 

ناژها موجودات که در درختان بنفش و یفار ند  مدن بود مه مت گل نی ندگى مىعظیم جن با وجود هاى رگا ز ند.  کرد

پرستیدند میخداى عجیبى را  .شان بر مبناى سنن سلحشورى و قهرمانى سازمان یافته بودشان، جوامعى کوچکاندازه

ست شهرهاى درختىگاهکه به درختانِ زی شت. خارج از قلمرو  شباهت دا صلحشان  جو بودند. شان مردمى آرام و 

ه بزرا از فارناژها به رهگذران، سيييابقه داشيييت، اما رایج نبود. گاهى این موجودات هنگام عبور ى یک گروحمله

ها پیش هم شدند. سالکردند و براى دفاع از قلمروشان بسیج مىشان احساس خطر مىهایموجودات پرنده از فراز شهر

ریان آن تمام فاناژهاى سيياکن یکى از درگیرى شييدیدى بین فاناژها و پادگان مولوك مسييتقر در رگا رخ داد که در ج

شان وارد کردند. گویا درگیرى شهرهاى درختى در نبرد با مولوك سنگینى هم بر ای شدند و در برابر تلفات  ها قتل عام 

شکل که یکى از خودروهاى امپراتورى به دلیل نقص فنى با یکى از درختان  شده بود. به این  شروع  شتباه  بر اثر یک ا

 برا آن را به آتش کشیده بود.  هایى از شاخ وا برخورد کرده بود و بخشمقدس فارناژه

سرباز  شنا بودندمدتى در رگا خدمت کرده  مولوكدو  با هم این را از آنجا فهمیدم که . و با خلق و خوی فارناژها آ

خیلى از آنجا فاصله شان ترین شهرچون نزدیکآن لشکر به ما کاری ندارد. مشورت کردند و به این نتیجه رسیدند که 

شدهشت. حدس آنها این بود که فارناژها برای مبارزه با رقیبان همدا سیج  شان ب سر راه ما نژاد صادف  سب ت اند و بر ح

 اند.قرار گرفته

شتندشدند، اما مهاجمانى که به ما نزدیک مى شدند  همچون ن. آناچنین نظری ندا سترده  تور بزرگى در اطراف ما گ

از این موجودات برخورد نکرده بودم. از دیدن هزاران بدن چنین پرجمعیت اى کردند. تا آن موقع با قبیله انمو محاصره

اى بزرا و سنگین شان جمجمهشدند، سرگیجه گرفتم. همههاى پوستى کوچکشان در هوا جا به جا مىدراز که با بال

سخت بدن شتند که تنها بخش  شاخى از بادا شانى و بینىشان بود. تزییناتى  شان بیرون زده بود، که به منقارى الى پی
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هایشان را رنگ کرده بودند شان به عالمت جنگ جمجمهداد. همهشان مىشد و ظاهرى خشن به چهرهخمیده ختم مى

سهو نیزه سلح بود. کی شتند که انتهایش به تبرى دو دم م ست دا شان به عالمت هاى زیر گلوى همههاى کوتاهى در د

 تیره شده بود.خشم 

ى شييهر مقدس من نماینده»: گفتبود، با زبان رسييمى رایج در رگا آراسييته یکى از آنها که سييرش را با رنگ سييبز 

 «تان برگردید.خواهیم که فورا مرشد و رهبر ما را آزاد کنید و بدون مقاومت به پایگاهفارناژ، از شما دو بیگانه مى

دانسييتم، فارناژها هیچ ارتباطى با ایلوپرسييتان نداشييتند و کردم. تا جایى که من مىبه سييختى بخت بلندم را باور مى

 شد. ن متصل نمىه آبژالتین شان طورى بود که اصوال دستگاه عصبى

سلیم نمىمولوك»گفت: زد به زبان معیار امپراتورى مىمولوکى که پیش رویم بال مى سیر باید شوندها هرگز ت . این ا

 «به جایى برده شود، دخالت شما به ضررتان تمام خواهد شد.

را حدس زد و  سييخنش محتوایمولوك هاى مولوك را نفهمیده، از لحن و حالت خشيين فارناژکه معلوم بود حرف

شیدر حالى که جیغ مى ى ناهماهنگ پر لهمان از هزاران هلهاش را باال گرفت. همه از او پیروى کردند و اطرافد، نیزهک

 شان را در پنجه فشردند و در هوا به حالت رزمى شناور ماندند. هاى بزرا و سنگینها هم تبرزینشد. مولوك

ها، اگر اوضيياع را بر خود تنگ ببینند، مرا خواهند کشييت. پس از فرصييت اسييتفاده کردم و با دانسييتم که مولوكمى

 زیر پایم پرواز کردم. توانستم، به سوى جنگلبیشترین سرعتى که مى

 ى فارناژها روبرو شدند.ها که متوجه گریزم شده بودند، به دنبالم پرواز کردند، اما با حملهمولوك 

 خونین شبیه بود.گرفتار شدن در گردبادی آنچه که پس از آن رخ داد، بیشتر به 

سوى جنگل فرود آمدم. پیمودممیرا اى هاى خمیدههایم جمع کردم و در حالى که منحنىتمام نیرویم را در بال ، به 

آمدند و در مسييیرشييان بارانى از اجسيياد فارناژها را بر زمین پیش مى غرانهایى پشييت سييرم، دو مولوك مانند غول

آموز و کوچک شيييبیه بودند، و با وجود ى عظیم آنها بیشيييتر به نوعى حیوان دسيييتریختند. فارناژها در برابر جثهمى

شکارشان شجاعت سته کشته مى آ سته د سمت عقب برگردانده بودم و حرکات متحرکشدند. من که چشمان د م را به 
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سالم به در ببرم. بعد از آن، یکى دو تا از فارناژها به ها دنبال مىمولوك شان جان  شلیک اول شدم از چند  کردم، موفق 

شان را هاى پرتوافکند که ناچار شدند تفنگشان زخم زدنها چسبیدند و آنقدر با نیزه بر دستانى طالیى مولوكاسلحه

 در هوا رها کنند. 

ى شييان آنقدر محکم بود که نیزهدیدند، زره خارجى بدنى فارناژها نمىها، به ظاهر آسييیب چندانى از حملهمولوك

سوراخ شیارها و  س مرا در شان مثل داهاى بزراکرد. در مقابل، تبرزینهایى کوچک در آن ایجاد مىمهاجمان تنها 

برد. همان جا در کمال تأسييف آمد و با هر حرکت دو سييه نفر از آنها را از بین مىمیان سييپاه فارناژها به حرکت در مى

ى تبرزین، اسييتخوان بودن بدن این موجودات ریز اندام حقیقت دارد. چرا که با هر ضييربهى بىمتوجه شييدم که شييایعه

کرد و مثل شان بود که شکل خود را حفظ مىپاشید و تنها جمجمه رنگ شدهشان مثل خمیرى نیمه مایع از هم مىبدن

 کرد.سنگى به زیر سقوط مى

سبزرنگها، به تدریج از لختهبدن مولوك سد فارناژها، و خون  شیده مىهاى ژله مانند ج ها فارناژ که شد. دهشان پو

ها حمالتى هم که به چشييمان مولوكبریدند. را می شيياهپرهایشييان ،ها فرو رفته بودنددر میان پرهاى بلند بال مولوك

شان مىمى شمانش کامال از بین رفته بود، داد. پس از مدت کوتاهى، یکى از مولوكشد، به تدریج اثر خود را ن ها که چ

شد و در جهتى  سیر خود خارج  شتباه از م اما  .رفتشکافت و پیش مىپرواز کرد. او همچنان با تبرزینش هوا را مىا

 .اش چندان کارآمد نبود که بوی مرا در آسمان ردیابی کندخرطوم زخمیکور شده بود و 

تر دانستم اگر کمى نزدیکآمد. هدفش رسیدن به من بود و مىجنگید و پیش مىمولوك دوم، همچنان با دالورى مى

شد و خواهد کرد. براى لحظاتى به نظر مى شود با تبرزینش مرا دو نیم رسید که مولوك در تالش خود کامیاب خواهد 

سیدن به  شکوهمندش به دور جنگل نابود خواهد کرد. اما در آخرین لحظهچتر درختان مرا پیش از ر ها مولوك با پیکر 

 در خرطومش فرو رفته بود. بسیار ى هاینیزهنمود و بیجان میسقوط کرد. به زمین هایى تکه پاره خود چرخید و با بال

شکر کنم. رهبرى که  ستادم تا از فارناژهاى فداکار ت بود، رنگ سبز سرش وقتى باالخره جنگ پایان یافت، در هوا ای

شده بود شته  صدها فارناژپرکرده بودند که همه براى پیروزى .در ابتداى نبرد ک کردند و شان هلهله مىحاال اطرافم را 
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هایم نداشييتند. وقتى شييور پیروزى در نجات دهندگانم کمى تخفیف یافت، از من براى شيينیدن صييحبتتمایل زیادى 

شييان بروم و از دادن هر نوع توضييیحى خوددارى کردند. از آنجا که راه دیگرى وجود نداشييت، از خواسييتند تا همراه

 د، پرواز کردیم.شهاى بنفشى که در افق دیده مىشان پیروى کردم و همگى به سوى جنگلخواسته

  

شهر پر درخت فارناژها پیش برویم، ولى جهت حرکت سوى  شتم به  سرزمینانتظار دا  شانمان تِییر کرد. از کنار 

. وقتى در این دشت کمى پیش جنگل بنفش قرار داشتى شمالى گذشتیم و به سوى دشتى مرتفع رفتیم که در حاشیه

 را جلب کرد.آسایى توجهم هاى آتشفشانى غولرفتیم، حفره

سایر نژادهاى بومى رگا، روابط چندان خوبى با مولوك شتند. با وجود این که رگا در نقشهفارناژها، مانند  هاى ها ندا

دانستند شد، اما همه مىته مىانسها درسمى و متون تبلیِاتى امپراتورى یکى از دنیاهاى مطیع و وابسته به قلمرو مولوك

شى سیاره وح سطح این  ست که تاب اطاعت از حاکمانى خودکامه مثل مولوكو خطرناكتر که  شته تر از آن ا ها را دا

هاى خونینى که به چیرگى ارتش امپراتورى منتهى شييد، رگا یک فرماندار مولوك پیدا کرد، اما این باشييد. بعد از جنگ

ستحکمى که در تنها قاره شدفرماندار در پایگاه م ستقر  شت م سیاره وجود دا ه بود و تا وقتى که اهالى بومى ى جنوبى 

 آوردند، کارى به کارشان نداشت. هاى مقیم آنجا پیش نمىمزاحمتى براى مولوك

شکارچیان خطرناکش، طورى هاى نفوذناپذیرش گرفته تا کوهشرایط طبیعى رگا، از جنگل شته از  هاى مخوف و انبا

شد. به همین دلیل هم ى چندان مطبوعى تلقى نمىلوك لقمهاى و استعمارگران موسیارهگذاران بینبود که براى سرمایه

ى سطح رگا، همچنان بکر و دست نخورده مانده بود و محیطى بسیار مساعد براى پناه گرفتن شورشیان و بخش عمده

 شد. دشمنان امپراتورى محسوب مى

ى با شورشیان و یاغیان همکارى ى نژادهاى بومبخش عمدهرگا شنیده بودم که مقامات مولوك مقیم از  مدتها پیش 

 پى بردم. ه به این سیاره پناهندشورشیانِ بود که براى بار نخست به ارتباط فارناژها و  موقع آن .کنندمى
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ترین مشکالتى که در رگا داشتیم، کردم، یکى از مهمدر آن زمانى که نقش کاهن اعظم را با صداقت بیشترى ایفا مى

سانههمین شورشیانِ نادیدنى و  ها یا معبدى از شدند و به پایگاهى از مولوكاى آشکار مىاى بود که گهگاه از گوشهاف

 شدند. هاى انبوه ناپدید مىدر جنگلبعد باز کردند و ایلوپرستان حمله مى

هاى نفت را بهترین اى سرزمین چشمهدر آن روزها، بحث زیادى در مورد مرکز تجمع شورشیان در جریان بود. عده

شهرهاى تونلناهگاه مىپ ستند، و گروهى دیگر از پایگاهى در زیر  شنیده ها حرف مىدارِ موکالسدان زدند. اما هرگز ن

 اى کرده باشند.هاى آتشفشانى اشارهبودم که به این حفره

 آمدند.ها فرود آمدم، گروهى کوچک را دیدم که به استقبالم ى یکى از این حفرهوقتى همراه فارناژها در کناره 

شييان بر چمنزار سييرسييبزى که در زیر مه سييبز، درخشييش مبهمى داشييت، فرود آمدیم. همانطور که فکر در مقابل 

سرکردهمى سى که مانند  شیان را در انتظار خود یافتم. با این همه، از دیدن ک شور شاپیش کردم، گروهى از  اى مِرور پی

 «ویسپات!»را بهم زدم و گفتم:  هایمآنها ایستاده بود، یکه خوردم. با خوشحالى بال

ست بلندمرتبهد شت و جنگو سبکى از جنس فوالد بر تن دا افزارهایى عجیب و غریب را به ام، که زره پولکدار و 

شوخى با همان لحن عامیانه خوب، رئیس، »اش گفت: ى قدیمىخود آویخته بود، با دیدنم دمش را به زمین کوبید و به 

 «چطورى؟

اه بلندش را در دفتر مرکزى اعتراف کرده بود، دیگر این عبارت را براى نامیدنم به کار نبرده بود. از وقتى که جایگ

 آور، و او با منقبض کردن عضالت گردن و فک باالیش. هر دو با سرخوشى خندیدیم، من با ترشح بوهایى شادى

  «ه کاهن اعظم تبدیل شوم.دوستان شجاع تو کامال به موقع سر رسیدند. نزدیک بود بار دیگر ب»گفتم: 

شانش را به من دوخت و گفت:  سرخ و درخ شمان  سپات چ سرت بیارن. خوب، همزدم حدس مى»وی چین بالیى 

 «؟طورهاوضاع چ

شدهدو مولوك نگهبانم تقریبا از بین رفتند. یکى»گفتم:  شته و دیگرى کور  شت ازکنم بتواند راه بفکر نمى .شان ک گ

 «.به زودى متوجه فرار من خواهند شدولی به معبد را پیدا کند. 
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 «ى ارسال شدن؟اطالعات آماده»پرسید: 

ی شييلیک شييده فقط پردازش گرانش رگا باقی مانده بود. توپها باید تا حاال آمادهبله، همه چیز آماده اسييت. »گفتم: 

 «.کار تمام استبرسد،  شان هم به مدار رگاکنند. حتا اگر یکىهر سه پیک اطالعات یکسانى را حمل مىباشند. 

 هتونها مىم، بایگانى ایلوپرستیشبموفق  هاکردم به این سادگىهیچ فکر نمى»ویسپات نفس عمیقى کشید و گفت: 

 «.همتالشى کن روامپراتورى  یى جاسوساتمام شبکه

شرط این که پیک»گفتم:  ست که باقی ها در مدار قرار بگیرند. تنها کارى که به  شوند. تا توپمانده این ا شلیک  ها 

 «مان را جشن بگیریم.توانیم موفقیتوقتى این کار را سر و سامان ندهیم نمى

هایى که به ظاهر شييبیه نواینجا. از هماومدم هاى تندروى ارتش جمهورى من با یکى از فضيياپیما»ویسييپات گفت: 

 «نیم.وجو برسبه  فضاپیما و باها ر. شاید بتونیم پیکیهى بازرگانهاى قراضهکشتى

سازى کردهپیک»گفتم:  ست. تازه، کومات از پیکها تر از دزدیدنشلیک توپها خیلى راحت م. االناها را در توپها جا

 «ها داشتیم باخبر بود.اى که براى پیکنقشه

 «کومات؟ منظورت همان  کوماتِ دفتر مرکزى است؟»ویسپات با تعجب گفت: 

 «اى...را زیاد شنیدهبله، احتماال لقب دیگرش »فتم: گ

 «؟، هانبذار حدس بزنم... ناظر»گفت: 

. به دنبال پیکها بگردد. غامباراك و فرار منخبردار شييدن از دقیقا. او این قدرها باهوش هسييت که به محض »گفتم: 

شود که پیکها می دانند و هرچه بدانند به او خواهند گفت. دیر یا زود متوجهی ایلوپرستان هنوز او را مقامی واال میبقیه

 «ایم.را در توپها بارگذاری کرده

سخه از اطالعات ریه اگر »گفت:  شى، مى ون شته با ضاپیماتوی  وناوتونیم دا ن از اینجا وکنیم و با خودم قایمن ومف

 «ببریمش.
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شه»گفتم:  شتیم را فراموش کردهنق ضاپیمااى که دا سیدن ف سالمت ر ، خیلى کم ى ما با این اطالعاتاى؟ احتمال به 

ستادن  شدن از جو رگا تمام ناوگان امپراتورى ما را دنبال خواهند کرد. تنها راهى که داریم، فر ست. به محض خارج  ا

 «هاست، درست مطابق نقشه.پیک

 «؟یچطور هولى آخ»ویسپات کمى فکر کرد و گفت: 

شودم و در حالى که اوج مىبال ست آى ما ندهاگذار کن. تنها برا براین کار را به من و»گرفتم، گفتم: هایم را گ ن ا

 «ند.دارکه هنوز از فرار من خبر ن

  

 خوتای
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 رگا -ساعت پیش از پايان پنج -سه ساعت بعد

شدن مقدمات کار، به سوى کارگاه ژالتین پرواز کردم و افرادم را در نقشه شده بود. به محض آماده  مان به خوبى طرح 

شته از موقعى که معبد را ترك کرده بودم نمى یاعتسآنجا یافتم. هنوز بیش از  سمان گذ سى از آنچه در آ شت، و ک گذ

شت.  صب نمیها دیده در اینجا اثری از مولوكبود، خبر ندا شت که قرار بوده مرا برای ن سی خبر ندا شود و بنابراین ک

اى به ظاهر یکى از راهبان دازیمدا که مدیریت کارگاه را بر عهده داشت را صدا کردم و قصهمجدد انگل به آنجا ببرند. 

شد سیل  سوى فرماندار به معبد گ سربازان مولوك از  سرهم کردم. گفتم که گروهى از  اند و احتماال همعقول را برایش 

شمنان فرقه شدم هایمان مىاى براى محدود کردن فعالیتى ما به دنبال بهانهزیر تأثیر بدگویان و د گردند. وقتى مطمئن 

ها را بردارد و به معبد برود و به یک موگاى که رئیس هایم را باور کرده، از او خواسيييتم تا گروهى از موکالسحرف

اى که در جریانش هستند، دچار شوك عصبى شده و اهن اعظم در جریان عمل جراحىهاست، خبر بدهد که کمولوك

 درگذشته است.

، به بخش بعدى رفتندها هم که جسييت زنان پشييت سييرش زنان در جنگل گم شييد و موکالسوقتى دازیمدا بال

شه شند که نق ستان با شان را متوقف کنند و منتظر گروهى از دو مان پرداختم. به کارگران باقى مانده در کارگاه گفتم کار

هاى مرا بر تنش کنند و اگر از جنگل خواهند آمد. به آنها گفتم جسيييد دازیمدایى را از ایشيييان تحویل بگیرند و لباس

ادعا کنند که جسييد به من تعلق دارد. اطمینان داشييتم که در نگاه اول، هیچ مولوك یا  سييربازان مولوك به آنجا آمدند،
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ام را از بدنم تواند یک دازیمدا را از دیگرى تشييخیص دهد. رداى بلند و تزیینات مخصييوص مقام مذهبىموگایى نمى

 ت کردم.جدا کردم و آنها را نزد ایشان گذاشتم و با لباس یک راهب معمولى به سوى معبد حرک

در آنجا آشييفتگى کاملى حاکم بود. سييربازان مولوك با آرایش منظم خود در اطراف بخش مرکزى معبد جمع شييده 

هاى ها و راهببودند و باسييوگاهاى درشييت اندام هم بدون ترتیب خاصييى در گوشييه و کنار پراکنده بودند. موکالس

ى این هاویه روى چهار پاى کوتاهش دیدم که در میانهاى غامباراك را دازیمدا حالتى سيييردرگم داشيييتند. براى لحظه

سعى مى ستاده و  صلى معبد جمع ای سامانى بدهد. خودم را میان جمعیتِ راهبانى که جلوى در ا سر و  ضاع را  کند او

 اى تنها گیر بیاورم. گشتم که غامباراك را در گوشهبه دنبال فرصتى مى .شده بودند، پنهان کردم

کرد. داد، حرکت مىدیدم که از معبد خارج شييد. با بیشييترین سييرعتى که بدن فرتوتش اجازه مىناگهان کومات را 

کار، در سييلسييله مراتب ها مثل یک گارد احترام در اطرافش صييف بسييته بودند. معلوم بود این موگاى خیانتمولوك

ها سوار آن مات و برخى از مولوكاز راه رسید و کو ها از جایگاهى بلند برخوردار است. یک خودرو سرپوشیدهمولوك

شود روبرو مىپذیرفتنی اى دانستم که کومات در آنجا با صحنهشدند. خودرو با سرعت به سوى کارگاه حرکت کرد. مى

همین  داشييتم،در اختیار فرصييتی که مدتى معطل خواهد شييد. تنها و تا بخواهد به غیاب دو مولوكِ نگهبان شييک کند، 

 بود.

هاز البه با بىبالى را باراك پیش رفتم. او همچنان  یان انبوه راهبان عالىها به سيييوى غام بهقرارى در م اى که رت

ى را لومداند چه بکند. من رداى یک راهب معمعلوم بود درست نمى .رفتاش کرده بودند به این سو و آن سو مىدوره

توانم جناب، مىعالى»جلویش جمع کردم و گفتم: بر تن داشتم. پس وقتى به او نزدیک شدم، به عالمت احترام بدنم را 

 «تان را بگیرم؟چند دقیقه به طور خصوصى وقت

تر مرا زیر ى من کرد. اما در اواسط کار تردید کرد و با نگاهى دقیقغامباراك با دستش حرکتى به عالمت رد خواسته

 نظر گرفت. بویم را شناخته بود.
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ست فروتنانهوقتى به همراه او وارد یکى از حجره ست از ژ شدیم، د شتم و دوباره در هاى خالى معبد  قالب ام بردا

کاهن اعظم فرو رفتم. غامباراك از خوشيحالى به باال و پایین پرید و با تارهاى دور بدنش اشيکالى وجدآمیز را ترسيیم 

 «...آمدند و گفتند سرور من، شما زنده هستید؟ چند نفر از کارگاه ژالتین»کرد و گفت: 

شيييان از طرف فرماندار به اینجا ها و رئیسدانم. خودم آنها را فرسيييتاده بودم. این مولوكمى»فش را قطع کردم: حر

مده ند و مىآ ند. فکر مىا ما را بگیر کارهاى  ند جلوى  هار لطف کرده این خواه به من اظ که امپراتور  عد از این  کنم ب

خواهم کارى را به ى مقدس ما را بگیرد. مىسترش فرقهخواهد جلوى گموگاى حریص دچار حسادت شده و حاال مى

 «تو واگذار کنم.

اش را از یاد برد. هاى همیشيييگىقرارى و تکاناى بىهایم دقیق شيييده بود که براى لحظهغامباراك آنقدر در حرف

 «جناب...، عالىامر کنیدفقط »گفت: 

ترین کارى است که باید بکنى. من االن لباس ام، مهمگرفتههایى که من از امپراتور تحویل فرستاده شدن پیک»گفتم: 

هاى حاضر در معبد را بازداشت کنند. تو باید در این دهم مولوكرسمى خودم را خواهم پوشید و به راهبان دستور مى

سریع صله چند نفر از پیروان وفادار مرا بردارى و هرچه  شلیک کنى. اگر پیهاى حامل پیکتر توپفا شلیک کها را  ها 

 «ى این موگاى پلید عملى نخواهد شد.شوند، دیگر نقشه

 «اما قربان، این کار ممکن نیست!»غامباراك گفت: 

 «ی گرانش تمام نشده؟چرا ممکن نیست؟ مگر محاسبه»یکه خوردم و پرسیدم: 

باراك گفت:  ما مولوك»غام هاها در تمام معبد پخش شيييدهچرا قربان، ا ند و یک گروهان از آن ها  ا در اطراف توپ

 «گذارند کسی به آنها نزدیک شود.اند و نمیایستاده

 «اید؟خبر دارند که پیکها را در آن بارگذاری کرده»بوی ناامیدی و شکست از زیر الکم بیرون زد. گفتم: 

سرور من، در این مورد چیزی نمی»غامباراك گفت:  ضاپیمانه  ستور دارند مانع پرواز تمام ف شوند و دانند. اما د ها 

 «توپها را هم...
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ی ها و دازیمداهایی که فرماندهبسييیار خوب، فهمیدم. فقط یک راه باقی مانده اسييت. برو و رهبران موکالس»گفتم: 

 «باسوگاها هستند را صدا بزن. بگو فورا به اینجا بیایند.

شييیدم. بخت زیاد نداشييتم. شييد، به احتمال موفقیت طرحی که در ذهن داشييتم اندیدر حالی که غامباراك دور می

 ها...ام این بود که ایلوپرستان، به ایلو وفادار بودند، و نه به مولوكمهمترین برا برنده

 

به سوى اندرونى معبد پیش رفتم. دفتر کارم که تا ساعتى پیش از راهرویی خلوت خارج شدم و  از در دیگر حجره

شته از مولوك سرعها بود، انبا ستندهحاال خالی بود. به  ستگاه فر شده بود به راه انداختم. ت د صب  ای را که بر دیوار ن

طول موجش را روی اعدادی تازه تنظیم کردم و با ویسپات صحبت کردم. موقعیت را برایش شرح دادم و گفتم که چه 

که باید  ی کاریدانسييت. به سييرعت دربارهای در ذهن دارم. حق انتخاب چندانی نداشييتیم، و او هم این را مینقشييه

 کردیم توافق کردیم.می

دار معبد بودند، ى کروى پشيييت آن وارد شيييدم. راهبانى که لباساى را بر دیوار گشيييودم و به حجرهدریچهبعد 

ستى را در آنجا چیده بودند. یکى از آنها را که هنگام حمله به اى از لباسمجموعه سک ایلوپر سمىِ مربوط به منا هاى ر

شمنان ى بدنم محکم کردم. در حالى که کردم، انتخاب کردم و کمربند پهن و پولکدارش را بر میانهن مىمان برتمعابد د

فرماندهان موکالس و دازیمدا در آنجا منتظرم  شنل سرخم پشت سرم افراشته شده بود، به سوى صحن معبد بال زدم.

 بودند.

داد. همه و چرا و طلب توضيييیح هدر نمیخوبیِ ژالتینی که بر سييير داشيييتند این بود که کسيييی وقت را با چون  

 دستورهای مرا با اشتیاق شنیدند و برای اجرا کردنش به حرکت در آمدند. 

ی پیروانم ی معبد رفتم و در آنجا منتظر ماندم تا حملهشدم، به دروازهدر حالی که با فوجی از باسوگاها حفاظت می

ها را در ذهن داشييتند، از این که ناگهان ورق ان با مولوكی جنگهای دراز مدتشييها که خاطرهشييروع شييود. موکالس
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ها برگشته بود و ایلوی مقدس به دشمن این موجودات تبدیل شده بود، شادمان بودند. صفهای درهم و برهم موکالس

 دسته دسته مسلح شدند و به سمت محل توپها در میدانگاه کنار معبد پیش رفتند. 

شان در هبانی میهایی که در میدانگاه نگمولوك سوگای اطراف شمار موکالس و با دادند، دوازده تن بودند. در مقابل بی

شتند، اما توانایی رزمی شان به شان را نمیاقلیت مطلق قرار دا ست کمک ست کم گرفت. کافی بود تا پیام درخوا شد د

 آنجا را به توبره بکشند. شان خاكی سرخسایر گروهانهای مولوك برسد تا در چشم به هم زدنی شهسواران پرنده

شدن تدریجی موکالسمولوك سلح  شان میها کم کم به م شک کردند. وقتی دیدم یکی از ها و تحرکی که ن دادند، 

 ای که بر بازویش بسته شده خم شده، به باسوگاها اشاره کردم. آنها به سمت دستگاه فرستنده

د و نفیری بلند را از بینی سوراخدارشان بیرون دادند. آنگاه ی معبدصف بستنیک ردیف از باسوگاها در برابر دروازه

شدم.  شان ظاهر  شد. همه در اطرافم حلقه زدند. من هم در میان سکون تبدیل  شفتگى موجود در معبد به  ناگهان تمام آ

 دیدنم حیرت کردند و دور هم جمع شدند تا در مورد آنچه که باید بکنند تصمیم بگیرند. زها امولوك

 «اى پیروان من...»اى بلند گفتم: با صد

ى جمعیت انبوه حاضر در معبد به هوا برخاست. صبر کردم تا ساکت شوند. در این ى خوشامدگویانهصداى نعره 

 رود.ها مىحین غامباراك را دیدم که با چند نفر از راهبانِ دازیمدا و باسوگاهاى نیرومند به سوى محل برپایىِ توپ

شتگان امپراتور بر خالف میل باطنى اعلىامروز روزى »گفتم:  ست. یکى از گما ضرت امپراتور، زیر تأثیر بزرا ا ح

 «ى مقدس ما را دچار تباهى و زوال کند....هایى که از من شده، به اینجا آمده تا مرا از بین ببرد و فرقهبدگویی

 خیره شد. هاشمنانه به مولوكهایى دفریاد خشمگین جمعیت برخاست و صدها چشمِ مرکب و غیرمرکب با نگاه

هاى حاضيير در معبد و کارگاه را بازداشييت امروز، باید شييجاعت و قدرت خود را اثبات کنید. مولوك»ادامه دادم: 

شان را که موگاى پیر و فرتوتى است، از بین ببرید. پس از آن، ما وقت کافى خواهیم داشت تا با فرماندار کنید، و رئیس

 «ى این موگاى بدنهاد را برایش افشا کنیم.توطئهرگا سخن بگوییم و 
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ها حمله بردند. آن سييربازی که به پیروانم که از این حرفها به هیجان آمده بودند، مانند دریایی خروشييان به مولوك

ستنده سوزانندهسمت فر شده بود، هدف پرتوهای  سویش رها کرده اش خم  ای قرار گرفت که چند دازیمدای دیگر به 

ستنده بودند. شد، اما به نظر نمیفر سته بود، به زغال تبدیل  ستی که آن را بر رویش ب سید مولوك در اثر این اش و د ر

 زخم از پا افتاده باشد. 

دانسييتند هدف ما دسييتیابی به توپهاسييت، به هوا برخاسييتند و با هماهنگی کامل با ها که در ابتدای کار نمیمولوك

ها را دوره کردند. جماعت یکپارچه به حرکت در آمدند و مولوكرویارو شييدند. ی درهم و برهم دشييمنانشييان توده

شار دهد. توپ بر  غامباراك  شد کلید پرتاب آن را ف سمت یکی از توپها پیش رفت و موفق  در میان هیاهوی نبرد، به 

سباتی که انجام داده بود، زاویه ستین پیک را با قدرمبنای محا سمان پرتاب ای خاص با زمین گرفت، و نخ ت تمام به آ

 کرد. 

ها که ناگهان متوجه اهمیت توپها شده ای در میدان نبرد وقفه پدید آورد. مولوكی توپ، برای لحظهشلیک کر کننده

ستند. دو تا از آنها در برابر چشمان ناباور  شیرجه زدند و در اطراف دو توپ باقی مانده صف آرا بودند، به سوی زمین 

شده بود بال زدند. من سالحهای خود ر شترین سرعت ممکن به سوی پیکی که به هوا پرتاب  ا بر زمین ریختند و با بی

نمود. اما خیلی زود دار میی پیک رقابت کنند و به آن برسند، در نگاه نخست خندهاین که بتوانند با سرعت خیره کننده

سادگی ضیه به این  ست. توپ پیکها را بر منحدریافتم که ق ست ای پرتاب کرده بود تا با زاویهنی خمیدهها هم نی ای در

شی  سیاره نیز همچون لنگری برای رهیدن از میدان گران شود و بتواند از وزن خود  ضا وارد  به مرز میان جو و تهیای ف

ستفاده کند. از این رو، مولوك ست بال میرگا ا ود که نمزدند، ممکن بود بتوانند به آن برسند. چنین میها که در خط را

ی توپها برخوردار باشد. چون هنوز پیک در افق گم نشده ها، از دقتی نزدیک به رایانهی پرتابهها در محاسبهمِز مولوك

ای بعد، چشييمان مرکبم انفجاری بی صييدا را در آسييمان ی سييرخ و تیزپرواز به آن رسييیدند. دقیقهبود که دیدم دو لکه

 شد.دیده نمی ها اثریتشخیص داد. از پیک و از مولوك
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ستم ها اگر ارزش پیکها را در میبا نگرانی به توپهای باقی مانده نگاه کردم. مولوك سی شم به هم زدنی  یافتند، در چ

ام را کشيييیدم و در حالی که بردند. درنگ جایز نبود. خودم هم شيييمشيييیر خمیدهتنظیم و پرتابگر توپها را از بین می

 ها بال زدم.را برافراشته بودم، به سوی مولوكهای لیزری روی بازوهایم شکافنده

ها به ظاهر اهمیت توپها را دریافته بودند، اما فشيييار جمعیت برابرشيييان چنان بود که مجالی برای از کار مولوك

توانسييتند بکنند، آن بود که پشييت به پشييت هم بجنگند و از نزدیک شييدن انداختن توپها نداشييتند. تنها کاری که می

ی توپها جلوگیری کنند. این بدان معنا بود که ناگزیر شيييده بودند بر زمین فرود بیایند و بنابراین تازیانه مهاجمان به

 آمد.شان فرود میها بر بدن زرهپوشخروشان شلیکها و تیرهای باسوگاها و موکالس

ستشدند، اما تواناییها به تدریج زخمی و کند میمولوك شمنان به را شگفتشان در قلع و قمع د انگیز بود. در ی 

هایی از جسييد پیروان من ایجاد شييده بود، و زخمهای فراوانی که بر بدنشييان دهان باز کرده بود را با برابرشييان پشييته

آیند. شان میشوند و به یاریهای دیگر از ماجرا خبردار میدانستم که دیر یا زود، مولوكآوردند. میتوجهی تاب میبی

 ی برای پیروزی نداشتیم.در این صورت هیچ بخت

ای که سييير دادم همه را به نبرد فرا خواندم. پرتوهای من هم به صيييف مهاجمان پیوسيييتم و با فریادهای جنگی

ای، غامباراك ها خورد و او از پا در آورد. در گوشهام با دقتی خوب به سر و صورت یکی از مولوكهای لیزریشکافنده

ی پهن ن به یکی از توپها، غافلگیر شييد و تبرزین مولوکی بر بدنش نشييسييت. جمجمهی راهِ رسييیدرا دیدم که در نیمه

 ای خرد شده زیر دست و پا افتاد.مانند فلسدارش مثل کوزهدستیار وفادارم با سر و صدا شکست و بدن خمره

شد، تا دیرزم سر ما پدیدار  سبک و کوچک بر فراز  انی متوجهش غوغای میدان نبرد چندان بود که وقتی خودرویی 

سایه شدیم. وقتی  شان نگاه کردند. مولوكن سر سیدن قوای ی خودرو بر جنگاوران افتاد، همه به باالی  ها که منتظر ر

سخت شد. خودرو کمکی بودند، با دیدن خودرو جانی تازه گرفتند و  سرعت نقش بر آب  شان به  تر جنگیدند. اما امید

زمین پریدند. در میان آنها چشيييمم به ویسيييپات خورد که با پاهای  به زمین نزدیک شيييد و چندین موجود از آن بر

اش ضييرب برخوردش به زمین را گرفت و دمش را دالورانه در پشييت سييرش تاب داد. آنگاه خودرو بار دیگر خمیده
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سلاوج گرفت و از باال به مولوك سل شت م ستان دیده بودم، پ رو های خودها حمله کرد. چند تن از یاغیانی که در کوه

 گشودند. ها آتش مینشسته بودند و با دقتی به نسبت خوب به سوی مولوك

ها از پا در آمده بودند. دو تا از آنها برای مقابله با خودرو به آسيييمان پریدند، و بقیه تا این لحظه، نیمی از مولوك

ضع خود را در اطراف توپها حفظ کردند، اما حاال دیگر رخنه صلهمچنان مو شوده بود و  هایی در فوا شان دهان گ میان

 ساخت.دستیابی به توپها را برایمان ممکن می

 «خوب، چطوره اوضاع؟»ویسپات با چند جهش بلند به کنار من آمد و گفت: 

 «بد، پیک اولی را در آسمان گرفتند و نابود کردند.»گفتم: 

 «چی؟ مگه میشه؟»گفت: 

 «اینها را دست کم نگیر. مولوك هستند.»گفتم: 

شاره کردم. موکالسبعد  ضایی که میان دو تا از جنگاوران مولوك پدید آمده بود ا شیرم به ف شم سته از با  سته د ها د

شد. هنوز کردند. راه رسیدن به توپها داشت باز میها حمله میشدند و به تدریج از پشت هم به مولوكاین فضا رد می

ست و صدای انفجاری برخا شناور بود، در انفجاری  چیزی نگفته بودم که بار دیگر  سرمان  خودرو یاغیان که در باالی 

ها بر آید. با نگرانی آسييمان را زیر نظر گرفتم و سييهمگین غرق شييد. این انفجار، چیزی نبود که از سييالحهایی مولوك

کارگاه برده شدند. یکی از آنها همان بود که کومات را به توانستم دو خودرو باریک مولوك را ببینم که به ما نزدیک می

 بود.

 «بزن بریم.»چشمانم به سه چشم سرخ ویسپات دوخته شد. گفت: 

باریدیم، به سييوی توپها حمله کردیم. به سييادگی از شييکاف میان دو مولوك ها تیر میهردو در حالی که بر مولوك

دیدن پیکی که به آسمان  گذشتیم و به چند قدمی توپها رسیدیم. بی مهابا پیش رفتم و کلید دومین توپ را فشردم، و با

ها را جلب کرد پرتاب شد، احساس آرامش کردم. ویسپات اما، دچار مشکل شد. زره درخشانش توجه یکی از مولوك
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صحنهو وقتی که از کنارش رد می ست دادم، اما شد، مورد حمله قرار گرفت.  ی حمله را هنگام پرتاب توپ دوم از د

 ی شکافته در کنار توپ سوم روی زمین افتاده است. وقتی به سویش برگشتم، دیدم با پهلو

اش کرده بودند و پاهایش با اسید باسوگاها سوخته بود، با قدمهایی سست اما ها دورهمولوك که انبوهی از موکالس

هایم را باال گرفتم و از پشييت دو سييوراخ بر کتفهایش ایجاد کردم. مولوك رفت. شييکافندهقاطع به سييویش پیش می

ای ویسپات را دیدم که به زحمت بر پایش بلند شد، و بعد اش همچنان پیش رفت. برای لحظهه به زخمهای تازهتوجبی

به مولوك چیزی گفت. بعد هم به سييبک آسييگارتها لبخندی زد و با دم پهن و بلندش حرکتی دیدنی کرد. مولوك که 

شده بود، وقتی  ست او متمرکز  شیر به د شم ستان خونین و  سش به د سومین توپ نیز حوا شد که نفیر  متوجه دمش 

برخاست. ویسپات با دمش کلید پرتاب آن را فشرده بود. مولوك خیزی برداشت و خود را بر ویسپات انداخت. نیازی 

 به غیبگو نداشتم تا بفهمم دوست دالورم با همین حمله از پا در آمده است. 

صله گرفتم. دقایقی طول میبا نگرانی از میدان نبردی که مولوك چندانی در آن باق شید تا توپها به ی نمانده بود، فا ک

شود. یک لحظه بعد،  شان بود، نمایان  شدنِ غالف شی از کنده  شان که نا شان از جو با خطوطی درخ سند، و عبور جو بر

رسید میهای پرنده در صفهایی منظم از خودروها بیرون پریدند و به سمت ایلوپرستان پیشروی کردند. به نظر نمولوك

 ها توجه کرده باشند.هیچ یک از آنها به پرتاب پیک

شوق با مولوك شور و  شدم. در حالی که پیروانم با همان  ست ناپذیر رویارو بال زنان از میدان نبرد دور  شک های 

شتار میشدند. نمیمی شتم و یاران و پیروانم به زودی ک شدن ندا ستم چه کنم. جایی برای پنهان  این همه، شدند. با دان

ترین جا بود. به مِز دومم خطور کرد که شيياید بتوانم برای مدتی نزد فارناژها پناه بگیرم. با جنگل در این شييرایط امن

ست در آن لحظه شتر گرفتم و در ال به الی درختان فرو رفتم. در سیدن به مرز جنگل، ارتفاعی بی کردم ای که فکر میر

شنا را از از خطر رهیده شاخکم حس ام، بویی آ سنگین یک مولوك را بر پرزهای  شنیدم، و ارتعاش بالهای  سرم  پشت 

 کردم. 
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برگشيييتم و او را دیدم. مولوکی تنها بود، که گویی تازه از خودروها بیرون پریده بود. مرا دیده بود و به سيييویم 

شتباه بگیرد وجود ندمی شت، چون لباس فاخر و زیبای شتافت. احتمال این که مرا با دازیمدایی دیگر و راهبی عادی ا ا

 کاهن اعظم را بر تن داشتم. ردای سرخم را نفرین کردم و بر فراز تاج درختان اوج گرفتم.

  

 مولوک
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 رگا -پايان داستان -يک ساعت بعد

نوك شهپرِ بالهایش به سویم نژادانش، با ی سرنوشت سازی که تبرزینش را باال برد و به رسمِ همدر آن لحظه

شده بود. هر جنبش بالهایش موجی از بوی گرم خون را در  شبیه  شاره کرد، به ایزدی خشمگین و ویرانگر  ا

ناممکن میاطراف می هایم را برای فرار گشيييودم. برای آن که پراکند. هرچند گریختن از چنگش  بال نمود، 

ی گوشييهایم را خواباندم. به این ترتیب قدرت م و پرهزودتر شييتاب بگیرم، پاهایم را زیر شييکمم جمع کرد

توانستم طنین باز و بسته شدنِ بالهای عظیمش را بشنوم، هنگامی که ام کاهش یافته بود، اما هنوز میشنوایی

اش در مِزم پیچیده بود و آمد.  بوی تندِ پرهای بلندِ آفتاب خوردهی کمی پشييت سييرم پیش میبا فاصييله

ختی برای گریز ندارم. در تمام کیهان هیچ دازیمیدایی نبود که بتواند سييریعتر از یک مولوك دانسييتم که بمی

 ی ارتش امپراتوری. بپرد. آن هم مولوکی مانند حریفِ من، یعنی یکی از سربازان تعلیم دیده

ه سييویم ی سييرخ مولوك که مانند تیر شييهاب بام در آسييمانِ زیبای رگا، زیر سييایهپیچ و تابهای ناامیدانه

کرد. پس بالهایم را بسييتم و به تندی ارتفاع خود را کم کردم، پنهان شييدن از تاخت، مذبوحانه جلوه میمی

ها ممکن نبود. با این وجود وقتی پس از طی کردن مارپیچی در آسمان، بر سطح شبنم چشمان تیزبین مولوك
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مرا از چشمانش پنهان دارند. اما این امید  کردم چتر مواج و رقصانِ درختانی جنگل فرود آمدم، آرزو میزده

بیش از دم زدنی نپایید. تازه پاهای فراوانم را گشييوده و بر خاك پوشييیده از علف قرار گرفته بودم، که پیکر 

آسييایش از تاج زرین درختان گذشييت. بالهای پهن و زیبایش را با صييدایی رعد آسييا بر هم مهیب و غول

 کند.  های نورسِ روییده از سرشاخها را از جا میرد که رشتهککوفت، و توفانی به پا میمی

مولوك با وقار و اقتدار تمام در برابرم بر سييطح جنگل فرود آمد. در حالی که دمش را همچون کژدم باال 

شته بود. در اطرافش شاخه های درختان، از زورِ  دردِ بریده شدن گرفته بود و شاخکهایش را به سویم برافرا

 پیچیدند. جوانشان، مانند مارهایی زرد و زخمی، به خود می برگهای

 

تراوید، و خشيييونتی که در حرکاتش بود، چنان قدرتی که از آن کوهِ عضيييالنی خوش ترکیب بیرون می

ترسييناك و مسييحور کننده بود که مرا بر جایم میخکوب کرد. بسييیاری از نژادها، تنها با دیدنِ حالت جنگی 

گشيييتند. ما دازیمیداها اما، به های روانی درمان ناپذیر مبتال میکردند یا به بیماریییک مولوك قالب تهی م

ها جنگیده های دور چندبار با مولوكشدیم که در گذشتهاین دلیل از جسورترین مردمانِ کیهان محسوب می

ند موجی از رایحه وردید و عضيييالت ی تلخِ  کاجهای رگا، مِزهایم را در نبودیم. با این همه، هراس مان

ای از آن بوی ترش های تنم و زیر الکم بیرون تراوید و فوارهپاهایم را به لرزه انداخت. عرق ترس از کناره

 آور را در خنکای بامدادِ جنگل رها کرد. و گسِ شرم

شید. بوی ترس را، که مولوك  شام ک شمالویش آن را به م شاخکهای پ شنیدنش در مولوك، با  ها به 

شتند. بار دیگر با نوك بالهای نیم بستهو گویشهای نژادهایی بیها لهجه شاره کرد. شمار عادت دا اش به من ا

 این عالمت بدان معنا بود که از عمرم چیز زیادی باقی نمانده است. 
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شوید، امپراتور دارید مرتکب اشتباهی بزرا می»ی شجاعتم را یکجا گرد آوردم و ناامیدانه گفتم: بازمانده

 «اید، شما را نخواهد بخشید.ی دریابد خدمتگزار وفادارش را کشتهوقت

ستید. می»با آرامش و وقار خاص مردمش گفت:  شما ه دانید که تاوان خیانت به امپراتور مرا خطاکار، 

 «است؟

با کشييتن من هرگز حقیقت را نخواهید دانسييت. من رازی بزرا در سييینه دارم که دارید آن را به »گفتم: 

 «فرستید.گور می

سرار است. مولوكایستد خزانههر قلبی که از تپیدن باز می»فیلسوفانه گفت:  ها را با دریغ خوردن ای از ا

 «خواهید پیش از مردن مراسمی را به جای آورید، حاال زمان آن است.بر این اسرار کاری نیست. اگر می

از یالهای پریشييانش بوی مرا  شييد ودر چشييمان درشييتِ مرکبش، چیزی جز عزم و بیرحمی دیده نمی

ای از ابراز احترام بود. آمد. با این وجود مهلتی که داده بود تا برای رویارویی با مرا آماده شييوم، شييیوهمی

های کالهخودم را برداشيييتم و آن را بر زمین انداختم. وزش باد معطر و خنک صيييبحگاهی را البالی چین

شجاعانه روبرو همان جا، زیر آن درخت کگردنم حس کردم.  صمیم گرفتم با مرا خود  ستادم و ت سال ای هن

 اما حرف زدن در این مورد چیزی است و انجام دادنش چیزی دیگر.شوم. 

ی آتشین به من دوخته شد. شاخکهایش را روی صورتش جمع کرد چشمان مولوك همچون دو نیمکره

شود تا چیزی به زبان پیچیدهو خرطوم نرم و تپنده شود ی مراش را گ دمش بگوید. بعد، بالهایش را تا نیمه گ

سرد و بلورین بر  شاری که به تدریج یخ بزند، مثل برفی  شت. زمان کش آمد و مانند آب و به طرفم خیز بردا

ی مهیبِ سرم فرو ریخت. تبرزینش را که با چرخشی وحشیانه باال برده بود، بر سرم فرود آورد. در آن لحظه

 ریختن و سستیِ ماندن و پذیرفتن مرا، دو دل مانده بودم. تا آن که... واپسین، در میان میل به گ
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سفه سیار نظریهفال هبر معنوى اند. خود من، به عنوان راپردازى کردهى نژادهاى گوناگون در مورد مرا ب

کرانه وعى سييرخوشييى بىن -مان راه ویژه مرا در راه هدفب-گروهى بزرا از ایلوپرسييتان، همیشييه مرا 

 ى تبلیِاتى این تفسیر آگاه بودم.البته تا حدودى بر جنبه .کردممى توصیف

ى دنیاى ترین تفسييیر را خوتایى کرده باشييد که مدت کوتاهى پیشييتر از این، بر آسييتانهشيياید دقیق 

مرا، »ن داد: ام، به من اطمینایکى از قربانیانش ناراحت شدهمرا شان، مهمانش بودم. او وقتى دید از غریب

 «ناپذیر در یک ماشین شیمیایى است.نیست. فقط نوعى خرابى برگشتناخوشایند ن هم چندا

  

 براى من، مرا چیزى متفاوت با این بود.

تابید. ى تبرزین مولوك باز مىنورى درخشيييان بود، که از خورشيييید عظیم و در حال غروب رگا بر لبه 

شدن جمجمه شکافته  ست. خش خش  ام، وصداى عجیب و پرطنینى بود که از  شدن مِز اولم برخا خرد 

شييدند. ن مىخوردند، و به تدریج از خون سييیاه و غلیظم رنگیعلفهایى بود، که در زیر بادى مالیم تکان مى

سیخته و تبهکار تبدیل نخواهم  د، و این شاین اطمینان خاطر عمیق بود که دیگر هرگز به موجودى از هم گ

 تنها خواهم مرد.  فهم عمیق و دلپذیر بود که همچون مرد

 ه بود.اش چین انداختهاى پیروزى من، بر پیشانىى صافى بود، که خروش پیک... و آسمان محو شونده 
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 شروين وكيليدکتر دیگر هب قلم  يكتابهای 

 ی تاريخ خرد ايرانيمجموعه

  1394رآفرین، کتاب نخست: زند گاهان، شو

 1395کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 1395ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 1395کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ي ديدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  1389ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 1389کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 1389درت، شورآفرین، ی قکتاب سوم: نظریه

 

 1389ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 1391ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 1391، زمان، زنان، شورآفرین، کتاب ششم: زبان

 

 1393کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاريخ تمدن ايرانيمجموعه

 

 1391-1389بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 1389ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1390کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 1393یخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، کتاب چهارم: تار
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  شناسي ايرانيی اسطورهمجموعه

 

 1389نه، شناسی پهلوانان ایرانی، پازیکتاب نخست: اسطوره

 

 1379کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 1391شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1390ی زلیخا، خورشید، ف و افسانهی یوسکتاب چهارم: اسطوره

 1392ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1394های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 1395ین، شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرکتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسي و تکامل -ی عصبمجموعه

  1377کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 1377افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 1385سرا، کتاب سوم: مِز خفته، اندیشه

 1385سرا، شناسی جوك و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1391شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 1394نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  1395ل، خورشید،شناسی تا تکامگرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1378کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 1380ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 1395ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرا
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1379کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1381سرا، اندیشهکتاب دوم: جنگجو، 

 

 1383شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1386کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 1387کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1389کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 1391کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 1393نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 1395تاب نهم: فرشگرد، خورشید، ک

 1395کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 1395ی داستان کوتاه، خورشید، کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1395کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 1395کتاب سیزدهم: مرتات؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  دهای زروانيی راهبرمجموعه

 

 1385سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 1392کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 1395نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 1394الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1394کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 1395پروین، سیمین، فروغ، خورشید،  کتاب سوم:

 1395خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 1395کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  1395نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 1388ی سِد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 1389ن و ماچین، خورشید، ی چیکتناب دوم: سفرنامه

 

 كتابهای ديگر

 1382کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تِییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1384تهران، 

 1394کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 1395نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 1379پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، کتاب 
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 هامجموعه مقاله

 1395ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  1395شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 1395جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 1395جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 1395شم: روانشناسی، خورشید، جلد ش

 1395جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 1395جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 


