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 پیشگفتار
را نخستین بار آقایان عطا همدم و لئونید « استروشنی یا شمشیر اسپارتاکوس آذر»داستان 

 ١٣٨۵در سال در تاجیکستان،  چیگرین، نویسندگان سرشناس تاجیکستان، به زبان روسی

ری به تاجیکستان با متن روسی منتشر کردند. آقای روشن تیموریان در سف م.( ٢٠٠۶)

فارسی تاجیکی این اثر هم کار  ۀداستان آشنا شد و خبر یافت که نویسندگان روی نشر نسخ

های  های فرهنگی و ادبی و همزمان در نشریه اند. وی در بازگشت به کانادا، در نشست کرده 

آذر استروشنی و  ۀزبان در شهرهای مونترال و تورونتوی کانادا، دربار زبان و روسی فارسی

آذر استروشنی یا »تاریخی سرزمین سُغد ایران باستان و کتاب  ۀکارنامه و سرنوشت این چهر

پژوهی  بنیاد ایران»با پا گرفتن هایی تهیه و ارائه کرد.  اخبار و گزارش« شمشیر اسپارتاکوس
 آذر استروشنی یا شمشیر»م.(، کتاب  ٢٠٠٩) ١٣٨٨در مونترال، به سال « سهروردی

م.(،  ٢٠١٠آگوست  ٧) ١٣٨٩امرداد  ١١در نشست هفتم بنیاد، در تاریخ « اسپارتاکوس

معرفی شد. در این نشست که با حضور دوستانی از افغانستان و ایران و تاجیکستان برگزار 

های این داستان و هم دربارۀ مَنش آذر  زمینه گردید، آقای روشن تیموریان، هم دربارۀ پس

پس رهنگی آن دوران سخنرانی کردند. به پیشنهاد آقای روشن تیموریان، استروشنی و بافت ف

، برگرداندن م.( در تاجیکستان ٢٠١٠)  ١٣٨٩فارسی تاجیکی کتاب به سال  ۀاز نشر نسخ

در دستور نویسندگان و ناشر کتاب، این کتاب از نویسۀ سیریلیک به نویسۀ فارسی، با اجازۀ 

 و انجام کار سرگرفت. قرار گرفت ونترال( )مپژوهی سهروردی  کار بنیاد ایران

 

مان آقایان یوسف امیری، سرپرست  گیرانۀ دوستان فرهیخته دستاورد دو سال کار و تالش پی

برده، را  ، و روشن تیموریان، عضو ارشد بنیاد نام)مونترال( پژوهی سهروردی ای بنیاد ایران دوره

ینیم، توضیحات این ب این کتاب می اکنون پیش رو داریم. و همان گونه که در برگ برگ
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واژگان تاجیکی، توضیحات تاریخی و جغرافیایی بر غنای کتاب  دوستان در برابرنویسی ویژه

اند.  تبار گشوده ای از واژگان کمتر آشنا را به روی همگی خوانندگان ایرانی اند و گنجینه افزوده

زمین را  شنای فرهنگ ایرانخوانندگانی که در جای جای این داستان تاریخی، رد پای آ

 بینند.  می

 

است که در پیکرۀ یک داستان جان « تاریخی»هایش، نخست  بنا به سازه« داستان تاریخی»

مایۀ آن تاریخی است که در  است که درون« داستانی»دوباره گرفته است و از نگاهی دیگر، 

ه ما رسیده است و با هر سینه و یا دفتر به دفتر ب به جایی رخ داده و خبرهایش سینهزمان

هایمان از آن افزوده است. این تاریخی بودن داستان و یا  پژوهش نوی برگی بر دانستنی

داستانی بودن تاریخ گفته شده، در روند در هم تنیده شدن و یگانه شدنشان، از هر دوی آنها 

ست که ا ها افزاید. در افت و خیز همین کاهد و بر هر دوی آنها چیزهایی می چیزی می

های سهمناکِ رو در رو شدن  نویسندگان توانای این کتاب ما را به دیدارِ فراز و فرودِ موج

 خوانند.  فرامی پهلوانان داستان با سرنوشت

 

از دل خاوران، از زادگاهش استروشن، گام به گام و « آذر استروشنی، پهلوانی»در داستان 

نوردد تا به اسپارتاکوس، نیمۀ دیگر  درمی دست در دستِ سرنوشت، مرزهایِ آن روزگاران را

فلک »گذارند تا شاید  خود در باختر بپیوندد. این دو تن، همدل و همراه، دل در کار رزمی می

و در آسمانش خورشیدی برافرازند، از گونۀ « را سقف بگشایند و طرحی نو در اندازند

کاتیلینا خورشیدی که در پرسش ای که به همه به یکسان نور بتاباند، همان  خورشیدی افسانه

تواند از آفتاب بپرسد که تو از کدام کشور هستی؟ و با کدام زبان گپ  که می» کند چهره می

 «. زنی؟ می
 

اگر در راهی سرگردان شدید و ندانستید کجا بروید، به این بیاندیشید که از » اند که  گفته

وشنی در آن دور دستهای بیگانگیِ غربت آذر استر« اید، تا راهتان را بهتر بیابید. کجا آمده

اش، یاد از آن سرزمین نوروزی و هوروَش زادگاهش کرده  الغرب، در هر سرپیچ تندِ زندگی

توانند دردهای مانوس جدا افتادنهایی از  تباران می است. در گام به گام همراهی با آذر، ایرانی
 آن نِیِستان را یادآور خویش شوند.

 

 دکتر محسن حافظیان

 ١٣٩٢مهر ماه 

 مونترال، کانادا
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 دیباچه
 

 نرود عادت طفلی ز دماغم هرگز
 گر به تابوت برند جنبش گهواره کنم
 بیدل دهلوی

 

گذرد.  ی دوم و نخست پ.م. )پیش از میالد( می داستان آذر استروشنی از نظر تاریخی در سده

م.(،  ٢٢٠پ.م. تا  ٢٠۶ی هان در چین ) این دوران برابر است با زمان فرمانروایی سلسله

 ٢٧تا  ۵٠٩م.( و دوران جمهوری روم ) ٢٢۴پ.م. تا  ٢۴٧شاهنشاهی اشکانیان در ایران )

کامل این کتاب، ضمن آگاهی از سرنوشت دشوار و پر از فراز و نشیب  ی از مطالعهپ.م.(. پس 

بیدل دهلوی را به خاطر  ی هآذر استروشنی، آهنگر ورزیده و پهلوان سُغدی، حتماً این سرود
های بلند زندگی برسد، به همان اندازه  خواهید آورد که انسانِ راستین هر قدر بیشتر به قله

 ،پرست راستی میهن  بهشخصیت  ی دل و یادش بیشتر با زادگاه اصلی خود است. آذر، به مثابه

که نویسندگان در  کرده است. همان گونه به یاد زادبومش بوده و به آن افتخار می پیوسته

باید اما  ،های تاریخی است ی واقعیت اند شخصیت آذر استروشنی بر پایه پیشگفتار خود آورده

سرنوشت آذر استروشنی با مرور زمان با روایت و حتا افسانه همرنگ گردیده است. گفت که 

ن داستا»رویدادهای این داستان، مانند هر کتاب دیگر در سبک  ا است کهعناین بدان م

 ، بازسازی نویسندگان کتاب است.«تاریخی

کتابی که هم اکنون پیش رو دارید دستاورد دو سال تالش ما برای تبدیل داستان از خط 

تر کردن محتوای آن از راه افزودن  سیریلیک فارسی به خط رایج و سنتی فارسی و غنی

ن از خط سیریلیک به خط ایم با برگرداندن این داستا نامه است. ما کوشیده ها و واژه شتپانو
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گویان  های مصنوعی و سیاسی میان فارسی زبانان تاجیکستان و دیگر فارسی فارسی فاصله

جهان را کم کنیم و میان آنان پل بزنیم و به آنان نشان دهیم که چه اندازه میراث مشترک 

ونی خویش را ی زنده و پویایی است و در هر جغرافیایی، گوناگ دانیم که زبان پدیده دارند. می

های محلی خود را داشته  یابد. طبیعی است که گویش تاجیکی زبان فارسی نیز ویژگی می

ایم تا خوانندگان با گویش  باشد. ما سبک نگارش و گویش تاجیکی نثر داستان را نگه داشته
تاجیکی، چون گل شادابی از گلستان فارسی زبانی، آشنا شوند زیرا که گوناگونی، زیبایی 

 ریند.آف می

ایم و همدالنه در  مان بخشی از کار را به انجام رسانیده تخصصی ی هرکدام از ما، بنا به زمینه

فایده  های روند کار بی ی اندکی به سرفصل ایم. شاید اشاره های مشترک کار را پیش برده زمینه

 اند: انجام کار به شرح زیر بوده های نباشد. مرحله

 رای برگرداندن متن کتاب از خط سیریلیک به خط ای ب ای رایانه نوشتن برنامه

 فارسی )امیری(. 

  ویرایش مقدماتی آن برای رفع خطاهای و بازخوانی متن فارسی تولید شده

 ای یاد شده )تیموریان(.  ی رایانه برنامه

 با متن روسی )تیموریان(.متن فارسی  ی مقابله 

 هایی برای روشن کردن ابهام ها متن و افزودن پانویسی  بازخوانی و ویرایش دوباره 

خوانان پیش بیاید. گاه این کار با کمک گرفتن از  که ممکن بود برای فارسی

تاجیکی صورت گرفت و گاهی هم -های روسی های زبان تاجیکی یا فرهنگ فرهنگ

دوستان گویشور تاجیکی در شهر استروشن تاجیکستان. همچنین برخی با کمک 

افزوده شدند و شاهدی هم از « ی دهخدا هنام لغت» مراجعه بهها با  از پانویس
 ایم )امیری و تیموریان(. ادبیات کالسیک فارسی به آنها افزوده

 های معتبری مانند  های تاریخی و جغرافیایی به دانشنامه برای توضیح برخی نام

های  ایم. یکی از مشکل های مربوط مراجعه کرده ایرانیکا و بریتانیکا و دیگر کتاب

های خاص )نام کسان و جاها( در متن داستان به  خش از کار آن بود که ناماین ب

شکل رایج در گویش تاجیکی آمده بود و این شکل بیشتر متاثر از شکل روسی این 

ها نیاز به تالش بیشتری داشت.  ها است. یافتن صورت انگلیسی این گونه نام نام

 )امیری(
در متن اصلی پانویس شمار  ند مورد انگشتخود نویسندگان هم در چ یادآوری کنیم که

اند و اگر توضیحی الزم  نشان داده شده« ن.(»)ها در این نسخه با  افزوده بودند. این پانویس
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نیازی به یادآوری نیست که نویسندگان ایم.  افزوده« ن.(»)بوده، ما توضیح خود را پس از 

 د. های افزوده شده مسئولیتی ندارن ی پانویس کتاب درباره

در پایان از نویسندگان کتاب آقایان عطا همدم و لئونید چیگرین و ناشر کتاب برای دادن 

نشر و به سرانجام رساندن برای پشتیبانی  دکتر محسن حافظیان ی انجام این پروژه، از پروانه

)برای کمک در  اف لوارث ایشان یف و مهندس عبدا الدین توره آقایان مهندس سیفاین اثر، از 

های خود برای پشتیبانی و همدلی شان در  های گویش استروشنی( و از خانواده ضیح واژهتو

 کنیم. طی اجرای این کار فرهنگی سپاسگزاری می

 

  یوسف امیری - روشن تیموریان

 خ. ١٣٩١آبان  -. م ٢٠١٢ اکتبر

 مونترال،کانادا

 

چاپ  ی آمادهر مونترال خ. در شه ١٣٩١/ آبان م.  ٢٠١٢کتاب در اکتبر  نی: اگرچه انوشت یپ

م.  ٢٠١٩، باالخره در اکتبر ها از جمله جابجایی یو شخص یکار یها یگرفتار لیبود، اما به دل

چاپ آراسته شد و به دست دوستداران فرهنگ و زبان  وریبه زخ. در شهر تورنتو  ١٣٩٨/ آبان 

 . دیرس یپارس
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 آذر استروشنی انداستی زبان  هایی درباره نکته
 یریام وسفیپژوهش 

 

ی زبان این داستان )پارسی با گویش  کوتاه به چند نکته درباره ، به طور فشرده وبخش نیدر ا

شده اشاره  ییِایو جغراف یخیتار های جنبهی  برای آگاهی بیشتر دربارهو  پردازم یمتاجیکی( 

یخی و جغرافیایی مربوط راهنما های تار مند را به کتاب خوانندگان عالقهداستان  نیدر ا
 شوم. می

یابد.  ی زنده و پویایی است و در هر جغرافیایی، گوناگونی خویش را می زبان پدیده

ما  های محلی خود را داشته باشد. طبیعی است که گویش تاجیکی زبان پارسی نیز ویژگی

ش یبا گو یرانیا یم تا خوانندگانیا نگه داشتهداستان را نثر  یکیش تاجیسبک نگارش و گو

ی خواهند رانیاهم خوانندگان ند و یآفر یم ییبایز ی،گوناگونکه هم را یآشنا شوند ز یکیتاج

ود. بلکه ر یبه شمار م یست که زبان پارسینایران ج در یو را یکه تنها زبان رسم دانست

سخن  یاز پارس یگرید یها شیگو در جهان هستند که به گو یو پارس یرانیها ا ونیلیم

 ند.یگو یم

ایم با برگرداندن این داستان از خط سیریلیک به خط پارسی این  ما کوشیده

گویان ایران و تاجیکستان پل بزنیم و  های مصنوعی و سیاسی را کم کنیم و میان پارسی فاصله

 به آنان نشان دهیم که چه اندازه میراث مشترک دارند. 

که به  ییها لفو تکّ یاظاز لفّ یاست چاالک و سبک و ته ینثر یکیتاجپارسی نثر 

در افت. با جنبش مشروطه یران راه یج در ایرا یارسپان و قاجار در نثر یژه از دوران صفویو
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این رون برانند اما یباز زبان تالش کردند که آن رخوت و نکبت را ایرانی سندگان ینوایران، 

  ست.یدست بردار نن های نوشته شده در ایرا در برخی متنج یهنوز هم از نثر رامشکل 

 کنم:  هایی می در اینجا به چند ویژگی گویش تاجیکی زبان پارسی اشاره

 ها واژه ( وام١

از آنجا که کشور تاجیکستان بخشی از اتحاد شوروی بود و راه ارتباطی آنها با دنیای خارجی 

ها و  ی دانش هبه ویژه در زمین –های فراوانی  واژه از راه زبان روسی بود، طبیعی است که وام

از زبان روسی وارد زبان پارسی مردم تاجیکستان شده است. همان گونه  -های جدید  پدیده

وارد  –و به تازگی با تلفظ انگلیسی  –ها بیشتر با تلفظ فرانسوی  واژه که در ایران این گونه وام

، در «آثینا») Athinaزبان پارسی شده است. برای نمونه نام پایتخت یونان در زبان یونانی 

شود و با همین  ( گفته میAthènes« )آتن»( است اما در فرانسوی Αθήναخط یونانی: 

)در خط سیریلیک: « آفینا»تلفظ وارد زبان پارسی ایران شده است. همین نام در روسی 

Афиныشود و با این شکل وارد زبان پارسی تاجیکستان شده است. ما در این  ( خوانده می

های خاص را به شکل رایج در گویش ایران  تان، بسیاری از این گونه نامویراست از داس

ایم تا امانت را رعایت کرده  واژه در گویش تاجیکی را در پانویس آورده ایم اما اصل وام درآورده

 باشیم.

 ( تلفظ٢

 چند مورد مهم از تفاوت در تلفظ میان گویش رسمی ایران و تاجیکستان عبارت اند از: 

 «است و در اصطالح ادبی و دستوری یعنی « خم کردن»از نظر واژگانی به معنای « اماله
است  «اءی» یبه سو «الف»و  «(، ـِزیر )کسره» یبه سو «(، ـَر )فتحهزبَ»ل دادن یم

 ←ب، جهاز یرک ←ح، رکاب یسل ←مزیح، سالح  ←خضیب، مزاح  ←مانند: خضاب 

 . نمونه از فردوسی توسی: و مانند آن جهیز،

 حیر مزبه دل خشمناک و زبان پُ  ح یردان سلدند گُیبرکشهمه 

 ←خاست »برای نمونه شوند.  تلفظ می« اماله»ی  ها به گونه در گویش تاجیکی، برخی واژه

 . «افتید ←افتاد »یا « خیست

 در زبان پارسی میانه، افزون بر صداهای کوتاه یعنی زیر و زبر و پیش مجهول و معروف :
، دو صدای دیگر نیز وجود داشته است: «آ، ـو، ـی»صداهای بلند یعنی )یا ـِ، ـَ، ـُ( و 

بلند « ـی»ی بلند و «ـو»کوتاه که صدای آنها از « ـی»ی کوتاه و یکی «ـُو»یکی 

و « واو معروف )آشکارا(»ی بلند را «ـو»بلندتر بوده است. « ـِ»و « ـُ»تر و از  کوتاه
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یای »بلند را « ـی»یند. به همین ترتیب گو می« واو مجهول )پنهان(»ی کوتاه را «ـو»

گویند. در خط پارسی دری، واو معروف و  می« یای مجهول»کوتاه را « ـی»و « معروف

به  ،به مرور زماننوشته شده است و « ـی»و یای معروف و مجهول با « ـو»مجهول با 

 یایو و واویژه در گویش پارسی رسمی رایج در ایران، این تفاوت از میان رفته است و 

هایی از  گذارند اما در بخش نمی یخواندند و فرق میمعروف واو و یای مجهول را مانند 

واو معروف و واو ان یهنوز منیز در افغانستان و تاجیکستان کردستان و ایران مانند 

  .1شود یفرق گذاشته مو نیز یای معروف و یای مجهول مجهول 

است که موالنای بلخی در « شیر»ی  واژهدر معروف یای دو نمونه از یای مجهول و 

 گوید: شعر معروف خود می

 «شیر»و « شیر»گرچه ماند در نبشتن   کار پاکان را قیاس از خود مگیر

)جانور درنده با یای « شیر»در زمان موالنا و در گویش او دهد که  این نشان می

د اما تلفظ آنها متفاوت ان )نوشیدنی با یای معروف( در نوشتن یکسان بوده« شیر»مجهول( و 
 بوده است. 

با واو معروف به « زور»است: « زور»ی  واژهمعروف هم واو دو نمونه از واو مجهول و 

)سخن دروغ یا « سخن زور»)ستمگر، دروغگو( یا « زورگو»است و در « ستم یا دروغ»معنای 

است و در « ت بدنینیرو و قدر»با واو مجهول به معنای « زور»ستمگرانه( به کار رفته است. 

 ōهای التین واو مجهول را با  به کار رفته است. در ترانویسی با حرف« زورآوری»و « زورمند»

 īو یای معروف را با  ēای مجهول را با ی(. zūrو  zōr)مثال دهند.  نشان می ūو واو معروف با 

)پهلوی( با یای  در زبان پارسی میانههم « ایران». نام (shērو  shīr)مثال  دهند نشان می

ان و زبردکُمردم شود و هنوز هم  نوشته می Ēranمجهول بوده است و در ترانویسی التین 

گویند اما در گویش رسمی )و  میگونه را به همین « ایران»نام مردم افغانستان و تاجیکستان 

 د. شو نوشته می Iranتر  یا ساده Īranو به صورت شود  خوانده میتهرانی( با یای معروف 

 

 

 
الدین همایی، محمدتقی بهار، غالمرضا رشید یاسمی،  ، عبدالعظیم قریب، جاللدستور زبان فارسی  1

، «ی زبان پهلوی فرهنگ فشرده»هم چنین «(. دستور پنج استاد»فر  )معروف به  الزمان فروزان بدیع

 (Concise Dictionary of Pahlavi, D. N. MacKenzie, 1971کنزی ) دیوید مک
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 یدستور یها ( جنبه٣

 های دستوری گویش تاجیکی چنین اند: برخی از ویژگی

 ها با این نشانه جمع  ی نام بوده است و همه« ـان»ی جمع  در پارسی میانه تنها نشانه
البته «. زنان»و « مردان»و « درختان»و « کوهان»و « رودان»شدند. مانند  بسته می

بیشتر برای « ـان»مع استفاده شد. پس از اسالم، از هم برای ج« ـها»بعدها از پسوند 

ها استفاده شد )مانند  جان بیشتر برای جمع بستن بی« ـها»جمع بستن جانداران و از 

هایی استفاده  برای جمع بستن نام« ـان»در گویش تاجیکی هنوز از «(. ها کتاب»

« آدمان»رود. مانند  میبه کار « ـها»شود که در گویش رایج در ایران برای آن بیشتر  می

 «. ها آدم»به جای 

  برای ساختن صفت، بیشتر از گویش رایج در ایران به « نیـ»پسوند در گویش تاجیکی
 «.دار وزن»به معنای « نیوزن»مانند رود  کار می

 یعنی « دندان صدف»هم در گویش تاجیکی فراوان است مانند  ب وارون )مقلوب(یترک

 . های صدفی دارد آن که دندان

 یابند  پایان می« ـا»یا « ـه»هایی که با  در گویش تاجیکی صفت نسبی به ویژه برای نام

=  یوافسانَ ←ه افسان»شود مانند  ساخته می« ـوی»با « یی»یا « ای»به جای 

گاهی برای ساختن صفت نسبی برای «. ایتالیاوی = ایتالیایی ←ایتالیا »یا « یا افسانه

« ونیتسیاگی ←ونیتسیا »شود. مانند  استفاده می« ـگی»از « اـ»های پایان یافته به  نام

 ←چین »رود.  های دیگر هم به کار می ونیزی(. گاهی این شیوه برای نام ←)= ونیز 

 «.ینیچ =یا چینایی  نوییچ

  یا « ـاس»در گویش تاجیکی برای ساختن آوا یا صدای چیزها و جانداران از پسوند
)صدای قهقهه( یا « قهقراس» ←« قهقه»نمونه:  شود. برای استفاده می« ـراس»

 )صدای گاو(. « معاس» ←« مع»)صدای پول( یا « جرنگاس» ←« جرنگ»

  های مرکب ساخته شده از حرف اضافه  در صرف فعل رانیا یرسمگویش فعل مرکب: در

م یآ یامد. برمیبرن ← برآمد: : برآمدنشود. برای نمونه و فعل، پیشوند به فعل افزوده می

 ←: برآمد آید ی پیشوند بر سر حرف اضافه میکیش تاجیدر گواما م. یآ یبرنم ←

 فروآمد. می ←یا فروآمدن  م.یبرآ ینم ←م یبرآ یبرآمد. م نه
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 روند. برای نمونه  های بسیط بیشتر به کار می فعل بسیط: در گویش تاجیکی فعل

یا « گور نهادندر »به جای « گوراندن»، «فوت کردن، درگذشتن»به جای « وتیدنفُ»

 رود.  به کار می« پرتاب کردن»به جای « فتنپرتا»

  صرف توانستن  در ایران به صورت امروزه« توانستن»کاربرد فعل «: توانستن»صرف فعل
در «. توانست برود یتوانم ببینم. م م. نمییتوانم بگو یم»است مانند  ی+ مضارع التزام

اگر شهریاری »امل بوده است، مانند کصرف توانستن + مصدر  بیشتر به صورت ذشتهگ

مصدر  گاهی مصدر کامل با«. به گنج و سپاه / توانست کردن به ایران نگاه )فردوسی(

 ی قرعه /د یآسمان بار امانت نتوانست کش»شده است، مانند  بُریده )مُرخّم( جایگزین می

 یکه مَ/  دیتوانم د یم نمیسخن درست بگو»یا « وانه زدند )حافظ(یکار به نام من د

، در افغانستاننیز و  یکیش تاجیدر گواما «. فان و من نظاره کنم )حافظ(یخورند حر

رفته »رود مانند  به کار میحالت مفعولی + صرف توانستن امروزه بیشتر به صورت 

 توانست برود. می« = توانست یم

  یفعل کمک ی،نقل یا ماضیصرف حال کامل  یبرا یر زبان پهلود :«ستادنیا»فعل 

ن یام. و ا دهیستم = دیده ایده است. دید = داستیده ایرفته است: د یبه کار م «ستادنیا»

« )= دستمیشن»استم( و  دهی)=د« دستمید»همان شکل است که گاه به صورت فشرده 

 یسقدَ. مَیای مجهول است(« ایستادن»در « یا»)زیرا  شود یستم( نوشته میده ایشن

ن گونه یشابور به اید که مردم نیگو یر[ میشاپور=شاپور دلویشابور ]=نیش نیگو ی درباره

از »کاربرد دارد:  یکیش تاجین ساختار هنوز در گوی. جالب آن که ا1ندیگو یسخن م

 . «شد یگران جدا میستاد: از دیا یمفرق کرده گران ید

  یبرادر حالت مثبت  «استن»صرف فعل  (یپهلوپارسی میانه )در زبان «: استن»فعل 
من »: ، برای اول شخص مفردنمونه یبرا .رود یبه کار نم«( است»)یعنی خص سوم ش

در گویش تاجیکی و در این  .«ریدل یر مردیاردش»اما برای سوم شخص: « مردی دلیر ام

 «. او را کشتن الزم»شود. مانند  حذف می« است»کتاب هم برای سوم شخص فعل 

 

های پارسی را که در گویش  تاجیکی )یا واژههای گویش  ها و ترکیب در این ویراست، ما واژه

اند توضیح  ای که به کار رفته روند( در پانویس نخستین صفحه تاجیکی بیشتر به کار می

 
 ، محمدتقی بهار )ملک الشعراء(٢، جلد سبک شناسی در سه جلد  1
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ایم.  نامه افزوده ایم و برای آسانی کار خوانندگان، در پایان کتاب هم آنها را به صورت واژه داده

ی  نامه ها هم آمده است که اینها را در واژه حها و اصطال ها، توضیح برخی نام البته در پانویس

ها در  ایم. خود نویسندگان در چند مورد پانویس افزوده بودند. این پانویس پایان کتاب نیاورده

« ن.(»)پس از ایم  اند و ما اگر توضیحی داشته نشان داده شده« ن.(»)این ویراست با 

 ایم. افزوده
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 آهنگر  ی کاوهوشنی و آهنگر آذر اُستر
آذر از »نویسندگان معروف عطا همدم و لئونید چیگرین رمان تاریخی خود را با نام  ١٣٨۵/  ٢٠٠۶سال 

به زبان روسی از چاپ برآوردند. در این اثر «( آذر از اُستروشن« )»اُستروشن یا خود شمشیر اسپارتاکوس
های چین قدیم و روم قدیم ن بود، در حدود دولتو غرایب آذر نام غالم، که از اُستروشسرگذشت عجائب 

وجوی زیادی کرده، از سرچشمهحجم خود مؤلفان جستبرای نوشتن چنین اثر کالن تصویر یافته است.

اند. آنها معیّن ها نوشته شده استفاده کردههای روسی، ایتالیاوی، خَتایی و دیگر خلقهای گوناگون به زبان

اُستروشن بود، در چهار مملکت دنیای قدیم به  یرا داشت و زاده« فارسی» اند که آذر، که لقبکرده

های کوچمنچی هون، ن، در دست قبیلهیافتاده، غالم شده بود )در چ 1های کوچمنچیاسارت قبیله

 و در روم قدیم(.  2هاییاینیقیف
 

های آذر، قهرمان خلق فروشند، که یکی از معلمهای غالمی، آذر را به مکتب گالدیاتوری میدر سال

ایتالیا، راهبر معروف شورش غالمان در عصر یکم پیش از میالد اسپارتاکوس بود. در دوام تحصیل در این 

کند. و اسپارتاکوس دوستی پیدا شده، این دوستی تا آخر عمر آنها دوام می یمکتب بین اُستروشن

های وحشی ا غالمان دیگر و یا با حیوانسیرک ب یآذر فارسی، چون پهلوان غالم، در صحنه -گالدیاتور
از سرسخنان  های گالدیاتوری نشان داده، شهرت پیدا کرده بود.بازی 3کرد، به تماشابینانجنگ می

اسپارتاکوس  یشود که آذر با سرورمعلوم می -عطا همدم و لئونید چیگرین  -مؤلفان رمان پرارزش

( )امروزه 1هیها در اشغال والیت هالیه )گالرومی 4ونئت لژییشورش غالمان بود، در ه یبزرگ، اشتراکچ

 
 نشینکوچنده، کوچکوچمنچی:  1
شد. زمین( به هیات امپراتوری روم داخل می یدر عصر یکم پیش از میالد، فینیقیه )ساحل شرقی بحر میانه 2

 )ن.(
 تماشابین: تماشاگر 3
هم به « لشکری»به معنای « لژیونر»( است. legionاست که تلفظ روسی لژیون )« لگیان»ن لژیون: در مت 4

و در دوره های مختلف، شش یا « لشکر»واحد نظامی در ارتش روم بود برابر « لژیون»آمده است. « لگیانر»صورت 
 نه هزار نفر بوده است. 
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بعدِ غلبه در گالیه، امپراتور معروف امپراتوری رم،  فرانسه، سویزرلند و بلژیک( اشتراک کرده است.

از غالمی آزاد کرده شوند.  -غالبان این جنگ  -کند که غالمان به سنا پیشنهاد می« وس سزاریجول»

نیز بود. او همچون شخص  یکند. در قطار غالمان آزادشده، آذر اُستروشنمیسنا این پیشنهاد را قبول 

شود. اُستای معروف آهنگر و گالدیاتور نامی در دولت روم قدیم یآزاد به قطار شهروندان آزاد روم داخل م

  نِ خود در همین سرزمین مانده است.یکرده، تا دمِ واپس 2خذمت
 

ن متن را ییده بود که بعدِ وفات او به روی قبرش لوحه گذاشته، چنای رسبه درجه یشهرت آذر اُستروشن

از صدها «. ساز و گالدیاتور، دوست اسپارتاکوس. اُستای یراقیفارس»اند: نی حکاکی کردهیبه زبان الت

شود که آذر آهنگر تا دم هزار غالم تنها او به چنین لوح و چنین متن سزاوار گشته است. معلوم می

شود و می یسازی را ترک نکرده است. او در روم صاحب خانه و جاسالح -بایی خود مرگش کسب با

های های نزد استقامتگاه آذر گذاشته شده است )موافق نوشتهکالن سنگین در یکی از قبرستان یلوحه
ونر یهم لژ . آذر،3اندگورانیدهونرهای عادّی و گالدیاتورهای معروف را مییمؤلفان رمان(. در این قبرستان لژ

 دار بود. هیچ یک غالم عادّی به چنین مرتبه صاحب نگشته است. معروف، هم گالدیاتور آوازه
 

نف یاکیا 4شناس معروف روسیه )ملّتش چُواش(برای نوشتن رمان مذکور، مؤلفان را معلومات چین

آسیای  یقدیمه های به تاریخ( رهنمایی کرده است. نامبرده در یکی از مقاله١٨۵٣-١٧٧٧) 5چورینیب

 
« فرانسه»( در آنجا امروزه Frankها )فرانک ای در غرب اروپا که پس از ساکن شدن(: منطقهGaulگائول ) 1

« فرانک»از نام قوم  -های صلیبی شاید از زمان جنگ -در زبان پارسی « فرنگ»ها( نامیده شد. )سرزمین فرانک
  گرفته شده است.

  خدمتخذمت:  2
 گوراندن: در گور نهادن 3
رود ولگا در روسیه زندگی می یمنطقه( بود که در Chuvash« )چواش»ملتش چُواش: بیچورین از قوم ترک  4

  .کردند
 ١٧٧٧ش: یزا Iakinf Bichurinبه خط التین:  Иакинф Бичуринایاکینف بیچورین )به خط سیریلیک:  5

( Nikitaشناسی در این کشور. نام اصلی او نیکیتا )م.( از خاورشناسان روسی و بنیانگذار چین ١٨۵٣م. / مرگ: 
که  یاست(. دو کتاب و Hyacinthرا برگزید. )ایاکینف شکل روسی نام « ایاکینف»نام بود اما پس از راهب شدن 

 : به داستان آذر مربوط اند چنین اند

 .م ١٨۴٢ه، یترزبورگ، روسین. سن پیچ یامپراتور یآمارتوصیف ن، یچورینف بیاکیا

Иакинф Бичурин. Статистическое описание Китайской империи, СПб, 1842 
(Iakinf Bichurin. Statistical Description of the Chinese Empire, St. Petersburg, 
1842) 
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نه  –ورد ایها به کسی سودی نالگرانه چینییهای استلشکرکشی»اش چنین نوشته بود: بخشیدهمیانه 

ها با برخورد کنند. در این جنگ« امپراتوری آسمانی»به خود آنها و نه به مردمی که مجبور بودند با لشکر 

موقع را چشیدند. اما بعضی هر غالمی و مرگ بیرسیده و هزاران نفر دیگر زها هزاران نفر به هالکتچینی

که از سوی  یساز از اُستروشن با نام آذر و با لقب فارسنیز معلومند که از جمله سالح یرویدادهای استثنائ

دادها است. او غالم یچنین رو ی( اسیر گرفته شده و از جملهیکنون یها در دولت دَوَن )فرغانهچینی

گالدیاتورهای روم شاگرد بود. آذر به  یزیادی را از سر گذرانیده بعداً در مدرسه ها بود و واقعیاتچینی

جسارت و هنر خود نه تنها توانست زنده بماند بلکه در روم نیز معروف گردید. وی در شورش  یوسیله

 «.شداسپارتاکوس شرکت داشت و یکی از دوستان او محسوب می یغالمان با سرور
 

های چهارده سال در چین زندگی کرده، زبان چینی و سرچشمه« چورینینف بیاکیا»مؤلف این پارچه، 

دقّت  یآذر اُستروشن یکارنامه نادر به این زبان نوشته شده را آموخته به چنین خالصه آمده است.

ها، خواست، که در یکجایگی با چینیمعروف را به خود جلب کرده بود. او می« روالن بیکوف»سینماگر 

این شخص فیلم بردارد. با این مقصد او به روم مراجعت کرده، اسناد الزم را  یها دربارهها و ایتالیایییونانی

جواب « اسپارتاکوس»مؤلف اثر تاریخی  -پیدا کردنی شد. از آن جا، از آرشیو نویسنده رافائللو جوانیولی

آذر سالح یها دربارهر این نوشتهد»آمده بود. در این جواب چنین سخنان را نوشته، روان کرده بودند: 

متأسفانه، «. غالمان همراه با اسپارتاکوس بود، اطالعات کوتاهی آورده شده است یساز که در مدرسه

 گردند. یعمل« روالن بیکوف»های محل امکان نداد که نقشهمرگ بی 
 

)یا  ٧٣تا  ٧١های در سال تا میالد( سرور شورش غالمان ٧١از تاریخ معلوم، که اسپارتاکوس )وفات سال 

تا میالد( در ایتالیا بود. موافق معلومات مؤلفان روم قدیم، بعدِ به غالمی فروختن اسپارتاکوس، او  ٧۴سال 

جایگیر بود )نگرید: « کاپویا»ی «اتاینتوال باتیل»فرستند، که این مکتب در را به مکتب گالدیاتوری می

Советская историческая энциклопедия. Том 13, стр. 737 چنین )

دهد خالصه نماییم که آذر نیز در مکتب گالدیاتوری نامبرده همراه اسپارتاکوس معلومات امکان می

ش نظر یوقتی که کمینه با سرسخن و آخرسخن مؤلفان رمان شناس شدم، در پ تحصیل کرده است.

ده، به دشوارییرا از سر گذران های وزنینسفید، جهان دیده، عذاب و عقوبتساله، موی ٨٢سیمای آذر 

گر گشت. این ساز جلوهغالمی تاب آورده، آبروی و اعتبار پیداکرده، اُستای ماهر سالح یهای کس نادیده

 
ه، یترزبورگ، روسیانه در دوران باستان. سن پیم یایمردمان آس ی اطالعات درباره ی هین. گردآیچورینف بیاکیا

 .م ١٨۵١

Иакинф Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена, СПб, 1851 (Iakinf Bichurin. Collection of Information on 

Peoples in Central Asia in Ancient Times, St. Petersburg, 1851) 
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کرد. قهرمانان زیاد تاریخ نظر کردن را هدایت می یگذشته یمرد آشوبگر سیمایی بود که به صحیفه

عقوبت را پس سر نموده، در حالت غالمی به التفات  ها شاید چنین عذاب وخلق تاجیک و دیگر خلق

شدن به هر غالم  ،اسپارتاکوس –ان غالمان یترین عصپادشاه سزاوار نگشته باشند؟ دوستِ سرورِ کالن

ام یمیسّر نگشته است. در زیر فرمان اسپارتاکوس، موافق معلومات موجوده تا شصت هفتاد هزار غالم ق

چون پهلوان میدان گالدیاتوری و چون  یانگران، تنها نام آذر اُستروشنیکرده بودند. از این مقدار عص
 یهنر با اسپارتاکوس دوستی پیدا کرده، سزاوار آزاد شدن از غالمی و لوحهساز صاحباُستای سالح

آهنگر  یکاوه یهاختیار کارنامشوید، بیوقتی که با سرگذشت آذر آهنگر شناس می گردد.سنگی می

 بسا جالب تصویر کرده است.« شاهنامه»زوال خود در اثر بی یآید، که آن را فردوسپیش نظر می
 

(، ۵۶٢، ص. ٧شناسان ا. افصَحوف و م. دالوروف )انسیکلوپدیای شوروی تاجیک، جلد ادبیات یبه عقیده

ای هشعر دری شوق و رغبت مردم به داستان یاندازهبرابر رواج و رونق بی» یفردوس یام جوانیّدر ا
ها را ها، داستانها، روایتها، تاریخ گذشته زیاد گردیده بود. آدمان بامعرفت افسانهحماسه، اساطیر و روایت

ها به همه معلوم و با همین سبب«. پیوستندآوردند و آنها را با هم میگرفتند، معلومات گرد مینوشته می

فراهم  یبارهواقعی دارند. خود شاعر دراساس  یفردوس ی«شاهنامه» یبدیع 1روشن است، که آبرَزهای

 چنین گفته است:« شاهنامه»آوردن 

 2به یکسان روش در زمانه مدان.  فسانه مدان تو این را دروغ و

 فراوان بدو اندرون داستان.  کی نامه بود از گه باستان، ی

 رده هر بخردی.ای بُاز او بهره  پراکنده در دست هر موبدی، 

 ها همه باز جست.گذشته سخن  خست، روزگار ن یپژوهنده

 3بیاورد، کاین نامه را گرد کرد.  ز هر کشوری موبدی سالخورد،

 

آهنگر که بود؟ برای به این سؤال  یفردوسی اساس واقعی داشته باشد، پس تمثال کاوه« شاهنامه»اگر 

  کنیم:جواب پیدا کردن به خود اثر فردوسی مراجعت می

 بر او انجمن گشت بازارگاه.   شاه، چو کاوه برون آمد از پیش

 
 «ریتصو» ی( به معناобраз) یروس یواژهآبرَز: وام 1
است. در « روش»تر کهن یگونه« رَوِشن»ن. در ویراست دکتر جالل خالقی مطلق: به یکسان رَوِشن زمانه مدا 2

« ـِش»افتاده و امروزه تنها « ـن»افت که در پارسی نو یپایان می« ـِشن»زبان پارسی میانه )پهلوی( نام مصدر به 

 شود.گفته می
 )ن.( ٣۶، ص ١٩٨٧، دوشنبه، ادیب، ١جلد، جلد  ٩شاهنامه، عبارت از  3
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همان گه ز بازار »به جنبش آمد و  یبندش را بر سر نیزه کرد، بازار آهنگروقتی که کاوه چرم پیش

 «. برخاست گرد
 

اندازیم. کسب آهنگری نهایت مقدّس و نفوذ آهنگران از خود نظر  یدر این جا باید کمی به تاریخ گذشته

برای  ،اسباب روزگار، آالت کشاورزی و غیره -. چون که آنها به غیر از طلب اهالیها زیادتر بوددیگر کاسب

، کارد، سپر، 1پَرکردند )جوشن، زره، گرز، شششاهان به مقدار زیاد سالح آمده می یلشکر بسیار هزاره

حد مینیزه، پیکان و هکذا(. آنها مثل دیگر کاسبان شیخان خود را داشتند، که جمعیت آهنگران را متّ

کردند. نام یکی از دادند یا آماده کردن معیار معیّن اسباب را طلب میها میکردند، به آنها دستورالعمل

چنین شیخان آهنگران در سنگ روی قبرش باقی مانده است. این سنگ را مؤلف این سطرها سال 

 ی، یعن١١نصوب به عصر زیرین م یپیدا کرده بود. کتیبه 2«چاهبُردان مَستآب»از قبرستان ده  ١٩۵٩

الحدّاد )آهنگر( ناصر ابن محمّد. وفاتش این قبر شیخ»م( است.  ١٠٢١تا  ٩٣۴نزدیک به زمان فردوسی )

 .3«(١٠٩١آگوست سال  ١٩ق. ) ۴٨۴ یاوّل ماه رجب، سنه
 

شیخ  ١١آهنگران زیادی مشغول کسب خود بوده، در عصر « چاهمست»کوهی دوردست  یاگر در ناحیه

ته باشند، پس در حدود شهرهای آن وقت مقدار آهنگران نهایت زیاد بود. وقتی که با دعوت کاوه هم داش

، بازار پر از گرد شد. مردم قیام کرده را کاوه به زیر پرچم چرمین خود جمع 4آهنگران به پا خیستند
 :کندنموده باشد هم، آنها را به نزد قصر شاهان قدیمی ایران، به پیش فریدون روان می

 «ای نامداران یزدان پرست!»که:   رفت نیزه به دست، خروشان همی

 سر از بند ضحاک بیرون کند.  کسی کاو هوای فریدون کند، 

 «.فرّ او بغنویم یبدان سایه  م، ییکایک به نزد فریدون شو

 دعوت کاوه را به مبارزه بر ضد ضحاک مردم به گوش گرفته، چنان گرد آمدند، که نزد فریدون:

 سپاهی بر او انجمن شد، نه خرد.  رفت پیش اندرون مرد گُرد،میه

 کند:یبایست مسلّح نمود. بنا بر آن فریدون به آهنگران چنین مراجعت مرا می« انجمن شده»سپاه 

 کی گرز سازند ما را گران.ی   بیارید داننده آهنگران،

 به بازار آهنگران تافتند.  چو بکشاد لب، هر دو بشتافتند،

 به سوی فریدون نهادند روی.  آن پیشه هر کس، که بُد نامجوی از

 
 ش پهلو باشدنوعی گرز آهنین که دارای شپر: شش 1
 شهرستانی در شمال تاجیکستانچاه: بُردان مستآب 2
 )ن.( ١٩٧٨مختاروف، دوشنبه،  3
 شود. تبدیل می« ی»به « ا»خاستن. خیزیدن. در گویش آسیای میانه گاهی ستن: بریخ 4
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 فردوسی بار دیگر افزودن سپاه را تأکید کرده نوشته است:

 به ابر اندر آمد سر گاه اوی.  سپاه انجمن شد به درگاه اوی،

ید او تخمین کردن خواننده ممکن است. با یشاعر مقدار سپاه را نیاورده باشد هم، از تصویر شاعرانه

عالوه نمود، که مقدار غالمان زیر علم اسپارتاکوس قیام کرده چنان که در باال ذکر یافت، به شصت هفتاد 

کاوه  آهنگر شدنش از احتمال دور نیست. ید. از آنها آذر آهنگر برای شاعر تمثال کاوهیرسهزار می
صفان لشکر فریدون بود. یشانگر را به نزد فریدون روان کرده باشد هم، خود او یکی از پیکاسبان عص

 برافراز راند او از آن جایگاه. براند و بُدَش کاوه پیش سپاه فردوسی آورده است:
 

بینیم، که آذر رسد، که در شخصیت فریدون ما اسپارتاکوس را میهای باال چنین به نظر میدر اقتباس

تصویر یافته است. در تصویر  ان برداشتهیغالمان عص یصف یک دستههمچون یکی از یاوران او و پیش

شُبه، آذر آهنگر هنگام سفر درازمدّت بی «.جوانمرد بود و وفادار بود»فردوسی آذر نسبت به اسپارتاکوس 
اش آن جا هم باید پهن شده باشد. غیر از این، آذر در خود از چین به روم در حدود ایران بوده است، آوازه

ه نام داشت، الحال اساساً حدود شرق ینیقیالیت کهن، که فه یک مدّت گرفتار غالمی بود. وینیقیف

فردوسی نیز ذکر « شاهنامه»باشد، در لبنان، فلسطین، سوریه، اسرائیل و همسایگان آنها می -نزدیک 

خوردند، هر روز چند رحم و شفقت بودند، که خون غالمان را میتمثال ضحاک غالمداران بی یافته است.

ای که ظالم باشد، شدند. هر یک پادشاه چه اندازهمشکالت کار و زندگی هالک مینفر آنها از گرسنگی، 

البتّه، قیاس کردن  او خطرناک بود. یتوانست. قتل زیاد آدم آزاد براتنها غالمان را هر روز قتل کرده می

می نبوده، آهنگر، فریدون با اسپارتاکوس و یا ضحاک خونخوار با غالمداران حت یبا کاوه یآذر اُستروشن

شناسان باید آموخته شود. به هر حال کارنامه و سیمای نگاران و ادبیاتاین مسئله در آینده از طرف تاریخ

آهنگر مانندی دارد و ما به وجود آمدن چنین  یها به کاوهآهنگر در شخصیت آذر آهنگر از بسیار جهت

شمار صمیمانه مبارکباد میانندگان سرتاریخی را هم به مؤلفان و هم به خو -یک رمان پرارزش بدیعی

 گوییم.

 1،احرار مختاروف

 آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

 ٢٠٠۶نوامبر سال  

 (١٣٨۵)آبان 

 

 
ده است. های استاد احرار مختاروف بوده در کتاب آخرین ایشان جای داده شاین نوشته یکی از آخرین مقاله 1

 )ن.(
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 از مؤلفان
نمایند. این حقیقت است و به آن راضی ها بعضاًً تقدیر قهرمانان خویش را تکرار میگویند که کتابمی

آذر از اُستروشن یا خود « »اسرار تاریخ» یتاریخی ما از سلسله ی، رمان نونشدن ممکن نیست. به این دعوا

های ن بار ما صحیفهیچند سال مقدم، گاهی که نخست تواند.مثال روشن شده می« شمشیر اسپارتاکوس

نمودیم، به ناگه به سطرهایی واخوردیم، که از روزگار و قسمت اُستای گردان میتاریخی را ورق یجداگانه

نمود. ما ، کار و زندگی کرده است، حکایت می1کُشوده یساز آذر، که در اُستروشن چشم به عالم هستحسال

د: آذر چهار مراتبه به یاین مرد به حیرت افتادیم. خودتان قضاوت کن 2گریاز جسارت، متانت و ایستاده

باالخره در روم قدیم. سپس، به ها و ییایقی، فین3هاغالمی گرفتار شد: اوّل در چین قدیم، سپس غالم هون

داد، فروخته شده، در نهایت دوست این قهرمان مرد می 4رهایی، که آن جا اسپارتاکوس سَبَقومکتب گالدیات
های روم رزمید، در شورش غالمان تحت راهبری و راهنمایی اسپارتاکوس بزرگ گردید. آذر در صحنه

جولیوس سزار در  یبه دست درآورد. با تشبث و مهرباندر هیئت لژیون روم گائولی را  دشرکت نموده، بع

تواند از ک آدم مییآمد که حضور سنا به مقام شهروند روم نایل گردیده، از غالمی آزاد گردید. باور کس نمی

را در  یهای نیک انسانصفت یهای زندگی جسورانه بگذرد و با وجود آن، همهن امتحانات و سنجشیچن

دو تن ادیب، به خود قرار دادیم: وقت آن رسیده است و موافق به طلبات دور هم هست، ما،  خود نگاه دارد.

ها مورخ بجوییم و برای خود های مختلف روزگار یک تن از دالوران سغدی قدیم را در اثرهای دهکه لحظه

ای طال را از هها را ذرّه ذرّه، چنان که ذرهیادداشت بکنیم. همین طور هم شد. بدون مبالغه ما آن صحیفه

آوری نمودیم. وقتی که اسناد ضروری جمع آمد، جرأت نموده، کنند، جمعتُن ریگ شسته جدا می-بین تُن

کار قهرمانِ تا به امروز نامعلومِ خلق تاجیک حکایت مییبه ایجاد رمان تاریخی، که از سرگذشت و کار و پ

بعدِ روی کاغذ آمدنش باید به زودی زیور  نمود، که چنین کتابکند، شروع نمودیم. به نظرمان چنین می

ما باید تنها در مثال  یاندیشهگرفت، چون که به کرد و ]در[ دسترس خواننده قرار میطبع به بر می

دهیم و در نهاد آنها  های فرزندان به ننگ و ناموس ملّت به مثل آذر نسل امروزه را سَبَقشخصیت و کارنامه

ریخ و خلق خود را بیدار نماییم. صد افسوس، که سخنان خانه به بازار راست دوستی، افتخار از تاحس وطن

 
 «.کُشادن»و « کُشودن»گویند یعنی را با کاف می« گشادن»و « گشودن»در آسیای میانه، کُشودن:  1
 : ایستادگییگرستادهیا 2
 ( گرفته شده است.Гунны« )هون»( آمده که از تلفظ روسی гун« )گون»(: در متن Hunهون ) 3
نند. موالنای بلخی گوید: عاشقان را شد مُدرّس حُسن سَبَق: درس، میزان درسی که هر روز در مدرسه بخوا 4

 دفتر و درس و سَبَقْشان روی اوست -دوست 
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ما نیز راهش به دل  یخیساز، دشوار و پرخطر بود و مانند به آن رمان تارامد. راه حیاتی آذر، اُستای سالحین

اش هکه هشت سال پیش نوشته، مسوّد یچرا رمان خواننده با بسیار دشواری و مشکالت صنعی کُشاده شد.

از جانب برخی از دانشمندان خوانده و پذیرفته شد، دیرِ دیر، این قدر با دشواری به خواننده پیشکش شد؟ 

زنیم. هرچه خواهیم دست به شِکوه خواهد. جواب هست، ولی ما، مؤلفان، نمیاین سؤالی است که جواب می

صبداران و ثروتمندان برایش سدّ ما، که برخی از من« یزندان»بود، گذشت. امروز مسلّم است که کتاب 
که رمان را دو سه مراتبه  یصُنعی ایجاد کرده بودند، رهایی یافت. از فرصت استفاده برده به آن دوستان

آن مساعدت نمودند، صمیمانه عرض سپاس می یو تاجیک یغرضانه بها دادند و به چاپ روسخواندند، بی

 شود.عزیز پیشکش می یکتاب به خواننده ینماییم. اینک، شکل تاجیک
 

وفات  - ١٧٧٧د )تول «چورینینف بیاکیا»مرکزی و شرقی  یایمستشرق برجسته، محقّق چین، ممالک آس

اثر علمی نوشته است، که در آنها سند و  ١۵٠که در پتربورگ کار و زندگی کرده است، بیشتر از ( ١٨۵٣
اند. ان، رسم و تعامل و تاریخ آنها فراهم آمدههای مسکون آسیا، زبخلق یهمه یرقم و دالیل جالبی درباره

های علمی شهرهای سنکت پتربورگ، قزان، ارکوتسک و یک قطار ها و مؤسسهاو در کتابخانه یآثار علم

های آسیای شرح و ایضاح و تفصیالت به تاریخ خلق»او  یممالک خارجی تا به امروز محفوظند. در اثر علم

چورین در این کتاب از یشود. بیمعلومات پرقیمت آورده م ی،ساز اُستروشنسالح اُستای -عاید به آذر« میانه

اورد: نه به خود آنها، نه به ین یها به هیچ کس منفعتچینی یالگرانهیهای استیورش»نگارد: جمله چنین می

های گدر جن میسّرشان گشته بود. 1«امپراتوری زیر سماء»هایی که سر به سر شدن با جنگاوران خلق

محل را چشیدند. ها هزاران آدم به هالکت رسیدند، هزاران دیگر شهد غالمی و مرگ بیمقابل چینی

از این جهت استثناء بود. آذر در  2«یفارس »ها بی نام و نشان رفتند. لیکن مردی با نام آذر و لقب بسیاری

های شود. سپس، محرومیتها غالم میافتد و به آنها اسیر میبه چینی -امروزه  یفرغانه - 3دولت دَوَن

افتد. توسط مردانگی، شجاعت های عجیب را از سر گذرانده، نهایت به مکتب گالدیاتوری روم میبسیار، واقعه

 
 ی( امپراتورTianxiaیا  Tianchao، در چینی: Celestial Empire: یسیدر انگلامپراتوری زیر سماء ) 1

 ن باستانیچ یامپراتور یها. از نامیآسمان
خواندند. می« سلمان فارسی»گونه که سلمان را به خاطر ایرانی بودنش  است همان« ایرانی»به معنای « فارسی» 2

 آمده بود. « فارس»در متن 
( آمده است که در Dāyuānن: ی)در خط الت« وآنیدا»نام دولت فَرغانه به صورت  ینیچ یها خیدَوَن: در تار 3

ن نام به یا -اند  بوده یروس ینوشتارها ی هیکه بر پا ییها گر متنیو در د یژه در زبان روسیبه و -گر ید یها نوشته

 ینین نام چیست که ای( درآمده است. دانسته نDavan: یسیدر انگل Даванک: یلیری)در خط س« دَوَن»شکل 
 بود. ییان سکایرانیبوده است. دولت دَوَن در دست ا یبه چه صورت یرانیدر اصل ا
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بلندی را صاحب شد. وی در شورش  یو مهارت خویش آذر نه تنها زنده ماند، بلکه در روم آبروی و مرتبه

 .« رفت . . نموده و دوست او به شمار می اسپارتاکوس شرکت یغالمان تحت سرور
 

کارگردان و هنرمند مشهور روالن ، آذر یساز اُستروشنسالح یاُستا یمعلومات نادر درباره -ن سطرها یا

اد یبن» -ها و نورَسانبچه یون برایزینما و تلویس ین المللیاد بیبن یکوف را، که آن زمان در مسکو سروَریب

کوف مقصد گذاشت که در حدود یار به وجد آوردند. روالن بیهده داشت، بسرا به ع« کوفیروالن ب

ان یسغد یالیشم، استیجمله در خصوص شاهراه بزرگ ابرن کشور، منیا یخ غنیکستان وابسته به تاریتاج

 یعیلم بدیک سلسله فیدر روم  یب آذر اُستروشنیو غراعجائب  یهاو از سرگذشت یاز جانب اسکندر مقدون

از ایتالیا، از  .شدندیا به نوار گرفته میتالیونان و ای، ینینماگران چید با شرکت سیها بالمین فیوار آورَد. ان یرو

برای  1سنده رافائلو جُوانیولییادبی نویسندگان آنجا، با خواهش ر. بیکوف، از اسناد، که در وقتش نو یبایگان

ای فرستاده شده بود. در این نسخه از خصوص هجمع آورده بود، نسخ« اسپارتاکوس»ایجاد رمان مشهورش 

شد، معلومات ، که آن جا اسپارتاکوس نیز نگاه داشته میی، که در مکتب غالمداریساز آذر اُستروشنسالح

را  یهای مرد اُستروشندانیم، که ر. جووانیولی در کتاب خود حکایت قصّهرسد. ولی ما میمختصر به نظر می

دهیها جنگهای دیگر، که به مقابل رومین که وی تنها بود و نمایندگان بسیار خلقجای نداده است، برای آ

اسناد ر. جووانیولی را، که به  یها و دیگران نبودند. ر. بیکوف نسخهیها، گائولها، ژرمنیااند، از قبیل تراکیه

و های عجائب سرگذشت یادبی فیلم آینده درباره یفیلمنامه یترجمه شده بود، هنگام بررس یزبان روس

ساز از اُستروشن برای مطالعه به شورای بدیعی پیشکش نموده بود. صد افسوس، که غرایب اُستای سالح

مرگ نابهنگام کارگردان و هنرمند اصیل، روالن بیکوف، به او دست نداد که مقصد نجیب خویش را در 

ما قرار  های نجیب خویش را با خود برد.مانآرزو و آر یمحل رفت و همهلباس فیلم عملی گرداند. او بی

. و با وجود کافی نبودن اسناد و 2راه نمانیمهای نیک این کارگردان و هنرمند اصیل را در نیمهدادیم که نیت

. شروع نمودیم یو غرایب آذر اُستروشنهای عجائب پرپیچ و تاب و سرگذشت یزمینه، به ایجاد رمان از زندگ

های تاجیکستان احرار مختاروف )روانشان شاد باد!( یکی ن آکادمی علمیسیجیک، آکادمتا یمورخ برجسته

مندی های بدیعی رمان اظهار قناعتنویس رمان را مطالعه نمود. موصوف از جهتها شده، دستاز اوّلین
دقاً چند آن را به معنای خوب سخنان قید نمود و در برابر این خیلی خیرخواهانه و ص یناککرده، هنگامه

نویس را از نو دیده، در بسیار صحیفههای سودبخش پیشنهاد نمود. بعدِ این، ما باز دستایراد گرفت، اندیشه

 
 م.( ١٩١۵م. / مرگ:  ١٨٣٨ایتالیایی )زایش:  ی( نویسندهRaffaello Giovagnoliولی )یرافائلو جووان 1
 «.گذاشتن»رود یعنی به صورت فعل تراگذاری )متعدی( نیز به کار می« ماندن»در گویش تاجیکی ماندن:  2
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جه، حکایات تاریخی ما رنگ و بار تازه گرفت و باز هم یها وارد و بعضاً اختصار هم کردیم. در نتها عالوه

 گردید.  1بخشبیشتر باوری
 

چورین تکیه نمودیم. او اِستروشن امروزه را یکتاب ما اساساً به آثار علمی ا. بجزئیات این  یآوردر جمع

نامیدند. لیکن ما این اصالح را وارد می« بَنجیکَت»اُستروشن نامیده است، هرچند که در زمان او این مکان را 

 یجدانشونده یمندم که عالقهینکنیم. خواست 3و سَرسان 2نکردیم، به آن خاطر که خواننده را گَرَنگ

تاریخی را بین آن اُستروشن و اِستروشن امروزه نشان دهیم. در نوشتن رمان ما کوشش کردیم، که در 

های دوستی، چهرهانگیز و حیاتحیرت یهای خلق تاجیک: استواراثر بهترین صفت یسیمای قهرمان اساس

ا، که به تاجیکان امکان داد در هایی رگشاده، خیرخواهی و استعداد بنیادکاری را نشان دهیم، آن صفت

گری نمایند، پاره پاره نشوند و به نیستی نروند. تاجیکان نه های تاریخ ایستادهگیرودارهای زندگی، ناسازگاری

نظم، طبّ،  یرا با دستاوردهای خویش در رشته یتنها استقالل خویش را نگاه داشتند، بلکه تمدّن جهان
دند. قهرمان رمان ما آذر فرزند وفادار و حقیقی خلق خود بود. از این رو، گردان یها غنفلسفه و دیگر علم

این انسان نجیب و فداکار، ما با شوق و محبّت زیاد قلم به  یناوابسته به کم بودن معلومات تاریخی درباره

تاریخی  گویای یگر سازیم. این اثر مجسمهامروزه جلوه یم، تا سیمای او را پیش نظر خوانندهیدست گرفت

دوستی و مردانگی و مثال خوب وطن یساز آذر اُستروشناست یادگار از روزگار و کار و پیکار اُستای سالح

 برای جوانان امروز و فردای ملّت.
 

  ،عطا همدم

 دوشنبه. -اُستروشن  -فرغانه  -دوشنبه 
 

 ،لئونید چیگرین

 دوشنبه. -رم  -مسکو 

 ٢٠٠۶-١٩٩۵ یها سال

(١٣٧۴ - ١٣٨۵) 

 
 باورپذیربخش: باوری 1
 گرَنگ: گیج. 2
 سَرسان: سردرگم 3
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تان گردانده  بو هر آن چه را که قسمت برایتان نصی»

د، زیرا که خود ییاست با فروتنی تحمل نما
اهورمزدای بزرگ راه حیات شما را طرحریزی و 

مجرای آن را در امواج عمومی وقت معین کرده 

 «.است

 «ستا، کتاب یَسناوِا» 
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١. 

داشت. بهار به همه معلوم های سال زمستان را چندان دوست نمیآذر اُستروشنی از فصل
گردد, موسم کشت و موجودات عالم زنده می یبار آفتاب همهاست. در زیر نور و گرمی فیض

های ها و دامن کوهزنند و دیری نگذشته وادیها نیش مین سبزهیکار سر می شود، نخست

بیند، جانش راحت این منظره را می یرند. وقتی که آدم همهیگها فرا میدوردست را موج گل

تابستان هم  خواهد از هیجان زیاد به وجد آید و سرود بخواند.کند و خودش هم میمی

رسیدند، گندم خوشه میها پخته میها میوههای به خود خاصی را داراست. در باغخصوصیت

محنت تو در هدر نرفته است و  یبینی که ثمرهشوند، میمی ها فربهها در چراگاهبندد، مال

ها از حرارت آن خفقان شود، حتّا شبآورد. و هر چند که هوا گرم میسود زیادی به بار می

برد و از هایش حالوت میشوی، با وجود آن در تابستان چشمت از دیدن ناز و نعمتمی

ر ماه موسم خدازن اناهیتا یت مانی.حیرت میدر  ،هاخدای نور و خوشی -میترا  یسخاوتمند

رسد. بگذار آوری حاصل فرا میکند. فصل جمعباشد که به آدمان حاصل فراوان عطا میمی

درمان کند، اما نه برای دهقان و نه برای آنی که مشغول پرورش و بی 1آن بعضاًً تن را لَکات

اما  نماید.نو ضَم می یارند، ثروت و ذخیرهکه آنها د یکند، زیرا به ثروتچاروا است، گرانی نمی

های دور و دراز شود، بارانمرام نیست. هوا خنک میزمستان چه؟ زمستان هم یکرنگ و یک
ها از الیِ پای 2هاریزند و بیگاهیها به زمین مییابند که پگاهیباریده، به برفِ تَر تبدیل می

میرند. روزِ کوتاه رنگ شوند یا میکرخت میموجودات زنده  یشوند. همهوزنین می 3چَسپَک

 5کند. البته، اگر با عبارت مُغپَتچیز خرسند نمی 4گیرد و دل و دیده را هیجخاکستری را می

گویم، این گونه فصل سال نیز هم برای جهانی که ما را احاطه کرده است و هم « توغشاد»

اندکی فارغ شده، باید قوه جمع زیاد  یهابرای خود آدم ناگزیر است. از زحمت و تشویش

، که ییکرد، زیرا که هر کار وقت و ساعت معین دارد: کی باید عمل کُنی، کی باید اندیشه نما

باشد، اما آذر در عمق دل به این  یشاید همین خیل چه را انجام دادی و چه را انجام ندادی.

های فصل 6او، خداها آسانَکَک کرد. به فکرفکر می یهای مُغپَت راضی نبود. وی دیگر خیلگفته

 
 لَکات: زبون 1
رود. موالنا میبه کار می« غروب»تر آن یعنی معنای قدیمبیگاه: در افغانستان و تاجیکستان هنوز این واژه به  2

 گوید: بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد.
 چَسپَک: چسبنده 3
 هیج: هیچ 4
غپَت: کاهن عالی زرتشتیان )ن.(. مُغپَت در پارسی کهن مَگوپَتیش )بزرگ مغان( بوده که در پارسی میانه مُ 5

 ست.کوتاه شده ا« موبَد»)پهلوی( به 
 آسانَکَک: به آسانی. 6



 آذر استروشنی
 

28 

ترا، اناهیتا و خود زَروان یل میکه پرزورترند، از قب ییاند. آنهاسال را بین خود تقسیم کرده

کنند ها غمخواری ظاهر میها نسبت به انساناند و در این فصلفصلهای بهترین سال را گرفته

ها را باشد، به خدای بدیروی رند، زمستان خنکیگو در عوض آن دعای نیک مردم را می

خوانند، اما یترسند و لعنت مدارد، همه از وی میاند. هیج کس او را دوست نمیاهریمن داده

مادامی که او وجود دارد، به او هم چیزی دادن الزم است. برای این هم وی در زمستان 
کند، شتکاری میتواند زدارد، تا مینماید، آدمان را در ظلمات و خنکی نگه میخودسری می

 اما مهلت حکمرانی آن طوالنی نیست.

 

. مثـل هر وقته، 1ساز از شهر پرشرف اُستروشنکمان یگذراند آذر، اُستاهمین خیلی از دل می

توانست باز خوابیدند. خودش هم میوی بر محل از خواب بیدار شد، زن و فرزندانش هنوز می
پرورید. مادامی که بیدار شد، باید خیزد، را نمی یآذر بیکار رِقراکمی بخسپد، اما طبیعت بی

گرفته بود  3خواند. وی فرمایشاش هم او را به سوی خود میبسیار است، اُستاخانه 2کار هَولی

ها کم اندر شمشیر خوب سازد. این گونه فرمایش 4پاسبانِ دربارِ افشین« شتَکیخو»که برای 

اما برای ساختن شمشیر زیبا و مستحکم پارهدهند. شوند و برای آنها پول خوب میکم می

چوب الزم است، که حرارت بلند و مرتب دهد. این  5صفت آهن و انگِشتهای لیس و خوش

 6جاَلبانگونه مصالح را پیدا کردن دشوار. برای دریاب کردن آن باید به چندین دوکان انگِشت

را  7، نان و یک کف تَلقانیسر دستآذر  وآ نماید.و تاجران، که به کشاندن آهن مشغولند، رفت

در سر آتشدان ایستاده محلول کرده خورد، لباس گرم پوشیده، به  8در آب گرم قُمغان

را کُشاد و وارد  یاگین خانهاُستاخانه، که چندان دور نبود، رهسپار شد. در کنج هولی در تخته

 کردند.کار می 9النشاُستاخانه گردید، که در آن زمانی پدر، بابا و حتّا شاید باباک
 

 
 اُستروشن: شهر اِستروشن امروزی تاجیکستان )ن.( 1
 رود.هَولی: خانه، حیاط. در خراسان نیز به همین معنا به کار می 2
 فرمایش: سفارش 3
است و هر دو با « اخشید»صورت دیگری از « افشین»این واژه همچون افشین: حاکم والیتی در سغد )ن.(  4

 معنا اند. در پارسی نو همریشه و هم« شهریار»( در پارسی کهن و با khshthraیا  xšθraخَشثَره )
بر »)عطار نیشاپوری( یا « ز سر تا پای او انگِشت گشته -رُخ را زشت گشته که دید آن ماه»انگِشت: زغال.  5

 ای()اوحدی مراغه« در زنند آتش و کنند انگِشت -درختی که پرگره شد و زشت 
 ب: داللجَلّا 6
 تَلقان: گندم برشته )شاید تَلخان بوده( 7
 پزی، قوری-نَک. چاییقُمغان: چا 8
 بابا: پدر کالن، پدر بزرگ؛ باباکالن: پدر پدرکالن، پدر پدربزرگ 9
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کرد که موسم سرما به مانند های دیگر سال آذر از آن جهت فکر میدائر به زمستان و فصل

گذرد و بهار با گرمی آفتابی و شد. باز کمی میآب می 2یبرف نزدِ دیوار الیین، اَلّکَ 1هایکُلوله

نکهت زمین بیدار شده و  وزد و همراه خودها میآید که از جانب دامن کوهنسیم نوازشگر می

راند، باران ریزه، مثل آن که از الَک گذرانده آورد. اما حاال سرما حکم میها را میانبوه گل

کنند و آن درانَد، گاه ابرها دوباره دامن پهن میابرها را می یبارد. آسمان گاه پردهباشند، می

رهای آفتاب به زمین جاری میهای نوشان جویها، که از بینچهچشمه ،گاه مرغزار سبز

پایین فرو آمده  3«شهرستان یاغبه»از  یرسانند. بهار اَلّکَشوند، از نزدیک آمدن بهار مژده می

 ییها شتاب دارد، تا که به شادمانی آدمان و او، آذر آهنگر، نسیم احیااست و به سوی همواری

اشد هم، شعر برایش بیگانه نبود. بیتکاسبان ب یآذر از ساُلله خود را به مشام همگان برساند.

داشت. ضمناً وی از دانست و آنها را دوست میهای بسیاری را از یاد میهای آبدار و قصیده

باشند. عجب ها، طبیعتاً شاعر میسُغدیان، مخصوصاً اُستروشنی یکرد. همهدیگران فرق نمی

، یعنی باز اِست «روشن»و « اِست: »ها منشاء گرفته باشدنه، نام شهر عزیز آنها از همین صفت

 . کشاورزان و چارواداران را تماشا کن.4و شهر اُستاها
 

شود، ست، زیرا که فرمایش کم و ناچیز مییآن قدر هم مساعد ن زمستان برای کاسبان فصلِ
گذرد و در اُستاخانه کار به جوش و خروش گردید. اندک وقت میاما آذر از این وجه ملول نمی

های بهترین نیز هستند، اما د. مساحت آن چندان کالن نیست، در شهر اُستاخانهیَدرآمی

آذر فرمایشگران دائمی دارد. وی در اُستروشن یکی از اُستاهای بهترین به حساب  یاُستاخانه

اش او نه کالن است و نه خُرد. زوجه یکند. عائلهرود و مزد محنتش به زندگی کفایه میمی

باشد. او را صاحب جمال گفتن نشاید، اما آذر از بخت کار میطبیعت و سرشتآرام 5«نَنَه»

کردند، از خُردسالی با هم شناس بودند یکدیگر زندگی می یخود راضی است. آنها در همسایگ

انتخاب کرده است. نه پدر و مادر دختر و نه پدر و مادر پسر مقابل نه  یو خود آذر او را به زن

 ها قسمت خود را به هم بپیوندند. اند که آنبرآمده

 
 کُلوله: گلوله، توپی، گرد 1
 اَلّکَی: دیگر 2
 شهرستان: گذرگاهی کوهستانی در نزدیکی استروشن یاغبه 3
شناسی  ریشه ی بوده است. از این رو، درباره« اُستروشنه»و « اسروشنه»، «اشروسنه»تر این نام  های قدیمی گونه 4

در  Osrušana ی د به مقالهیتوان یاسروشنه م ی شتر دربارهیب یآگاه یآن نظرهای گوناگونی هست. برا

 .دینگاه کن« یره المعارف بزرگ اسالمیدا»در « اُسروشَنه»ز یکا و نیرانیا ی دانشنامه
است. « آناهیتا»انه )به ویژه در استروشن( که همان یم یایبلخ و مرو و آس ی( در منطقهیازدبانو )االههیننه: نام ا 5

 م. ١٩۶٧در سغد. « تا(یش ننه )آناهیک ی درباره»رنووا، ین.ک. اولگا اسم

Ольга Смирнова, “К вопросу о культе Наны (Анахиты) в Согде”, СА. 1967. 

No. 1 (Olga Smirnova, “On the cult of Nana (Anahita) in Sughd”. SA. 1967. No. 1) 
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سه دختر و یک پسر، دارند. دو دختر ، از آن لحظه هفده بهار گذشت. حاال چهار فرزند

باشد و به والدین می یشان در تربیهشان اَلّکَی صاحب خانه و در شدند، دختر سومنینخست

ده سال دارد، اما پدر است. وی همگی  یرساند. پسرشان باشد، موجب خرسندآنها یاری می

ها باز به هنر پدر دل بسته است. حال حاضر از خواب بیدار شده، از قفای پدرش به سوی کی

آمیز به سویش چشم دوخت: کوره را تفساند یا نه؟ تفسانیدن ممکن. اُستاخانه تاخت و سؤال

از دور و ها ساز شخص اولینِ سحرخیز نیست. کیاُستاهای اسلحه یبا وجود آن آذر در محلّه

شود، که در آن آهن را های آتش فروزان میرسد و شعلهبه گوش می 1توق بالغهنزدیک توق

کردن الزم  2اریدهند. دست اول یک یا دو داس، برای احتیاط نعل و میخ تآب و تاب می

رسد. آذر به ساختن اسلحه برای پاسبان می« یشتَکوخ»است. بعد آن نوبت فرمایش 

آذر  اَلّکَی در همه جا پهن گردیده است. یمهارت و یدهد، آوازهصوص میجنگاوران دقت مخ

کند. وی همگی سی و پنج بهار را از سر گذرانده است. در این سن و سال مرد به شتاب نمی

سال آموختن و هنر خود را را باشد، از آهنگران کهن یسازرسد. مهارت اسلحهبالغت می

ها . در این کار شتاب کردن الزم نیست، تجربه با مرور سالآیدپیوسته تکمیل دادن الزم می

 اند.های بسیار هنوز در پیش ایستادهآید، سالبه دست می
 

را  یدَمِ آهنگر یشود. آذر به پسرش اشاره نمود و او زور زده دستهآتش کوره بلند می یشعله

ها با سفید گرفتند و زغالهای گالب آتش رنگ گرداند. هوا با شدت داخل کوره گردید. زبانه

زدند، که قادر است آهن را آب کنند، به شرطی که در غفلت نمانی و جریان  3اَلَنگَه یگرم

 .یتفسانیدن اسباب را معاینه نمای

ها نمایان شدند که به در این اثنا، صحن هولی را روشنایی فرا گرفت. در آسمان انبوه ابرپاره

دادند. های کبود آسمان صاف جال میدر مابین آنها تِکّهگوسفندان شباهت داشتند و  یرمه

آدمان می یبلندتر شده، باعث روحشود و هوا از دیروز دیده گرمپس، امروز روز آفتابی می

شوند و در های دوامناک سال گذشتـه نم کشیده خشک میگردد. دیوارهای گلین از باران

دست در منظر شان با قلم رسّام چیرههر شاخهشکل، که گویا سفیدارهای اهرام 4هاینَودَه

های آذر یکی از داس خورند.کُشاده شده پاش می 5هایآسمان نقاشی کرده شدند، مٌغچه

آن شکاف کوتاه را دید. به آن پینه  یشده 6آورده شده را از نظر گذراند. در تیزیِ باریکِ قَت

 
 بالغه: چکش 1
 تیار: آماده 2
 آتش یاَلَنگه: زبانه و شعله 3
 اصلی درخت جدا شود. یای که از شاخهنَودَه: شاخه 4
 پیش از شکفتن یمُغچه: جوانه 5
 قت شده: خم شده. قَت: خم. تا. دوال.  6
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را به روی آتش کوره گذاشت و  است. وی داس 2کردن درکار 1گذاشته، با فلزات کَفشیر

تفسیدنش را انتظار شد. اما فرصت کار کردن نشد. در با سرعت کُشاده و در آستانه همسایه

شان ویرکَن، که نیز آهنگر است، نمودار شد. وی مرد قدپست، خمیده قامت، درازدست 

ن به شمار کاسبا یرسیدند( بود. موضوع دائمی شوخی در محلّه)دستانش تا به زانویَش می

بردارد. کردند، که ویرکَن سوزن را از زمین حتّا خم نشده میرفت. شوخ طبعان تصدیق میمی

کینه و حساس بود، غم کَشاد، بیشد. وی آدم دلها خفه نمیخود ویرکَن از این گونه شوخی

 :کرد. وی به آذر سالم دادو شادی آشنا و بیگانه را همچنان غم و شادی خود قبول می

 شاد باش!  -

 :اُستا جواب داد

  !نیتو هم شاد باش و عمر دراز ب -

سبب نبود، یگان گپ ضرور در این هنگام سحر آمدن وی بی :آمیز به همسایه نگریستو سؤال

 داشت. در حقیقت همین خیلی بود. 

 :وار گفتویرکَن سراسیمه

کاسبان به میدان  یکه همهبعدِ برآمدن آفتاب حاکم ما، افشین فرمان داد،  !کار را بس کن -

 نزد دربار جمع آورده شوند.

 :حیران شد تنگ شد. آذروی حتّا از گفتن خبر نو نفس

 فقط کاسبان را؟ تاجران و قافله ساالران به وی درکار نیستند؟  -

 :هم کشید ویرکَن کتف در. 

و اجباری می یکنند یا به کارهای جمعیتعجب نه که باز انداز را زیاد می !درکار نبودند -

 .فرستند

 :به اضطراب افتاد و  با شنیدن این سخنان طبع آذر یکباره خیره گردید

  .گذردهمینش کم بود، بی این هم روزمان به زور می -

 :همسایه او را نگاه داشت

 است.  یشاید یگان خبر خوش را گفتن !دلت را دور نبر -

 :آذر پوزخند زد

 آید. حتّا زیادتر هم. فشین ما ده خبر ناخوش راست میبه یک خبر خوش ا 3.از قاق نو -
 

 
 یر: آنچه بدان شکستگی ظروف مسین و برنجین را لحیم کنند مانند قلع کَفش 1
 در کار: الزم. ضرور 2
 بازی کردنشه وعدهیاز قاق نو: )اصطالح( به وعده وفا نکردن یعنی هم 3
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آرام و کاردانَش  یپیشهآلود را از نظر گذراند. به وی این همویرکَن سر تا پای آذر غضب

اش آویزان. چشمان نییب 2و ابروانش تا قَنتَرَک 1معقول بود. قدش از میانه باالتر، گَزگوشت

اند. عادت کرده است که هنگام در نزد کوره آتش بسته 3نگتور آژَمیشی دارد و اطراف آنها تور

یهای اَلَنگه به هر طرف پاش متیز چشمک زند، زیرا که در اثنای کفشیرکُنی پاره-بودن تیز

نماید که آذر از جهت جسمانی چندان بقوّت نیست. اما در خورند. در نظر اوّل چنین می
وَری و های کمانیا مسابقه 4رییگیتگش یها بازیروزهای عید، وقتی که اُستروشن

نمایند. وی با چست و  یشوند که با آذر همدستگذرانند، کم کسانی یافت میشمشیربازی می

برد که آدم انگشت حیرت میدر شمشیربازی چنان هنرهایی را به کار می 5چاالکی و قَئیشی

 6کاسبان با شور و مَغَل یاما حاال فرصت فکر و خیال کردن نیست. اَلکی از تنگ کوچه گزد.

یقصر افشین واقع گردیده بود. اُستروشن یرفتند، که در یک گوشهمی یگذشته، جانب میدان

ها از حاکم خود گله نداشتند. البته، او هم به مانند هر آدمی، که صاحب حکمت است، بی 

. برعکس، وی شود. اما ساکنان شهر یگان ظلم و ستم او را به مشاهده نگرفتندکمبودی نمی

امکان و توانایی در حق شهر و ساکنان آن پیوسته غمخواری  یپرور بود، از روحاکم عدالت

ها گرفتند و زمانی ناآرام بود. البته، اُستروشنیها وقت زیادی را میاین تشویش یهمه کرد.می

 7قرنینها با سرداری اسکندر ذوالدیگر آن همه اضطراب روحی را، که هنگام هجوم مقدونی

دور تاریخ داخل شده  یکردند. آن جنگ کالن و خونبار به صفحهکشیده بودند، احساس نمی

شان را به است. آن وقت شهر را به خاک یکسان کردند، آدمان بسیار کشته شدند، یک قسم

به اهورمزدای توانا، که اُستروشن در میان خاکستر و خرابه ها از  8«سَلّمنا»غالمی بردند. اما 
اش دیده آبادتر و مقتدرتر گردیده. اکنون از پس ر نو قامت راست کرد، حتّا از حالت پیشینهس

رُبا ن نظّارهیروند. درست است که دربار افشبناها و نقش و نگار پُر کّر و فّر آنها نمی ییزیبا

صرفکاری صفت، اما بیگذارد. بناهای دیگر هم خوشاست و به کس تصورات عمیق باقی می

ها دقت مخصوص داده شده است. دیوارهای آنها از اوّل دیده اند. به ساختمان قلعهخته شدهسا

 
 گزگوشت: گوشتالود 1
 قَنتَرَک: استخوان باالی بینی 2
 آژَنگ: چین و شکن روی و صورت 3
 گُشتی: کُشتی 4
 خم و راست شدن،  : انعطافیشیاانعطاف، قئقَئیش: ب 5
 مَغَل: سروصدا 6
 یاست و عربی شده« شاخ»به معنای « ذوالقرنین»در « قَرن»در متن همین طور آمده است. اسکندر ذوالقرنین:  7

افت شده که کالهی با یهایی از اسکندر مقدونی است. سکه )همریشه با سرون در پارسی( ( التینcornuکُرنو )

ن با یهای اسالمی با اسکندر مقدونی فرق دارد. ذوالقرناخ بر سر دارد. اما شخصیت ذوالقرنین در قرآن و روایتدوش
 ز فرق دارد.ین یکورش هخامنش
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ها تواند به باالی آنها برآید. جنگ با یونانیتر است. اکنون شاه یونان نمیبلندتر و مستحکم

چیهای کوچمننو ساکنان این قلمرو را از حمله یها سَبَق خوب گردید. قلعهبرای اُستروشنی

باشند هم، همین که  یها اتفاقچداشت. قَنگوینیز ایمن نگاه می 1هاها قَنگویها و همسایه

های کشاورزان و چارواداران از زدند. دیهامکانات مناسب پیدا شود، به غارتگری دست می

های خوف و خطر ساکنانشان در قلعه پناه حدود پیشتر شهر خیلی دور شدند، اما در ساعت

توانستند. به همین مناسبت با غمخواری دور و دراز تاب آورده می یبه محاصره بردند ومی

 3نشونده جمع آوردند و چندین چاهِ عالوگیویران 2یکالن خوراکوار یافشین در شهر ذخیره

 آب کندند. 
 

ها به سفرهای دور میکه با کاروان یداشت. تاجرانخود را دوست می یهایآذر اُستروشن

ساز به این کمان یو زیباتر دیگر هم هستند، اما اُستا 4تریگفتند که شهرهای بامیبرآمدند، 

داد. بگذار باشند، عرض وجود کنند، اما وی زمین خود را با یگان زمین ها اهمیت نمیتعریف

کند. نه برای آن که عصرهای عصر در اینجا اجدادان او سکونت داشتند و در دنیا عوض نمی

ها. وی باطناً با چه نو و چه کهنه مزار آنها موجود است. نه فقط برای این هر یک قبرستان

سفید برفین  5لپَکیدوردست، که ت یهای سر به فلک کشیدهکوه، او را احاطه کرده ی کهجهان
می 6ها، که از سویشان نسیم فارَمشد، صحراهای سرسبز، باغهیج گاه از سرشان کنده نمی

های ها، بیشهساز از نکهت گلستانکمان یکرد. اُستااحساس می یناگسستن یرابطه، وزد

شَمال »اند، علفزاران و ها دامن پهن کردهبرگ، که در نشیب و فراز کوهدرختان سوزن

کشید. آذر هیج گاه نمیوزد، حریصانه نفس میها از امواج آب می، که بیگاهی«7رونیس

تر و آبادتر، که تاجران و ن شهرهای بایخواست که دیار عزیزش را ترک نماید و به آ

گفتند، که همسایهکردند، کوچ بندد. و اگر آن روز به آذر میکاروانساالران با اضطراب نقل می

افتاد و هیج باشد، وی در حیرت میاش ویرکَن نه فقط قاصد افشین، بلکه قاصد تقدیر نیز می

را، که آنها از آن  یاوانست، که تنگ کوچهتکرد. عین زمان، تصور کرده هم نمیگاه باور نمی
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 خوراکواری: خوراکی 2
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رفتند، این چنین خود شهر، حتّا نورهای کبودرنگ آسمان صاف گذشتـه، سوی میدان می

بیند. با گذشت زمان آن همه بار آخر می یساز آذر اُستروشنکمان یباالی سرش را هم اُستا

 اند.ن حیاتش در یادش نقش بستهیها تا دم واپسمنظره

 

٢. 

، که در نزد دربار افشین در میدان 1هایدهلهیبیدارشده با صدها آواز، شور و غوغا و ت شهرِ

کرد. آذر اطراف را از نظر گذراند و فکر کرد که ویرکَن جوشید و تالطم میحکمران بود، می

، رنگوبارچی، دباغی 2کسبانش، آهنگر، مسگر، کاُللیحق بوده است: در حقیقت در گرد او هم

آنها که با هنرشان اُستروشن را شُهرَتمند کرده بودند، جمع آمدند. در بین  یهمه ،)چرمگر(

کردند، خالصه، از پس محنت می یآوردند، داللکردند، مال میآنها کسانی که سوداگری می

این آذر را  یشدند، نبودند. همهمشغول می 4یو حَنّات 3رویحالل خود زندگی نکرده، با میانه

تفسید. نورهای اُریب روز تا رفت می ها را انتظار شد.طاقتانه دوام واقعهاشت و بیدر حیرت گذ

های زیر برف خوابیده رنگ کوه یکرد، سلسلهگون میابرها را نقره یآفتاب طلوع کرده گوشه

ان درختان، گویا با موقلم اُستاد ماهر سفید کرده شده یهای باریک و عرگل آبی گرفتند. نوده

کشیدند. تأثیر سردی زمستان هنوز باقی مانده به باال، به سوی نور و گرمی قد می باشند،

از طرف حاکم شهر به میدان دعوت  یدادند. دربارهآمدگان به آن اهمیت نمیباشد هم، جمع

شدند. از احتمال دور نیست که کردن آنها و محض کاسبان هر گونه تخمین و فکرها گفته می

دن دیوارهای قلعه کارهای عالوگی انجام داده شوند. آذر این فکر را با مقصد مستحکم کر

شتَک را یخواست، هرچه زودتر فرمایش خوق کرد و زیر دل ناراضی بود، زیرا که وی مییتصد

ناکی ساختنی بود که همه حسد برند، از جمله اجرا نماید. وی با دستان خود شمشیر معجزه

 ویرکَن نیز.
 

د. قامت ینزد قصر حاکم نمودار گرد یک را به خاطر آورد، او در صفهشتَیهمین که آذر خو

ایستاد، دیده ساز آن جا میکمان یدور میدان هم، که اُستا یبلند و کتفان وسیعش از گوشه

این از آن  یشتَک آمده، صفه را به حلقه گرفتند. همهیشد. پاسبان دیگر نیز از پس خومی

در حقیقت، اندک فرصت نگذشته، حاکم  برآید.کم هم میداد که حاضر خود حاگواهی می

صفه برآمد. همراه او مُغپَت مَهبودَن، که بر تن قبای  یشهر همراه اهل رکابش از دربار به رو

نهاد. در سرش آتش به فضا پیچیده داشت، متکبرانه قدم می یوسیعی مزین با تصویر زبانه

 
 دهی: تیله دادن. دو دستی هول دادن. تیله 1
 گر، سفالگرگر، کاسهکُاللی: کوزه 2
 گریاللی، واسطهروی: دمیانه 3
 حَنّاتی: آن که ارزان بخرد و گران بفروشد 4
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رسید، که با آتش کالن فرا گرفته ن به نظر میپوش نوگ تیز قرمزی داشت و از دور چنیکله

صُفه قرار گرفتند. آذر تمام عمرش را  یحاکم شهر و اهل رکاب او در یک گوشه شده است.

کمان یشد. اُستادر اُستروشن به سر برده باشد هم، دیدار افشین برایش خیلی کم میسر می

حاکم باشد، دائماً در قرارگاه خود  گذراند.ساز قریب تمام روزهای خود را در آهنگرخانه می

جثه بود، ریش سیاه آمدند. حاکم آدم قدبلند و قویهای آنها به هم راست نمینشست و راهمی

اند. افشین کرده چسپانده 1ریشیرا در رویش ش یاکردید که نمدپارهکُلوله داشت. گمان می

حاکم  گرفت.ر خالص را میدر تن لباس چینی داشت و آن از نورهای آفتاب رنگ و تابش ز

ریشش را مالش داد و با آواز پست چیزی گفت. جارچی، که از او کمی دورتر ایستاده بود، 

 خود همان زمان سخنان او را در سراسر میدان اعالم کرد: 

 2م که از خبر سپارشیاساکنان اُستروشن شریف! ما شما را اینجا برای آن جمع آورده -

غاصبان  یما، فرغانه، باز گرفتار حمله یدولت دَوَن، یا خود همسایه م.ییشاهنشاه آگاه نما

های چینی شما در یاد دارید که ده سال از این پیش چه خیل قشون یبیگانه گردید. همه

های ما را غالم کنند و مملکت شکوفان آنها را به خاکستر و دوردست خواستند همسایه

جه برآمد و به زور از دَوَن جان به سالمت یا بی نتمبدل نمایند. آن وقت کوشش آنه 3چَنگ

شهر  -خواهند که پایتخت فرغانه بردند. اکنون چینیان قشون زیادتر جمع آورده، دوباره می

ان در تنهایی به یرا محاصره بکنند. قشون اجنبی بی حد و کنار است و خود فرغان ،ایرشی

مآب، به شاهنشاه بزرگ جاللت 4ن، موگواتوانند. شاه دولت دَوَیفشار آنها تاب آورده نم

و محبوب ما، بگذار عمرش دراز و خوشبخت و کامگار باشد، با  یسغدیان، به اِخشید همایون

 التماس مراجعت نمود، که ...

 :در اینجا صدا جارچی در گلویش درماند و نفس راست کرده دوام داد

تماس موگوا رضایت داد. به هر یک شهر ان علی قدر حال یاری رساند. اِخشید به الیبه فرغان -

ایرشی سربازان و  یقلعه یمدافعه یو والیت سغدیانِ آفتابی سپارش داده شده است که برا

گردانند، اما دستان دشمن را برمی یان حملهیفرغان یکاسبان را جدا نمایند. سربازها با همراه

قلعه را، اگر این واقعه رخ  یویران شدهکنند و دیوارهای ار مییماهر کاسبان برای آنها سالح ت

 نمایند. دهد، برقرار می
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های سیاهش را شانه کرد و سنگ 1یحاکم شهر خاموش شد. وی با دست نازُکش ریشِ غول

 پاشی کردند.بهای انگشتری دستانش در زیر شعاع آفتاب نه چندان گرم زمستان شعلهقیمت

شت که یگان حرف من بعد حاکم اُستروشن را جارچی سراپا گوش و هوش شده بود و بیم دا

منادی در میدان صدا  یافشین از نو به گپ درآمد و دوباره آواز گوش کرکننده ناشنیده نماند.

 داد:

نمایم که خود را در کنار نگیرند و به دعوت ما به ساکنان شهرمان با التماس مراجعت می -

ارند. یشتَک غیور همین حاال به جنگ تیهی خوهای تحت فرماندآواز شوند. قشونها همفرغانه

های خود این مسئله را بررسی ار، در محلهیگل دست و شهر ت یشما هم، اهل هنر، اُستاها

نمایید و فکر کنید که کدامی از شما همراه آنها به دولت دَوَن به مبارزه ضد دشمن خونخوار 

دار شده رآیند. شاه فرغانه موگوا عهدهتواند. بعد طلوع دو آفتاب باید همه به راه برفته می

شان مهیا یاست که در مملکت خود به محنت کاسبان مزد خوب دهد و همه شرائط را برا

 .سازد

 ایستاد، یک قد پرید.برابر شنیدن این سخنان، ویرکَن، که در پهلوی آذر می

 شنیدی، چه خیلی نغز! -

 نغزی دارد؟ با آواز پست جواب داد آذر. یچه جا -

 پول بسیار کار کردن ممکن.  -

 …به عوض جان -

رها پیکان یسازی و به تکند؟ کارَت یَراقدر آهنگرخانه به اُستا چه تهدید می !این خیلی نه -
گیریم، حتّا طال دادنآید که شمشیر را نیز تیز کُنی. اما پول کالن میبرآری. بعضاًً الزم می

 م و یکباره چنین امکانات خوب پیدا شد.یاشستهشان ممکن. حاضر که زمستان است، بیکار ن
 

در خانه  2سخنان ویرکَن قلب آذر را در آخر مایل کناندند. در حقیقت، از بیکارخواجگی

ها را نشستن دیده، به فرغانه رفته کار کردن و کمی پول به دست آوردن بهتر است. بچه

صفت باید خواهد، آهن خوشیخوراندن در کار، لباسهایشان کهنه شده است، هولی تعمیر م

ها را نمیاین فکر از پس خود باز فکرهای دیگر را بیدار کرد. به راستی، آذر چینی. خرید

اش آنها مملکت بای، زیبا و حاصلخیز دارند. وی همیشه کوشش میفهمید. از روی شنیده

ن اسلحه، آالیش و چکشخور است. از آکرد که فقط آهن چینی خرد، زیرا که آن تازه، بی

شود مادامی که ار کردن ممکن. کس حیران مییت یاسباب و انجام، هر گونه آالت کشاورز

کند که از راه دور و دراز به شان فراوان است، چه آنها را وادار میها در وطناین ثروت یهمه

فهمید، گر چندی که نسبت چینیان حسیّات مملکت دَوَن حمله آورند؟ این را آذر نمی
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نی نداشت، با آنها همچنان با دشمن رو به رو نیامده بود، با وجود آن عهد کرد که به بدبی

های چینی از اُستروشن دور بودند و نسبت شهر آنها و اطراف آنها نیت بد فرغانه روَد. قشون

طرف او بالی تهدید کند، چه گونه بی ینداشتند، اما همسایه همسایه است و اگر به خانه

 هم ضرر ندارد، علی الخصوص، اگر آن طال باشد. یست؟ این چنین پولِ زیادتبودن ممکن ا

آذر غرق فکرهای خود شده، حتّا سخنان آخرین حاکم شهر را نشنیده ماند. تنها وقتی به خود 

آمد که میدان را خاموشی فرا گرفته بود، بعد غلغله برخاست. کاسبان و اُستاهای بهترین 

آنها به فکر  یکردند. فکر همهیان را گرم و جوشان محاکمه مشهای شنیدهاُستروشن حرف

را در عوض  1های جَرَنگاسیشود که پولآذر مانند بود. باز کی این گونه امکانیت پیدا می

 کشی، به دست آوری؟که در خانه باز مخصوصاً در فصل زمستان می یهمان زحمت

بود.  2«آفرینگان»مقدس زردشتیان  مُغپَت مهبودن به پیش صفه برآمد. در دست او کتاب 

رغیرت هم در باالی سر یس یجارچ یمُغپَت آن را کُشاد. صفحه گردان کرد. آواز او بدون یار

 انداز گردید.ازدحام طنین

پرستم و در پیشت آورم، من تو را میخلق ما، من به تو رو می یای خداهای کریم و توانا -

 !خود رحم بکنهای آرم. به بندهسر سجده فرود می
 

ها به اُستروشنی یاریداد. معلوم، که خداها طرفدار آذر به دعای مُغپَت چندان اهمیت نمی

بعدِ  یشان دَوَن هستند. آن هم معلوم است که آنها به امنیت و صحت و سالمتدولت همسایه

به امید دهند. اما ضمانت می یهایشان برگشتن هر یک اُستروشنغلبه بر دشمن مکّار به خانه

اند. جنگ بالی عظیم است، عاقبت آن را کسی نمی، گفته3خدا هم شو و بته را هم محکم دار

 یجایی که حمله -داند. این چنین معلوم نیست که در کجا بهتر است: در زیر دیوار قلعه 

یا در  ،و همه کار به چست و چاالکی و مهارت تو وابسته است یگرداندشمن را زده برمی

گذشته در محاربه ضد  یکند؟ آدمانی که دفعهانه، که تو را تنها بام تُنُک پناه میآهنگرخ

های دارند که سنگ یهای پرقوّتکنند که آنها منجنیقها اشتراک داشتند، نقل مییچین

 هاین گونه خرسنگ ناگاه به سرت افتاد توانند.دور به نشان رسانده می ین را از مسافهیوزن

که وعده دادند و  یروان یا خود میترای کبودچشم گله نمایاید از شاه خدایان زُماند، آن گاه ب

شدند و به سر شان وفا نکردند. البته، این گونه فکرها همچنان کفر معنی داد کرده میبه وعده

 
 گویند.می« پول جیرینگی». پول جرنگاسی: همان که در تهران جرنگ یجَرَنگاس: جرنگ + اس = صدا 1
« فرستادن بزرگ داشتن و درود» ین واژه به معنایاوستا است. ا یهااز کتاب یکی( نام Afrinaganنگان )یآفر 2

 است. 
گوید: گفت هم به خدا امید داشته باش و هم کارت را بکن. موالنا می به امید خدا هم شو و بُته را هم محکم دار: 3

 پیغامبر به آواز بلند / با توکل زانوی اشتر ببند.
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 یکرد و به کسی آن را افشا کردنتوانستند، ولی او خود به خود فکر میآذر کلفت آورده می

های زیادی خدمتدانست. پیشساز خود مُغپَت را خوب میکمان یکه اُستا هم نبود. زیرا

فرمود که یگان اسباب داد: مثالً، میداشته باشد هم، مُغپَت شخصاً به اُستاها فرمایش می

کرد می 2رنقش و نگار سازند و هنگام سودا چنان هم شِلقینییآرایشی یا خود کارد س 1اَنتیقه

که  یخواستآمد و میایستاد، که نفرتت مین چنان هم راست مییسو در سر هر یک درهم م
 .اسباب را به وی رایگان دهی تا که هرچه زودتر از اُستاخانه به در رود

 

٣. 

های خرد خرد تقسیم شده، با میدان نزد دربار افشین یکباره خالی نشد. کاسبان به گروه

ها کسی شک و شبهه یبه فرغان کردند. از وجه یاریجوش و خروش بین خود مشورت می

ها شهر ایرشی را به محاصره نداشت، علی الخصوص، که راه خیلی دور و دراز بود. امروز چینی

داند، عجب نه، که آنها در نزد دیوارهای اُستروشن خیمه زنند. آن گاه اند، پگاه که می یگرفتن

های شهر مراجعت نمایند. آیا هآید، که به اِخشید سمرقند و دیگر همسایبه آنها هم الزم می

کند. در این بابت فکر و اُستاخانه را بهتر می یاین گونه نیت سودمند است و وضع عائله و هول

انش یکردن در کار است. دور و دراز بحث کردند. فکر هر یکی را با دقت گوش کرده، سود و ز

تاده حرف دیگران را داشت، خاموش ایسرا چندان دوست نمی یر گپیرا برکشیدند. آذر س

های شد و گفتهورش بودند در دل راضی مییکه طرفدار ضرورت  یکرد، به آنهایگوش می

دور و دراز در میدان، حاجت  یبعدِ محاکمه کرد.برآمدند، رد میرا که مقابل آن می یآنهای

آمد برپا دوباره جمع آمدن نبود، زیرا که همه چیز حل خود را یافته بود. با وجود این جمع 

گردید. حرمت موی سفیدان محله را به جا آورده، از آنها فاتحه باید گرفت. خود همان 

 یروند، به ضَم این در محلهبیگاهی به قرار قطعی آمدند. به فرغانه اساساً مردان میانسال می

ر در ها روند، نام آذکه باید به جنگ ضد چینی یاُستاخانه را بستن ممکن نیست. در بین آنهای

ساز بهترین بود و هم برای آن که در ستاد. هم برای آن که وی اُستای کمانیاصف اوّل می

 شهری به خود همتا نداشت. یری عیدانهیگیهای گشتمسابقه
 

رود، با آب آن که به فرغانه، به جنگ ضد چینیان می یدر خانه زن سخنان شوهر را درباره

واسطه در جنگ اشتراک نمیداد که خودش بیتسال میدیده قبول کرد. هر چند آذر او را 

گیرد، فریاد و فغان زن آخر خود مشغول شده، بر عالوه پول کالن می یکند و به کسب اساس

مورّخ و  نداشت. الزم آمد که آواز بلند کند و به خاطر آرَد که صاحب خانه که هست؟

و محیط زیست سغدیان را  چورین عرف و عادتینف بیمردمشناس مشهور عصر نوزده ایاک

 
 ک. عتیقه یانتیقه: آنت 1
 زدن بیهوده و خسیسی کردن فراست. شلقینی کردن: چانهزند. بیشِلقین: کسی که بیهوده گپ می 2
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ده و ریش غولی دارند؛ کاسب و تاجر یآنها چشمان چوک: »تصویر نموده، چنین گفته بود
ما نمی. کندکنند. هر چه را، که زن خواهد، مرد حتماً مهیا میزنان را حرمت می …گذرایَند

ها هم، که تاثیر ن زمانم. اما به گمان ما، حتّا در آیاها زندگی نکردهدانیم، زیرا که در آن زمان
مادرشاهی پرزورتر بود، سخن مرد در عائله وزن داشت و هنگام ضرورت وی گپ خود را 

ار کردن یبه هر حال آذر زن خود را آرام کناند و همه اهل عائله به ت« .توانستگذرانده می

دند که ار کذائی هم دیدن الزم نبود، زیرا گفته بویسفر مشغول شدند. راست گپ، ت یتوشه

را می 2یهای درکاراسباب یها همهینگیرند، فرغان 1کاسبان یگان خیل اسباب و اُسکُنه

ساز کم بغل جای بسیار میراه در خورجین سفر اُستای کمان یدهند، لباس ذخیره و توشه

پروا بود. فقط داد، بیکه در حیاتش بار اوّل رخ می یرند؟ عموماً، آذر نسبت این سفر نوبتیگ

جنگاور به وقت نامعین « شتَکیخو»داد: مهلت ساختن شمشیر برای ک چیز او را عذاب میی

رسید، این چنین آرزو داشت، بها میش نادر و قیمتیابد. آذر به قدر این فرمایکَشال می

دندانه باقی نماند و  3یِهای سخت هم پشمشیرِ حقیقیِ مستحکم و قئیشی سازد که بعدِ ضربه

شمن را همچنان درخت نرم پاره پاره کند. افسوس، که این گونه فرصت از جوشن و سالح د

دست رفت، اما دنیا به امید است، شاید بعدِ یک دو ماه این فرمایش را اجرا نماید. زیرا که 

او سغدی یاند و به اُستاخانهساز شهرت آوردهکمان یها به اُستامحض همین گونه اسباب

اند. دل آذر را آن چیز های دوردست جلب کردهاجران را از مملکتهای نامدار و ثروتمند و ت

مند نخواهد رود. پس وی از او گلههم به فرغانه می« شتَکیخو»داد که خود نیز تسکین می

 ان خواهند گذاشت.یار کردن سالح نادر را به میشد. وقتی که هر دو برگشتند مهلتِ آخرینِ ت
  

آمد. آنها های شفابخش از اوالد به اوالد دوام کرده میبردنِ گیاهآذر اصول استفاده  یدر سالله

ساز نیز از این هنر کمان یکردند. اُستاهای جدی را طبابت میها هر گونه کسلیبا کمک گیاه

های نباتات ها، وی بغچهنیینصیب نمانده بود. و اکنون، هنگام آماده شدن به جنگ ضد چبی

نمود. مثالً، شوند جدا میهایی را که در نوبت اوّل الزم میشان گیاهشفایی را کُشاده، از بین

کنند، خاصیت دور و جراحت را درست می 4دارند، دردِ خَلَههایی که خونروی را بازمیگیاه

پنهان بود که خودش  یباز خصلت یدر نهاد این مرد اُستروشن کردن خستگی و غیره را دارند.

صحبتش را در حقانیّت خود خواست که همدانست. وقتی وی میبرد اما سببش را نمیپی می

باور کناند یا خود هنگام داد و گرفت به این یا آن چیز اصرار نماید، کفایه بود که به چشمان 

 
 ل بزرگ خانه. اسباب: وسایل کوچکتریاسباب و اُسکُنه: اسباب و اثاث. اسکنه: وسا 1
 درکاری: الزم 2
 پیِ دندانه: جای دندانه. اثر دندان 3
 زند. خلد یا سیخ میدرد خَله: درد خَلنده. دردی که می 4
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بیان نماید و او حتماً نرم و  1ط خود را اَنیقیآدمِ به نزدش آمده با دقت نگاه کند و شرط و شرا

توانستند. داشت که در نزدش آدمان دیگر تاب آورده نمی یاهشد. چنان هم جاذبراضی می

اش را کرد که قابلیت فوق العادهترساند، برای همین هم کوشش میاین خود اُستا را نیز می

 به یگان کس ضرر رساندن باشد، حاجت گپ هم نبود. یحتی االمکان کمتر به کار برد. درباره

انش را به آغوش گرفت، پسرش را ین و دختران گرخیلی کوتاه بود. آذر ز 2خیر و خوشئ
 یهای تیز به سوی میدان، که همهاش را به کتفش انداخته، با قدمیسفر 3نوازش کرد و خَلته

 آمدند، راه پیش گرفت.به دولت دَوَن رَوَندگان باید آنجا جمع می

 

۴. 

نمایم هم، با وجود آن،  ها تقسیمما نقشه و کارهای خود را به روزهای آینده و حتّا به سال

ناخوش روی  یتوانیم. از همین سبب هم اگر یگان حادثهبینی کرده نمیقسمتِ خود را پیش

دانست، وی البته، با اهل خود را می یخوریم. اگر آذر آیندهشویم و غم میدهد، حیران می

یک رگ ِ روی  نمود که هرکرد و کوشش میتر و دور و درازتر خیر و خوش میاش گرمعائله

دید. اما اش را سخت در خاطر نگاه دارد، زیرا که آنها را بارِ آخر مییعزیزانش، هر کنج هول

کرد تا که زن و فرزندان و شتابید و یگان بار هم به قفایش نگاه نمیحاال به سوی میدان می

آورد. ا به خاطر میمیدانِ نزدِ دربارِ حاکم ِ والیت زنبورخانه ر خود را ببیند. یدیوارهای هول

کرد. تا محاربه هنوز دور باشد هم، فرماندهی می« شتَکیخو»وی پر از سرباز بود، که به آنها 

 ر مسلح شده بودند.یکاله پوشیده، با شمشیر، کمان غولک و تجنگاوران جوشن و تاس
 

ک سوار اسپ شتَیزدند. خوقدم می 4نصف روزی به راه درآمدند. جنگاوران سبکبارانه و بَردَمانه

راه  6خورانهای راه اَلوانجزنان و در آخورچه 5ها غِجِرّاسسمند بود. از پس او گردونه یزیبای

بردند. خود کاسبان دست اول یکجایه و توده شده رفتند و اسباب سفر کاسبان را میمی

خرد  هایکردند. اما بعدتر از روی مهر خویش و تباری یا مناسبت دوستی به گروهحرکت می

زد. ویرکَن همانا از وجه مزد کالن محنت و قدم می 7خرد جدا شدند. آذر همراه ویرکَن پَکَنَه

 یساز باشد، برای آینده یگان نقشهکمان یزد. اُستامی 8من بعد به کجا صرف کردنِ آن جاغ

 
 «زیبا»اَنیق: روشن. در اصل عربی است به معنای  1
 خیر و خوش: خداحافظی 2
 خَلته: انبان. کیسه. گونی. لنگه 3
 ک شاه آمدند / دمان با درفش و کاله آمدند.یبَردَم: پرانرژی. دَمان. در شاهنامه: چو لشکر به نزد 4
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 شود، هرچند که بعضاً ازدانست که هیج وقت کار موافق طبع دلت نمیمعینی نداشت. وی می

زمستان را به تمام تنگ کرده، انبوه  یروزانه گرم شد. بهار اَلّکَ شود.خواستت هم بهتر می

ابرهای سفید، به مانند گوسفندان، در سرتاسر آسمان کبود پهن شدند و آدمان نیز از نورهای 

ن خودرا به یهای نخستبردند. آذر با حیرت پی برد که مجنون بیدها برگآفتاب حالوت می

ن خرسند شد. زمستان به آخر رسید، بهار باشد، همیشه موجب شادمانی ییختند و از ازمین ر

  شود.و تولید شدن آرزوها است، که حتماً فردا از امروز دیده بهتر می
 

کردند. در هر دو طرف راه برد، حرکت میمی 1«کَندِ بادام» یها با راهی که به سواُستروشنی

های زردآلو به بودند. بوی زمین ِ بیدارشده و نکهت گوارای گلدار پهن گردیده های میوهباغ

داشتند. ویرکَن به آذر  2های آنها مرغان غوغا و جنگ و خَرخَشهرسید. در سر نَودَهمشام می

 آمیز گفت:را نشان داده، هزل 3هاساچ

 د؟کننببین! آنها هم، عجب نه، فرغانه و چین خود را دارند. وگرنه برای چه جنگ می -

اندیشانه را نمیاش را نبرداشت. جنگ کار جدی است و مناسبت کوتاهاما آذر هزل همسایه

نمودار شد. در پهنای آن جالی سبز  ،دریای بزرگ و پهناور 4،«کسَرتی»از دور مجرای  پرورد.

ساز نزدیک که به دل هر یک کمان -کرد و دریا رنگ پوالد اصیل را اندازی میآسمان عکس

ها نه یک روز و دو روز به سوی فرغانه، که آنها را به یاری اُستروشنی خود گرفته بود. به ،است
 یخوابیدند. گُلخَن افروخته، شعلهها در زیر آسمان کُشاد میزدند. شبخوانده بود، قدم می

کردند که به داد و باور نمیپختند و این عادت مقرری آنها را تسکین میعادی می 5یسیرغذا

ریزد و موافق دهند، خون میقریبی شمشیرها در دستان جنگاوران رزمنده صدا می همین

در آخر، دیوارهای بلند قصرهای شهر ایرشی، پایتخت  گردد.روایت سغدیان به الله مبدل می

ها آه سبک کشیدند: آنها رسید. اُستروشنییدولت دَوَن، نمودار شدند. همه جا آرام به نظر م

 ای چینی آمده بودند.هپیشتر از قشون

 

۵. 

 
 امروزی تاجیکستان در وادی فرغانه )ن.(« کانِ بادام»کَندِ بادام: شهر  1
 خَرخَشه: ستیز. جنگ و خرخشه 2
 ای کمی بزرگتر از گنجشک و خاکستری رنگساچ: پرنده 3
مروارید »در پارسی کهن به معنای « یَخش ارته»که گویا از  Jaxartesالتین در «. سیردریا»ونانی یکسَرت: نام یَ 4

 گرفته شده است. « رنگ بزرگ
 «. سیر یآب»مانند رنگ « پُر»به معنای « سیر»سیرغذا: غذای سیر )غلیظ و قوی(.  5
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مند است که شباهت آنها را در سر هر قدم در جهان همه چیز به یکدیگر چنان هم عالقه

شده، به  1ها اَندرماندندانه یدیدن ممکن است. مثالً، گیریم چرخ یا مکانیزم ساعت را. وقت

معین می دهند و با همین عملیات من بعد ما راند، رفت وقت را نشان مییدرآحرکت می

-وو»دوردست چینی، که امپراتور « امپراتوری دنیوی»نماید که بین کنند. در نظر چنین می

آذر  یساز اُستروشنکمان یکه در حیات اُستا یر فرتوت شده است و آن همه تغییراتیپ 2«دی
  شد.نیست. اما این گونه عمومیت بود و بر مال خوانده می یاند، هیج گونه عمومیتروی داده

 

دولت مقتدر جهان بود، « امپراتوری دنیوی»ما، که  یدر آن سالهای دور هفتادم تا سالشمار

چین را به یکی از « امپراتوری خان»نو  یافت. ساُللهیهای دیگر جدا انکشاف میآن از تمدن

موجودیَتِ آن دوره،  3یهای زورترین جهان قدیم تبدیل داد. تاریخِ زیاد از چهار عصرهمملکت

زمان  یجهان یجریان عموم یترین انکشاف تمام آسیای شرقی بود، که در دایرههمم

گذراند. این برای تاریخ ملی را از سر می 4استحصاالت یانکشافات و انقراض اصول غالمدار

ها تا هنوز خود را رفت. چینیهای مملکت به شمار میخلق یمهم متحدشَو یچین دوره

 شمارند.گیرد، میمنشاء می« امپراتوری خان»، که از یتنیک، یعنی دوام خاندان اِیخان

م میلیون ی، تا ن6«لینجی»ترین به مانند و شهرهای کالن 5«عنهچن»شهر پایتخت امپراتوری

های استحصالی را در اساس قوه اهالی داشتند، که در آن زمان این رقم خیلی کالن بود.

کردند. محنت غالمان نسبتاً کمتر کیل می، چه خصوصی و چه دولتی، غالمان تش7صناعت

فروشی رونقِ ها غالمشد. آن وقتاستفاده بُرده می یهای کشاورزساحه یباشد هم، در همه

تمام داشت. در بازارهای هر یک شهر، غالم را خریدن ممکن بود و به آن، چون به حیوان، از 

بسته را به هزاران کیلومتر راه انتقال  8دادند. گروه گروه غالمان اِشکِلهایش بها میپنجه یرو

به دولت پرزور متمرکز تبدیل  9مملکت هان« ید-وو»در زمان حکمرانی امپراتور  دادند.می

 
 اَندرمان: )در هم مانده( درگیر، سرگرم. به هم بسته 1
در  (Liu Che« )لیو چه»با نام شخصی  Wu-diدر چینی:  Emperor Wu of Hanدی: در انگلیسی: -وو 2

 پیش از میالد درگذشت.  ٨٧سال 
 عصر: قرن. سده. چهارعصره: چهار قرنه 3
 دهایها، تولاستحصاالت: فرآورده 4
کیلومتر  ٨٧۵مایل/ ۵۴۴عنه تا پکن چن ی( پایتخت امپراتوری چین. فاصلهChang'anعنه: )در انگلیسی: چن 5

 ( است.Xi'anآن )نام امروزی آن شیبود. 
 کیلومتر بود. ۶٢٨مایل/ ٣٩٠عنه تا لینجی چن ی( فاصلهLanzhouلینجی: )در انگلیسی:  6
 صناعت: صنعت 7
 اِشکِل یا اَشکَل: پایبند، ریسمانی که با آن زانوی شتر را بندند تا فرار نکند. اشکل بسته: زنجیر بسته 8
د.م. )همزمان با اشکانیان در  ٢٢٠پ.د.م. تا  ٢٠٢ی در تاریخ چین که بین ا(: سلسلهHan Dynastyهان ) 9

 ( آمده است. Хань« )خان»ایران( فرمانروایی کردند. در متن تاجیکی با تلفظ روسی 
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های رونی، اسارت خلقیهای بالی زمینییافت. غصب امپراتوری اوج گرفته، آن اساساً به است

ند و وسعت دادن بازارهای های تجارت واقع گردیده بودهایی که در راههمسایه، مملکت

ها، چه خیلی که ها یا خود سویونهای هونامپراتوری را هجوم خارجی روانه کرده شده بود.

رسید و یها به چین تا به پایتخت مآورد. تاخت و تاز هوننامیدند، به تنگ میها میچینی

هان میسر گردید که  های دور و دراز به ارتشبرد. در دوام جنگهزاران آدم را به اسارت می

له دهند. یت 1های گُبیآنها را اوّل از دیوار بزرگ دورتر رانند و بعدتر تارومار کرده، به قعر بیابان

های امپراتوری از حساب شمال و غرب وسیع و تأثیر آن در سمت غرب، که جه زمینیدر نت

ا به عالم اطراف باز هایش رگذشت، کالن گردید. چین دروازهراه بزرگ ابریشم از آن جا می

های اشغالگرانه تصور کردن دشوار است و کنانیده شده را بی جنگنمود. اما امپراتوری حربی

برد. آسیای میانه برای خاقان چینی اهمیت ع استفاده مییچین آنها را در همه جا به طور وس

شها به سغد و مهم داشت. به ضَم کاسبان چیره دست، که غالمان گرانبها بودند، هنگام یور

های انار و ، نهال3: انگور، باقال، تخم یونُچقَه2باختر از آنجا محصوالت خواجگی قشالق

 بردند.را نیز می 4چهارمغز
 

های بیاکنون که ساخت سیاسی و اقتصادی دولت توانای چین روشن شد، به تصویر واقعه

دولت دَوَن  گذریم.ردست میساز از اُستروشن دوکمان یساز حیات آذر، اُستاواسطه سرنوشت

زارهای عال درجه به خوبی معلوم بود. در اینجا شراببه چین همچون مملکت صاحب تاک

ها محفوظ داشته های آن تا صد سال در ته خانهکردند. بعضی از نوعار مییهای بسیارساله ت

اشتند، با قیمت د یهای تجارتهایی که به طفیل راه بزرگ ابریشم رابطهشدند و در مملکتمی

ها خاصیت شفابخشی داشتند و همچون داروی رفتند. این گونه شراببلند به فروش می
شدند. دولت دَوَن غیر از شراب، باز یک چیز نادر داشت بها چندقطرگی استفاده برده میقیمت

هایی پرورش میزارهای سیرعلف آن اسپنارَس بود. در چمنها دستچینی یکه آن برا

گفتند، با سرعت باد می 5شانها، که اَرغومَقد که در تمام شرق نظیر نداشتند. این اسپافتنی

 
 در نزدیکی آسیای میانه است. ( بیابان گُبی Gobiگُبی )در انگلیسی:  1
 رود.به کار می« روستا»ی بیشتر به معنا« قشالق»خواجگی قشالق: کشاورزی.  2
آن است. نام پارسی آن اسپست یا آسپست و اِسپِرس  یشکل ساده« ونجهی»اصلی ترکی که  یونُچقَه: واژهی 3

 است.
 چهارمغز: گردو 4
چهارپای سرخ(  cherpadh« )چِرپَذ سرخ»( نام ترکی نژادی از اسب که در زبان سغدی arghumaqاَرغومق: ) 5

 ,China in World History, S. A. M. Adshead, McMillan Pressگاه: )خاست شد.گفته می

2000) 
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ها هر گونه افسانهاین ارغومق ینمودند. دربارهپیشدستی می 1غولکر کمانیتاختند و از تمی

های دَوَن اسپ» :پنداشتندکردند و راست میها به آنها باور میها موجود بودند که چینی

دَرَد و شان میوار دویدن پوستاز دیوانه، هاشد در افسانهگفته می اند که یهم بادپا چنان

داشتن چنین اسپان آرزوی دیرین امپراتور چینی بود.  «.ابدیشان به خون تبدیل میعرق بدن

کردند، نیز هاتش را تاراج مییتاختند و شهر و دچی، که پیوسته به چین میهای کوچمنهون
نفس های دراز داشتند و شکسته سخت داشتند. آنها پَکَنَه بوده، مویتیزدو و جان هایاسپ

نمودند. با کوچمنچیان جنگیدن بودند. در یک روز گرم صد یا هفتاد فرسنگ راه را طی می

نارَس بودند. امپراتورهای های خود دستها با اسپچینی مرکب بود، هون یعسکران سواره

های بادپای دَوَن را، که شاعران بهترین با هر قیمتی که باشد اسپ کردندچینی کوشش می

تا میالد  ١٣٨ها آفریده بودند، به دست آورند. در سال شان قصیدهدر حق« امپراتوری دنیوی»

را فرستاد و به وی  2«چژان جیزان»ر خود یهای آسیای میانه سفبه مملکت« ید-وو»امپراتور 

 یترش، با شاه دَوَن دربارهان را یابد. از همه مهمیها اتفاقچهون سپارش داد که در مبارزه ضد

همه کار از « چژان جیزان»ر یوگو نماید. سفدار گفتهای آوازهها فروختن ارغومقبه چینی

ها شان علیه کوچمنچییکجایه یها دائر به مبارزهیرا کرد: با باختر یآمدگیدستش م

به دست  یرگ ابریشم را به حیات تطبیق نمود، اما از عهدههای راه بزعهدنامه بسته، غایه

های آینده نیز کرده برآمد، این کار را دست اندرکاران سفارتنه« های آسمانیاسپ»آوردن 

ریخته را با زوری شان خون میاز عرق»های ها قرار دادند که اَرغومَقنتوانستند. آنگاه چینی

های ارتش شصت هزارنفره پایتخت ها قشونویر این واقعهده سال پیش از تص«. به دست آورند
ایرشی را، که تا به حاال کسی رخنه کرده نتوانسته بود،  یدَوَن را به محاصره در آوردند. قلعه

نی نیز میسر نشد. آنها دور و دراز در پس دیوارهای ایرشی اندرمان یاین کار به جنگاوران چ

افتند، درآمدن یهای افسانوی پرورش مییی که ارغومقتر مملکت، به جایهاشدند. به درون

یماند و از آن جا به هجوم گذشتن فرغانناپذیر در عقبگاه میتسلیم ینتوانستند؛ آنگاه قلعه

 ناگزیر بود. 3های قیصر
 

این چنین ، از سبب غیرعادی ساخته شدن و از شهر دور بودن قلعه اشغال کردن آن کاری 

چینی خیلی خوب مسلح شده باشند هم، اما به ذخیره دائمی  هایبود دشوار. قشون

های خلقیخوراکواری به جنگاوران و خاشاک به اسپان نیاز داشتند و این کار را در احاطه

کرد که قلعه را به دست کوشش می« امپراتوری دنیوی»دشمن کردن دشوار بود. ارتش 

گرداند، از طرف را زده برمی ییزگرد دَوَنهای تدسته یهای پیوستهدرآرد. از یک طرف، حمله

 
 کمان غولک: فالخن )پلخمان( بزرگ.  1
 دولت چینی هان ی( نام فرستادهZhang Qianچزان جیزان )در انگلیسی:  2
 قیصر: سرکش. یکدنده. گردن شخ. 3
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های چینی خوابیدند، به آبشوی درآمدند. قشونها میهای پارسال که در دامن کوهدیگر، برف

ها تلف داده، بیخود را در محاربه یوَران و عسکران سوارهبعدِ یک سال قِسم زیاد کمان

شود، به مثل شان خون جاری میکه از عرق« های آسمانیاسپ»شرفانه به وطن برگشتند. 

شدند و چون پیشتر آهنگ شاعران تعریف و توصف کرده میهای خوشسابق در قصیده

 بودند. « امپراتوری دنیوی»های حکمران یآرزوی یگانه

 

۶. 

ها این شاید سن و سال نمود. برای بعضین سال عمرش را سپری مییهفتادم ید-امپراتور وو

های از سر نمود که سالروز از روز احساس می« امپراتوری دنیوی»اکم نماید، اما حکالن می

کرد، جگرش علت داشت، درد اش چه قدر برایش وزنین بودند. دلش نامنظم کار میگذرانیده

ها وی امپراتور نیز تغییر یافته بود. تا همین قریبی یداد. شکل ظاهرسر سخت عذابش می

فرتوت تبدیل  یر زردروییش چشمان نزدیکان خود به پنمود، اما در پچاالک و بقوّت می

او را  2تریندهیمَ یِشد. ناخوش 1زد، آوازش خِرّاسیلرزیدند، سرش چرخ مییافت. دستانش می

کرد و اگر کسی با قهر و غضب او گرفتار شود، از شد، داد و فریاد میافتاند، عصبی میاز پا می

ژین ،«حیات یریشه» 3ه طبابت یاری نرساند، قیامهیج گون گردید.وظیفه و سرش محروم می

کردند، باز ، صنعتِ طبیبانِ بهترین، درد امپراتور را فقط اندک مدت سبک مییزنسوزن 4،شِن
داد: او، حاکم امپراتوری بزرگ، که شد. او را ادراک یک چیز عذاب میاحوالش دوباره بد می

مچون آدم عادی خاکی یا که دهقان و از آن آورد، هها را به لرزه میتنها یک سخنش خلق

گذرد و وی آور بود که باز کمی میتر غالم حبشی در نزد بیماری عاجز ماند. دهشتهم پست

ست، حکمت مطلق نیست، یرود که دیگر از آن برگشت نگوید، به جهانی میدنیا را پدرود می

 و ناز و نعمت نیست.  ییزیبا …کننددرباریان خوشامد نمی
 

اینها مقربانش، حامیان تاج و تخت او،  ی، گنهکار اساسی همهید-امپراتور وو یبه عقیده

دو « دنیوی یامپراتور»این که برای حاکم  5باشند. نخادهای ناعهده برآ میبیکار خواجه

افت. اما این کار عادی یدریاب کردن کار دشوار باشد. آن گاه امپراتور نجات می یارغومق دَوَن

ایرشی  یهای بزرگ رسا یک سال دراز زیر دیوارهای قلعهرکب شد. ده سال پیش قشوننیز م

 
 دای گرفته.خِرّاس: خِرّ+اس = صدای خرخر. خِرّاسی: خرخرکننده. با ص 1
 ترین: کوچکترین ناخوشیده: خرد. کوچک. ناخوشیِ میدهیمَ 2
 قیام: قوام گرفته. شیره 3
 ( نام گیاهی ginseng) تلفظ روسی شِن:ژین 4
 نخاد: نکند )نشان پرسش(، مگر 5
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وار برگشتند. امپراتور باز در دل خندق گرفته، جنگاورانِ بهترین خود را تلف دادند و شرمنده

کرد و به همه بود، خودش به ارتش رهبری میخود را شایع آورد. اگر وی سالمت می یناتوان

 ید-طبع وو ها را به دست آوردن ممکن است.که چه گونه قلعه، شهر و مملکتداد نشان می

و  1از سحر بر وقت خیره بود. اهل دربار خواستند که وقتِ حاکم خود را خوش کنند. حافظان

آنها را تماشا  یبازان را دعوت نمودند. به راستی، هنرمندمطربانِ بهترین، رقاصان و مسخره
های ن گرفت، اما وقتی که دختران به رقص درآمدند، به مانند گلکرده، امپراتور کمی جا

انگیز گردید. چه فائده از غم ید-شان شبنم نشسته باشد، ووکه به روی یاپژمرده شده

نوازش کردن زن، با او در تنهای  یبینند؟ امپراتور دربارهها میزیبایی، که آن را تنها چشم

 .کردنمیحالوت ِ بهشتی بردن حتّا فکر هم 
 

نوی را خواند، که بدقصدانه، باز  یبعدتر باز از این هم بدتر شد. شاعر دربار سون یوی قصیده

حیات جاویدانی،  : »شدکرد. در قصیده گفته میش مییدَوَن را ستا« های آسمانیاسپ»

نارس است. هر قدر، که تو با سرعت تیز به آن رسیدنی برای انسان دست همچون راه افق،

را، که از عرقش  یشود. و فقط در صورت ارغومق ِ فرغانی، آن همان قدر از تو دورتر میشو

در .« توانی از این خط بارک عبور کُنی و حیات جاویدان یابیشارید، زین زدن، تو میخون می

 2کیَهمین وقت خشم و غضب امپراتور باال گرفت. از جایَش جهیده خیست و از دست قَپ

اشکوهش داشته، فرمان داد که همه از پیش نظرش گم و به طور تعجیلی تخت ب 3نیزَرهَل

اند. آنها، گل ارتش او، در پیش او ایستاده یحاال همه شورای حربی دعوت کرده شود.

خود  یهنریَن، که بیچین. شن یهای یکهلشکرکشان بهترینش با سر و لباس حربی و سالح

 یده است، گن دای، که ده سال پیش قلعههای کوچمنچی نشان دارا در جنگ ضد هون

شان و فوک 4ها هم از آنها بهتر نیستند. فقط هوابلنددیگری ،ایرشی را در دَوَن گرفته نتوانست

نگاه  6کارانهنچهیامپراتور دور و دراز به سویشان س .دانندرا می یاست و شمشیرباز 5در آسمان

ت. آنها باشند، لشکرکشان بهترین امپراتوری، در ها آنها را گنهکار دانسکرد و در همه بدبختی

را دیدند، که  7یار ناتوان و جَنگرهیخود حاکم مطلق نیم جهان را نه، بلکه پ یرو به رو

انگیز را در دست دارد. محض با عیب او، گمان داشتند آنها، مملکت از جنگحاکمیت دهشت

 
 حافظ: آوازخوان 1
 کنار تخت یدست قَپیَک: دسته 2
 زَرهَلین: آراسته به زر. طالکار  3
 غرور. خودخواه. کسی که خود را خیلی دست باال بگیردهوابلند: م 4
 شان در آسمان: کسانی که دماغ خود را باال بگیرند. مغرورفوک: پک و پوز. فوک 5
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شد.  2مبتال شدند، مملکت خراب و اَبگارو دوامناک خسته گردیده، آدمان به غم  1بَرارهای بی

های غالمان در همه جا جاری های خلقی امپراتوری را به لرزه درآورد، موج شورشطغیان

بریدند، از کند. هرکس، که اظهار ناراضیگی کند، سر میاست. در مملکت قتل عام دوام می

می یشان، به غالمعیتروی تعامل آشنابازی اشتراکداران آن را، صرف نظر از وظیفه و وض

شدگان شمار غالمان دولتی تا رفت زیاد فرستند. از حساب اسیران حربی و به محبس حکم

ها، ساختمان دیوار بزرگ، کندن کاریزها، کُشادن راه یهای دور و دراز، ادامهشد. یورشمی

و  3قیینجها خرج زیاد و تلفات جانی در پی داشتند. این چنین، ایشهرسازی، قصرها و حرم

حاکمِ دیگر، حاکم « امپراتوری دنیوی»افتادند. به ر نیز بسا گران مییناز و نوزهای امپراتور پ

پرزور، خردمند، و عادل الزم است. فقط همان وقتی که خداهای بزرگ این پیر فرتوت و 

 …خوانند، آن گاهدار از عقل بیگانه شده را به نزد خود میجنون

 

آمدند. اما، البته، آن را افشا بی امپراتوری همین گونه فکرها میدر سر اعضای شورای حر

دوختند و فرمان او را آمد، همه به امپراتور چشم میخاطر کسی نمی یکردن حتّا به گوشه

ک با نگاه یک یساالران خاموش را کمی آرام شد. وی سپه ید-در عین حال وو منتظر بودند.

رامانه و برا برا به گپ درآمد، تا که هر یک کالم او در سرد و خاموشش از نظر گذرانید و آ

 :شان گرددجای گیرد و برنامه حتمی عملیات 4شعور آنها چُقور

الزمند، با هر « اسپان آسمانی»دهم، که باز به دولت دَوَن یورش نمایید! به ما فرمان می -

به آنها جوانها را عالوه  ار نماید ویقیمت و خساراتی که باشند. از سر نو شصت هزار سرباز ت

روی عالم را گرفتن ممکن است، نه  یشود. با این قدر قوه همهکنید. همگی صد هزار نفر می

مکان مملکت دَوَن باید به بیابان دوم تکله …ناچیز را  یفقط یک مملکت خُرد و یک قلعه

ردانید! آب کاریزها را ها را یکسانِ زمین گل داده شود. کشتزارشان را پایمال کنید، دیههیتبد

د! یهای گذشتگانشان را سوزانید! حیوانات را کُشید! سرکشان را سر زنبندید! حرم

  …اسیرافتادگان را با دستان بسته همراه خود بَرید! مردها را غالم، زنان را کنیز کنید

پهرنگش را لیسید. در سالمخانه آرامی حکمفرما بود. سیخاموش شد. لبان بارک و ب ید-وو

 ترسیدند. ساالران چیز اساسی را انتظار بودند و از آن می

ها باید نام دَوَن را فراموش کنند. بایَد فقط در امپراتوری ما باشند و خلق« اسپان آسمانی» -

 …گیردخود می یهای ارتش را ین چژو به ذمهفرمانده

 
 بَرار: کامیاب. بی برار: ناکام 1
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های های آن تا ساحلچین، وسیع کردن سرحد یمستحکم کردن بزرگ یبعد امپراتور درباره

کردند. بحرهای اطراف و کوهساران بلند گپ زد. اما اعضای شورای حربی دیگر او را گوش نمی

او گذاشته شده را احساس نموده، همچون کر و  یمسئولیت به ذمه یلشکرکش ین چژو همه

 ایستاد. دیگران آه سبک کشیدند. این دفعه رعد دورتر از سر آنها گذشت.گنگ می

وَر شود و به کمانبه او سپرده شده را اجرا نکند، وی معزول کرده می یگر ین چژو وظیفها -

کنند، می یها تا حال خودسرقطاری فرآورده شده، به سرحد دورترین مملکت، که هون

  ی.با آواز خِرّاس« ید-وو»عالوه کرد  -شود.فرستاده می

زد به گوش سرفرمانده برگشته بخت  1چِرراسپِ -، تو بهتر، که در دَوَن قربان شوی، «نیَ» -

 ایستاد. ، که در پهلویش می«گن دی»
دانم. آن را نه تنها با هزار، بلکه با میلیون سرباز هم فتح کردن من چه بودن دَوَن را می -

های آسیای میانه یاری میخلق یها همهینارس است، به فرغانایرشی دست یدشوار. قلعه

 رسانند. 

ایستاد. وی به تقدیر خود تن داده بود و از آینده هیج سرش را خم کرده، خاموش می ین چژو

ها روی ها دور همین گونه واقعهاز اُستروشن فرسخ« امپراتوری دنیوی»در  امید نیکی نداشت.

 ساز آذر را معین نمودند.کمان یدادند و آنها قسمت اُستا

 

٧. 

های پیشگرد ِ ی چینی پیشدستی کردند. دستههاها همگی یک هفته از قشوناُستروشنی

های چینی کاهالنه های بادپا، که شاه موگوا فرستاده بود، خبر رساندند که قشونسوار ِ اسپ

، ین چژو، خرسند «امپراتوری دنیوی»کنند. فرمانده ارتش ایرشی حرکت می یبه سمت قلعه

ا در غفلت ماناند. اما کاروان گرانباری آسا هجوم کرده، محافظان پایتخت دَوَن رشد اگر برقمی

شان چوبینی از پس قشونچرخ یکه از پس ارتش روان بود، به آنها خلل رساند. هزار گردونه

های لوازمات ِ در یورش یشان همهرفتند. به آنها تا گنجایششده می 2ها با آهستگی کشاله

و لباس، حتّا خاشاک برای اسپان.  دور بار کرده شده بودند: خوراکواری، یراق و اسلحه، سر

کردند و در یا نیست و نابود می 3این چیزها را روست یزیرا که اهالیِ دولتِ مخالف همه

در نوبت خود لشکرکش ین چژو  آوردند.خشک و خالی به وجود می یها منطقهاطراف چینی

دانست که دَوَن مملکت میمعلومات را دائر به مملکت دَوَن در اختیار داشت. وی  یهمه یاَلّکَ

اهالی است. تقریباً سه صد هزار اهالی دارد، اما گپ در سر این نیست، زیرا  پهناور، بای و سیر

 
 پچـراس= صدای پچ + پِچِراس: پچ 1
 است. « کشیدن»نام مصدر از « کشال»کشاله کردن: کشیدن.  2
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، فوراً 1ها شعار پرتافتندیهای پیشین معلوم است، همین که فرغانچه خیلی که از یورش

هرَتمند گردیده بودند، شان شُها، که با جنگاورانساکنان اُستروشن، خُجند، این چنین قنگوی

آیند. مملکت دَوَن کشاورزیِ ترقی کرده داشت. ین چژو این را با چشمان آنها می یبه یار

های کشیدند، باغزارها طول میدید، تاکخود دیده بود. در گرد و اطراف تا جایی که چشم می

ه بود: اگر کردند. لشکرکش چینی پیشکی نقشه کشیدافته دامن پهن مییمیوه خوب پرورش 

می یار، تخم علف یُونُچقَه یا خود موسو، چه خیلی که دهقانان محلیباز هیج نباشد، نهال بس

آورَد. خالصه، هرچه برد . این چنین، غالمان بسیار پرقوت و هنرمند را به دست مینامند، می

درآرد و با همین را که غصب کردن ممکن است و غنیمت حربی نام دارد، در تصرف می

های بادپا ارغومق سزاوار گردد.« امپراتوری دنیوی»ر ینماید که به مرحمت حاکم پکوشش می

مملکت پرورش  یهای میانهگویند که آنها را در چراگاهرا باشد، ین چژو حاال ندیده است. می

کنند. اما قلعه را فتح نکرده، به آن جا رفتن دشوار است. در خصوص اسپان الغری که در می

ست، زیرا که آنها برای کِشاندن بار و یخوردند، که را سخن گفتن هم نها وا میاه چینیسر ر

 آمدند.گردونه هم کار نمی
 

پیچید. هر چه را به فضا می 2رفتند و از پس آنها دود سوختارها آهسته آهسته پیش میچینی
« یامپراتوری دنیو»م کردند. فرمان حاکسوختند و نابود میبرآمد، میشان میکه از پیش راه

ها ین چژو نظارت گذاشتند. اوّلرا باقی می« جانهای بیاز پس خود بیابان»را اجرا نموده، 

کرد، که به تنگ را نرنجانند، اما بعدتر از برش برآمد، حرکت می یبرد که ساکنان محلمی

، نامت را هم یها را نادیده گیرد. آخر، جنگ جنگ است و چه قدر کوشش کُنیآوردن سغد

 گیرند.با خوبی به زبان نمی

 

٨. 

ها در میدان نزد دربار های آمده را صمیمانه استقبال کرد. قشونشاه فرغانه موگوا، اُستروشنی

ایستادند. دیگر میدان وسیع گروه گروه راست می یشاه صف کشیدند. کاسبان در گوشه

افته و چهره ی، پرقوت، آب و تاب ساکنان اُستروشن تصورات چُقور باقی گذاشتند. همه جوان

اند نه با ها آمدهیشد که مهمانان، اختیاری برای یاری به فرغانکُشاد بودند. احساس کرده می

توانست. جنگاوران سه صد نفر، فرمایش حاکم والیت. و این میزبانان را خرسند نکرده نمی

قامت بلند خود فرق کرده می شاه موگوا با کردند.کس را تشکیل میقریب ِ دوصدکاسبان عن

 
 پرتافتن: پرتابیدن، پرتاب کردن 1
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داد. لباس بیآرا می 1کُشاد و چشمان کمی احوَل او را ریش انبوه ماش و برنج یایستاد. چهره

رسید. او به آذر معقول شد. آخر حاکمان کرّ و فرّ به تن کرده بود و به نظر آرام و عادی می

موگوا به  داشت.ست نمیکردند، دوهوا بلند را که با اشرافی و برگزیدگی خود ناز می

داری کرد، که دعوت او را عائد به یاری پذیرفتند و خبر داد که اَلّکَی ها اظهار منتاُستروشنی

کشند. ها از آدم تنقیصی نمییجنگاوران کشورهای دیگر سغدیان نیز آمدند و اکنون فرغان
اسبان را باشد، در محلهبرای ارتش دَوَن جدا کرده شده جای دادند. ک یجنگاوران را در بناها

کردند، تقسیم کاران، مسگران و کارگران دیگر زندگی میهایی که آهنگران، کالالن، کنده

 یهای رخنهاستفاده نمودند. جای 2ناکهای چینی وقت را ثمرهتا زمان رسیدن قشون نمودند.

ها، اش بام خانهمهمآن را عوض کردند و از همه  یهای کهنهدیوارهای قلعه را انداوه، دندانه

شان ممکن رنده سوختنیهای درگها را که در صورت پرتاب کردن آلسهای سودا و ایوانمیت

 های تر پوشاندند.بود، با نمدپاره
 

ساختند، شمشیر کسبانش پیکان و تیر میکرد. او و همیآذر از سحر تا شام در اُستاخانه کار م

گذراندند. وی دید ها را از نظر میجنگی، طاس کاله و زره کردند، لوازماتها را تیز میو نیزه

اند. در این جا زره را از ها دیده پیش رفتهیاز فرغان یسازی اُستاهای اُستروشنکه در کار کمان

حرکتی فوالدی وزنین و دغل شده، به کم یآورند، در نتیجه پردهبر جمع میهای نیمحلقه

آورد و این ده جمع مییمَ 3یهای دو قَبَطهچهانه زره را از حلقهرساند. خود آذر در خبُرده می

کرد و ، عالوه بر این بدن آنها را احساس نمی5غُنجیدندمی 4ها قَت شده، در هَووچگونه زره

گردندند. اما حاال فرصت یاد ر را بدون آسیب دیدن جنگاور، زده برمییشمشیر و ت یضربه

 دور و دراز شهر همه جانبه آماده شدن الزم است. یمحاصرهکدیگر نیست، به یدادن ]به[ 

شاه  ،ها را به عهده داشتکه فرمانده دسته اُستروشنی -شتَکیآدمان سرگرم، از جمله خو

 :کناندندباور میرا نمودند. آنها شاه موگوا را به جنگ قطعی بر ضد اجنبیان وادار می

آیا بهتر نیست، که ارتش دشمن را در وادی  نیم؟شتا به کی ما به مانند موشان در قلعه می -

 گردد.پیشواز گیریم، آن را احاطه و محو نمایم؟ تلفات کمتر و شهرت زیادتر می
این گونه دعوت ،ها کله به کله زده بودکار که در جنگ گذشته، با چینیاحتیاط یاما موگوا 

 :دادمی و جواب کردها را با نرمی رد می
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کالن  ید که آنها تجربهیفراموش نکن .میبرآارند که کی ما از قلعه میاجنبیان چشم د -

ها در مصاحت کُشاد دارند. در آن جا آنها از ما دیده پرزورترند. آنها عسکران جنگی با هون

های چینی قریب صد گردان غیور و متین دارند. عالوه بر این قشونتیزگرد و پیاده یسواره

 هزار نفریم.  ینند. ما باشیم، همگی در قلعه سکهزار نفر را تشکیل می

  .آیندهای اطراف دَوَن میما ساکنان شهر و دیه یآخر به یار -

های قربانیان را اما از دهقانان و چارواداران ناخوانده چه فائده؟ فقط صف، بلی، همین خیل -

د. نه، ما با قلعه یَدهیم که زود به داخل مملکت درآکُنیم و به دشمن امکانیّت میزیاد می

  .م. وی در گلوی اجنبیان به مانند استخوان استیپرزور
 

های شعلهها از سر دیوارهای بلند آتشهای چینی شبانه به قلعه نزدیک شدند. دیدبانقشون

اسپان را شنیدند. اما هر قدر ظلمات را نظاره  یسخت و شیهه 1یزننده را دیدند. غالغوله

راندند. فقط های بی مهتاب حکم میی برده نتوانستند. اوّل بهار بود، شبکنند هم، چیزی را پ

ملّت ملّت ستاره، آسمان را پوشانده گرفتند 2غَوث یکه با پرده ها از بین ابرهادر بعضی جای

سفری  یدم نمایان شد. وی هم به قلعهاردوگاه دشمن تنها صبح گردیدند.ها عیان می

گرفتند. در روی آنها وار پیچانده میبلند مساحت کالن را حلقههای شباهت داشت. گردونه

خوابیدند و جا جا برای جنگاوران پیراهه گذاشته بودند. عسکران سواره های خاک میچهخَلتَه
 یداد که قرارگاه دشمن را با همهصبح بر وقت خیره امکان نمی بیرون از اردوگاه قرار داشتند.

سیاه دود به باال می 3هایزده، فَغانهها النگه گلخن ید. بعضاً شعلهجزءهایَش به مشاهده گیرن

های فلزی، غالغوله کشیدند، توق توق آالتها شیهه میپیوستند. اسپمی 4خیستند و با تومن

ها در نزد زدند. همه چیز گواه آن بود که چینیرسید، جنگاوران چادر و خیمه میبه گوش می

پروا بود: در اش بیر و دراز ماندگارند. لشکرکش آنها ین چژو از آیندهقلعه به طور جدی و دو

دوردست امپراتوری رود. و او قرار  یحالت مغلوبیَت بایَد همچون جنگاور عادی به سرحدها

 میرد.کند و یا میقطعی داد که یا قلعه را فتح می

 

راز از نظر گذرانید. وی زیر دل دار دور و دشاه موگوا اردوگاه دشمن را از باالی دیوار دندانه

نیست. به هر حال اکنون با  یخرسند شد. از این انتظار دور و دراز و نامعینی دیده چیز بدتر

دانی. در عین زمان، ملول گردید: یکه سر به سر شدن و چه قدر قوت داشتن دشمن را م

 
 غَالغوله: غلغله. سروصدا 1
 ( سفت و غلیظ غَوث: ستبر. ضخیم. فربه. گُنده. کُلفت. )برای مایع و آش: 2
 دود: ستون دود یفَغانه: ستون. فغانه 3
 تومن: )ترکی( مِه. میغ 4
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یم، محنت میافتیم، حیات آسوده دارطالع مملکتش پست بوده است. به کسی ما درنمی»

آورد. از چه باشد، که این رشک و حسد جهانی را، که ما را به احاطه گرفته است، می !کُنیم

ها شاه ِ به فکر دیدبان «.بدبختی ما در آن است که سرزمین حاصلخیز و دستان پرهنر داریم

وانا دارد، به ت یگذراندند. موگوا به آنها نگفت که دشمن قوّهفرو رفته را کنجکاوانه از نظر می

دهند. شاه بایَد در این باره فکر کند، اما شود و ساکنان ایرشی تلفات کالن میشهر دشوار می
د که آن را آوازه نماید. موگوا روح بلندانه به جنگاوران تبسم کرد و آن چه را گفت که از ینبا

 او انتظار بودند:

این دفعه هم دو دست در بینی می. 1ها ده سال پیش از ما دو دست در بینی رفتندچینی -

 روند.

 

٩. 

دیدند. دود کبود هنوز هم گرد و اطراف را با اری مییهر دو طرف هم به جنگ دوامناک ت

جزییاتش اکنون دیدن ممکن بود.  یتومن پیچانده گرفته بود، اما قلعه را با همه یپرده

آورد ود به بیننده فشار میایستاد و با شهامت خهمچون خرسنگ بزرگ در همواری مُعلّق می

 4قیهوا را پَست کرده بود. زمین در زیر پای اسپان شِلت 3شَستِ 2بارید. نَمیریزه باران می .

کرد. سرلشکر ین چژو با همراه لشکرکشان دیگر از اردوگاه برآمد، به شده، چِلپ چِلپ می

اه گذشته بود. در تن جانب قلعه به مسافت تیررس نزدیک شدند. ین چژو اَلّکَی از سن پنج

نشست و کاله داشت، دو قَت شده، در روی زین اسپ قوی جثه میلباس نظامی و در سر تاس

 یکرد. موی لبش کمکاف میمیریختند، چشمانش را نهای باران، که به رویَش میاز قطره

هایش از نمی چسپک شده بودند و دلتنگ شده، سر هر چند وقت آنها را با سفید و ریش

 یها گذراند. جنگ پیشهکرد. ین چژو تمام حیاتش را در جنگ و محاربهستانش پخش مید

توانست که مثالً، شاه دربار یا دانست و تصور کرده هم نمیاساسی او بود، هنر دیگری را نمی

دار شود. به وی میسر شد که در شمار مملکتش یگان منصبهای بیخود در اداره

دشمنان جان به سالمت برد و راه دور و دراز را از جنگاور عادی شمار با زدوخوردهای بی
سواره سر کرده، تا به لشکرکش، که حاال ارتش صدهزارنفره دارد، طی نماید. حیات پر از خطر 

ت را یَهای ین چژو او را آب و تاب داد و در دل او احساسات پرشدت درک وضعو محرومیَت

گیرد، بیدار نمود. و اکنون به های اِستقبال را دربرمیچه در نزدیک و چه در دور، که نقشه

باحشمت ایرشی نگاه کرده، فهمید که کار ارتش چینی امیدوارکننده نیست و خوب  یقلعه

 
 دست در بینی رفتن: کنایه از شکست خوردن 1
 ینمی: نمناک 2
 شَست: سرعت. چاالکی. نمی شَستِ هوا را پست کرده بود: جابجایی هوا به خاطر نمناکی کُند شده بود.  3
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هوده تلف نداده، هر چیزی را یقلعه صرف نکرده و جنگاوران را ب یشد وقت را به محاصرهمی

ربی و غیر غصب نموده، صحت و سالمت که در دَوَن هست از قبیل غالمان خوب، غنیمت ح

های دشمن، با موفقیت و دور و دراز جنگیدن تا خلق یبروند. دور از مملکت خود، در احاطه

، ید-ن را فقط امپراتور وویهنوز به کسی میسر نشده است و به وی هم میسر نخواهد شد. ا

 فهمید. که گرفتار درد پیری و بی عقلی شده است، نمی
 

های شرقی او را بادقت ها تاریخ یورشچژو یک وقتلشکرکش بزرگ بود. ین یدوناسکندر مق

رسد که او هم به جنگ آسیای میانه خواهد رفت. اما دانست زمانی میخوانده بود، زیرا می

های او، همچون یک مشت نمک در دیگ جوشان، در آب به چه موفق شد؟ قشون یشاه یونان

و سیاسی سر کالبه  یهای دپلوماتول شدند، خودش در دسیسههای به اسارت افتاده محلخلق

گم کرده، در نهایَت به بن بست افتاده ماند. اسکندر مُرد و تمام امپراتوری بزرگ وی، همچون 

« امپراتوری دنیوی»داران سازند، پاش خورد. حکمتا مییها در لب درریگینی، که بچه یخانه

، حاال در غم بنیاد کردن مملکت بزرگ و پرقوت افتادههای تاریخ سبق نیاموختههم از درس

ن لشکرکشان و هزارها یامپراتوران، ین چژو بر ا یاما برای کوتاه اندیشی و هوابلند …اند

 دهند.آدمان بیگناه، که سر و لباس حربی به بر کرده اند، تاوان می
 

نین عقیده آمد. وی در باشکوه دَوَن به چ یلشکرکش چینی بعد پره از نظر گذرانیدن قلعه

نهایت غوث بود، اش بیعمر خود این گونه انشعات مدافعوی را ندیده است. ته کرسی

ن یهای نوگ تیز وصل کرده شده بود. به اشد و با دندانهدیوارهایش تارفت لیس و بارک می

رسانده، های آنها به دیوار آسیب نآمدند، ضربهکار نمی یهای دیوارشکنگونه دیوار لیس سالح
گذاشتند و آنها برای گذشتن یک سرباز پیاده نظام استفاده های تنگ باقی میفقط سوراخ

شدند. به غیر از این، دیوارها هموار نبود، دایره شکل ساخته شده بودند و کنج برده می

ها پناه نداشتند، از کدام طرفی که هجوم کنند، سه طرف دیگر ناگزیر ن گونه قلعهینداشتند. ا

از بودند. دست اول باز یک خصوصیت قلعه لشکرکش را به حیرت گذاشت. هر یک دیوار آن ب

ها آورد . ین چژو لغژانک بودن زینههای بزرگ را به خاطر میچهارتای زینه داشت، که آستانه

را معاینه کرده، فهمید که گپ در کجاست. آنها هنگام فتح قلعه امکان ماندن نردبان را نمی

ماندند. رسیدند و در هوا معلق میها تکیه زده، به دیوار نمیزینه یها به شانهدباندادند. نر

سر  یدادند که جنگاوران در روی آنها ایستند و ناگزیر به باالها امکان نمیلغژانک بودن زینه

ایرشی نگاه کند، همان قدر به  یچژو چه قدر که به قلعهین افتادند.کنندگان دیگر میهجوم

غوثِ گلِ خام اَنداوه کرده یماند. آنها دیوار را با قبطهها در حیرت مییل و فراست فرغانعق

های درازمدت بهاری دیوار نم کشیده است. هنگام به این گونه دیوار اند و حاال بعد باران

های دانی. به غیر از این، در دیوار گلین سنگبرآمدن در کجا ماندنِ دست و پایت را نمی

ها یَخ کرده باشند، جنگاوران لغژیده سرازیر غوطند و اگر زینهیق پرتاب کرده شده میمنجن
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کرد. اما یین چژو او را خرسند نم یشود. این گونه خالصهگرفتن قلعه میسر نمی روند.می

برداران امپراتور بسیارند و توانست. در گرد و پیش او لگنفکرش را با آواز بلند گفتن هم نمی

برند. وی خواهی لشکرکش خبر میمغلوبیَت مان زمان به او از افضای روح افتادگی وخود ه

 شنوا نمایشکارانه گفت: یلبانش را به تبسمِ ساخته مایل نموده، با صدا

اند. قلعه مستحکم است، های از این هم بزرگتر را به تصرف درآوردهجنگاوران ما استحکام -
سازد. آن نظیر می ید-لقای ما ووامپراتور عاقل و آفتاب اما آن دیوار بزرگ چینی نیست که

 خود را ندارد، این باشد. 

 د.یچژو کتفانش را در هم کشید، اسپش را به قفا گرداند و به سوی لشکرگاه روانه گردین
 

باران میگرفت. منتظم ریزهشد. اطراف را تومن غوث دلگیرکننده فرا میهوا هیج خوب نمی
کشید، در روی اسباب و اسلحه نقش زنگ کرد، لباس نم میو چادرها را تر میبارید و خیمه 

کردند و درختان دود می یهای بریده شدهشد. افروختن گلخن دشوار بود، شاخپدیدار می

شد، جنگاوران عصبی شده، خواستند. در این گونه گلخن لباس خشک نمیدرگرفتن نمی

ق و سرما. اما، به یبستان بایَد جنگ کرد، نه در فصل چلچگفتند که در تاکردند و میغرغر می

استاد و بهر گرفتن آن یگان تدبیر بایَد اندیشید. وضعیَت باز از هرحال، ارتش در نزد قلعه می

زاران کُشاد را تومن پوشانده گرفته، نوگ درختان با ها و تاکآن جهت مرکب بود، که باغ

های خُرد ها برای گروهشدند. این گونه باغمناک نمودار مین یکیتارناروشن از بین نیم 1سُراب

ها نزدیک شده، با به اردوی چینی یها پناهگاه طبیعی بودند. از آن جا آنها پنهانیمسلح فرغان

گشتند. آنها را دنبالکردند و باز در زیر تومن ناپدید میباران میغولک اجنبیان را سنگکمان

های اطراف شهر ایرشی دشواری ها در معین نمودن سمتینیگیری کردن معنا نداشت. چ

ها را ویران فهمید که بیکاری قشونگرفت. ین چژو به خوبی میضدیَت اوج می کشیدند.می

را « یامپراتوری دنیو»عسکران  یها دائمی طرف مقابل باشد، روح جنگکند. شباخون زدنمی

ها با یگان کار اندرمان شوند، بگذار آن کار کار آید که آنگرداند. بنا بر آن الزم میپست می

 بیهوده باشد.
  

سوزانیدند و خراب میها گشت و گذار کرده، آنها را میهای خُرد چینی در اطراف دیههدسته

ها یش، فرغانساختند و از همه مهمبها پُر میهای سفر خود را با اشیاهای قیمتنمودند، خَلته

بردند. به مملکت دَوَن آمدن ارتش صدهزارنفره به نزدیک قلعه میرا برای کارهای محاصره 
بود. شمار زیاد جنگاوران را خوراندن، گرم کردن و برای زندگی روزمّره یکالن یاو بدبخت یبرا

این بار گران بر دوش اهالی  یشان شرائط ناچیز را هم باشد، فراهم آوردن الزم است. همه

کردند: همه نان اساسی رفتار مییینی در دَوَن همچون خواجهافتاد. استیالگران چمحلی می
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نمودند. نارضایی به مقابل آنها ساختند، ظلم و تعدی و تاراجگری میچیز را نیست و نابود می

 گرفت.زند، در هر جا هر جا اوج میکه از هیزم خشک النگه می یبه مثل گلخن

 

١٠. 

کرد. وی در اُستاخانه، که های جنگ را احساس نمییوزنین یساز آذر هنوز همهاُستای کمان

کرد و به هنر از خُردی برایش شناس مشغول بود. در آن جای همه چیز مهیا بود، کار می

رسید. ار به دماغش مییت یسوزاند. بوی شناس آهن تفت، اسلحهکوره رویَش را می یالنگه

نمود، پیکان تیرها را از نظر میاست میکرد، دم شمشیرها را رآذر یراق و اسلحه را تعمیر می

دانست که سالح زه اجرا نماید، زیرا مییکرد که همه کارش را پاکگذراند. وی کوشش می

منت آذر بود. ویرکَن دستیار بی آرَد.دارد و به دشمن مرگ میخوب حیات جنگاور را نگاه می

دیارش تن داده مهارت بلند همسابق کار وی و سن و سالش از آذر دیده بیشتر باشد هم، به 

اش نگاه نکرده، جوان چی وی شد. ویرکَن به قد پست و خمیدهبود و خودش اختیاری یار دم

از شاه موگوا برای  یهنرمندان اُستروشن کوبی در اُستاخانه همتا نداشت.پرقوت بود و در بالغه

دراز و بادقت آنها را از نظر طال گرفتند. آذر دور و  یاولین دو دانگی تنگه 1یاریشان مَعاش

کردند، فقط بعضاًً اگر یگان سپارش مرکبی گذراند. محنت او را با پول طال خیلی کم قدر می

دادند. در یک سوی تنگه پیدا شده ماند، که وقت و کوشش زیادی را طلب نماید، طال می
نانی نام شاه آنتیوخا بیند و به زبان یووری نقش یافته بود که به جنگ آمادگی میتصویر کمان

گر تنگه یک طرف روی حاکم فرغانه شاه موگوا عکس یافته ینوشته شده است. در طرف د

 است.
 

ها آذر را بسا خرسند کردند. وی زیر دل نیت کرد که اگر دو یا سه ماه دیگر در شهر تنگه
نی او را به جات یوناها ساختنش ممکن است. نویشتهاش برگشته، چهایرشی کار کند، به خانه

هایی که اسکندر مقدونی در شهرهای با این زبان بلد بود. گارنیزون یخجل نماناند. وی به خوب

های حربی خود را گم کرده، در محله یاوّلیه یاش باقی گذاشته بود، وظیفهاستیالکرده

ها یههشهرها زندگی کنند هم، با اهالی محلی آمیخته شده رفته بودند. این گونه د یعلیحده

ها کاسبان و تاجران، پزشکان و مطربان ز بودند. در بین یونانییدر گرد و اطراف اُستروشن ن

دادند. آذر نیز به نزد بودند و آنها تیز تیز به نزد آذر آمده، این یا آن چیز را فرمایش می

یاد گیرد. ها یاری رساند که وی زبان مهاجران را رفت و این گونه مالقاتاُستاهای یونانی می

اش تازه نگاه داشته نتوانستند. به آن بسیار ها زبان خود را در شکل اوّلیهبایَد گویم، که یونانی

این گونه  -های سغدی و ترکی داخل گردیدند. از یک طرف، این مثبت و قولی بود کلمه
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 فهمیدند. از طرف دیگر،لهجه را هم در سغد، هم در باختر و هم در قنگوی همسایه می

کردند و آمدند، این گونه نطق را شنیده، تنفر میشم مییتاجرانی که از یونان با راه بزرگ ابر

 دند.یناممی« ناخلف»خود را  یهای آسیایقبیلههم
 

کرد. تقاضای زمان نیز چنین بود و در جهان تنگ های بیگانه را به آسانی از خود میآذر زبان

دیگر آمیزش بزرگ  یست. راه بزرگ ابریشم واسطهدانخود نامحدود شدن را نامطلوب می

ها و شهرها تاب خورده، و سر راه به دیگر مملکت 1ها بود. کاروانیان از چین تا به ونیزخلق

ماندند. ها خود به خود در یاد میهای اکثر زبانگشتند. کلمهمطابقاً باز از ونیز به چین برمی

یک  یدانست، بعضاًً با یارگپ زند هم، این زبان را می تالیاوی گرچه به دشوارییآذر به زبان ا

آنها نفاست « زبان مرغان»فهماند، اما ها مقصدش را میچند کلمه و ایما و اشاره با چینی
گوناگونِ تلفظِ سخنانِ گویا به یکدیگرمانند را درک  2هایکرد، تا که تابشیشنوایی را طلب م

افتند و هر دو طرف از یکدیگر یها آنها زبان عمومی مییکرده توانی. با وجود این همه دشوار

کرد و با همین ظاهر می 3آذر طبیعیتاً آدم ناآرام بود، به هر یک کار مَراق شدند.بهرمند می

 یاندیشه فرق داشت. همین که فرصت خالی پیدا شد، اُستاخصوصیتش از ویرکَن آرام و به

وسیع، اردوگاه کالن دشمن را از  یاز باالی بلند شتابید وساز به سوی دیوار قلعه میکمان

د. تا به امروز وی با تاجران چینی دچار آمده بود، اما در جنگ با جنگاوران یگذراننظر می

 چینی اشتراک نکرده بود. 
 

آمد، اما های پرزور غالب میشهر عزیزش با بسیار شمشیرزن یهای شمشیربازآذر در مسابقه

دانست. میشوند، او نمیحقیقی آنها چه گونه می یشی بودند. در محاربهآنها تنها برای دلخو

ها سنجیده بیند و مرد بودنش را به ثبوت رساند. ن گونه مبارزهیخواست که خود را در ا

آنها را به  که دادچندین بار در این خصوص گپ کُشاد، اما هر دفعه ویرکَن او را هشدار می

اند نه برای جنگ. در اُستاخانه نشسته، با کسب اساسی خود این جا برای هنرشان خوانده

کند. وجو میمرگ نرو، وقتش آید، خود وی تو را جست یمشغول شو، قسمت را نسنج، از پ

کرد: اهورمزدای بزرگ به هر کس قسمتش گی بیان میها ناراضیآذر عادتاً به این گونه بهانه

ابد ین هیج معنیی ندارد. مرگ تو را در جایی میخود ترسید یرا معین کرده است و از سایه

ها تواند. این گونه بحثوار نجات داده نمییات نویشته شده است و تو را چهار دیکه در پیشان

 
(. در متن به گویش تاجیکی، Venice(: تلفظ اصلی و ایتالیایی شهر ونیس/ونیز )Veniziaدر متن: ونیتسیا ) 1

 آمده است.« ونیتسیاگی»هم « ونیزی»به جای 
 یتابش: تابیدن، دگرگون 2
 مَراق: توجه. مراق ظاهر کردن: توجه نشان دادن 3



   بخش اول: هوا و هوس تقدیر
 

57 

شد که راه دیوار قلعه را افتند و برای آذر بهانه مییهر دو جانب انجام می یشوهر بار با آزرده

 پیش گیرد. 
 

ماناند. خیمه و چادرها چنان پی هم و نظام خود کس را در حیرت میاردوگاه چینی با ترتب 

استادند. یگان کس بیکار نبود، هر کس وظیفهکدیگر را دیده مییزده شده بودند که پاسبانان 

های حربی هنوز سر نشده کرد. عملیاتخود را صافدالنه، بدون فرمان و امردهی اجرا می ی

نمود. سرلشکر ین چژو همچون باشـگاه کاروان بزرگ تصور می ها رابودند. آذر قرارگاه چینی

ایرشی را  یسر هر چند وقت از استحکام سوار اسپ بیرون رفته، همراه لشکرکشان دیگر قلعه

دیوارهای  یهای علیحدهفهماند و گوشهرا می 1چه-میگذراند، به همراهان خود کاز نظر می

رسید که از داشتند و به نظر چنین میرا آرام نگاه میها خود داد. چینیایمضبوط را نشان می

ندارند. گرچندی که سر هر چند وقت محافظان آنها را تیرباران می یمحافظان قلعه باک

نمودند. اما مسافه خیلی دور بود و تیرها به پیش پای اسپان افتاده، به مخالفان یگان آسیب 

را، که در سرزمین عزیز وی مسکن گزیده ارتش دشمن  ،شاه فرغانه ،موگوا رساندند.نمی

زاران وسیع، دید که چه خیل تاکگذراند. وی میاست، دیده، احساسات دیگری را از سر می

های بسیار پرورش ها را، که با محنتِ نسلشوند، درختگری اساسی دَوَن نابود کرده میبای
بیچاره،  یشدند، هزاران فُقرامیسوختند، آدمان قربان ها میبریدند. دیههیافته بودند، می

دیوار »شدند، تا که هنگام فتح استحکام همچنان گوسفندان، به قلعه رانده می یچون رمه

لرزاند، اما این گونه حسیّات در عملیات استفاده برده شوند. غضب حاکم فرغانه را می« زنده

تظار شده، خود را به دست زدوخوردها را ان 3است و موگوا سرشَویِ یبد 2عاقالنه یاردَمچیِ

شد. شاه گرفت. جنگ هنوز سر نشده بود، نفس سوزان آن تنها در هوا احساس کرده می

های خراب شده و راند، که برای دوباره برقرار کردن موضعآن فکر می یباشد، اَلّکَی درباره

تنها به  آید، زیرا که جنگنابود گردیده چه قدر قوه و چه قدر مبلغ صرف کردن الزم می

شوند نه به آنهایی که وطن عزیز خود آور است که به غارت و راهزنی مشغول میآنهایی فائده

 کنند.را حمایت می
 

ساز آذر نیز رسید. اصلش را کمان یها به عزت نفس اُستاخود را ناترس وانمود کردن چینای

این بابت فکر آذر دیگر بود.  وی چه کار دارد؟ اما در یکنندهگیریم، به این یا آن طرف مقابلت

ها اند، بگذار دور باشند، اما به هر حال ها همسایگان اُستروشنییهر چه هم باشد، فرغان
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های قریب و خوب را از خویشاوندان م این جانب همسایهیهمسایه اند. در شرق از دوران قد

غیر از کسب اساسی  ساز بهکمان یشمارند. این یک. دوم این که اُستادور دیده اوالتر می

 یخود، همچون مرد آن دوران قدیم و پرشدت، جنگاور نیز بود. امروز دشمنان به خانه

اند، پگاه باشد، همین گونه بدبختی به سر تو هم خواهد آمد. و اگر های تو حمله آوردههمسایه

رگوش میشوی و غالم حلقه بز محروم مییبه یکدیگر یاری نرسانی، در تنهایی زود از همه چ
 یگویَد: هر یک انگشت در تنهایی هیج است، اما همهگردی. بیهوده نیست، که خلق می

در طبیعت ِ آذر  کنند.بزرگ را تشکیل می یشوند و قوهها یک شوند، مشت میانگشت

سالح  یشد. مثالً، واش قانع نمیخصلت دیگری نیز موجود بود. وی با یک هنر یادگرفته

 یشود، باز چه درکار؟ مقدار آنها را زیاد کرده، به همهساخت. پرسیده مییجنگ را ماهرانه م

شود. اما او ر، طلبات به جوشن، شمشیر و کارد هیج گاه کم نمییخواهشمندان فروختن گ

تر کناند. یا خود، و وزنش را سبک 1تردائما در فکر آن است، که چه خیل شمشیر را بِداشت

آید: چه خیل باالی آن را موجشند، باز فکر دیگری به سرش میهای او بداشت بااگر جوشن

 شود.تر میتر و سختدار بایَد کرد، آن گاه مضبوطدار و قیره
 

رسیدند، آذر از ها به دشمن رفته نمییهای فرغانغولکد که تیرهای کمانیحاال حاضر چون د

ست؟ با کدام راه؟ بی این هم این نوع سالح را یافتن ممکن نی یدل گذراند آیا عالج دورزن

بعضی درختان را  یهای مستحکم و قئیش، حتّا ریشهغولک شاخار کردن کمانیبرای ت

ساخته بود. وی  یبَرند. به خاطر اُستا شمشیری رسید که برای یک تاجر ونیزاستفاده می

 شکست . بعد چهارقتچنان هم قعیش بود، که آن را دو قت یا چهار قت کُنی هم، نمی

. گذشت. آزموده دیدن الزمکردن، اگر نوگش را سر دهی، یکباره راست شده، هوا را بریده می

ان نمود. ویرکَن، چون همیشه، یآذر به آزمودن سر کرد. وی این نیت خود را به ویرکَن ب

کند، باز به هر بی این هم کار چنان بسیار، که شب و روز کمی می»ناراضیانه سر جنباند: 

اما ویرکَن ساعت به ساعت  «آید.پرستانه وقت و قوه صرف کردن الزم میخیال خیل فکرهای

راست به نزد شاه رفت.  یبعد چهار روز آذر باز به نزد دیوار قلعه آمد. و رساند.زیادتر یاری می

آیا وی میکه  شاه موگوا انسان خاکسار و برای همه دسترس بود. آذر با احترام اظهار کرد

کچند دقیقه وقت جناب عالی را گیرد؟ موگوا رویَش را به سوی او گرداند و با تواند، همگی ی

غولک نوی ساخته است اش کمانیعالمت رضا سر جنباند. آن گاه آذر گفت که همراه یاردَمچ

ساز به وی کمان یپرند. شاه مراق ظاهر کرد. اُستاکه تیرهایَش از حاضره دیده دورتر می

سخت بود و تقریباً دو قد ِ  یده را نشان داد. آن عبارت از دو تختهسالح تا به حال دیده نش

ها پهلوی هم گذاشته شده، با یکدیگر نصب کرده شده بودند. در داشت. تخته یدست دراز
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پتدار جا کرده بودند. ورقه کمی  یدان پیکان ریزه و لوندهو در ناوه ییدان فلزان آنها ناوهیب

کرد. آذر و ویرکَن یَراق خود را در غولک خدمت میکمان یشده پوالدی همچون دستهقت

دند و پیکان یغولک را با چنگک کشدیوار قلعه گذاشتند، دو کس کمان یلیس دندانه یبلند

 زنان به در رفت.زاسیرا سردادند. پیکان از ترناو فلزایی و
 

گذراند و از نظر می ایرشی را یعادت، با همراهان خود قلعه یسرلشکر چینی ین چژو، از رو

ها تا به این جا یکرد. جنگاوران پروایی نداشتند، تیرهای فرغانطریق فتح آن را محاکمه می

زنان تیر گذشت و زاسیراقانش از باالی سر آنها ویَرسیدند. بر خالف پندار لشکرکش و همنمی

سرباز  یآن جا ناله تنگ خیمه را سوراخ کرد و از یراست رفته، به لشکرگاه افتاد. وی گوشه

مجروح شنیده شد. ین چژو به چشمان خود باور نکرد. در همین وقت باز یک تیر از کمان

ها سر داده شد و این دفعه قریب بود سرلشکر نابود شود، چینی یغولک دورزن آذر به سو

یر روی کرد، ت 1ولی او را یکی از محافظانش نجات داد. وی جنگاور اساسی را با زره خود پَنَه

ها تیر کوتاه و غوث خارق العاده زره را شکاف کرد و در اوزَک چوبین زره درماند. چینی 2دُنگ

سفران خود امر داد که از دستش به هم یرا یک لحظه از نظر گذراندند، بعد ین چژو با اشاره

تر های خاک را بلندها بار نخست سالح نو را دیده، دیوار خلتهچینی قلعه دورتر روند.
برداشتند و باالی خیمه و چادرهایَشان را با قبت غوث نمدتر پوشاندند. شاه موگوا با حیرت 

سر جنباند و به اُستا آذر چند سخن نیک گفته، امر کرد، که باز ده بیست همین گونه کمان

کفش  ینقاشی کرده شده را برآورده، به رو یاش همیان شاهغولک تیار کنند. بعد از کیسه

ه طال را افشاند و به آذر دراز کرد. آذر، بر خالف تعجب ویرکَن، از مکافات سزاوارانهپنج تنگ

اش دست کشید. وی به شاه گفت، که آنها، اُستاها و کاسبان اُستروشن به مملکت دَوَن برای 

و از همه عجابت در آن  یاری دادن به همسایگانشان آمدند، نه برای از غم عمومی بای شدن.

را که در اروپا بعد گذشتن یک و  ین همان کمانیگفتند که طرح اولبه آذر می است که اگر

 کرد. ماند و باور نمیاند، وی کشیده است، عجب نه، در حیرت مینیم هزار سال ساخته

 

١١. 

ها کوچ میآب و هوا طبع دل ارتش اجنبیان بود. زمستان روز از روز دورتر، به سوی کوه

کرد. ها بهار تنتنه مییهای برفین پنهان شد. در وادگر در درهبست، تا که چند مدت دی

خاکستر رنگ پوشیده شده بود، اما امروز باشد، در باالی سر محافظان  یروز آسمان با پردهید

 
 پنهان کردن. پوشاندن. پناه دادن. محافظت کردنپَنه کردن:  1
 دُنگ: برآمده. برجستگی 2
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افکند. انبوه کم ابرها از باد سبک به سایه می 1کَبود-قلعه و دشمنان آنها چادر وسیعی کَب

های تر و تازه های خراب گردیده به سبزهر داشتند. باغین سَحرکت درآمد، در همواری آسما

شد، کردند. گرمی آفتاب زیادتر میشدند، درختان آلوبالو لباس سفید گل به بر میپوشیده می

دند و از پس خود یغوتها خشک شده بودند و اکنون سُم اسپان در الی غوث و چسپک نمیراه

شد، اما حاال گرمطبیعت شادمان می یوا از بیدارشوشتر شاه موگیخیزاندند. پچنگ را می
شود. وی جنگ را نخواهد کرد: امروز یا پگاه جنگ سر میبر محل هوا او را ناراحت می یشو

ها چینی ینارَس و هرچه زودتر اگر پیشاندست یهم، زدوخوردهای اولین را انتظار بود. قلعه

 رک خواهند کرد.خاک خورد، همان قدر زودتر مملکت دَوَن را ت
 

اجنبیان،  یبر وقت، با سفید شدن چشم روز در زیر تازیانه یقلعه آغاز یافت. سحر یمحاصره
شاخ  3هایکوتاه، درزه 2صدها اسیران به سوی دیوارهای بلند ایرشی روانه شدند. آنها باالرهای

چُقور، که آنها را به خندق  یکشاندند و همههای پر از ریگ و خاک را میدرخت، خلته

 انداختند. گرداگرد قلعه را فرا گرفته بود، می

 ها، به نزد موگوا آمد.اُستروشنی یشتَک، فرمانده دستهیخو

ها به م. اگر آنها خندق را هموار کنند، چینییشاه، اجازت ده، ما این ازدحام را زده، دور انداز -

 آیند.نزد دیوار شهر می

 :ندحاکم دَوَن با عالمت رد سر جنبا

 کنند.ما کار می یالزم نه. آنها به فائده -

 ست، اما به سخنان خود اصرار نکرد.یآمیز به شاه نگرحیرت« شتَکیخو
 

ها به کار درآمدند. کاسبان ِ اسیر خندق زود پر شد. در عین زمان در قرارگاه دشمن اره و بالغه

ها به باالی دیوار قلعه برآیند. موگوا نیکردند، تا که با آنها چیدار را استوار میهای زینهنردبان

های لغژانک کرد. حتی اگر دشمنان به برآمدن به زینهاین منظره را آرامانه معائنه می یهمه

د. در داخل قلعه باز دیوار یایرشی یا شکستن آنها موفق شوند هم، به مقصد نخواهند رس

چینی در بین دو دیوار، چون در  های اساسی پیوند شده. جنگاورانموجود بود، که با ستون

ها از کردند. در همین وقت چینیر مییها آنها را از باال قیماندند و فرغان، درمی4قاپکموش

های عظیم، های عظیم را بیرون آوردند و آنها را زود به کار درآوردند. سنگاردوگاه منجنیق

زنان به دیوارها آنها قرساس بزرگ پرتاب کرده شدند، به سوی قلعه پریدند. یکه با قوه

 
 کَبود: کبود کبود. کبود سیر. -کََب 1
 باالر: تیر خانه. چوب دراز که برای پوشاندن بام خانه به کار رود.  2
 درزه: دسته 3
 گیر، دامموش. موش یموش قاپَک: تله 4
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های غوث روی دیوارها، چون موج، به زمین ریختند. قلعه را چنگ و خاک برخوردند و انداوه

زد. ها غجراس میآورد و در زیر دندانهها را به درد میخاکستر رنگ فرا گرفت، که چشم

های غولکنمحافظان قلعه دشمنان را با کما های دیوارها نیز شکستند.بعضی دندانه

شدند، که کردند و شادمان میساخته بود، تیرباران می یدورپروازی که آذر اُستروشن

ها و گذرند. از هر دو طرف هم مردهیهای مسین را سوراخ کرده متیرهایَشان جوشن

 مجروحان پیدا شدند.
 

 فهمید. اما وی همه کاری را که درلشکرکش ین چژو بر بس بودن عملیات خود را می

قلعه کردن ممکن است به ثبوت رساند، تا که موجب طعنه و جزا من بعد امپراتور  یمحاصره

های شاعران دربار باقی خواهند شتر در قصیدهیدَوَن باشند، چون پ« اسپان آسمانی»نشود. 

نهایت زیاد شد. جنگ هزاران تیرها به کام خود فرو برد و آذر در این روز کار آهنگران بی ماند.

های چنگک 1هاساختند. به ضم این، برای خادهیرکَن از پگاه تا بیگاه برای آنها پیکان میو و

کردند. این چنین جوشنهای دشمن را چپه میفلزی الزم بودند که محافظان با آنها نردبان

کند. اُستاها مزد های دیگری الزم بودند که جنگ آنها را تقاضا میهای نو، زره و باز سالح

کی تا یو بهار را، که درهمه جا شهر محاصره شده حکمران بود، فراموش کرده، از تار وعدگی
استیالگران کوشش اولین گرفتن قلعه را به اسیران واگذار  کشیدند.به تاریکی زحمت می

کردند. خودشان درمابین ازدحام پناه برده، دهقانان بیچاره را با دم شمشیر و نیزه به سوی 

باال برآمدنی می 2کشانهای نردبان را راست کرده، گَوَکد. اسیران پایهدادنله مییمرگ ت

شد. کمر دیوارها ریخته بود و جای پا ماندن نبود. نردبان شدند، اما این کار به آنها میسر نمی

ها غیژیده به پایان، به باالی سر دیگری را راست ماندن نیز امکان نداشت. آدمان از زینه

 شدند. می ید که از پسشان برآمدنافتادنآنهایی می

 

دادند که از باالی کنندگان فرمان میها به خشم و غضب آمده بودند. آنها به هجومچینی

ها را کَنند و هموار نمایند. اسیران پای دیوارهای زینه 3نولنردبان ایستاده، با بیل و زاغ

معنی هیج شدند. این کار بیمی مدارکردند، به زیر آب و عرق مانده بیمستحکم را ویران می

 یآنها وقت و قوه یآخر نداشت، زیرا که دیوارها باز سه زینه داشتند و برای ویران کردن همه

در چهار طرف چنین کارها ادامه داشتند و شاه موگوا از دیوار قلعه به آنها  بسیار الزم بود.

 
 د و دیوار و سقف خانه را بدان جاروب کنند )دهخدا(خاده: چوبی که جاروبی بر سر آن بندن 1
 خیز رفتنگَوَک کشیدن: سینه 2
دار که برای کندن زمین و نیز در جنگ به کار رود. شاید نول: تبر سرتیز باریک. ابزار آهنی سرکج و دستهزاغ 3

 عنی نوک زاغ )کالغ(. یباشد « نوک»دیگری از  یگونه« نول»
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کنندگان را زده برگرداندن، از باال گذراند. محاصرهنگریسته، حسیّات تمسخرآمیز را از سر می

 یها چپه کردن ممکن است، اما همهریخته، با خاده از نردبان 1به سرشان آب جوش یا قطران

ت روانه کرده شدند. یَباشند که با زوری و تحدید مرگ به جناهایی مییآنها فقرا اویَند. فرغان

های اساسی گرفتن قلعه بر ششد. در آخر آخران کوششاه در فرمان دادن سراسیمه نمی

موگوا به  افتد، آن گاه تمام قوه را به مقابل او سَفربَر کردن ممکن است.دوش دشمن می
نظرفریبانه است و خطا نکرد. در  یها یک نوع حیلهکرد، که هموار کردن زینهخوبی درک می

به موفقیَت امید بستن کندند، اما در این کار هم عین زمان، اجنبیان تگ دیوارهای قلعه را می

رساند، ر از این، خندق خلل میینهایت غوث و چُقور بود. به غتوانستند. ته کرسی قلعه بینمی

برآمد. برای ترکاندن قلعه نیز باروت بسیار الزم است و ارتش زیرا که نقب ناگزیر از آن جا می

 ترکانده ندارد.  یچینی مقدار ضرور ماده
 

را به حساب گرفته، از بهر پای دیوار گذاشت و فرمان داد که کندن آن ها این یچژو همهین

 یقلعه تاختند و آن را با پخته یها با اسپان خود به سوهای پریشان چینیدسته را بس کنند.

کردند، اما سوختار کالن به آتشباران می یلیت را انداخته شده به نوگ تیر خستهیفروزان س

ها انداوه کرده، قسمت چوبکاری کرده شده شان با نمد تر ثرخانههای اکوجود نیامد. بام

کشید و اگر سوختار به عمل ن چنین شهر از جهت آب تنقیصی نمییپوشانیده شده بودند. ا

دار کار دیگر آخرین مانده بود: بایَد منار بلند چرخ کردند.آمد، آن را زود خاموش میمی

ک به نشان گیرند. یاش محافظان شهر را یک ده، از روزنهسازند، آن را به دیوار قلعه جفس نمو

بریدند و تنهاد چنین منار سر شد. درختان گل افشان را بیرحمانه مییبا فرمان ین چژو بن

بردند. وقت به منفعت ارتش استفاده می 3سولوقیبی 2های آنها را به ساختن طرح این انشائات

انتها نیست. ه هر قدر فراوان باشد هم، اما آن بیآزوق یکرد. در شهر ذخیرهچینی کار می

ها آید. چینیکنند و هر روز آنها را خوراندن الزم میمحافظان شهر هزارها نفر را تشکیل می

اند تا که کاروانیان گذشته نتوانند و گرسنگی دنبالگیرشان های قلعه را بستههمه راه و پیراه

ایستاد و با کالن چوبین می یهاوی در باالی چرخ روز ساخته شدن منار هم فرارسید. شود.
قد دیوارهای شهر ایرشی برابر بود. صدها اسپان در زیر فشارِ شمشیرهای برهنه منار را به 

پرتافتند و جان میآن می یهای غِجِراسکردند، خود را به زیر چرخسوی قلعه کشاله می

سیارش در خندق استوار نمودند. اندرون آن های بدادند، اما در آخر آخران، منار را با ترکش

اکنون به محافظان قلعه در حقیقت  های سه کسه موجود بود.وران چینی نشیمنگاهبرای کمان

نارَس بودند. از کردند، اما خودشان دستدشوار شد. اجنبیان آنها را از مقابلشان تیرباران می

 
 قطران: قیر آب شده 1
 هاانشائات: ساخته 2
 معنا، بیهودهسولوقی: بیبی 3
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احتیاط بی یود، خود همان لحظه فرغانها حتّا یک لحظه هم نگاه کردن ممکن نببین دندانه

زدند و منار را سوزاندن امکان نداشت، باالرهای تر هشاس می گرفت.را تیر مرگ به آغوش می

را  یاشدند. موگوا قرار داد که شبانه از قلعه دستهر خود از خود خاموش مییتیرهای درگ

اما معلوم شد که ین چژو این وران آن فرستاد. برای تصرف کردن منار و نابود ساختن کمان

بینی کرده، با سر شدن تاریکی به سوی قلعه تا پنج صد گونه مناور محافظان قلعه را پیش

روند و باز همان خیل از آن جا کشان به نزد قلعه میگَوَک 1فرستاد. آنها روستیجنگاور را می

از شهر بیرون رفتند و  هایگردند. وقتی که فرغانچشم روز نکفیده، به قرارگاه خود برمی

خواستند که منار را غصب و نابود سازند، از دوصد آدم تنها سه کس جان به سالمت برده، به 

های سرداران دسته های آنها کشته شدند و یا به اسارت افتادند.مانده یقفا برگشتند. باق

داد. وی با یایرشی روح افتاده شدند و تنها شاه موگوا چون همیشه تمکین را از دست نم

 آور گفت که منار از ده روز زیادتر عمر نخواهد دید.حیرت یباور

 

١٢. 

ها تمام شده و گرمی آفتاب روز از روز بهار در وادی حکمران کامل گردیده بود. موسم باران

رفت، صحراهای شُدگار و کشت کرده نشده رنگ می 2شد. زمین خشک شده، مویکبیشتر می

کی از روزها موگوا فرمان داد که ده سطل قطران آب کرده شده یند. در گرفتزرد مرده را می
هایی سر دهند. قطران آتشِ دودآلود برآورد، باالر و شاخه 3را به خندق ریخته، از باالیَش اَلو

که در اوّل بهاران چینیان خندق را از آنها پرکرده بودند، درگرفتند. سوختار کالن سر شد، 

خیستند و محافظان سبک دامن پهن کرده، چَسَرچُسورکنان به هوا برمی های آتش از بادشعله

ها دورتر روند. گلخن کالن در یک چند دقیقه باالرهای کردند، که از پیش دندانهرا وادار می

وران چینی، که در منار پنهان شده ز درگرفتند. کمانیمنار را خشک کرد و آنها ن ینم کشیده

شدند و از آتش گذشته میدهی از آن بیرون میو دشنام یخوانلعنت بودند، با آه و شیوه و

آمدند. باز یک کوشش اجنبیان برای مطیع کردن گریختند و به تیرهای فرغانیان دچار می

زنانده و  4هایش را شرقّاسافت. لشکرکش ین چژو دندانینتیجه انجام شهر قیصر ایرشی بی

انگیز را نظاره نارَس و وهملیده، سوختن منار دستریش سفید و باریک خود را با دستش ما

باران قلعه را دوام داده، آن را با منجنیق سنگ یکرد. عالج آخرین مانده بود: محاصرهمی

 کردن. 

 
 روستی: پنهانی 1
 های ریز رُسته از زمینمویک: موی کوچک. کنایه از علف 2
 اَلو: آتش 3
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رفتند. چشمانشان از تف کوره ها از آهنگرخانه بیرون نمیآذر و ویرکَن، چون همیشه، هفته

فهمیدند کشیدند و مید، اما آنها فداکارانه زحمت میسوخت، پوست رویَشان سیاه شده بومی

 یرسید. در ظرف چند دقیقهبهار به نهایَت می باشد.که محافظت شهر به آنها نیز وابسته می

ام گل یگیری از اُستاخانه بیرون شدند، با حیرت پی بردند که ادم یکوتاهی که آنها برا

ها آلوبالو ای زردآلو پیدا شدند، در بعضی جایهها و غورهچهگذشته و در شاخ درختان سیب

اختیار آذر زنش را به خاطر آورد. مالقات نخستین آنها در همین نیز رنگ آورده است. بی

رش در تمام عالم نیست، به عمل آمده یفصل سال هنگام خوانش بلبالن اُستروشن، که نظ

و وقتی که آذر روی زیبا و دستان  جرئت، ولی خیلی نازک و مهربان بودبود. نَنَه در محبت بی

محبت بود. وی زن جنجالی و  ینرم او را به خاطر آورد، دلش تضییق یافت. ویرکَن هم تشنه
خواست از ایرشی یگان زن جوانکرد. میاد نمییالغر اندامش را، که به تبعش موافق نبود، 

آهنگر بسا دل یظاهرتری را یابد که برایش پناهگاه دهد و دلش را گرم کند، اما شکل 

توانست. راه یافتن نمی یبودند و او به دل زنان فرغان 2هایَش دغل و نافارَم، شوخی1ناکش

وی خوشبخت است، قد و  !بودماگر من مثل آذر می !ای: » کشیدآه می یویرکَن در تنهائ

شک و خالی خ یقامت و روی زیبا دارد. موگوا همه چیز را برایش عطا کرده است، اما او کنده

  !«داند و خالصکوبی را میاست، فقط بالغه

 

گذشت. در هر یک محله برای کاسبانی که از شهرهای آن روزها آذر از سنجش جدی می

کانِ بادام و اُستروشن برای یاری آمده بودند، همین که زمان پیشین و شام  3خُجند، قوقند،

تند بالذت  یر شوربای خوشبوی یا مستابههای پپختند و کاسهها خوراک میرسید، زنفرا می

سُن کوفتند، گُلکه در آن روز و شب آذر و ویرکَن بالغه می یاآوردند. به اُستاخانهرا می

هم  4خَسیرو و فربه بود. دست اول آذر حتّا او را پَقد، خندانکشاند. وی زن میانهخوراک می

سُن آورد، تمام، والسالم. اما گُلو شام می شینیرفت. خوراک پآمد و میکرد. نامعلوم مینمی

کرد. گاه به وی برای تگ و دندان دائماً با یگان التماس به آذر مراجعت میچشم سیاه و صدف

برای پهن کردن لباس. و  5رک درکار بود، گاه برای در حلقه، گاه کَشَکیآتشگ یرو کردنِ الو

آذر  کرد.ویرکَن هم دائماً در پهلوی او کار میآورد ، هرچند که هر بار وی تنها به آذر رو می

 
 ش، نادلکشکَناکش: مخالف دلدل 1
 نافارَم: ناخوشایند 2
 بخشی از اوزبکستان است.  قوقند: خوقند. در اصل خورکند )شهر خورشید(. امروزه 3
 پَیخَس: احساس 4
 کَشَک: رخت آویز  5
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کرد. آورد و در زمان او را فراموش میخواهش او را به جا می یگفت، همهبه زن جوان نه نمی

 :باری ویرکَن آتشین شده گفت

ک پاده ینه، مثل یک مَرکَب نه، مثل  ،تو رموزفهم نه، بلکه کندذهن، مثل مَرکب هستی -

 مَرکَب. 

 :آذرحیران شد 

 خودش چه گپ؟  !خوش -

گپ در همین ، که بختت خندید، گرچندی که تو به آن سزاوار نیستی و حتّا آن را پی نمی -

 بری.

  !تر گپ زنروشن ؟چه خیل -

ن را یسُن به تو چسپیده گرفته است، همچون گلبرگ سبز به کف دست عرقشار، اما تو اگُل -

 کُنی.درک نمی

وی خواهش کرد، که برایش چنگک سازم و همان زمان کنم؟ چه خیل درک نمی -

 خواهشش را به جا آوردم.

  :ویرکَن ناامیدانه دست افشاند

 .شود، وی باشد، چنگک ساخته استبهار آمد، همه چیز بیدار می .ای، در زدم، دیوار کفید -

 فهمی، به وی چنگک دیگر در کار.چه خیل تو نمی

 …که ییخواهی گوتو می -

رود، تو ما بیرون نمی یزن بیچاره خواب و خورش را گم کرده است، از اُستاخانه !چهنباشد  -

فرزند است، نو به بیست و پنج خوب دارد، بی یدانی که وی هولباشی هیج پروا نداری. آیا می

 کند.شوهر زندگی میدرآمده است، دو سال باز بی

 :آذر بیشتر به تعجب ماند

 دانی؟ شوهرش کجا شد؟ می راست؟ تو این را از کجا -

ها پرسیدم. شوهر وی ساربان بود. کاروان هایَمان، آهنگریدانم، ازهمسایهاش را میمن همه -

کشاند. باری به چین سفر کرد و دیگر برنگشت. آوازه هست که شترهای نوفَرن تاجر را می

دند. خود نوفَرن در این ها در راه به اسارت درآورفروخته است یا هون ینوفَرن او را به غالم

سُن را در بیابان کژدم گزیده است. ما فقط گوید که شوی گُلزند. میبابت ناروشن گپ می

 …دانیم، که زهرش از زهر صد کژدم بیشتر استتاجر را مییک کژدم

 :او را بازداشت یویرکَن رفتگار شد و آذر با سؤال

 من چه کار کنم؟ -

 ات را هم خور.غم جوره بیچاره رحم کن و یبه بیوه -

 :آذر اعتراض بیان کردنی شد

  !کو !آخر من زن دارم -
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 :فریاد زد و خود تماماً قهر ویرکَن را آورد یمعنو با این سخنان بی

 یهمه ؟تو چه !شان بد نیست. زنها دو یا سه تایی زن دارند و زندگیبعضی !همه زن دارند-

 دی؟ات را برای امانت به وی دایآالت مرد

 :آذر یکباره خندید

 ؟به گمانم نه -

این خیل باشد، نباید، که آنها بیکار مانند. زن بیچاره چون چوب خشک شده است، او باشد،  -

دهد. برای تو شده، من کُند و نه ثمر میهمچون شاخ خشک درخت زردآلو است. نه گل می

 کشم. عذاب می

 چه خیل؟ -

. وی هم بیوه است. چهل ساله و پرزده روی. 1فاطمه شسُن خاله دارد، نامهمین خیل. گُل-

 شود.به سن و سال من موافق. به آهنگر خوب هر گونه نعل در کار می

 دادگی شد.سُن اعتبار میآذر آن لحظه تنها تبسم کرد، اما از همان روز سر کرده به گُل
 

رفت و آمد داشت. وی،  هااُستروشنی یدر حقیقت، بیوه زن جوان از بودش زیاد به اُستاخانه

آذر  یتوانست، هم تو در پیش در ایستاده، به سوپیدا کرده نمی یااحتمال، دیگر بهانه

ساز کمان یکرد. اُستاالغراندام، چست و چاالک، چشمان بادامی درخشان با تبسم نگاه می

 یوی با بالغه شود یا نه.گرم است، به زنان معقول می یکرد که آیا او ستارههیج گاه فکر نمی

استاد و پیش چشمان گُلوزنین، که برایش وزنینی نداشت، در نزد کوره از آتش فروزان می

کج و سروقت گمو دندان 2تافت. نه همچون شوهر مَزَنگسُن همچون قهرمان افسانوی می

 یو آمد. بگذار، آذر قهرمان افسانوی نباشد، امااش، که دائما از بدنش بوی عرق اشتر میشده

در اوج کمال و جمال مردی است و زن در روزگار دشوار خود محض به همین گونه مرد تکیه 

های داری کرد، که وی هر روز به آنها خوراکسُن اظهار منتآذر با تبسم به گُل نماید.می

 :گفت ، وآرَدبالذت می

شود و هرگز میهای تو زور آدم زیاد از ضیافت !سُن عزیزدستانت درد را نبینند، گُل -

 کند. تو کدبانوی حقیقی هستی.خستگی را حس نمی

 :با سراسیمگی عالوه کردو دوستش حسد برده  3ماقینیویرکَن به صحبت قَ

  !ات همخاله - 

  :آذر دوام داد و انسان به وی معقول سرخ شد یزن جوان از تعریف و کشادشو

 
در زمان این داستان )هشت صد سال پیش از اسالم( در میان ایرانیان آسیای میانه از نظر « فاطمه»نام عربی  1

 تاریخی ناهماهنگ است. 
 مَزَنگ: سیاه چرده. زنگی. برزنگی 2
 ماق: سرشیر. قیماقین: شیرینیقَ 3
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 نداشته، گوی!ل یاری رسانده توانیم، شرم یاگر ما به تو یگان خ -

 :شنوای گفتبا آواز نیم سُنگُل

  …شب شمال سخت شد ،ام افتیدندخانه 1یهای تَریزهچهیدر -

رسید و گرمی از اگرچه شبانه یگان شمال سخت نشده بود و در همه جا آرامی به نظر می

ر داد، کسی به گپ زن جوان ایراد نگرفت. عالوه بر این، ویرکَن دآمدن تابستان خبر می

شود. می 4قُروت 3اشجوره 2ینهیخواطر بود که از حرارت بلند در اُستاخانه به عمل آمده مَ

اش آمده، همه سُن گفت، که بیگاهی روزی آذر به خانهبنابراین پیشدستی کرده، به گُل

کند. و او، چیزهای شکسته را، حتّا آنهایی را هم که به تعمیر احتیاج ندارند، درست می

خاله هم شود اگر فاطمهکند، خوب میچه آن را رنده مییدر 5یز تا دم شناندنویرکَن، ن

همین طور هزل و شوخی  دارد.شان نگاه میهای شکسته را از پشتاشتراک نماید، وی تخته

وشو شست 6کردند و خندیدند و وقتی که تاریکی فروآمد، هر دو جوره در آب گرم چَلَک

های روی آمدند. هولی نه چندان کالن و به مانند اکثر انشائاتسُن خندانگُل ینموده، به هول

جوان تازه و آزاده نگاه  یخانهساخته شده بود و آن را صاحب 7دیهات آسیایی با الی پاخْسِه

جمال چراغ سیاه به نظر ویرکَن صاحب یداشت. فاطمه هم رسیده آمد و در زیر روشنمی

ها را تعمیر کست و ریخت موجود بود، بعضی اسبابنُمود. البته، در خواجگی فاطمه هم ش

ارکرده شد را خورد، ویرکَن و فاطمه به یافت برای مهمانان تیآمد، بنابرآن، ضکردن الزم می

آذر در خجالت ماند. گرچه وی جوان نبود و  گردند.او رفتند و وعده دادند که زود برمی یهول

ا زن جوان چه گونه رفتار نماید، مخصوصاً باز دانست که بچهار فرزند داشت، به هرحال، نمی

خود کمی نامعلوم گپ زد،  یبا او شناس شد و تنها به تنها ماند. وی درباره 8وقتی که نَوَکَک

های یَراق را با آب، بعضی دیگرشان را با روغن بعد به کارش گذشت و گفت که بعضی خیل
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سُن دچار آمده، خاموش شد. آن گاه خود آمیز گُلآب و تاب دادن الزم است و به نگاه مالمت

 نمود. 1سُن به وی نزدیک آمد و خود را به کتفانش جَفسگُل
 

البته، ویرکَن و فاطمه دیگر برنگشتند و بایَد ذکر کرد که آذر هم از آمدن آنها چندان خرسند 

زن جوان را  ها این قدر کوتاه اند. آخر، نَوکَکبرد که شبشد. تا آن روز وی حتّا پی نمینمی

تریزه بر هم خورد، یکباره صبح دمید و از خواب خیست. به  یکیبه آغوش گرفت، اما تار

گویَد، آید و امروز چه کار کردنمان را میآید. همین زمان کارفرما میاُستاخانه رفتن الزم می

 یبرند. وارش را گرفته مییآیند و تهای تعمیرطلب را برداشته مییَراق یبعد سه غالم توده

آمیز خیرباد گفت و کوشش کرد که به چشمانش نگاه نکند. با دست و دل سُن خجالتبا گُل

نمود که در هر یک رگ بدنش کیم چه خیل شادی روشن گرم به کار سر کرد، احساس می
زد، دشنام نمیاش منه نمیتصویرناپذیر در جریان است. ویرکَن هم بر خالف عادت پیشتره

آذر  یاز آن وقت زندگ کرد که درچنین فصل سال روزها این قدر درازند.یتبسم مداد، دائماً 

کرد، بعد به نزد زن جوانش میوقتی کار میرنگ و بوی تازه گرفت. وی، چون همیشه، تا بی

شتابید. او را درخانه آب گرم و خوراک بالذت، بستر نرم و نوازش انتظار بود که وی حتّا تصور 

سُن به محبت میل و هوس پرزور داشت و همین گونه احساسات را نست. گُلتواهم کرده نمی

 ،هایَش مویَش را صله کردهنوازشکارانه با پنجه ،ساز نیز فروزان کرد. ویکمان یدر دل اُستا

 :به آذر گفت

  !تو چه خیل نام زیبا داری -

د تبدیل یا به عآذر یعنی آتش! تو به راستی، آتش هستی. حیات مرا منور کردی و آن ر -

 دادی.

 :با نرمی جواب داد او به زن جوان

 های بخت آرا دادی.برگتو حیات مرا با گل !گل، سُنگُلست، نام تو هم زیبا -
  

گفت، گرچه مثل هر سغدی که طبیعتاً شاعرمزاج است، شعرهای آذر هیج گاه شعر نمی

زن جوان او را شاعر کرده بود.  دانست. اما حاال عشق بیدار شده نسبتبسیاری را از یاد می

آمیز و در هم بر هم را گفت، که به نظرش پر از سُن هرگونه سخنان لطفبه گوش گُل یو

های غرّا را از یاد خواند و زن در آغوش او از حالوت شبانه صد نمودند. بیت و غزلحکمت می

چه خیلی که نباشد، وی  داد:یشد. بعضاًً آذر را وجدانش عذاب ممرد و باز زنده میبار می
توانست. احساسات بزرگ، سردار عائله و پدر چهار فرزند است، اما با خود هیج کار کردن نمی

های هایَش از تشویشبه مانند سیآلب بهاری با امواج خود او را پیچانده گرفته بود و با کفک

نگردانده است و به  خود رو یکرد. وی از عائلهداد. آذر خودش را سفید میجهان رهایی می

 
 جَفس نمودن: چسباندن. رساندن 1
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اشان شود. غیر از این او را بر خالف آینده یسُن چیزی وعده نکرده است، که باعث امیدوارگُل

قَدرَس شده است و  ،نَنَه ،دار کردند. پدرش آمد و گفتکه دخترِ خویشِ دورشاناو خانه یاراده

شه به حرف پدرش یبه آذر زن خوب خواهد شد. وی مقابل نه برآمد، عادت کرده بود که هم

دار شد، دست بود. خانهگل یگوش اندازد، زیرا که پدرش در حقیقت آدم خردمند و اُستا

کرد. وی به کسب خود کودکان به دنیا آمدند، اما زنش در حیات و جای کم را اشغال می

 ساز اُستروشن شود. و به این علی قدرکمان یخواست بهترین اُستاتماماً داده شده بود، می

هرگونه بهانه را پیش رو آورده، آذر خود خودش  .حال موفق هم گردید، اما جنگ خلل رساند

خود را معقول دانست،  یها زن آیندهداد. وی گویا فراموش کرده بود که یک وقترا فریب می

دختر جوان  یاو خواستگار فرستند. همسایه یاز پدر و مادرش خواهش کرده بود که به خانه

سرشت مردها چنین است.  تافت.جهان می 1زیباترین یه چشمان او همچون آلههآن وقت ب

کرد، آتش جنگ تا ک چیز دل را خجل میی رند.یگآنها هر بهار نو را با محبت نو پیشواز می

سُن در گُل یاین فکر آذر را در خجالت ماناند. تقریباً در نیم فرسنگ از هول زد.رفت النگه می

ها قربان شود. اما او از جنگند و عجب نه، کسی در این دقیقهدیاران او میمپس دیوار قلعه ه

آورش باز آن است که خود را گنهکار نمیبرد و از همه تعجبمحبت زن زیباترین حالوت می

ماند. موقع هر کس در آرَد. کارش قفا نمییدالنه به جا مداند. آخر، وی محنت خود را صاف

فکری غلیان داشت که وجود این در قعر دلش یک نوع غش از سبکبا  …ایرشی معین است

 آن را هیج گاه در ظرف قریب چهل سال عمرش، احساس نکرده بود.
 

برد. آور آن بود که ویرکَن هم در همین گونه حالت برخورداری از بخت عمر به سر میتعجب

سُنِ ترین است. گُلجنابلیاو زنِ عا یکرد که فاطمهها تصدیق میشده بود. ساعت 2یوی لَقّ

گفتیم تواند. چه هم میجمال نیست و به دستان فاطمه حتّا آب ریخته نمیقهقه هیج صاحب

کرد گرچندی که فکر او ینماید. آذر با دوست خود بحث نمبه هر مرغ باغ خودش بهترین می

اُستروشن رود. شهر تماماً دیگر بود. ویرکَن حتّا باری گفت که بعد جنگ به گمان است که به 

سُن هر چیز خوبی آذر به گُل. تر و نفسگری در آن آزاد استایرشی برای اُستاهای خوب موافق

کرد. خیریَت، که شاه یهای این شهر بای فرغانه یافتن ممکن است تحفه مرا که در دکان

 یکرد. اُستانعمتانه پرداخت میخلق او آمده را سر وقت و ولی یموگوا محنت اُستاهای به یار

اش را بهتر و اُستاخانهها در اُستروشن هولیساز دیگر فکر آن را نداشت که با این پولکمان

تر نماید. وی هنوز پیر نیست که غم آینده را خورد، به ضم این، وی دستان ماهر اش را وسیع
 .و هنر خوب دارد. مادامی که همین خیل است همیشه یک برده نان یافتن ممکن است
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دانست. حیات شتاب پاید. آذر این حقیقت عادی را حاال نمیبخت حقیقی هیج گاه دیر نمی

 های خویش بیشتر برخوردار نماید.کرد تا او را از ناز و نعمتمی
 

١٣. 

سربسته درآمد. ارتش چینی آن را فتح کرده نتوانست، محافظان  یایرشی به کوچه یمحاصره

وارهای شهر دور انداختن نتوانستند. ین چژو امر داد که قلعه هم اجنبیان را از نزد دی

کاروانیان را نگاه دارند و تاجران را به نزد او آرند. وی کاروانیان را که با راه بزرگ ابریشم می

کردند، های دوردست، که با چین سودا میتوانست. این کار در مملکتیرفتند، غارت کرده نم

به این گونه « ید-وو»معلوم نیست که حاکم امپراتوری  آورد وموج اعتراض به وجود می

رساند. برای های میانه تاثیر بسا منفی میداد. این حالت به دولتخودسری چه گونه بها می

کرد و با آنها بی کروفر گپ نی تاجران خارجی را مهربانانه قبول مییهمین هم لشکرکش چ

مدت کوتاه مانند، به داخل مملکت دَوَن  زد. وی تاجران را راضی کناندنی شد که چندمی

های بادپای خونشان جوشان را خریداری کنند، تا که آنها روند و از آن جا یگان ده سر ارغومق

ه نماید. برای این کار پول خوب وعده کرد. بر خالف خواهش یهد« ید-وو»را به امپراتور 

رکنان یرپچیبین خود پچتاجران یکباره دست و پا خوردند و  یلشکرکش ین چژو همه

اظهار نمودند، از ثروت و قدرت ارتش آن به وجد « دنیوی یامپراتور»احترامشان را نسبت 

آمدند، تنها بعد از آن جرئت پیدا کرده، به سخنان او جواب رد دادند. گپ در سر آن است که 

باشد، اما پذیر میتنها با اجازت مخصوص شاه دَوَن امکان« اسپان آسمانی»خریداری کردن 

های خودسرانه به وگو نمودن امر محال. کوشششاه موگوا حاال در قلعه است و با او گفت

هایی که به مثل باد پرند، در قلمرو فرغانه خطر مرگ را داشت. محاکمهدست آوردن ارغومق

 هایَش را غجراس زناند. آخر، امپراتور امر کرده است کهتاجران را شنیده، ین چژو دندان ی

را به دست آورند. این جا همه با یک زنجیر بسته « اسپان آسمانی»ایرشی را نگیرند، بلکه 

شده است. بی فتح قلعه به داخل مملکت رفتن دشوار، برای به آن جا رفتن باشد، باز همان 

رساند. ارتش چینی آن قسم دَوَن را که رخنه کرده بود، سوزاند خلل می 1سبیل مانده یقلعه
زار بزرگ فرمان داده بود، خراب ید-لی که وویبان تبدیل داد، دیهات را باشد، چه خو به بیا

 اش یک قدم هم نزدیک نشد.کناند، اما به مقصد در پیش گذاشته
 

باشد. محض اراده و قلعه شاه موگوا می یکنندهمستحکم یچژو فکر داشت، که قوهین

تا نفس آخرین مبارزه برند و مغلوبیَت را حتّا  نماید کهها را وادار مییاو فرغان یجسارت جنگ

شود شاه را در فکرشان جای ندهند. مادامی که همین خیل است، مادامی که خلق تسلیم نمی
آید. اما این کار را چه گونه بایَد کرد؟ و ان برداشتن و فقرای آن را بی سر کردن الزم مییاز م
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ها نییپول را دوست دارد و حاکم دَوَن را از چ ین چژو به فکر فرو رفت. آدمی در کار است که

 هم دیده بدتر بیند.

 این آدم که است؟

 

١۴. 

خود را تماماً از دست داده، تابستان گرم به سر مملکت دَوَن فرو  یدر این اثنا، بهار حکمران

ماند که به زمین چپه گذاشته و از نو راست ریخت. این فصل سال دیگ سوزانی را می

دفام پریده را گرفته بود. درگرد و اطراف چنگ یاند. آسمان رنگ سففراموش کرده ماندنش را

ترحم به کوه و و غبار زرد رنگ پهن گردیده، فرق میان روز و شب نمانده بود. روزانه آفتاب بی

کرد، آنها را به درجهآخر شباهت دارند، روانه میبی یوادی سیل نورهای خود را، که به شالله

نمود و آدمان از آخر پهن میبی یها باشد، حرارت خود را به فضارساند. شبگی میسوزند ی

ایرشی با نوبت در پس دیوارها  یمحافظان قلعه کرد.خود میگرمی به تنگ آمده را بی

بردند. قشونبودند، پناه می 1کردند، با نوبت در بناهای گلین، که نسبتاً سَلقینپاسبانی می

کن، آب انبار و دریاها کمهای اطراف ریشهنه امکان را نداشتند. درختان باغهای چینی این گو

برآمدند. ارتش تنگ شده، از خیمه و چادرها بیرون نمیآبی نفسآب و اجنبیان از گرمی و بی

ها به خشم آمده، یچژو از متانت فرغانین اش را گم کرده بود.حربی یهم انتظام و ملکه
ها را به نزد ی کالن چوبین سازند و در پس آنها پنهان شده، منجنیقفرمان داد که سپرها

ها را شد. روز دراز اسیران خرسنگتنفس سنگباران کرده میقلعه برند. اکنون شهر ایرشی بی

های پی در ساختند. ضربهکردند و تراشیده، برای سالح پراننده موافق میحتّا االمکان پاره می

های کردند. دندانهایشان، سوراخ می یو مضبوط یصرف نظر از غوثپی دیوارهای قلعه را، 

نمودند. های شکسته به نظر میها ریخته، قطار خشتدیوارها دیگر وجود نداشتند. انداوه

های شهر نیز ضررکالن رساندند. آدمان بسیار نابود شدند، آخر به ساختمانهای بیسنگباران

گردید. ضمناً، ارتش ها نرسیدن خوراکواری احساس میوضعیَت محافظان قلعه مرکب شد. کی

 یهای سیار آن همانا دورتر، به داخل همسایهکشید. دستهچینی هم از خوراک تنقیصی می

کردند. در همه جا رفتند، هرچه را که از پیشا رویَشان برآید، غارت میهای دَوَن میمملکت

 شد.یها زیاد میمقابلت بر ضد چین
 

شد. به می 2کرد و روزانه از حد زیاد شَلپَرهر وقته، با متانت برای جنگ کار میآذر، چون 

شد، اما او خود را از دیگر ساکنان ایرشی دیده، روحاً بهتر هوا ضم می یاُستاخانه گرم یگرم
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نمود. آنها با یاد یکدیگر نفس میری مییبلند و دستگسُن روحکرد. او را محبت گُلحس می

کرد که کار را زودتر انجام ساز کوشش میکردند. روزانه اُستای کمانندگی میکشیدند و ز

های او را دراز کند. به نظر کرد که ساعتدهد و زودتر بیگاه شود، شبانه باشد، از خدا التجا می

. رسیدن تنها به نظر مییرسید که این گونه آسوده خاطری یک عمر دوام خواهد کرد. اما امی

ها به لرزه درآمد. آنها دیوارهای گلین را ویران کردند، درختان و های خرسنگهشهر از ضرب
 یها را خراب نمودند. از آنها در هیج کجا خالصها افتاده، خانهزارها را شکستند، به بامتاک

 نبود.
 

آنها به یکدیگر روز از روز  یسُن شناس شد، سه ماه گذشت. دلبستگاز روزی که آذر به گُل

کرد. شبانه زن جوان شرمگینانه شد. آذر خود را خوشبخت حقیقی حساب میتر میممستحک
ساز از هیجان شوند. اُستای کمانرویَش را به کتف او مالیده، اقرار شد که آنها فرزنددار می

داری برای این خوش خبر زن تنگ به پرواز آید. وی با نشان منت یقریب بود که در خانه

ران کرد و پی برد که در چشمانش اشک شادی حلقه زد. این معجزه بود، باجوانش را بوسه

تر از آن در روی جهان وجود ندارد. البته، احساسات پدری برای وی نو این بخت بود، که عالی

سُن دوست داند، اما به مانند گُلکند و شریک زندگی مینیست. در خانه زنش او را حرمت می

آوردند. بودند اما دلش را به هیجان نمی 1ا آمدند. آنها برای آذر ایرکهدارد. فرزندان به دنینمی

ام شوم. زن دوست داشتهر مییلرزم و گلوگمن از هیجان می .حاال باشد:»گذرانداز دل می او

شود. اُستای ماهر، حتّا از د. آن کودک زیباترین و داناترین در جهان مییزابه من پسر می

ک نوع یاین خرسندی پگاهی روی داد، اما در نیم روز آذر «. ودشپدرش هم ماهرتر می

آورد، اما تا حاال آمد، برای او و ویرکَن خوراک میسُن باید به استاخانه میشد. گُل 2خواطر

آنها افتادند، لرزید و آذر بی یهای وزنین، که در قریبسنگ یندارد. استاخانه از ضربه 3دَرَک

ک یکرد. ویرکَن در جوشن را، که چُقور فرو رفته بود، تعمیر می سرانجام شد. وی قسم پیش

سُن برآید گرفت و آذر از وی خواهش کرد که به پیشواز گُلاُستاخانه نشسته، دم می یگوشه

کرد. دست و دل آذر به کار نمی 4و به او یاری رساند. ویرکَن بیرون رفت و دور و دراز هیَل

هر دو رفتنه بود  یوجوغه را به روی سندان پرتافت و به جسترفت. وی آه چُقور کشیده، بال

سرانجام یآلود، دستانش غرق خون، چشمانش بکه همکارش رسیده آمد. وی سر تا پا چنگ

سُن مرده بودند. آذر فال بدی را پی برده، به پیشوازش تاخت. تخمین بدی او راست برآمد. گُل

ورده، انشائات را به سر زن جوان، که ازآن جا میاش برخیسنگ به دیوار حول یاست. کلوله

 
 ایرکه: نازدانه. نورچشمی 1
 خواطر: پریشان خاطر 2
 دَرَک داشتن: خبر داشتن 3
 هیَل کردن: دیر کردن 4



   بخش اول: هوا و هوس تقدیر
 

73 

 ها کشاله کرده برآورده است.گذشت، چپه کرده است. ویرکَن جسد او را به زور از میان خرابه

مدارانه به روی خرک نشسته و سرش را با ک شد. وی بییجهان در پیش نظر آذر تار

بدنشان  یکنند: بی آواز، اعضامی، به گریه درآمد. آن چنان که مردان گریه 1دستانش داشته

 شود.کنند که دلشان همین زمان پاره پاره میرا لرزانده و احساس می
 

شب به خاک سپردند. قبرستان شهر در پشت قلعه و راه آن بسته بود.  یسُن را بی وقتآنها گُل

وست اش، در زیر درخت انبوه شفتالو که آن را دیهول یبرای همین هم زن جوان را در رو

داشت، گوراندند. این درخت را خود وی شنانده بود. آن کالن شد، شاخ و برگ برآورد و می

سُن آرزو داشت، همین که آنها پختند، آذر های کالن کالن شیرین به بار آورد. گُلوهیم

گوید که سنبل او چه دهد و میعزیزش را ضیافت خواهد کرد. آذر به آنها بهای سزاوار می

 این آرزو را به خاک برد. …دیبوسک است، او را به آغوش گرفته، گرم گرم مییخیل دانا

گرفتند و تیرباران شهر خاتمه یافت. های کوتاه آرامی سر شدند. چینیان دم میشبانه ساعت

ممانعت گوراندن و در سُن ِ یگانه و ناتکرار را بیبودند. گُل 2ترینیها برای آذر قُلَاین لحظه

وی  حیات نابسامان خود فکر کردن ممکن است. یشسته، غصه خوردن و دربارهباالی تپه ن

همراه ویرکَن گور کافت، جسد را به آن گذاشتند. ماه تمام باغ را با نور نقره تاب خود روشن 
از بین، چند روز گذشت. آذر و  تابید.کرد و از این نور خیره جهان به نظر آذر باز خیرتر میمی

کار  3ساز سَرَم و دِلَمکمان یکردند. اما اکنون اُستاخانه با جدی و جهد کار میویرکَن در استا

کرد، اما همهنمود، پرچین میداد، کفشیر میها را انجام میکرد، شکست و ریخت اسبابمی

سُن گُل یها به هولرساند. بیگاهیحسیات، به طور صُنعی به اجرا میاین کارها را بی ی

ماند و دور و کرد. به درختان آب میخَس نمییآن را پَ یخورد، اما مزهز میبرگشته یگان چی

کرد که چه خیل نورهای مهتاب از بین درخت نه مییدراز، تا صبح دم در سر قبر نشسته، معا

فاطمه  یکنند. ویرکَن او را به خانهآسا روشن میانبوه شفتالو گذشته باالی آن را معجزه

 ییابد، اما آذر به معنا ییکمی رها ییل خوراک خورد و از عذاب روحخواند تا که یگان خ

کی باز به یجنباند و با فرا رسیدن تاررفت. وی فقط با عالمت رد سر میسخنان او سرفهم نمی

 د.یحسابشتابید که تا به همین قریبی در آن جا خود را خوشبخت میمی ییجا

ار را یهای تکردند، پیکانار مییر تیاستاخانه، که تآید. ویرکَن به بدبختی اکثر وقت تنها نمی

اند. گویا بعد را کشته یهای اُستروشنشتَک، فرمانده دستهیبرده، از آن جا خبر آورد که خو

توانست، ساز را به اضطراب آوردن نمیاُستای کمان یشدهجانسُن هیج چیز روح بیوفات گُل

 
 شتنداشتن: نگه دا 1
 ترین: خیلی موافقیقُلَ 2
 انگیزهسَرَم و دِلَم: بی میل. بی 3
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در اُستروشن همچون جنگاور پرزور مشهور بود.  «شتَکیخو»اما دل آذر ماالمال درد شد. 

ها بود. ها بر سر زباناش هرگونه روایتیهای جنگیکارنمای یکردند، دربارههمه با او فخر می

قی صنعت یار کردن شمشیر با خرسندی قبول کرد و اثر حقیت یش او را دربارهیآذر فرما

حرکت ال شده، در سر سندان بییر و خآذر غرق فک شتَک نیست.یآفریدنی بود، اما حاال خو

نگرست و در هراس بود که احوالش از این بدتر استاد. ویرکَن خواطرآمیز به سویش میمی
های در کنج استاخانه خوابیده هوا داد نشود. گمانش راست برآمد. آذر بالغه را به باالی اسباب

 هایش سوخته را از تنش دورکردنی شد.و پیشگیر اکثر جای

 خودش چه گپ؟ -

 :آذر کوتاه جواب داد

  !بس -

 بس؟ !چه -

 جنگند.در استاخانه نشستن بس، وقتی که دیگران با دشمن می -

 :ویرکَن خواست ایراد گیرد

  .توانندبی ما آنها گویا جنگ کرده نمی -

 رم.یگتوانم. من از دشمن انتقام میشاید همین خیل باشد، اما من دیگر نمی -

 :غرغر کرد ویرکَن سرانجامانهبی

  من چه؟ -

 شود.ابی. تو اُستای خوب هستی، بی من هم کارت بود مییدستیار موافق می -

 

اش به محافظان قلعه آرامانه گوش کرد و مییشو همراه یشاه موگوا خواهش آذر را درباره

نه گمان دارابهای بلند داد و حق یخواست که جواب رد دهد. وی به مهارت اُستای اُستروشن

رسید. به چشمان آذر نگاه کرد و حرفی را به زبان کرد که در استاخانه فائده و زیادتر میمی

ناک و پرزور شاه را فلج کرد. آن چنان هم جاذبه یساز ارادهآوردن نتوانست. نگاه اُستای کمان

آذر  را ترک کند.اختیار اجازت داد که آذر استاخانه شد. و موگوا بیبود که به آن نه گفته نمی
را، که خودش ساخته بود، گرفته، بار دیگر از نظر گذراند و باوری حاصل  یغولک دورزنکمان

ش ِ یقئ 2یچه گذاشت و زه را کشید. تُنُکهاست. تیرکوتاه را به نی 1کرد که آن کارشایَم

ش را جنبید. ناگاه از قفا دست کسی دراز شد و به آذر یاری رساند. وی سرپوالدین نمی

کاله پوشیده بود، وی الکی جوشن برنجی به تن کرده، به سرش طاس گردانده، ویرکَن را دید.

 :رت پرسیدیستاد. آذر با حیادر پهلویش غالف شمشیر آویزان می

 
 کند. کارشایم: کاری. کارشایم است: کاری است. کار میشایَم: شاینده. شایسته.  1
 فلزی.  یتُنُکه: ورقه یا برگه 2
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 شود؟ تو؟ آهنگرخانه چه می -

از توانم؟ غیر از این در ایرشی آهنگران بسیار، خودشان من تو را چه خیل تنها گذاشته می -

خواهم همراه تو باشم و او راضی شد. جواب داد برآیند. من به شاه گفتم، که میاش میعهده

 ویرکَن به سؤال او با سؤال. 

 هه، اما فاطمه چه؟  -

 .رود. زندگی در پیشفاطمه هیج کجا نمی -
 

ه از ک یبه زودی پی برد: تیرهای ین چژوهای ماهر بودند. این را های اُستروشنی میرگنجوره

رسیدند. وی به سوی جنگاوران خود، که در پریدند، حتماً به نشان میطرف راست قلعه می

ستادند، دستانش را جنبانده، با اشاره فهماند که به همان طرف سنگ یانزد منجنیق می

بلند به دیوار نزد آذر و ویرکَن  یهای دغل و ناتراشیده با صداباره خرسنگو یک 1غورانند

ک دقیقه را استفاده یتنگ شدند، اما هر ها ماندند، نفسآنها به زیر گردو چنگ سنگافتادند. 

ک جنگاور دشمن را از صف برآرند. نه یک بار و دو بار بین آنها و مرگ یبردند تا که باز می

ماند، اما هر دفعه مرگ از مردی و متانت آنها در حیرت مانده، یک سر موی جای می

ها قریب مانده بود، که آنها سرلشکر چینی را به هالکت یکی از تیرپرانی در کرد.ری مییکنارگ
کشان به جوشن محافظ ، غیژیده، هوشتک2او دکّه خورده یرسانند. تیر به کتف پوشک پوالد

کردند، سراسیمهکه دائماً تیرباران می یکنان از جایستاده رسید. ین چژو دشنامیدر جایش ا

 وار دور شد. 

های هنوز گرفت، در آسمان به شب رو آورده حاال ستارهکبود فرا می یکییم تاراطراف را ن

پر دود نفس کشیدن به هر  یخیره نمایان شدند. در باالی دیوار قلعه نسبت به آهنگرخانه

تر بود و ویرکَن این تصوراتش را فوراً به آذرگفت. و گرمی حاال پست نشده باشد حال آسان

کرد: اگر نیم سال پیش به وی میبا میل تمام راضی شد. آذر فکر میساز هم، اُستای کمان

کرد. اما شود، هرگز باور نمیگفتند که وی، آذر، با ویرکَن تندخو و بیزاری دوست جانی می

 تر گردید.های زندگی آسانیآنها دوست شدند و از این جهت برای آذر پس سر کردن نابرار

 

١۵. 

کردند، مانند نبود. آنها یهای دیگر، که در سغد و باختر سودا مننوفَرن بازرگان به بازرگا

کردند که ثروت فروختند و فکر نمینشستند، کاهالنه مال میهای خود میاساساً در دوکان

بها را فروشند، آید. اگر امروز یگان مال قیمتاساسی از معامالت تیز مالیات به دست می

 
 غوراندن: پرتافتن. پرتاب کردن 1
 دَکّه خوردن: به هم برخوردن. به هم زدن دو چیز 2
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غم و سیری ات بییکردند، از حگفتند. با همین قناعت میمی« تا فردا خدا پادشاه»کفایه، 

پنداشتند، که بازرگان هر قدر فربه خوردند و چنین میشدند، حتّا االمکان میبرخوردار می

بود. روی شخ 2ریو چند 1نوفَرن بازرگان خراب شود.افزاتر میباشد، کارش همان قدر رونق

کرد. نگاهش از میان ابرووان دراز ریشِ غوله پَنَه می او را یخوردهشول و تا به سیاهی آفتاب

ان یشد که او را فریب دهد. آدم اگر تکلیفی به مکننده بود. کم کسی یافت میتیز و سوراخ
گوید یا دروغ و از سخنان اولین زود پی دانست که او راست میگذاشتنی شود، نوفَرن زود می

اگر در معامله یگان سود خوبی به دست آوردن  هست یا نیست. یابرد که برایش فائدهمی

یافتن دشوار است، به وی درمی ییممکن باشد، نوفَرن چون سگ چوپانی که از چنگالش رها

وی قریب به  داد.گفت و به صحبت خاتمه میمی« نه»افتاد. اگر سودی نباشد، کوتاهکک 

ودش همراه کاروانیان به نمود. ختر میده جوانیشصت در آمده بود، ولی از سن و سالش د

برآورد و هنگام به کرد، کوفت راه دور و دراز را به آسانی میهای دوردست سفر میمملکت

شد. برای ها در قطار جنگاوران جوان با آنها دست به گریبان میکاروان هجوم آوردن راهزن

کردند. وقتی که همین هم نوفَرن را در بین بازرگانان در سراسر راه بزرگ ابریشم حرمت می

شد، وی همچون انسان به سر می یاناک خرخشهدر میان تاجران دائر به یگان مسئله بحث

گفت و برای آن سود زیاد از نمود. فکرش را روشن و فهما میآبرو آن را زود حل و فصل می

یشان های نوفَرن همیشه براگرفت. اما بازرگانان، چون قاعده، مقابل نبودند: مصلحتسودا می

 سودآور بود.
 

های رفت که مالها کاروان به نوفَرن تعلق داشتند، اما وی همیشه با کاروانی به سفر میده

نمود. بی این گرانبها دارد. بازرگان مشهور را نه فقط حرص مال و چیز به این کار وادار می

زار و تاک ها زمین، هولی، باغهم، وی شخص ثروتمندترین آن زمان بود. در اکثر مملکت

داشت، طال و جواهرات زیادی اندوخته بود. به آدم باز چه در کار است، با حضور و حالوت 

 یر. اما بازرگان همهیآسوده استقبال گ 3نبیره و ابیرگان یزندگانی کن، پیری را در احاطه

ان شد و از کاروگذاشت، کمی دم گرفته، باز سوار اسپ تیزدو میاین را به فردا موقوف می

کناند. این گونه می 4گذشت، گاه به قفا برگشته، کاروانیان قفا مانده را هَدَههشترها پیش می

داد، که زدن کرد و امکان میپرولوله و پرخطر به وی معقول بود. آن خونش را گرم می یزندگ

ن چنین احساسات، در جامعه وزن داشتن و خودبینی به ینبض حیات را احساس نماید. ا

کرد و به جریان واقعهبخشید. بعضاًً تنها یک سخن او قسمت آدمان را حل میتوان می نوفَرن

 
 : الغرخراب 1
 چندیر: با انعطاف. نرمش پذیر 2
 جه( ینبیره: نسل دوم. فرزند فرزند )در تهران: نوه(. ابیره: نسل سوم، فرزند فرزند فرزند )در تهران: نت 3
 هَدَهه کردن: سراسیمه کردن 4
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دانست، کرد، زبان ترکی را میتکلم می یرساند. نوفَرن به زبان چینایها در مملکت تاثیر می

 یرا از برکرده بود و در همه جا خود را چون در خانه یتالیا، آلمان و گالیهای اهای خلقزبان

پروا بود. داشت و از گردش فلک هم بیکرد. وی در خانه نشستن را دوست نمید حس میخو

ژه یرا دوباره سر کند هم، م یک دم تمام ثروتش را از دست دهد و زندگیاگر با امر تقدیر در 

بختی، ذکاوت خود و مرحمت اهورمزدای بزرگ باور داشت. اگر از . نوفَرن به نیک1کردتَه نمی

افت، زیرا که یمی یرحم، گپ رَوَد، نوفَرن با او هم زبان عمومها، اهریمن بیبدی یوجه خدا

اش صد یا هزار آدم را یکار بود. و اگر برای منفعت شخصگر و احتیاطخودش هم مکار، حیله

 رساند.قربان کردن الزم آید، وی فکر نکرده، این کار را به سامان می
 

داشت، چندین بار خدمت او  یاز نزدیک شناسائ ید-وو« دنیویامپراتوری »نوفَرن با امپراتور 

نامه داشت. به وی این مملکت معقول تجارت آزاد به چین اجازت یرا به جا آورده بود و برا

کنند، توأم است، همه کار را صادقانه و برای عصرها می یبود، مملکتی، که خرد با کاردان

کنند. نوفَرن بعضاًً را فراموش نمی یهای مقرری انسانیپیوندد، اما شادتفکرشان به ابدیّت می

اش از سر گذرانده یهای طوفانرسد و عائد به سالگیری میکرد: وقتی که زمان دمفکر می

اشتر  ب کوچ بستن امکان دارد؟یشود، آیا به این مملکت عجایب و غرایادداشت نویشتنی می
دراز و خراب خود را  یهاکنان، پایخم و راستزنان و سرش را اش را جرنگاسپیشگرد زنگوله

سردانه از نظر اش اطراف را خونداد. چشمان بنفش رنگ برجستهش مییمتکبرانه نما

های نادر را دیده های شکوفان و واحهگذراندند: وی در عمر خود چه قدرکوه و بیابان، وادی

بسته بود. از قفای اشتر پیشگرد آب واهای کمگردها به چشمهاست، که حیات اکثریَت بادیَه

جنبیدند، کاروانیان در های پربار میرفتند، در رو کوهان آنها خورجیناشتران دیگر قطار می

خواندند. از دو طرف پاسبانان آخر خود را میانگیز و بیپیش و قفای کاروان سرودهای غم

 های غیرچشمداشت تیار بودند.ماندند و به هر گونه واقعهمسلح خاموشانه و بَردَمانه قدم می

رنگ و اطلس  2ااَلچه -چینی  یوار یآن را شاه یکاروان از شصت اشتر عبارت بود. بار اساس

های درخشان، اسبابربود، این چنین پرچم، که از شفق آسمان سبقت می3سیر نقش و نگار

روان به سوی کردند. کاهای بای غربی تشکیل میش مردان و آلوفتگان در مملکتیهای آرا

نوفَرن در عمر خود  .ها پول کالن وعده کرده بودندرفت، زیرا که در آن جا برای مالونیز می

اسپ تندروش را کشیده، پیشاپیش کاروان  یخود او جلو این گونه خرید و فروش نکرده بود.

 رفت، ارتش چینی دو بارگذشت. در آن جا جنگ میرفت. راه از کنار مملکت دَوَن میمی

 
 میژه تَه کردن: مژه بر هم نزدن. به خواب نرفتن 1
 فیدااَل: سیاه و سفید. االچه: مایل به سیاه و س 2
 سیرنقش و نگار: پر نقش و نگار 3
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سرکش ایرشی را گیرد و چون ده سال پیش چندین ماه باز در  یکرد که قلعهکوشش می

 داد. پیش دیوارهای بلند وقت و جنگاورانش را تلف می
 

کردند، نوفَرن راست های دیگر برای حیات و مال خود خواطر شده، راه را دور میاگر کاروان

 ید-وو یبا او چندین بار در دربارهرفت. وی از لشکرکش چینی ین چژو هراس نداشت، می

های واخورده بود. لشکرکش به بازرگان نه تنها برای آن معقول نشد که دغل بود و از لحظه

احترامی ظاهر کرد. در نهایَت، خود دوردست بی یاولین نسبت به بازرگان از آسیای میانه

راست فکرکننده وانمود کرد. نداشت. فقط ین چژو خود را همچون آدم  ینوفَرن هم از او تفاوت

کرد، چه خیلی که شترنجوی یگان کار را کرده یا یگان گپ را گفته، از عاقبت آن اندیشه نمی

کشید که با آنها روبه دید و میل آدمان را بد مییکنند، بر عکس نوفَرن این قببازان ماهر می
دانست. وی سیاستمدار زکی و را هم خوب می ،شاه موگوا ،رو نشود. نوفَرن حاکم مملکت دَوَن

 یلشکرکش پرقوت بود، اما بازرگان به او هم حسن توجه نداشت. شاه موگوا تنها درباره

از طال، الماس و یاقوت، « گیفرغانه»کرد، برای وی مفهوم مملکت خود فکر می یهامنفعت

خوبی ندارد. با تر بود. به فکر نوفَرن، این هیج محدود خودش هم قیمتت بییَحتّا از حاکم

پزد، از او هر چه را انتظار شدن ممکن. چنانچه، سال گذشته با وی این گونه آدم آشت نمی

های باز قشون« وییامپراتوری دن»چنین حادثه روی داد. آن وقت شاه موگوا فهمید که 

 ست. این را از کس دیگر نه، بلکه از خودیکالنش را برای یورش به مملکت دَوَن جمع آورد ن

برآمد، سر راه در ایرشی توقف نوفَرن دانست. بازرگان، مثل حاضره، همراه کاروان از چین می

دوستی کرد، با شاه واخورد و او را از خطر تهدیدکننده آگاه نمود. گفت که او را حسیّات وطن

در گان دیرین اند، همیشه کند، شفیع آورد که سغدیان و فرغانیان همسایهیبه این کار وادار م

کی خطر تهدید نماید، دیگری ی یکنند و وقتی که به خانهدوستی و صلح زندگی می یفضا

 یهمه -تواند. با وجود آن باید اقرار شد که سغدیان، فرغانیان، باختریان طرف مانده نمیبی

وی ثروت بود.  یآنها برای نوفَرن تنها سخنان خشک و خالی بودند، هیج معنا نداشتند. خدا

قی راهزن باشی، نوفَرن با تو با محبت یپول داشته باشی، بگذار، که ترک، حبش یا فین اگر تو

ابد. اگر پولت نباشد، صد کَرّت سغدی باشی هم، بازرگان به یزند و زبان عمومی میگپ می

های دراز وفادار وی چنین بود. نوفَرن به آن سال یزندگ یکرد. فلسفهیسویَت نیم نگاهی نم

 نیست. یغروب عمر خود از آن روتافتنماند و در 
  

پرست آسیای میانه به قلم داد. در اصل وی پیشبازرگان هنگام صحبت با موگوا خود را میهن

شود و وی دار میکرد که شاه دَوَن منتنازک خود را داشت. وی گمان می یبینی و مالحظه

طال، یگان  –در کدام شکل  یدردانکند. این قمی یمند را، قدردانغرض و صداقترا، نوفَرن بی

کرد. وی جوانمردانه از شود، نوفَرن در این بابت فکر هم نمیامتیاز یا خود یگان چیز ظاهر می

یارغومق را خواهش م -« اسپ آسمانی»مرحمت شاه دست کشیده، در عوضش همگی ده 
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یت ندارد، بازرگان به نماید. البته، بی پول نه. بگذار موگوا نرخ دلخواهش را گویَد، این اهم

دی عالی -، وو«امپراتوری دنیوی»دانست که حاکم خرج از آن هم زیادتر قادر است. وی می

ها را دارد، مهلت عمر خود را با همین چهارپاهای الغر، که نوفَرن این اسپ یجناب آرزو

ان اسپان داند. نوفَرن را هممربوط می -ندیده است و دیدنی هم نیست، لعنت به آنها باد، 

کردند. آنها بیابان را به آسانی طی آورده بود، به کلی قانع می 1رانیذات تا باوری، که از اخوش

هونی، که در تیزدَوی  2ندازهایادویدند، که حتّا از چاوکردند، کم خوراک بودند. چنان میمی

اسپان » ید-ووعجیبی روی داد. امپراتور  یاما حادثه گذشتند.اند، پیش میافسانه گردیده

دَوَن را نه با زوری، نه با فریب و نه با زر به دست آورده نتوانست. و وی روز از روز « آسمانی

اکنون تصور کنید، محض نوفَرن بازرگان، نه یگان کس دیگر، او  .گردیددارتر میالغرتر و بیم

د( به یناممی این اسپان الغر و گرگین را )برای چه باشد، که بازرگان آنها را همین خیل

امپراتور بزرگ سپارد. تنها تصور کردن ممکن است، که در این حالت سخاوت حاکم 

مند سغدی چه خواهد بود. نوفَرن این غرض و صداقتبه بازرگان بی« امپراتوری دنیوی»

د و سرش را جنباند. آخر وی فکر داشت که یمنظره را پیش نظر آورده، حتّا چشمانش را پوش

 در چین ، مملکت پرنعمت، که مکان آدمان دانا و چست و چاالک است، گذرانَد.اش را پیری
 

جا نبود. اما نوفَرن یک چیز را به حساب نگرفت: همان احساسات زار اش بییبینگویا پیش

حد و حدود. شاه موگوا مادرزادی و بی یدوستی را، که برای او ساخته بود، براوطن یمانده

داشت گفت. وی تنها ی موگوا او را به آغوش گرفت و سخنان غیرچشمدارهنگام اظهار منت

مملکت دَوَن  ییتوانا یکُنبه دوستان نزدیک خود حقوق دادن ده حصه درآمد را بهر مستحکم

مردم نسبت به آنها  یدارشدند، منتهای این گونه آدمان به خلق اعالن کرده میداد. ناممی

گذاشتند. چنین به فرزندان نخستین خود نام آنها را میهای جوان لهیپایان نداشت و عا

با شنیدن این  رفت.ترین قدرشناسی به شمار میمحبت و مهربانی در مملکت شاه موگوا عالی

سخنان قریب بود، که نوفَرن بازرگان بیهوش شود. تحمل طبیعی این دفعه هم به امدادش 

کارانه به شاه منتدیده نشده اطاعت یهربانآمد. وی در نزد شاه سر تعظیم فرود آورد، برای م

مملکت ده حصه نه، پنج  ییار است بهر مستحکم کردن توانایداری کرد و اظهار نمود که ت

ل کرد. بعد، فرصت مناسب یحصه درآمد خود را دهد و با همین شاه را تماماً به سوی خود ما

در جواب دست افشانده، گفت، گپ کشاد. موگوا « اسپان آسمانی»یافته، به هر حال از وجه 

که حاال، که وضع مملکت مرکب است، حاجت مشغول شدن به کارهای میده چیده نیست. 

 
( یا پارت. منظور شاهنشاهی ایران اشکانی Parthia( تلفظ روسی پارتیه )Парфияاز روسی )«: پَرفیا»در متن  1

 نوشته است.« پرفیاگی»را هم « پرفیا»در متن به گویش تاجیکی صفت  است.
 چاوانداز: سواری که با اسب در مسابقه شرکت کند. 2
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شد: عجب نه، این یک نوع حیله از طرف شاه باشد، زیرا که در فرمان او فهما و کوتاه گفته می

تصور  روند.شان در جوش است، نباید از سرحدهای مملکت دَوَن بیرون ، که خونیهایارغومق

ایرشی ترک نمود، وجودش را چه  یکردن ممکن است، وقتی که بازرگان قصر شاه را در قلعه

گونه خشم و غضب فرا گرفت. تنها به گفتن آسان است: نقش امپراتور چینی را داده، در 

درآمد خود. و نوفَرن در پیش خود وظیفه  یگم کردن پنج حصه یعوضش اجازت گرفتن برا
اش از شاه دَوَن انتقام گیرد، ابلهانه ین که شرائط مساعد دست داد، برای مهربانگذاشت: همی

 به طوری که او این انتقام را تا آخر عمر خود فراموش نکند.

 

١۶. 

گذشت، محض در آورِ دَوَن میش نفرتیوقتی که نوفَرن پیشاپیش کاروان خود از مملکتِ برا

انتقام شرین شده، از نظر گذرانیدنِ گرد و راند. وی غرق فکر همین خصوص اندیشه می

رفت، هر گونه واقعه روی کرد. زمانه ناآرام بود، در قریبی جنگ میاطراف را فراموش نمی
 1غبار در تاریشود. آسمان صاف و بفصل تابستان، فرغانه همیشه زیبا می دادنش ممکن بود.

های زردآلو، که زند. باغچرخ می سر چنان هم بلند و ناپیداکنار است که از نگاهش سر آدم

های آنها در روی زمین میافکندند، حاال کم شدند، اره میده و تراشهها سایه میپیشتر در راه

خوابیدند. معلوم، که جنگ دوام دارد. وقتی که استیالگران به مملکت بیگانه با نیت بد داخل 

گذراند، که چه را گذارد، از دل میهای اولین خود را میگر هنگامی که قدمشوند، تاراجمی

ها همین خیل بود، زمان یهمراه گیرد، چه را استفاده برَد و چه را سوخته نابود کند. در همه

نوفَرن بازرگان آدم خشک و دلسرد و برای او  ما نیز از این استثنا نیست. یعصر یکم تا دوره

دَوَن چشم دوخته،  یشدهمساحت خراب آور بیگانه بود. با وجود این، بههر گونه حماقت رقت

اد یربودند، خوب در جناب را، که از بلندی چشم آدم را میافسوس خورد. وی زردآلوزار عالی

شدند. مرغان از درخت به های رسیده خم میهای آنها از بار میوهداشت. در این موسم شاخه

 یگذرانیدن آفتاب تفسان در سایهکردند، بعد دور و دراز از سر می ییسرادرخت پریده، نغمه

 .بود ییغوث آنها نشسته دم گرفتن بسا گوارا
 

ها را با دقت از ها عبارت از پنجاه نفر تازان پیدا شدند. نوفَرن سوارهسواره یاز پس تپه دسته

شان معین کرد که چینینظر گذرانده، از روی لباس، اسلحه و حتّا طرز در روی زین نشستن

ایستاده را دیده، زود جلو اسپان را به آن سوی تاب  ا کاروان منظم حرکت کردههایَند. آنه

 یساالر فهماند، که کاروان را باز دارد. زنگلهدادند. بازرگان دستش را برداشت، به کاروان

نوفَرن  یگردن اشتر پیشاهنگ صدا داد و خاموش شد. جنگاوران چینی رسیده آمدند و به سو

 
 تارَک به معنای فرق سر. باالی سر.  یکوتاه شدهتار:  1
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فائده است. ضمناً، هیج شدند که هر گونه مقابلت بی ییدند و فهماندنو همراهانش کمان کش

نشست و آمدن سردار دسته را کس مقابلت کردنی هم نبود. بازرگان در روی زین آرام می

ها را کشیده، قرار شد. سه نفر سواره تازان به نوفَرن نزدیک شدند و لجام اسپیمنتظر م

های قفا ها با پایگ ریزه برخاست، جلوها ترنگ شدند، اسپگرفتند. از زیر سُم آنها چنگ و ری

زنان سرهایَشان را جنباندند. سردار از پای تا سر زیر چنگ و خاک ماند، سن تکیه کرده، شیهه

آلود و تیره بند برنجی عرقن کردن دشوار بود. لباس مقرری چینی، پیشیو سال او را حتّا مع

شار شدند. سردار دسته با آواز رم برایشان غیرمقرری عرقرنگ گردید. استیالگران در عقلم گ

  :بلند پرسید

 تو که استی؟  -

استیالگران وی گمان  یرد. به مانند همهیوی حتّا فرصت نیافت که همراه خود ترجمان را گ

کرد و  1سخندینوفَرن پ های مطیع گردیده باید زبان غالبان را دانند.داشت که ساکنان زمین

 یعادی آداب معاشرت را، که برای فقرا یشد که وی قاعده یادب فهماندنیبه چینی ب

حتمی است، ویران کرد. وی سالم داد، از وجه آب و هوا، که « امپراتوری دنیوی»امپراتور 

نهایت گرم شد، گپ کشاد. سردار با حیرت به بازرگان نگاه کرد و قدش در نظر گویا امسال بی

ها دیگر چینی یوی با عباره« رنگ روی»ی باادبانه اشاره کردند، و یآدابتر شد. به بیپست

وی همراه کاروان به خود  ید-وو یشد. بعد نوفَرن گفت، که با امر امپراتور بزرگ و جاویدان

پیماید و لشکرکش ین چژو او را دیدن میراه می ،پایتخت امپراتوری بزرگ ،«عنهچن»شهر 

ن یخواست با ارن به ین چژو یگان کار نداشته باشد هم، میخواهد، به وی کار مهم دارد. نوفَ

مسلح، که در سر فکر دیگری ندارد، نجات دهد.  یسخنان کاروان را از تله و تاراج این دسته

یکباره غرور سردار دسته گم شد، به آدم بآدآب تبدیل یافت و خواهش کرد که از پس او به 

طلعت و لشکرکش ین های امپراتور آفتاباطر آوردن نامقرارگاه ارتش چینی روند. آرامانه به خ

بود، به وی تاثیر « امپراتوری دنیوی»های ساکنان ریسمان یچژو، که در دستانشان همه

رفتند و با جنگاوران چینی به آهنگ کاروان جور شده، کمی دورتر از آن می عمیق گذاشت.

داد، جلو اسپی را سر داده، ها اهمیت نمیکردند. او باشد، به آنزیر چشم به نوفَرن نگاه می

ک یقرارگاه ارتش چینی نمایان گردید. نوفَرن امر کرد که در  خود شد. یدوباره غرق فکرها

های خشک داشت، کاروان را دم دهند و خودش باغِ درختانش بریده شده، که علف یگوشه

 ها رفت.همراه دسته به قرارگاه ارتش چینی
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خرسندی و کیف و صفا هم نبود، حاال قسمت  ینمود. جایو پیر م 1دجَگاتچژو به نظر بَین

کشند، آهسته او را برمی یترازو، که در آن آینده یکرد، که پلهشد و حس میوی حل می

فرایَد. با وجود این همه، وی بازرگان سغد را مهربانانه پیشواز گرفت و به آهسته پایان می

قبول کرده است. با مالیمتی و آداب معاشره ید-را امپراتور وو خاطر آورد که چندین بار او

خود  یان و اشراف خاص است، با او صحبت کرد. ین چژو بازرگان را به خیمهی، که به اعیا
دعوت نموده، تکلیف پیش آورد که کوفت راه دور و دراز را برآورده، دم گیرد و چای نوشیده 

یردند. نوفَرن گرسنه مانده باشد هم، آهسته خوراک مبه خود آید. چای و هر گونه طعام آو

کرد که تو زبان حرص خود را نشان دادن خوب نیست، شرط آداب طلب مییخورد. در نزد م

ک یها را یک طعام ینوازی سردار خانه همهباید نشان دهی که تنها به خاطر حرمت مهمان

راه  ییات دربار، وضع سودا و شهرهاهای حیگریهای گوناگون: نوبینی. در موضوعچشیده می

چژو، ین. که در سال روان درآمد خوب دادند و غیره صحبت نمودند ییهابزرگ ابریشم، مال

همین که نوفَرن را دید، زود دریافت که وی همان آدمی را یافته است که بهر عملی کردن 

رگان به لشکرکش چینی باز یمسلکو بی 2اش در کار است. عیاری، کارچاَلنییهای نهاننقشه

ناپخته را می یوگو جدی گذرد. فقط ابله میوهخواست که به گفتمعلوم بود. اما وی زود نمی

بی یکاردلی حاصل شتابشود. فقط زردجوشی و افسردهاش را رفع کردنی میکند و گشنگی

 گردد.اش میعقالنه
 

شکرکش چینی در کار است و او ک کار به لید که وی برای کدام ینوفَرن در نوبت خود فهم

کرد. گپ بازرگان با شاه موگوا نپخته بود، اکنون وی هم از گفتن فکر خود خودداری می

کردند و گر صحبت خشک و خالی و نادرکار میدوباره به خطا راه دادنی نبود. و هر دو فریب

تر بودند. کمهای بازرگان نوفَرن مستحعصب شدند.گر را سنجیدنی مییهای یکدگویا عصب

آورد و با رفتار خود را به زبان می یخورد، آرامانه هر گونه سخنان طفیلوی آرامانه خوراک می

 یداد که برایش چیزی لزومت ندارد و از این واخوری سودی هم به دست آوردننشان می

 نیست. 

 

١٧. 

رای استراحت به کی فرا رسید. جنگاوران چینی بیدوم روز به همین منوال گذشت. تار ینیمه

ایرشی باقی ماندند. به سوی محافظان قلعه از  یاردوگاه برگشتند. قِسم زیاد آنها در نزد قلعه

مانده در گرد  یکردند. جنگاوران باقپراندند، یکدیگر را دشنام و تهدید میغولک تیر میکمان

ردند، اگر آنها از روی کافتادند، کافت و کاو میها درمیو اطراف تک و دو داشتند، به کاروان

 
 بَد جَگات: بد نیّت.  1
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داشتند و به غالمی میاحتیاطی به سرحدهای مملکت دَوَن نزدیک شوند، دهقانان را میبی

های قدیمه بردند، بعد این انشائاتخوراکواری را می یها را تله و تاراج کرده، همهبردند. خانه

رسید. دود تند و گوش میتیر به  1اسپان، آه و فریاد، غوِّاس یشیهه یصدا زدند.یرا آتش م

لشکرکش به  یآنها در دیوارهای خیمه یها در گرفتند و عکس شعلهتیز برخاست، گلخن

ین چژو  یبا اشاره دیدند.اری مییپختند و به شب تبازی درآمدند. جنگاوران خوراک می

 یههای انگورین کهنآوردند. مملکت دَوَن با شراب 2کنیزها شراب، گوشت بریان و کبودی

های چنگ و تارتنک زیر کرد را آهسته به خیمه درآوردند، دهان تنگِ خود مشهور بود. کوزه

ها ریختند. را در جام یآنها را کشادند و شراب غوث و ارغوان یها سیاه شدهبه گذشتِ سال

 :کارانه گفتتصدیق و کاف کردمینوفَرن شراب را چشیده دید و چشمانش را از حالوت ن

  .شتیشهد به -

اردوگاه حربی گوش داده،  3آنها به شَوقون آواز شد و جام را به لبانش برد.به وی هم چژوین

هزاران آدم « امپراتوری دنیوی»کردند. بهر هوا و هوس حاکم پیر هر دو یک خیل فکر می

شدند و یک تر میهای سختکشیدند، در زیر باراندانستند، از سردی عذاب میراحت را نمی

خواهد با ارغومق تیزگرد تا می ید-گردیدند، فقط برای آن که وومی 4معیوب و مَسلوق عمر

دار هم نوفَرن و هم ین چژو، آدمان عاقل و تجربه -مرگی رفته رسد. هر دویَشان به سرحد بی

شار داشته عرق، «اسپ آسمانی»فهمیدند، که پیری ناگزیر است، صدها بودند و خوب می

ها ها خوش و برای بعضیحیاتی، که برای بعضی یه از ساعت معین شدهباشی هم، هیج گا

اد زندگی کردن ناممکن است. بد است، وقتی که مملکت و آدمان را پیر یناخوش است، ز

توانستند و جرئت فرتوتِ از عقل بیگانه اداره نماید. اما آنها این را با آواز بلند گفته نمی

 .کردن هم خطرناک بود، با آواز بلند گفتن آن طرف اِستد نداشتند. در این باره حتّا فکر
  

ر از این، نوفَرن، که قِسم زیاد حیات خود را در سفر یاین برابرِ حکمِ کُش بود، نه کمتر از آن. غ

ها، بلکه ها را نه جنگدانست، که مملکتگذرانیده، به سودا مشغول شده است، خوب می

کنند. وگر نه امروز تو زور ها به منفعتِ متقابل بای میالم یای عاقالنه و مبادلهیپلماتید

م و تاراج کرده، از حساب آنها زندگانی خوب داری، اما پگاه به یهستی، مملکت بیگانه را تسل

سوزانند و به گردنت کنند و میآرند، آنها را تله و تاراج میها حمله میشهرهای تو کوچمنچی

کُنی؟ ضمناً، این را ند. از این گونه سیاست آیا یگان بُرد میبرطناب انداخته، به غالمی می
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در ابتدا،  .کردمعنا بود، درک میهای بیو جنگ یلشکرکش ین چژو هم، که کسبش غارتگر

 یک دولت واحد متحد گردید، ارتش برای حمایهیهای پراکنده به چهوقتی که چین از جزیره

رحم الزم بود. اما وقتی که آنها را تارومار کردند یسرحدهایش و مدافعه از دشمنان وحشی و ب

 یو از سرحد دور انداختند، وقتی که امپراتوری پرقوت دنیوی تشکل یافت، آن گاه مسئله

های مطیع شده های همسایه. از حساب خلقدیگر به میان آمد: نگاه حاکمان آن به مملکت
د انتها رسانیده، ثروت بسیار به دست قلمرو امپراتوری را به آسانی وسیع کردن و تا به ح

 تابد؟!ن که روی مییآورده، حیات افسانوی بر پا کردن ممکن است. از ا
 

ها را از دیوار بزرگ تنگ کرده، به ارتش هان میسر شد که هون ید-در زمان سلطنت وو

ا ر« امپراتوری خان»بعدتر سرحدهای امپراتوری را به سمت شمال و غرب وسیع کند و نفوذ 
-وو»ن زمان یگذشت، زیاد گرداند. در عدر کشورهای غربی، که راه بزرگ ابریشم از آن جا می

برد و آنها را در آخر مجبور های غاصبانه میدر جنوب جنگ یهای ویاتبه مقابل دولت« دی

های گوآندونا و شمال ویتنام را نیز به امپراتوری همراه کرد. بعد از م شوند، زمینیکرد که تسل

، چاسان حمله آوردند و یگَرد هان به مملکت قدیم کارییائ یهای بحری و خشکآن قشون

اما امپراتور چه قدر که ثروتمند شود،  ت هان را به رسمیَت شناسد.یَوادار کردند که حاکم

گردیدند، ور میها بهرهکردند، از همه ناز و نعمتهای آن را قسم کم آدمان از خود میثروت

بردند و به گرسنه عمر به سر میکردند، اما اهالی دیگر نیمقبیل خداها داخل میخود را به 

آمد و در سر آنها گشته و برگشته همین فکر می خود هیج امید نداشتند. یآینده یبهترشو

وگو جدی فرا رسید. سپاهیانه و نهایَت ساعت گفت توانستند.آنها هیج گاه به کسی گفتن نمی

 :ازرگان نوفَرندر آمد گپ گفت ب

 ابد؟ یبه فکر من، جنگ کشال می -

قلعه خیلی مستحکم است، آن را به  .ابندیهای ده سال پیش شده باز تکرار میحادثه !هه -

زیاد را می یدور و دراز باشد، وقت و قوه یکوتاه مدت گرفتن دشوار، محاصره یمحاصره

 یحاال تابستان است، اما یگان دیگرگون طلبد. ما زمستان به این جا آمدیم، بهار هم گذشت،

م، بلکه برای آن که وضعیَت برای ما سازگار یدر جنگ نیست. نه برای آن که ما سست ا

رسند، از خوراکواری و خاشاک های تازه نفس نمینیست. مرکز از ما دور است، به ارتش قوه

اک اشغال کرده آیا خ یک گوشهیکشیم. ارتش افزون شمار را در برای اسپان تنقیصی می

  .آیدن به عقل راست نمیینگاه داشتن آسان است؟ ا

زد. ین چژو چشمش را از نوفَرن نکنده، اندیشمندانه گپ می. چژو راضی شدلشکرکش ین

های راندند. شعلهیهای مِلمِلک را درگخدمتگزاران چراغ کرد.نوفَرن خاموشانه گوش می

لشکرکش این لحظه گویا به  ییه افکندند و چهرهآنها در دیوارهای خیمه سا یکالونده

 :ده شده مانند بود. ین چژو با آواز پست دوام دادیبر یاهیدرخت س
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این گونه قیصری به که در کار؟ ما کوشش کردیم به وی  !فهمممن شاه موگوا را نمی -

دست الزم است. وی به « یاسپان آسمان»خورد  یفهمانیم که به امپراتور ما همگی گله

داند. اگر تو اسپان را به وی پیشکش کُنی، با یآوردن آنها را به دراز کردن عمر خود مربوط م

فروشی. آخر از گردانی، یا که با نرخ دلخواهت میتر مییها را قومملکت یاین کارت رابطه

ن کند. جنگ دوام دارد، آدمامی 1رَگیکو. نه، موگوا یک -شونداسپانت کم نمی یاین گله

این برای یک چند اسپ باشد؟  یکشد. نَخاد همهشوند، اهالی مملکت عذاب مینابود می

های دَوَن یگان خیل برتری داشته باشند. در کنم که ارغومقراستش را گویَم، من گمان نمی

تر، شان کمی خوبآنها به یکدیگر مانندند. بعضی یعمر خود اسپان بسیار را دیدم و همه

 ، نوفَرن؟ یگوئشان یکسان است. تو به این گپ چه میکمی بدتر، اما ماهیت بعضی دیگرشان

 کرد. 2ها تکیه زده، سلفهبازرگان در باالی نمد مالیم به حضور نشسته، به بالین

ن خیل. هر گونه اسپ در همان محیطی خوب است، که آن را پروریدهیبه گمان من هم هم -

ندارد. اگر اسپان دَوَن را  یآنها را مقایسه کردن هیج معن ..ی،.رانی، باختری، ایاند. اسپان هون

 .اندبینند. اما اسپان هونی در آن جا عوض نشوندهبه بیابان گبی برده سر دهی، عمر دراز نمی

برای مملکت وی مقدس « اسپان آسمانی»شاه موگوا است.  یاما گپ نه تنها در سر قیصر -

کنند. های دَوَن را ترک نمیکه آنها هیج گاه چراگاه اند. وی به خداها سوگند خورده است،

اکنون خودت حکم برار، ین چژو محترم، اگر شاه قول دهد و بعد بر خالف آن عمل نماید، 

 شود؟ آبرویَش در بین خلق چه می

ین چژو لبانش را لیسید و خود به خود چیزی گفت. شخصاً برای او سخن هیج اهمیت 

 نداشت. 

بینی. شنوی و نمیخر خود سخن چه معنا دارد؟ صدای خشک و خالی، که میآ !داد، گرفت -

بهترین می یلشکرکش چینی جنگاور بود، زوری و با شمشیر تیز ضربه زدن را واسطه

 د. یحساب

 :او با زرده گفت

 بردارد؟ شاه موگوا را بلند می یا آبرویاما جنگ آ -

 :بازرگان پیسخند زد

شما ده سال پیش مملکت دَوَن را ضبط کرده نتوانستید. این تصور کن که همین خیل.  -

دار هم هست. دهد و حقشاه نسبت می یتوانید. خلق این را به مغلوبیَت ناپذیردفعه هم نمی

 یاو کمتر از س یاش وفادار است. در قلعهاد کرده است و به وعدهیموگوا به خداها سوگند 
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تواند. موگوا قهرمان، جنگاور آن را فتح کرده نمیهزار آدم است، اما ارتش صد هزار شما 

پنداند او را فقرایَش و این به حقیقت نزدیک است. مملکت بزرگی است. همین خیل می

کند. مگر این دلیل استعداد فوق العاده حربی شاه یخوردکک با امپراتوری بزرگ مقابلت م

 نیست؟ در این باره فکر باید کرد.
 

دیرین او نسبت به حاکم دَوَن از سخنانش هویدا بود. برای  ینهیزد. کمی نوفَرن با احترام گپ

در دل لشکرکش چینی نیز بیدار  1نادَرآوی مهم بود، که همین گونه نفرت را مقابل شاه گپ

دانست، که شاه در عین زمان در مملکت کند. اما به این حاجت نبود. ین چژو به خوبی می

نماید، اگر ساروج نباشد، نند ساروج در ساختمان قلعه را اجرا میخود نقش پیوندکننده، به ما

ک کلمه یابد. وی با جدیت هر یها تبدیل میخشت یخوردهپاش یاین انشائات بزرگ به توده
  :گفت و را مد کشیده

ها نیست، ساعت زدن 2تو فکر مرا پی بردی، نوفَرن عزیز، دیگر حاجت به فریب و پَچینگ -

 شاه موگوا را از تخت فرو آوردن الزم است. اما با کدام راه؟  -کارا رسید. آش یوگوگفت

  :ست، به حضورتر نشستهینوفَرن به چشمان لشکرکش چینی نگر

 راهش همان است که هزار سال از این پیش بود. پول و خنجر. -

 :ین چژو دستش را الوانج داده، با خنجر ضربه زدن را مشق کرد

  …این پول و خنجر را گیرد و اما یگان کس باید -

 .. راضی شد بازرگانیتو چون هر وقته حق هست! البته، ین چژو نجیب -

ابند. بیا، همین یگردند و درِ درآمد را نمیولی مینوفَرن عزت، ما مثل دو نابیناییم که گرد هَ -

انی. توکشایم. برای از تخت بر انداختن شاه موگوا تو به من یاری داده میدر را می

 شود.آخر میمن بی یسپاسگزار

 :د بازرگانیروی راست پرس

 چه گونه؟  -

 خواهی؟خودت چه می -

    :نوفَرن حتّا تاخیر هم نکرد. وی پیشکی چیز دلخواهش را معین کرده بود

 ات را.ک قِسم غنیمت حربیی -

 چند قِسمش را؟ بیستمش را، دهمش را؟ -

 پنجمش را. -

کالن کشاده شدند. طلب اندک موندک نبود، گر چندی چشمان تنگ لشکرکش چینی 

بازرگان  یهیج گاه به این گونه خدمتانه ید-ستاد. امپراتور وویایمرکب در پیش م یوظیفه

 
 ن. سرکشگپ نادَرآ: حرف گوش نک 1
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ابد. یاین سازش خبر  یشد. اما حاال امپراتور دور است و به گمان است، که دربارهراضی نمی

 کوتاه جواب داد: 1دودلگییشد و او بمیچژو حل این چنین در این روزها قسمت خود ین

 کُنی؟من راضی! فقط این کار را چه خیل اجرا می -
 

خود را به لشکرکش چینی گویَد، اما  یخواست که نقشهنوفَرن یک لحظه متردد شد. نمی

مادامی که ین چژو تکلیف بازرگان را بی قید و شرط قبول کرد، پس به وی هم الزم است، که 

 :سر کرد .گپ را گویَد یکندهپوست

ها آنها را با میل یفروشیم. فرغانچینی می یدر آن جا ما شاهوار .در ایرشی من دوکان دارم -

کند، جوان ورتوچ در دوکان کار می 2امدهد. جیَنخرند و دوکان درآمد خوب میتمام می

. به وی تکلیف میخواهم او را استفاده برماندیشه، تنبل، اما بساحریص است. من میکوتاه

های بی پول گیرد، عالوه بر آن مالکُنیم، که اگر شاه را کشد، به پاداشش همان دوکان را می

 .شودگردد. من گمان دارم، که وی راضی میبها نصیبش میگران

 :شبهه کرد چژوین

 ات چندساله است؟ ، باز خیلی جوان؟ جیَنیشاه را کشتن؟ از طرف دوکاندار عاد -

 ن با عالمت رضا چشم پوشید.نوفَر

دانی، ین چژو محترم. وی به شاهان دیگر مانند نیست. موگوا محافظ تو شاه موگوا را نمی -
کند. عالوه بر این، موگوا در پشت خود تکیه می یندارد. وی جنگاور خوب است و به قوه

دیوار قلعه شود. چه خیلی، که خودت درست گفتی، وی دائما در پس خود روست نمی یفقرا

کند و به وی نزدیک شدن بسیار را فراموش می یکاررودار جنگ هر گونه احتیاطیاست. در گ

 …ه آن وقتنَاَ آسان است.

-خنجر را از باال به پایان نشان داد. ین یلشکرکش چینی را تکرار کرده، ضربه ینوفَرن اشاره

 :چژو ایراد گرفت

  کو؟ .نیست جنگ گفتی. حاال جنگ« رو داریگ»تو در  -

 :بازرگان رضامندانه پیسخند زد

فقط از تو یک التماس دارم. در سه یا پنج  !چژو نجیبکُنیم، ینما آن را تشکیل می -

شما، در شمال، بید گنبدشکل بلند نمودار است. فرمان ده که در شاخ آن  یفرسنگ، به عباره

 ک پاره متاع ِ سفید را آویزان کنند.ی

 :ینیحیران شد لشکرکش چ
 برای چه؟ -
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 جیَن: برادرزاده یا خواهرزاده  2
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ما حتماً ضرور است.  یاین سِرّ تماماً مخفی است، ین چژو نجیب. باور کن، برای کار یکجایه -

غیر از این، به فرمانده حربی خود، که غنیمت جنگ را در اختیار دارد، سپارش ده، که پنج 

 رم.یگها جا به جا نماید. یافتن اشتر را به ذمه میآن را جدا کرده، در تای یحصه

 :آمیز پرسیدچژو شبههین

  تو به خود باور داری؟ -

 :پری جواب دادنوفَرن کوتاه و با دل

  .باور دارم -

های شراب هر دو سوی قصدکننده چند لحظه به چشمان یکدیگر نگاه کردند، بعد جام

 جرعه نوشیدند. سرنوشت شاه موگوا حل شده بود. صدساله را به لب برده، جرعه

 

١٨. 

ایرشی را ترک نمایند.  یبه ده یا پانزده آدم اجازت داده شد، که هنگام محاصره قلعه همگی

به خشت  یهای اساسی قلعهآنها جنگاوران، نزدیکان شاه موگوا و مکتشافان او بودند. دروازه

های همین هم بعد هر شش هفت روز در شب یمحکم کرده شده راه برآمد نداشتند. برا

کردند و با آن مکتشفان به را به پایان نشیب می یوار قلعه نردبان ریسمانک از باالی دییتار

، که یارییشدند و از روی تفروآمدند. آنها پایده پایده به اردوگاه دشمن نزدیک میزمین می

 یافتادهاند یا نه. جنگاوران به دستکردند که آیا به هجوم آمادهدیدند، معین مییاجنبیان م

های نزدیک به چینیها و موضعکه از باغ یهای شاه را به فرغانیانتند، فرمانکشدشمن را می

رساندند. به همین راه عملیات متفقانه بین محافظان قلعه و گروه کردند، میها حمله می

گردید. با امر تصادف جیَن کردند، رابطه برپا میکه به اجنبیان سر تسلیم خم نمی یکشاورزان

ورتوچ نیز به صف مکتشفان داخل گردیده بود. وی جوان قدبلند و خرابه، لب ،بازرگان نوفَرن

کرد و وقتی که های زنگیان چپه و راسته بودند. وی با جسارت فرق نمیهایَش به مانند لب

قلعه دعوت کردند، وی خیال داشت که در  یش شاه جوانان شهر را بهر حمایهیموافق فرما

است. برای همین هم به گروه خُردی شامل گردید که تر خوفصف مکتشفان بودنش بی
های شبانه در دیهات کرد. عالوه بر این هنگام حملههای مخصوص شاه را اجرا میفرمان

بهایَشان را بردن قیمت یصاحب در آمدن و چیز و چارههای بییاطراف پناه برده، به هول

 ممکن است. 
 

ها از دهان و سوداگر گذرا بودن او قصه یحریص یرهدانستند و درباورتوچ را در شهر خوب می

دیگر هر  یگذشتند. اما این در زمان آسایشته بود، در زمان جنگ باشد، چهرهبه دهان می
گزوار حرکت دوکانتعجب نیست اگر از سوداگر تنبل کم یشود. جایک انسان نمایان می

ه، یگان چیز غیرمقرری را پی نبرد. جنگاور خوب برآید. ورتوچ روزانه به دیوار قلعه برآمد

آذر و همکارش ویرکَن  یساز اُستروشنکمان یمحافظان شهر هشیار و آماده بودند، اُستا
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کردند. تاجر جوان از های دورزن را عوض میغولکدراز پیکان کمانخمیده قامت و دست

د. اما از آذر یامنمی« میمون درازدست»کرد و ترسید، زیر دل او را مسخره میویرکَن نمی

کرد. زد و دل را سوراخ مینمود، حتّا مژه نمیهراس داشت. نگاه آهنگر به نظرش ناگوار می

ر چنان هنرنمایی مییجنگاور دلیر و چست و چاالک است و با شمش یگفتند که اُستروشنمی

یی او را تواند. راست است که ورتوچ هنرنماگری کرده نمیکند که کسی در مقابل او ایستاده

گرفت، آدمان جدی و سختگیر را دوست نمیندیده است، اما به هر حال از او خود را دور می

غَوث، که خصلتپیکر و لبدر نوبت خود آذر و ویرکَن هم نسبت به این جوان ریزه داشت.

 کردند. آنها که عادت کرده بودند با دستان خود رزقهای زنانه داشت، حسن توجه ظاهر نمی

خور بین آفرندگان و روان مفتوزی یابند، طبیعیتاً به سوداگران باور نداشتند و آنها را میانو ر

های ها در تخت شترنج واقعهمهره یبه همین طریق، جابجاگذار کردند.مشتریان حساب می

قطعی باقی مانده بود و بس. ورتوچ از روی  یاطراف قلعه به عمل آمده روشن بود، فقط حمله

ه سوی سفیدار بلند مناره شکل، که از طرف چپ قلعه نمایان بود، نگاه کرد و به عادت ب

د آویزان بود و یمعطای سف یاضطراب افتاد، قریب بود فریاد زند. در شاخ کالن تپه آن پارچه

مصلحت کرده بود:  1شد. وی با عَمَکشستاده برعال نمایان مییاز نورهای آفتاب غروب کرده ا

شود، نوفَرن با همین عالمت شرطی از خود برای یگان کار ضرور در کار میوقتی که ورتوچ 

 بایَد در تگ سفیدار بر پا گردد.  2دهد. واخوریدرک می
 

ها رفتن او ورتوچ زود به نزد سردار گروه مکتشفان رفت. عموماً امروز نوبت به اردوگاه چینی

ند، زیرا که در قلعه نشستن به دلش نبود، اما خودش التماس کرد، که او را به شباخون فرست

سردار گروه مقابل نبرآمد  ک یا دو پاسبان دشمن را اسیر بگیرد.یشود اگر زده است. بهتر می

کالن  یاش لوحهنهیو ورتوچ به آمادگی شروع نمود. لباس سیاهی را به تن کرد، در سرس

ن سیاه شمشیر را حمایل چرمی یکاله را به سر ماند، به تسمهبرنجی دوخته شده است، طاس

گذشت. تاخیر مییکرده، خنجر تیز را به دست گرفت. جمع آمد به آخر رسید. روز تابستان ب

یفروآمد و در دورها سایه میآسمان هنوز از پرتوِ آفتاب ِ به غروب رفته گلگون بود، در وادی

روزانه به دم گرفتن  هایشدند. زمین از زحمتگون فروزان میهای اللهها، تا به افق، شفق

رنگ، که به مروارید صیقل خورده مانندی های کمستاره یزنکرد. وی از چشمکشتاب نمی

اش را پهن آخر روزانه گرفتههای بیبرد و به فضای شب گرمی در سمتداشتند، حالوت می

ا شد، هر جا هر جتر میشب برای گذشتن شتاب نداشت. آهسته آهسته تاریکی غوث کرد.می
شدند و زردآلوهای هیل هیل پخته رسیده را به ها درخشیده، در باالی سرها آویزان میستاره

 
 عَمَک: عمو 1
 واخوری: برخورد. رو به رو شدن.  2
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ها آن را نسبت به خود تحقیر رسید، سگشغالی به گوش می 1آوردند. از دور اوالسخاطر می

  :گردندند. آواز سردار شنیده شدجواب می 2ده، با اکاسیحساب

  !وقت شد -

های کوتاه چوبین به پایان سر داده شد و دیری نگذشته ی با پایمانکنردبان مستحکم ریسمان

زدنی و به او ضربه یهای دشمن را فهمیدنیکی از پس دیگری آنهایی که در سکنت شب نقشه
ورتوچ همراه شریکانش کمی راه رفته، بعد هنگام تقسیم شدن به  بودند، فروآمدن گرفتند.

دار بلند تعین یکرد و آهسته خود را به طرف سف اش را سستیهای علیحده، قدم مانصف

گردیده گرفت. ده قدم پیشتر از رسیدن به آن جا هوشتک پَست کشید. وقتی که هوشتک 

را شنید، به پیشواز عمکش شتابید. شب چنان هم تاریک بود که آنها به زور یکدیکر را  یجواب

ای بیگانه خواطر شده، با هم هشناختند. هر زمان به چهار اطراف نظر انداخته، از گوشه

 :به این جا آمدنش را گفت.ورتوچ حیران شد وقتی که نوفَرن مقصدِ .زدندزنان گپ میپچاراس

 من؟ شاه را کُشم؟  -

 :طرفه فهماند و گفتو نوفَرن به جیَنش همه

که در صورت با موفقیت انجام یافتن این کار او را  !هه، تو! این کار هیج عجابت ندارد -

 کالن انتظار است. 3افاتمک

وانمود کرد، اما زیر دل زود  4سوداگر جوان باال گرفت. اوّل خود را کَلوَنده یاحساسات حریص

چه خیل بهتر اجرا کردن این عمل را کشید. با  یبه کشتن شاه موگوا راضی شد و حتّا نقشه

 :تحمل خیر و خوش کردند

شود. تو را با گزوار بهترین، چه قدر آن تو می از ؟گپ همین، دوکان پره، با آن چه، که دارد -

کنم. تو همین که سپارش را اجرا کردی، ما به که در کار باشد و به طور رایگان تامین می

ر. همگی یک بار با یکُنیم، شاهانه زندگی خواهی کرد. برای یک کار نظرناگیمان وفا موعده

  …هم نه. که را گپ زدن 5خالنیزنی یا خنجر میشمشیر می

 

های باران را سخنان پست نوفَرن را ورتوچ سراپا به هیَجان آمده، چون زمین خشکی که قطره
نامی پنداشت، که گیرد، قبول کرد. وی خود را شهری ثروتمند و صاحبمی 6به خود جبیده

 یفهمید: همهآرند. و تنها یک چیز را نمیدر پیشش حتّا درباریان نامدار سر تعظیم فرود می

 
 اوالس = اول+ ـاس: زوزوه یا آوای گرگ و شغال 1
 اکّاس = اکّ + ـاس: آوای سگ.  2
 به معنای عمومی یعنی پاداشمکافات:  3
 کَلوَنده: دودله. در تردید. از فعل کلویدن یا کالویدن: این سو و آن سو شدن 4
 خَلیدن: فرو رفتن. خَالندن: فرو کردن.  5
 جَبیده: جذب کرده. به خود کشیده 6
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شود. د مییاین کارها با قیمت خیانت به وطن عزیز، که او را خورانده و کالن کرده است، خر

دار های گلو غیره، وقتی که متاع« وجدان»، «شرف»، «مادر»، «وطن»اما برای او سخنان 

جرنگاسی در پیش چشمانش  یهای طالیبرنده و تنگههای مهین چشمیبها، شاهقیمت

غولک و سفری شمشیر، جوشن، کمان ینوفَرن از خلته .معنایی نداشتند شدند، هیجنمودارمی

 :زره را برآورد

چینی را  یماندهگویی که تیراندازِ در غفلتاندی. میتو از گروه قفا می !ریهه، اینها را هم گ -

 دیده ماندی و او را به قتل رساندی.

 :سرش آمدورتوچ اسلحه را با منداری قبول کرد و یکباره فکری به 

روم. مکتشف آخرین خودش نردبان یمانم و بعد راست به دیوار قلعه مکمتر دیر می -

 .کنمبردارد. برداشتند آن را فراموش میریسمان را به باال می

 عمو و جیَن از یکدیگر راضی شده خیر و خوش کردند.

 

١٩. 

همید که وی جنگاور چینی سردار گروه مکتشفان ورتوچ را با مالمت پیشواز گرفت، اما وقتی ف

آنها  اش را دیده، نرم شد و حتّا چند سخن تعریفی گفت.های آوردهرا کشته است و اسلحه

سگنال شرطی دادند و در شب ظلمات آهسته آهسته به دیوار قلعه برآمدند.شب از نصف 
های خاکستررنگ خود های کالن با ذرهراند. ستارهگذشته بود. تاریکی ظلمات حکم می

مخمل سیاه آسمان را پریشان کردند. از دور هق هق کوربوم شنیده شد. گاه گاه شغاالن 

در باالی دیوار قلعه بعد هر فاصله  آوردند.آخر بودن شب را به وجود میاوالس زده، تاثرات بی

آنها گاه گاه در میان تاریکی  یهای دودآمیز و الوانج خورندهگرفتند. شعلهها درمیمشعل

کردند. بوی قطران سوخته آدم را ها را روشن میهای نوگ کمانای پاسبانان و پیکانهچهره

مندی پی برد که در پیش کرد. ورتوچ همه جا را از نظر گذراند و با قناعتتنگ مینفس

نردبان تنها است. شب گرم بود. عرق جبینش را پاک کرده، وانمود کرد که نردبان را می

ش را کوفت و در حالت پیشتره واگذاشت. چندی به اندیشه فرو رفت، باز هایبردارد. زینه پایه

توانست به ایستاد و میمتر دورتر می یترین تقریباً ساطراف را از نظر گذراند. پاسبان نزدیک

 وی خلل رساند.

 

سوداگر جوان به قرار قطعی آمد. وی از غالف خنجر را برآورده، در زیر آستینش روست کرد و 

باالنه به سوی ه و اضطراب وجودش تاب آورده، راست به سوی پاسبان رفت. پاسبان فارغبه لرز

 یدوخت. وی در لحظهها فروزان بودند، چشم میاردوگاه دشمن، که در جای جایَش چراغ

آخرین ورتوچ را دیده ماند. در برابر رسیدن خنجر به گردنش، پاسبان دستانش را الوانج داد و 

خنجر را گرفته، به  یفتاد. ورتوچ به وی امکان به میدانچه افتادن را نداد. با زورنیزه به زمین ا
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کنج دیوار نزدیک شد و به پایان هوا داد. پاسبان از یک دونگی به دونگی دیگری برخورد، به 

اش نیز به زمین سرازیر شد. همه جا آرام چُقوری افتاد. از پس وی نیزه یروی خاکستر توده

بعد را انتظار بایَد شد. سوداگر های منمرگ پاسبان خبر نیافت. اکنون واقعه بود، کسی از

جنگاوران چینی  ها گذشته، به نزد دیوار دوم قلعه رفت و در تاریکی پنهان شد.جوان از زینه

آهسته با نردبان به روی دیوار قلعه برآمدند. در باالی دیوار پشتناکی خوابیده، در تاریکی 
ش پا خورده، افتاد. سپر وی یگردیدند. و فقط جنگاور صدُمین به چُقوری فرش پ تماماً ناپدید

ها برخورده، صدا برآورد. پاسبانان صدا را شنیده، بانگ خطر زدند. شبانه در نزد دیوار به خِشت

گذاشتند که فرغانیان نزدیک بندی کرده، نمیقلعه جنگ شدیدی بر پا شد. اجنبیان حلقه

 1جوشن و بی چارآینه یگرفتند، بها دم میعه، که در پایان در نزد گلخنآیند. محافظان قل

ها شدند. مشعلماندند. جسدهای آنها سد راه میبودند و هنگام باال برآمدن زیر باران تیر می

های پر از غضب و خشم آنها را، گاه جنگاوران برای حیات و ممات رزمنده و گاه گاه چهره

 دادند.شتافتند، نشان میرفیقان خود می یه با نردبان باال شده، به یارهای چینیان را، کگروه

شاه موگوا بانگ خطر و صداهای در روی دیوار افت و درافت کنندگان را شنیده، از دربار 

سفید تنک و شلوار نرم چرمین به جای محاربه تاخت. در  2یجهیده بیرون برآمد و با کُرته

خود را به پا خیزاند.  یخشید. وی سر راه گارد شخصدردستش شمشیر دراز سغدی می

های دراز مسلح شده در چنین وضعیَت چه گونه رفتار کردن را خوب میجنگاوران با نیزه

های های دراز دشمن را در گذرگاهدانستند. آنها در پس سپرهای وسیع پنهان شده، با نیزه

های در دیوار قلعه رویداده واقف شدند. ثهآذر و ویرکَن هم از حاد کردند.بین دیوارها تنگ می
دیوار برآیند؟ اگر آنها را  یها با کدام راه موفق شدند که پاسبانان را فریب داده، به شانهچینی

از آن جا زده برنگردانند، از دست رفتن شهر ایرشی از احتمال دور نیست. هر یک جنگاور 

 مبارز شتافتند. فرغانیان یبه یار یقیمت است. و هر دو اُستروشن
 

رسید. از جنگیدند، اما برای نگاه داشتن دیوار قوتشان نمیها با جسارت و مهارت میچینی

ترازو به  یگشتند. تدریجاً پلهاین رو، آهسته آهسته، راه جنگاوران خود را بسته، به قفا برمی

سفید خود جدا شده  یشاه موگوا، که در تاریکی با کُرته نمود.می 3سوی محافظان قلعه میالن

ایستاد، به قفا برگشت و راه را به گارد کشاد. گاردچیان از پهلویَش گذشته رفتند. هنگامی می

که جنگاور آخرین با شاه برابر شد، ورتوچ از پناهگاه، پهلوی گذرگاه، دویده برآمده، از قفا به 

 
 مانند داشت، دو تا روی سینه و دو تا در پشت.فلزی آینه یچارآینه: زرهی که چهار صفحه 1
پشمی است. در عربی به صورت قُرطه و قرطق  یکُرته: پیراهن. اصطالح فرارودی. در سبزوار به معنای جبه 2

 درآمده است. )دهخدا(
 مَیَالن: مایل شدن. مانند غَلیان )غلغل کردن( 3
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ه شده، یَراق را تاب داد چپش خنجر زد، کمی سراسیم یشاه درافتاد. با تمام قوت به زیر شانه

 رون آورد . یو بعد از جراحت ب
 

همین یک لحظه کفایه بود، که آذر از تاریکی پیدا شده به اصل واقعه سرفهم رود. وی که 

کشال را، شناخت و بی هیج فکر و خیال به وی درافتاد. ویرکَن نیز بودن قاتل، همان جوان لب

، اما به موگوا یاری دیگر در کار نبود. خنجر کار رسیده آمد، از کتفان شاه داشته، برداشت

چینیان را از نردبان تنگ کردند و دورتر  گذراند.های آخرین را از سر میدلش را کرده، لحظه

از دیوار قلعه راندند. اجنبیان به نردبان برآمده ایستاده، از حرکت باز ماندند و به قفا برگشتند. 

آذر با شمشیر به ورتوچ تهدید  قلعه با ناکامی انجامید. خیانت کوشش شبانه گرفتن یبا یار

 ،کوشید که خود را تا به نردبانگرداند و میهای او را زده برمینمود. ورتوچ با خنجر ضربهمی

اش آذر را وادار کرد که قفا گردد و جسورانه 1رساند. وی با یک هاَلس ،آخرین نجاتگاه خود

های آن پیش پا خورد و به زور نفس کشیده، سراسیمهمانکد و در پایخودش تا به نردبان رس

رکند و با یتاخت. وی قرار قطعی داد که قاتل را دستگآذر از پس او می وار به پایان رفت.

زنان به نردبان برآمد، ساز ویرکَن را، که از پس او حالسکمان یدستان خود جزا دهد. اُستا

را مجبور کرد که قلعه را ترک نماید، اما رفیق خود را  فهمید، چه آذرندیده ماند. ویرکَن نمی

ورتوچ خود را به روی زمین اندخته، به گریختن  خواست.دشوار تنها گذاشتن نمی یدر لحظه
آمد، اِیستد. درآمد، اما مجبور شد، که در نزد چُقوری، که گردش فرو رفته، بوی سوخته می

داد و با شمشیر سر سوداگر جوان را  2غلتخنجر چپ یآذر به وی رسیده گرفت، به ضربه

کرد. ورتوچ دستانش را در هوا الوانج داده، خنجر را پرتافت و راست به باالی پاسبانی  3دوبولَک

که چند ساعت پیش از این کشته بودند، افتاد. در خود همان لحظه آذر از پشت سرش ضربه

ایستادند، ینی، که در نزد قلعه میسخت خورد، به زمین خوابید و بیهوش شد. جنگاوران چ ی

را اسیر گرفتند. ویرکَن دویده،  یشاهد مرگ ورتوچ شدند و از فرصت استفاده برده، اُستروشن

 به امداد دوستش آمد، اما مقابلت سخت کرده نتوانست و او هم به اسارت افتاد.

 

 

٢٠. 

شان دید. در کوره نهآذر خیلی دیر و با دشواری به هوش آمد. وی خود را در هولی استاخا

شد و چشمانش ج مییداد و از شدت گرمی سرش گگرفت، پسرش آن را دم میانگِشت درمی

 
 هَالس: کوشش. خیز بلند که سبب نفسگیر شدن باشد. 1
 چپ غلت: جاخالی 2
 دوبولَک: دو پاره 3
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ای نشسته است و پرتو سُن در گوشهساز با حیرت دید که گُلکردند. اُستای کماندرد می

ر بالغه د« نَنَه»کند. زنش اش تبسم میداشتهافته، به انسان دوستیآتش در رویَش عکس 

شنید، اما میدهد. آذر سخنان او را نمیدست به سر سندان نشسته، شوهرش را دشنام می

نهایت تعجب اُستا بی سُن است.سخت به خشم آمده است و سبب خشم او گُل« نَنَه»دید، که 

وزنین را به دستش  یدرآمد و هیج گاه بالغهلی کم مییبود. زنش به نزد او به استاخانه خ
داد، در گرد کوره تر باد میپسرش انگِشت کوره را سخت شوهرش داد نزده بود.گرفته، به 

خواست آواز بلند کند و گویَد که دیگر باد دادن الزم نیست. زد. آذر میآتش سفید النگه می

ناله  یگردد. اما به جای فریاد از زبان او صدامی 1میَشود و کارناشاکوره آب می یآهن ِ رو

 را کُشاد.  برآمد و چشمانش
 

دمید و آفتاب با مو قلم زرین کنار آسمان پهن شده بود. صبح میدر باالی سر او گنبد بی

جنبیدند. وی های نامعلوم میداد. در پهلو آذر کیم چه خیل سایهخود آسمان را زیب و آرا می

او را خوابد. جنگاوران چینی می یتر ذهن ماند. و دید که در حلقهکج نگاه کرده، درست

کردند. آذر از دل احاطه کرده گرفته بودند و چه گونه به هوش آمدن اسیر خود را نظارت می

م شدم؟ چه را مقابلت نشان ندادم؟ بهتر که یچه خیل من تسل .اندمرا دستگیر کرده: »گذراند

خواست به زمین تکیه کرده، سر پا سوختند. میکرد، کتفانش میسرش درد می.« کشتندیم

توانست. خواست کشیدند. دستانش را جنباندن نمیاش میهای بدن اَبگارشده، اما رگخیزد

کنان پراکنده شدند، دو اند. جنگاوران چینی غالغولهآنها را به پیش یازاند، اما دید که بسته

پشت نیزه اسیر را مجبور کردند که از جایش خیزد. وی با  ینفر آنها با کُند زانو و ضربه

هایش درد شد و پایجا میتوانست، دلش بیز جایش خیست. راست ایستاده نمیدشواری ا

آورد . چار طرف را از نظر گذراند. در همه جا کردند، اما او به این همه عذاب تاب میمی

های باشد. واقعهآذر فهمید که در اردوگاه چینی می های زشت دشمنان.گانه، چهرهیآدمان ب

خود  یساز از خطای صادر کردهنظرش گذشتند و اُستای کمان شب گذشته یک یک از پیش

  :غمگین شد. او آواز پستی را از قفا شنید

 .به خود آمدی؟ من گمان کردم، که تو را کشتند -

ایستاد، او هم سراپا ب بود از حیرت فریاد زند. در پهلویَش ویرکَن مییبرگشته نگاه کرد و قر 

 داشت. ابگار شده، لباس دریده به تن 

 :زد 2آذر غَرَنگاس

 
 استفادهیم: بیَاکارناش 1
ای که هنگام گریه از گلو برآید. مُنجیک ترمذی گوید: به خروش س: صدای غَرَنگ. غرنگ نالهاغَرَنگاس = غَرَنگ+  2

اندرش گرفته غریو / به گلو اندرش بمانده غرنگ. اما در اینجا به معنای غریو و بانگ بلند است. غرنگ با غَریو و 

 غُرغُر همریشه است.
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  !تو هم -

قد، سالخورده، در لباس با کرّ و فرّ نظامی اما گپش را تا به آخر گفته نتوانست. چینایی میان

 یبه نزد او آمد. در موی لب و ریش تُنُکش سفیدی دمیده بود. آذر گمان کرد، عجب نه، و

م ِ به چشم اُستای کمانلشکرکش چینی باشد و تخمینش راست برآمد. همراه لشکرکش آد

 :چژو پرسیدهتوانست. ینساز شناس بود، اما وی او را هیج به خاطر آورده نمی

 آنها را درکجا دستگیرکردید؟ -

 :یکی از جنگاوران با مالیمتی جواب داد

  .در خود قلعه -

 :آذر خالنده گفت ینهیاو نوگ نیزه را به س

هوش کردیم و به این جا کشاله ت. ما او را زده بیرا کش یچسوداگر جوان ایرشی !نیانه هم -

 زمان دیگری را هم اسیرگرفتیم. وی با ما جنگ کردنی بود. کرده آوردیم. هم

 ویرکَن فرو آورد. ینهیزنان خندید و با نیزه به س 1جنگاور قَهقَهراس

 :چژو به آذر رو آوردین

 پس سوداگر جوان را تو کشتی؟ برای چه کُشتی؟  -

کار خواست که او سخنانش را به اسیر  2ش به سوی همراه خود نگاه کرد. از اَفتلشکرک

 :آهسته گفتو  ترجمان او را فهمیدیترجمه کند، اما آذر ب

 و برای این کارش جزا دید. سوداگر موگوا را کشت -

 :لشکرکش چینی کُشاده شد و تبسم کرد یچهره

 اوار مکافات هستی. اما گپت راست است؟ تو خبرخوش گفتی و برای این سز ؟موگوا مُرد -

 :آذر با تاسف جواب داد

او را همان سوداگر جوانی که خودتان گفتید، کُشت. همگی برای شاه انتقام  .خودم دیدم -

 گرفتم. 

ها را چیده چیده، سراسیمه نشده چژو به سخنان سغدی با حیرت گوش اندخت. وی کلمهین

 :دکرغلط به زبان چینی تلفظ میبی

 دانی؟ از کجا؟تو زبان ما را می -

خریم. از آنها یاد آیند، ما از آنها آهن میهای شما زود زود به اُستروشن ما میبازرگان -

 گرفتم.

 :کیفیَت لشکرکش چینی یکباره دیگرگون شد. وی به همراه خود مراجعت کرد

 
 اس = قَهقَه + ـراس: صدای قَهقَهه.قَهقَهر 1
 اَفت: ظاهر. از اَفتِ کار: در ظاهر کار 2
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 تو عملی شد.  ی؟ موگوا مُرد. نقشهییگوتو به این چه می -

 :تراض سخت کرداو اع

 .اما جیَن من هم مُرد !هه -

 د با حیات خود به این جواب دهد.یَاسیر با -

بُریده شده مانند  1با قیاق یتر شدند و به دو نقطهچشمان تنگِ لشکرکش چینی باز تنگ
 گردیدند.

 کنم.تو کار بزرگ کردی. من به تو حیات این اسیر را تحفه می -

 :چژو دوام دادهمراه ین

ساز خوب است و به سرنوشت دیگر سزاوار است. او را اما او اُستای کمان !او را کشتن الزم -

 باشد.تر میغالم خود کن. قسمت غالم از مرگ هم دهشتناک
  

در همین جا آذر همراه ین چژو او را شناخت. وی بازرگان سغدی نوفَرن بود. وی چندین بار 

حلقه برای خورجین اشتران و گاه کارد برای کاروانیان  درآمده، گاه یاُستروشن یبه اُستاخانه

نوفَرن دو  کرد.ن مناقشه مییک درهم مسیداد و برای هر داد. دائماً پول کم میش مییفرما

درایَد و و توال می یزد. وی انتظار بود که آذر از سخنانش به هراس افتاده، به زارخوره گپ می

نماید که او را به وی چژو طلب مییَن هر کرده، ازآن گاه وی، بازرگان سغدی، شفقت ظا

کند و اُستا تا خود می یهمچون غالم دهد. به همین طریق، وی اُستای ماهر را مال شخص

کرد، اما یکار از روی نقشه دوام م یهمه شود.دار میآخر عمر از او برای نجات حیاتش منت

خود را به حساب نگرفته بود.  یدیار سغدهم ینوفَرن این دفعه هم به خطا راه داد. وی قیصر

سر تا به پای آذر را خشم و غضب فرا گرفت. آدم همخون و همزبان، برایش همین گونه 

قوتش را در مشت  یهایش را غجراس زناند و همهکند؟! وی دندانسرنوشت را معین می

نگوید. فرصت از  یسوداگر لعنتی سخن قبیح یجمع نموده، تا که خود را نگاه دارد و به رو

 :دالنه سرش را جنبانددست رفته بود. ین چژو نرم

ساز برای چه عالج، نوفَرن عزیز، مصلحت خوب دادی. در حقیقت، اُستای خوبِ کمان -

 .3شوندشود. این گونه غالمان در ]میانِ[ ما قدر کرده مینادری می 2مملکت من بازیافت

 

او بر باد رفت، اما او به ناامیدی عادت نکرده  ینقشهنوفَرن از حسرت به ابرویَش چین بست. 

شود، که و از کدام زمین بودن آنها ها غالم دیگر یافت میاست. یک غالم از دست رفت، ده

خورد. برای بازرگان چندان اهمیت ندارد. وی از نابود شدن جیَنش هم هیج افسوس نمی

 
 ( درفش. ابزار نوک تیز برای سوراخ کردن. КИЁКقیاق: )از زبان ترکی تاتاری. در خط سیریلیک تاجیکی:  1
 بازیافت: کشف. دستاورد 2
 شوند: ارزش زیادی دارند. قدر کرده می 3
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ها میاست، که او را حاکم قسمت آدم های خویش و تباری نه، بلکه ثروت مهمحقیقی رابطه

صاحب مانده است اندیش. حاال دوکان بیگرداند. ورتوچ برای او یاور خوب نبود. تنبل و کوتاه

درآمد گپ ین چژو قرار داد که عالی همتی نشان دهد.  داند.ه کردنش را نمییو به که هد

 :چژو به آذر رو آوردهین

خود وفا می یخبر آوردنش قدردانی کنیم. و به وعدهخوشوعده دادم که این آدم را برای  -

کُنم. رفیق وی به من الزم نیست. وی برای به جنگاوران حمله کردنش سزایش مرگ است. 

 شود. فقط یک خواهش. اما تو چه خواهش داری؟ گویی، خواهشت اجرا می

ات پیدا گردید. کفایه ر شد. نوکک وی غالم بود، اکنون راه نجیاز هیجان زیاد آذر حتّا گلوگ

ساز به شود. اما نگاه اُستای کمانخواهد و حتماً آزاد میاست اگر وی گوید که آزاد شدن می

مرگ ناگزیر وی الغر و حتّا قدپست شده بود.  یویرکَن در پهلویَش ایستاده افتاد. از انتظار

شدند و کس دیگر نه، نمودند. آخر آنها با هم دوست شار میرویَش از دهشت زرد، لبانش عرق

محض ویرکَن، فکر نکرده و از خطر در پیش ایستاده نترسیده، از پس آذر خود را به زیر 

هوش را اندخت. محض ویرکَن با جنگاوران چینی دست به گریبان شده، از چنگال آنها آذر بی

جان  رها کردنی بود. اینک، غالمی و دوستی از مرگ نجات داده، یا که آزادی، که با قیمت

 خریده شده، که حاضرکک صداقت خود را نشان داد؟

 آذر اَلَمش را فرو برده، با صدای پست گفت:

کنم که دانم که تو که هستی. خواهش میات، گرچه نمیمهربانی یدارم، سردار، برامنت -

 شود.دوست مرا نکُشید. وی هم اُستای خوب است و به مملکت تو در کار می

ران استادگان و خود لشکرکش ین چژو هم انگشت حیرت گزیدند. آنها در اطراف اسی یهمه

 تماماً چیز دیگر را انتظار بودند. 

 

٢١. 

شدند. اکنون آنها، چون قطار اشتران وزنین بار آهسته آهسته به سرحد دَوَن نزدیک می

گان بازر یپیشتره، شصت تا نه، بلکه چهل تا بودند. در پشت اشتران به کاروان عالوه شده

های پنج حصه غنیمت حربی، که اجنبیان چینی از مملکت فرغانیان قیصر به نوفَرن خورجین

ز بار کرده شده بود. نوفَرن بازرگان، چون همیشه، پیشاپیش کاروان، یدست آورده بودند، ن

خواست که لجام را سر دهد و رفت. اسپ مست از صاحبش میسوار اسپ مست دم گرفته می

های ترنگش را یَله نماید، اما بازرگان به وی د، که چهارخیز زده، موشکبرایش امکان ده

تقریباً پنجاه متر دورتر از نوفَرن  خواست.یداد. از کاروان جدا شدن را نمچنین امکان را نمی
نشست و سرود بی هایش را جمع کرده، به طرز عجیب در روی مرکب میساالر پایکاروان

های دنیا قیمتوفا و حال آن، که برای جوان عاشق از همه ثروتبینازنین  یآخر را درباره

رفتند و خواطرآمیز به خواند. در دو طرف کاروان پاسبانان میبهاتر است، با آواز پست می
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کردند. راه تا خود ونیز، شهر عجائبی، که در میان بحر ساخته شده است و در اطراف نگاه می

برد. نوفَرن بازرگان عموماً ها کم نبود، میها به کاروانوم راهزندوام تمام راه بزرگ ابریشم هج

و شخصاً به سرلشکر آن ین چژو  یمند بود. به وی میسر شد که به ارتش چینایرضایت

خدمت شایسته کند و به عوض آن مکافات خوب گیرد. عجب نه که ین چژو با مرور زمان به 

بازرگان سغدی  یغرضانهن از رفتار نجیب و بیگردد و به حاکم آبرمی« امپراتوری دنیوی»
های نوی را انتظار شدن ممکن نایی مهربانییکند، آن گاه از امپراتور مقتدر چحکایت می

شود. شاه موگوا م مییایرشی به اجنبیان تسل یاست. نوفَرن شبهه نداشت که اکنون قلعه

شود: بازرگانان را رنجاندن میکشته شد، سزای سر وی همین است. این به دیگران نیز درس 

های ناچیز آنها را رد کردن شایسته نیست. بیهوده نیست که در حکمت خلقی گفته و خواهش

شود. اش را که بُریدی، حتماً خشک می، که کالن نباشد، ریشهیشود: درخت چه قدرمی

به نظر سخت مملکت دَوَن اکنون بی شاه موگوا به درخت چارمغز درونش پوسیده مانند است. 

 اش بسا آسان است. نماید، اما شکستنمی

  

٢٢. 

 یپاشید. همهرحمانه گرمی میا بود. آفتاب به تار سر آمده بییترین آخر تابستان آسروز گرم

گرفت. هوا ها تیره شدند و فقط رنگ زرد، رنگ تیره ماه نزدیک آمده تدریجاً قوت میرنگ

ده یهای برهای باغماندهیآن سوراب روشن باق یای تیرههبرآمد و در موجتفسان به باال می

خورد. چینیهای دیدو بودند، الوانج میهای دیهات سوخته، که حاال مسکن سگشده و خرابه

کشید. ها بیشتر خواطر میها به همین جا هم سر درآوردند. بازرگان آنها نوفَرن از راهزن

وقتی که شاه موگوا نیست، به سرلشکرکش ین استیالگران دوستان معتمد نیستند. اکنون، 

به نوفَرن  1غنیمت حربی را، که با دلِ ناخواهم یچژو چنین فکر آمدنش ممکن است: حصه

کرد، برای همین هم به پس داده بود، باز گرداند. بازرگان به جز خود، به کس دیگر باور نمی

کاروان را تیزاند. خودش جلو اسپ را ساالر فرمان داد، که سرعت سته، با اشاره به کاروانینگر

قفایَش را به پیش یازآند، به چهارخیز  یسر داد و اسپ گردنش را به مانند قو دراز کرد و سغر
بال و به سرنوشت ناخوش خود تن داده چنگ درآمد.از زیر پای اشترانِ به همه چیز فارغ

آن را از نظرها پنهان می زرد چنگ هوای گرم یشد و پردهبرخاست. کاروان تا رفت دور می

ز ناپدید گردید. وی نقش خود را در قسمت اُستای کمانینمود. همراه آنها بازرگان نوفَرن ن

 ماند.ما تماماً در کنار می یهای قصهساز آذر بازی کرد و اکنون از صفحه

 

٢٣. 

 
 میلیناخواهم: بیدلِ  1
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د، پس شوکرد. شاه موگوا اکنون صدد راه فتح قلعه نمیلشکرکش چینی ین چژو طنطنه می

کیم کدام سرحد دور  یارتش کالن به جنگاور قطار یبه ین چژو هم قسمت از فرمانده

بدل یافتن تحدید نمی کند. اکنون ین چژو ناترسانه قریب به نزد دیوار « امپراتوری دنیوی»

بعد را کشید. به این جا عملیات من ینانه از نظر گذراند و نقشهیئایرشی رفت، آن را خواجه

ها را یرا آورده ، وادار کردن در کار است، که به روی دیوار برآیند. بگذار، آنها چُقورغالمان 

 یدار را ماندن ممکن است، تا که جنگاوران چینی به شانههموار کنند، آن گاه نردبان زینه

هایش را کندن الزم یتوانند. غیر از این، یکی از دیوارها را هموار کرده، دونگ هدیوار برآمد

های دیوارشکن را به کار بریم. البته، ین چژو در دهد، که سالحت، این به ما امکان میاس

های دانست، اما استفاده بردن یَراقها را میبستداخل قلعه موجود بودن دیوار دوم و بن

دیوارشکن به وی برای فریب نظر الزم بودند. قِسم محافظان قلعه به آن طرف سَفربَر کرده می

دیگر  یعموماً وی راضی بود. از قلعه کنند.دیوار قلعه را حفظ می یشان شانهقِسم کمشوند و 

کردند و این باز یک دلیل آن بود که ها را که آن را احاطه کرده بودند، تیرباران نمیچینی

ها به شکست مواجه شدند. تنها انتظار شدن الزم است که کی قلعه به مانند سیب ِ یفرغان

افتد. وی پیشکی فکر کرده بود که به خودش به دست لشکرکش ین چژو میپخته شده 

گرفتن ایرشی و کُشاده شدن راه به مملکت دَوَن با کدام  یدرباره« ید-وو»امپراتور بزرگ 

های بادپا در ارغومق یها پیغام رساند. این معنای آن را دارد که به همین قریبی گلهکلمه

فکر است، به اسپان استش را گویم، ین چژو، که طبیعتاً آدم سالمگذرد. رها میاختیار چینی

زالی یافسانوی بودن آنها چندان باور نداشت. به گمان است که آدم با این اسپان به سرحد ال

به دست او می« اسپان آسمانی»برسد؟! اما، از طرف دیگر، لشکرکش قرار داد وقتی که این 

وزنین یا خود  یهای بیماره دارد. شاید، در حقیقت، در لحظهگذرند دوتایَشان را برای خود نگا

 .داشت زندگی آنها در کار شده مانندهای نابسامان غیرچشمواقعه

 

گذراند، دیوارهای مستحکم آن را با دستانش پلماسیده میین چژو قلعه را هر روز از نظر می

ن احساسات مبهم ی. با وجود اار بود فرمان دهد، که عملیات قطعی را آغاز نمایندیدید و ت

در قلعه  کرد که به شتابکاری راه ندهد و انتظاری کشد.های کالن آینده او را وادار میواقعه

راند. مرگ شاه موگوا باور محافظان شهر ایرشی را نسبت مقاومت کردن روح افتادگی حکم می

پیش هم آنها در نزد به ارتش پرزور اجنبیان کاسته بود. راست است، که ده سال از این 

 یدیوارهای قلعه همین خیل پایکوبی کردند و دو دست در بینی رفتند. اما آن وقت مدافعه
کار، خردمند و دوراندیش به عهده داشت. وی فقرایَش را تاراج مملکت را شاه عاقل، مالحظه

فعتِ های دربار شاهی جمع آوردن ثروت را نداشت. وی به منخانهکرد، کوشش در تهنمی

 یدر قلعه ذخیره شکفت.خردمندانه و گُل گل می یکرد و کشور تحت راهبرمی یدولت زندگ

رسید. از شدت گرما کشیدند. آب هم نمیخوراکواری نمانده بود. محافظان آن گرسنگی می
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های کالن ذخیره کرده شده چلطیق گردیده، بوی گرفته بود. آب شدند، آب در خُمها کمچاه

گفتند که عالج دیگر نیست، تسلم شدن در کار است، تلفات و عذاب ین شهر مبعضی بزدال

 یشدند و خود همین نشانهآواز میبه که الزم؟ ساکنان دیگر ایرشی هم به آنها هم یزیادت

موگوا باز  یها همراهچینی یشبانه یوضعیَت باز از آن بد شد، که در حمله آور بود.تهلکه

قلعه رهبری کند. بار  یبان شدند و اکنون کسی نبود که به مدافعهچند لشکرکش پرزور قر
توانست بردارد، اما او هم حاال در قید حیات می یاُستروشن« شتَکیخو»گران مسئولیت را 

 نبود.
 

ساله مانده بود. از روی قاعده و از روی سن و سال وی بایَد قیصر بیست ،فقط دادرشاه موگوا

 یچالتیه حال او خود را نه همچون جنگاور جسور و نه همچون تشکند، اما تا بیبه تخت نش
 یگفتند طرفداران قیصر. در سایهماهر نشان نداده بود. ضمناً، این هیج عجابت ندارد، می

نماید. قیصر شاه مملکت دَوَن ک رستنی پژمرده و ضعیف میین انسان بزرگ هر یموگوا بر

های شانهرت دوام داد. فرمان داد، که دندانهیش را با غاعالن کرده شد. وی کار سر کرده برادر

ها را به حساب گرفته، معیار جدی صرف های خوراکواریدیوار قلعه را برقرار کنند، ذخیره ی

 یها را پرزور گردانند. از همه مهمش باز آن است که دستهآن را مقرر نمایند، حفظ سرچشمه

های شبانه به عمل آورَد و دشمن را آرام د حملهیَه باجنگاوران بهترین شهر را سازمان داد ک

صبح  هایَشان اجرا نشده ماند.گذرانیدند، اما نقشهنگذارد. در دو طرف هم عملیات فعاالنه می

لشکرکش شده، ین چژو او را بیدار کرد و خبر داد، که  یبر وقت پاسبان آهسته داخل خیمه

رزور را به مشاهده گرفته است. که بودن آنها های پدیدبان زود حرکت نزدیک آمدن قشون

وار لباسش را پوشید و با رساند. ین چژو سراسیمهکی خلل مییتارهنوز معلوم نیست، نیم

آسمان  یصبح روشن شد. گوشه های نامعلوم رفت.نه چندان کالن به پیشواز سواره یدسته

را گرفت، قرص آفتاب از پس کوه یاز نورهای اولین آفتاب سفید گردیده، یکباره رنگ گل آب

 :گفت یبا دل پُر نیساالر گی شهای دور نمایان شد و وادی را نورباران کرد. سپه

 نشست. که در پهلو لشکرکش در روی اسپ می !ها آدمان خودماناین -

 یشدند، به خوبهای چینی را، که به اردوگاه ارتش نزدیک میاکنون خود ین چژو هم قشون

 :چژو فال دادنفرق کرد. ی

 من آمدند؟  یهای عالوگی به یارقوه»
 

ستادند. با یاز اردوگاه ا 1یپنج ل یها در مصافهفهمد. قشونترش را میهمین زمان انیق
های آمد را چژان خین، که زیاده از پنجاه سال داشت، یکدیگر سالم و علیک کردند. سواره

ها گرفتن رفت، موافق آوازهکالن به شمار می ساالر سوست، اما مکارکرد. وی سپهسرداری می

 
 ( نزدیک پانصد مترli. )ن.( یکان یا واحد طول چینی )به خط التین: ییچینَک چینالی:  1
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های از کوفت راه دور و دراز خسته شد را در اردوگاه کرد. قشونین چژو را آرزو می یِ جا

لشکرکش تنها به تنها ماندند. اوّل از روی  یجای دادند، اما ین چژو و چژان خین در خیمه

جنگاوران را لکات کرده است،  تعامل صحت یکدیگر را پرسان شدند، از گرمی سخت، که

 شکایت کردند. ین چژو آشکارا از چژان خین سبب آمدنش را پرسید.

 عالوگی؟  یقوه -

 :خین با عالمت رد سر جنباندچژان

 برای عوض کردن من فرستادند؟  -

های را نقل کرد، که لشکرکش را به یگریخین بعد خاموشی نوباز هم ین چژو خطا کرد. چژان

ایرشی را به محاصره گرفت، در  یقلعه یدر ظرف نیم سالی که ارتش چینای ردند.لرزه درآو

مُرد. در « دی-وو»های کالن به عمل آمدند. سردار دولت یدیگرگون« امپراتوری دنیوی»

مملکت موج شورش غالمان پهن شد. آن چنان هم سخت بود که امپراتوری سراپا به لرزه 

از فرصت استفاده برده، اکثر آدمان بانفوذ را به طرف خود درآمد. شاه ناقابل دربار ون من 

ها را بر هم داده، خود را امپراتور خان یکشیده، تبادالت دولتی به وجود آورد . وی سالله

نظمی در مملکت چندین مراتبه من با مقصد خاموش کردن بینو اعالن کرد. ون یسالله

 یهای زیادتزمین و غالمان منع کرده شد، زمیناصالحات گذراند. با فرمان او خرید و فروش 

ت سخت یها به مقابلبغالن دادنی بود. اما این گونه نویگریهای بایان را گرفته، به کمجماعت

داران خصوصی مواجه شد. اصالحات نه تنها اختالفات اجتماعی را کم نکردند، بلکه ملک

ک طرف یمن در بین آب و آتش ماند. از  وضعیَت را باز هم تند و تیزتر نمودند. امپراتور ون

شد، از طرف دیگر، سوءقصدهای اعیان و زمین خاموش نمیاعتراض غالمان و دهقانان بی

شدند. را سرنگون کنند، زیاد می« یامپراتوری دنیو» یخواستند حاکم غیرقانونیاشراف، که م

های کالن داشتند. افضلیت برای ون من امکانات آخرین مانده بود: تکیه کردن به حربیان، که

برد، های غاصبانه میفرمان تعجلی برآمد، ارتشی را، که بیرون از سرحدهای چین جنگ

ها را سالح آشوب یهای مملکت جایگیر کنانده شود و با قوهمضافات یبرگردانده در همه

صد ساالر چژان خین به نزد لشکرکش ین چژو همراه پنجپخش کنند. با همین فرمان سپه

ایرشی گذشت و فوراً به وطن  یقلعه یسواره آمد. پس، تاخیر نکرده بایَد از بهر محاصره

 برگشت. 
 

شه فرو رفت، دور و دراز خاموش ماند. وی در اضطراب بود و آن هم سبب یچژو به اندین
خواست. آخر اکنون، وقتی که شاه موگوا مُرد، برای گرفتن داشت. از مملکت دَوَن رفتن نمی

امکانات واقعی پیدا گردید. باالخره، به « امپراتوری دنیوی»مملکت و وسیع کردن سرحدهای 

پذیر شد. محض برای آنها شده، ده سال نیز امکان یفرغان یهای لعنتدست آوردن ارغومق

شود، اکنون آنها به که در کارند؟ برای فتح کردن ایرشی و به خونریزی کردند، اما، پرسیده می
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کت در آمدن هم وقت نیست. به وطن بایَد برگشت و این اندیشه، لشکرکش ِ از آب داخل ممل

داد. به مغلوبان کسی هیج گاه مکافات نداده است. سببو آتش گذشته را سخت عذاب می

عنه آنها را به انابت های مغلوبیَت چه خیلی که باشد، به گمان است، که در پایتخت چن

برآمد، خود را نشان نداد، سرفهم نحرفت و غیره. ین اش نهعهده گویَند، که ازگیرند. فقط می

آور است گونه فعالیَت نشان نداده است و تعجبجیشناخت. وی هچژو امپراتور نو را خوب می
موافق خیلی ماهرانه استفاده برد. نمودش هم به امپراتور مانندی نداشت: فربه،  یکه از لحظه

های حربی، هنگامی که در نفس. در یکی از مشورتلود، تنگآرویَش کولچه، بُز ریش، عرق

های به دل همه زده میگپ از وجه چه خیل تارومار کردن هون« ید-وو»حضور امپراتور 

من را پا در هوا را پیشکش کرد، که ین چژو خودداری کرده نتوانسته، ون یرفت، چنان نقشه

باس نظامی پوشد، به کـَفـَش شمشیر گیرد و ابله نامد. آن وقت به وی تکلیف کرد که سر و ل

 اش را آزموده بیند. همه خندیدند. ون منِچیان وحشی قوهالاقل یک بار خودش با کوچمن

آمد. به گمان است کننده را حتّا تصور کردن به یاد ِ کسی نمیها تعقبسپسوار، از پس هون

باشد و اکنون، البته، کوشش می که امپراتور نو آن جنجال با ین چژو شده را فراموش کرده

ها به یگان کس قوت و قطعیت سامانینماید، که قصورش را برآرد. در دوران هرج و مرج و بی

خود را نمایش دادن در کار است و برای این نقشه نه یگان کس دیگر، بلکه محض لشکرکش 

بُرد و پی می چه فکر کردن ین چژو را خوب یخین دربارهچژان ین چژو شخص مناسب بود.

سرفرمانده  یفهیها باز آرزو داشت که وظداشت. وی کیخود را به زور نگاه می یزهرخنده

من برایش شرائط مساعد را ارتش چینی را به دست گیرد، از همین رو به تخت نشستن ون
چون هایَش را بیفرمان یفراهم آورد. اولین شده خود را طرفدار امپراتور نو اعالن کرد و همه

ساالر سپه یهانمود. در نتیجه سزاوار باوری گردید. در فرصت مناسب خدمتو چرا اجرا می

رسد، فقط ین چژو ِ ناکام را چاالک و قدردانی کرده خواهد شود. و فرصت مناسب، البته، می

هر دو مصاحب، ین چژو و چژان خین، فکرهای  هر چه زودتر به پایتخت بردن الزم است.

کردند. خواندند، اما همچونان درباریان ِ باتجربه آواز بلند نمیدشواری میبییکدیگر را 

به  یکردند، که نهایَت انسانآراستند. اظهار شادمانی میبرعکس، با هم مهربانانه صحبت می

تخت نشست، که قادر است در مملکت ترتبات جاری نماید و به قدر ارتش رسد. این گونه 

و مضافات« امپراتوری دنیوی»جانبه دستگیری کرد. ماموریَت آن برای امپراتور را باید همه 

من را ذکر کردند. ون یبزرگ است. خردمندی و دوراندیش یهای استیالشده خوشبخت

هان دور و دراز در تخت نشسته ماندند و در  یافسوس خوردند، که حاکمان سابق سالله

ساالران دیگر گپ نمانده بود. ین چژو سپه د.های دربار نازپرور شدنمحیط تملق و ناز و نعمت

فهمی روی ندهد، مقصد را نفهمانده، فرمان داد که زود خود را جمع آورده، برای آن که کج

 اردوگاه را شکنند و ارتش را بهر برگشتن به وطن آماده نمایند.

 

٢۴. 
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ناپذیر ن طاقتها آمدن فهمید که احوال غالماییآذر از روزهای نخستینِ به اردوگاه چینا

داران و است. اجنبیان زیاد از بیست هزار فرغانه را اسیر گرفته بودند. آنها اساساً زمین

ها به آنجا رفته نتوانستند. این ییکردند و چیناچارواپروران بودند. کاسبان در شهر زندگی می

سفری  یستاخانهساز و دوست او را مقرر کرد. آنها را به اُتا یک درجه وضعیَت اُستای کمان

که اسباب و  یهای به سندان نصب کرده شده بستند. البته، وقتگذراندند و با زنجیر و حلقه

اسکنه در دست است، از اشکیل رهایی یافتن دشوار نیست، اما برای این کار خطر مرگ 

کرد و آذر و ویرکَن تا حال یگان کوشش گریختن را نکردند، چون که استاخانه در تهدید می

های خاردار یکالنِ پس اردوگاه، که با رُستن یاسیران دیگر را در کوره مابین اردوگاه بود.

کردند. برای اندک داشتند. با غالمان چون با حیوانات رفتار میاحاطه کرده شده بود، نگاه می

 رند. ازیافکندها بود تا که از گرسنگی نمزدند، خوراکشان پسمی 1سست کار کردن با قَمچین

آذر و ویرکَن در  برآمدند.کردند، بعضاًً اگر الزم شود، شبانه هم به کار میصبح تا شام کار می

خوابیدند. کار از موی سرشان کشیدند و در همان جا به روی بوریا میآهنگرخانه زحمت می

نین، های دراز آهها حلقهدیدند و برای نردباناری مییها به گرفتن شهر تییهم زیاد بود. چینا

ها را تعمیر ها برای از دیوار کشاله کردن محافظان قلعه، سالح ساختن، جوشنپیکان چنگک

ها کار دیگر الزم بود. در اردوگاه ده تا آهنگرخانه بود، اما اُستاها یکدیگر را نمیکردن و باز ده

دند، از شتنگ میکردند، از گرمی نفسکوره کار می یتاریکی، در زیر شعلهدیدند. در نیم

کشیدند. سر اطاعت نه فرو آوردن ممکن نبود. آنها یفرسا عذاب مگرسنگی و خستگی طاقت

خود در اُستروشن کار می یآذر زمانی را که در استاخانه کرد.را قمچین یا مرگ تهدید می

آورد. تنها اکنون وی فهمید که آزادی چه گونه نعمت عالی بوده کرد با حسرت به خاطر می

خوری، از هوای تازه گیری، سیری خوراک میکُنی یا دم میهر وقت خواهی، کار میاست. 

بال در کودکان را شنیده، فارغ یکُنی، خندهها شادی میگیری، از آفتاب و ستارهنفس می

 …این ها محروم است یکُنی. غالم از همهجواب آنها تبسم می

کرد، که محنت غالم اساسی هر یک زندگی می مفهوم غالمی به آذر نافهما نبود. وی در زمانی

کردند، های بیگانه را غصب میکرد. برای به دست آوردن اسیران مملکتدولت را تشکیل می

گل گل شکوفی آن  ینمودند. غالم وسیلهها و شهرهای همسایه حمله میبرای آنها به مملکت

جزا دادن، به شکنجه و خواری گرفتار  درآوردند. غالم راروزگاران بود. آن را به قطار آدم نمی

شود. آدم غالم گردیده را برای این کار جوابگر نمی یکردن، حتّا کشتن ممکن بود و کس

نامیدند. در اُستروشن هم بازار غالمان موجود بود. آذر بعضاًً به آنجا میمی« سالح جاندار»

ماند. وی شان در حیرت میودنملت بپوست و گوناگونرفت و از زیاد بودن غالمان، گوناگون

 
 قَمچین: تازیانه 1
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کرد که آیا این خوب است یا بد؟ این یک کار مقرری است، موافق روح آن زمان فکر نمی

گذراند که با مقصد وسیع کردن استاخانه غالمی خرَد، اما است. خود آذر هم بعضاًً از دل می

 گذاشت. هر بار این کار را به وقت دیگر موقوف می

 

اش عذاب سخت یشود، برای از دست دادن آزاد«سالح جاندار»دش هم اکنون، وقتی که خو

عدالتانه ساخته کرد که جهان چه خیل بیآن فکر می یکشید و بار نخست در بارهروحی می

ساز، همان سغدی شده است. آخر وی، آذر، همان است که پیش بود، همان اُستای کمان

ه است. وی بعد ِ اسیر شدن به اختیار جسور و چست و چاالک. اما وضعیَت او دیگر شد

ای که در عمر شده است. امپراتوری« امپراتوری دنیوی»گانه گذاشته، غالم دولت یمملکت ب

ناپذیر است. آذر باز از آور و تحملندارد. این دهشت یخود ندیده است و با آن یگان مناسبت
حقوق خیل مخلوق بیکشید که برای او شده ویرکَن هم همین آن سبب عذاب روحی می

کرد، هر دو آنها کج را تعقب نمیشده است. اگر آن وقت وی، آذر، قاتل شاه موگوا، ورتوچ لب

کشید. اما ویرکَن آرامانه به تخت بودند. آذر از درک گناه خود اذیت میحاضر در آزادی می

کرد. در روز زد و بعضاًً از زیر چشم به دوست غمگین خود نگاه میتفسان پوالد بالغه می

گریزند، دیر یا زود نخستینی که به پایشان اِشکِل انداختند، ویرکَن گفت که از دو سر آنها می

شود، فقط از آن استفاده بردن الزم است. اکنون وی با همین امید این گونه شرائط پیدا می

روزهای به  گرداند.تر میکرد و همین باوری احوال او را سبکزندگی داشت، به آن باور می

کشیدند. به نظر از باتالق خشک جاری شده طول می ییکدیگر مانند، چون دو قطره آب ال

خین نه تنها ها با سردار چژاننمود که آنها آخر ندارند. اما به اردوگاه آمدن قشونچنین می

سرنوشت لشکرکش ین چژو، بلکه سرنوشت غالمان آذر و ویرکَن را نیز دیگرگون کرد. بعدِ 

بزرگ زنبور، به غالغوله درآمد. غالمان را از  ی، همچونان خانهییچینا یهاام، اردوگاه قشونش

نگذشته آنها بر  یآوردند و دیربه یک جا جمع می 2کردند، با شالق و کَلتَکآزاد می 1هازَوالنه

بستند. ین های جنگی و لوازمات حربی کمر میچادر و خیمه، پیچاندن غنیمت 3غُن داشتن

ایرشی برَد. عجب نه، که محافظان  یها را زودتر از دیوار قلعهکرد، که قشونچژو شتاب می

های آخرین به هجوم گذرند، کنند، به صفنی میینششهر، چون دیدند که استیالگران عقب

اندازد. غیر از این، تاخت و تازهای ساکنان دیهآن گاه زد و خورد رفتن ارتش را به تأخیر می

ان را بییها پناه برده بودند و از آن جا اجنبراف که به اسارت تن نداده، در دامن کوههای اط

ساخت که حاضر و ناظر باشند. عموماً، هر یک دقیقه کردند، آنها را مجبور میسرانجام می

خوراک و استراحت آنها را نداشت.  یمدار شده بودند. کسی پرواغنیمت بود. غالمان بی

 
 بستندکه به دست و پا و گردن زندانیان می یریزَوالنه: غل و زنج 1
 است. « کوتاه»در استروشن به معنای « کلته»کَلتَک: چوب کوتاه و پهن. چوبدستی.  2
 خراسان: جمع. غُن داشتن یا غُندیدن: گرد کردن. گردآوری کردن. جمع کردنغُن: در اصطالح  3
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جوین را پنهان کرده بود و اکنون آن  1اش یک بریده نانِ قاقر در مغز جامهکاویرکَن سرشت

ها را آوردند. اسپان، اشتران و مرکب اش را به آذر گرسنه دراز نمود.را دو بولک کرده، یکی

ها و کوهان اشترها تایهشان چوبین ِ غجراسی قوش کردند، به ارّابههای چرخآنها را به گردونه

 دراز به وجود آوردند.  یا بار کردند و قافلهوزنین ر 2ای

 

های نقرهآلود شعلهها به زمین خوابفرا گرفت و ستاره 3میهنگامی که همه جا را تاریکیِ د

کردند. حیوانات بارکش و غالمان به راه درآمد. شتاب می ییگین خود را پاشیدند، ارتش چینا

ها مخابره کشیدند، دیدبانها شیهه میدند، اسپرانها میقمچین یرحمانههای بیرا با ضربه

ها، به مانند سیالب بازداشت نشونده، به پایان، به کردند و تمام آدمان، حیوانات و گردونهمی

غیرمقرری را در اردوگاه اجنبیان احساس  یسوی وادی راه پیش گرفتند. در قلعه خوشحال

ها مربوط ندانست. برعکس، گمان کردند ییکردند، اما کسی هم آن را به رفتن تعجیلی چینا

بینند. کسی اری مییوار تسراسیمه یبَرند و به مدافعهکه آنها از سَحَر عملیات فعّال جنگی می

زورتر است، برای حاکم مملکت شدن حاال جوان گفت که وی از برادر خود کماکنون نمی

 وش نمایند.وادار کرد که کینه و عداوت دیرین را فرام یاست. غم عموم
 

ها انگشت دم، وقتی که همه جا روشن شد و گرد و اطراف به چشم نمایان گردید، فرغانیصبح

های پرتاب کرده شده، شی یها نبود. در جای آن تودهییحیرت گزیدند. اردوگاه حربی چینا

اکنان خوابیدند. سهای دوقوشه و حتّا یک سالح دیوارشکن میها نغنجیدند، نردبانهیکه در تا

داشت کم آزادشَوی غیرچشم یایرشی به چیزی سرفهم نرفتند، اما این شادی آنها را درباره

کرد، شکستند، های اساسی شهر را پناه مینی را که دروازهینکرد. با فرمان قیصر دیوار خشت
شهر به حشر برآمدند. به مانند کودکان  یهای آنها به دو طرف باز شدند. تمام اهالطبقه

بلند شنیده شد. آدمان هزل می یکردند. در ظرف شش ماه نخستین بار خندهی میشاد

ابر بود، کشیدند. آسمان صاف و بیرسیدند، همه آزادانه نفس مییکدیگر می 4کردند، به قِتِق

ییماند که یگان عیب و نقصان ندارد. و فقط در طرفی، که چینابهای کبود را میزمرد ِ قیمت

غوث چنگ و غبار به اژدهای دهشتناک شباهت  ی، آسمان ابرآلود بود و پردهها روان بودند

 داشت، که میل به هوا پریدن دارد.

 

٢۵. 
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خزید. افعی، که به شکار برآمده است، می یدر وادی، به مانند مار گرسنه ییارتش چینا

کردند،  ثمر قریب سه هزار جنگاوران خود را گمدور و دراز و بی یاجنبیان در محاصره

کذائی  یهایی که دچار تله و تاراج گردیدند، چیز و چارهغنیمت کم به دست آوردند. دیه

اده از بیست ینداشتند، به قعر مملکت دَوَن باشد، غاصبان رفته نتوانستند. درست است که ز

چیز  های میوه جمع آوردند. اماهای زیاد رستنی و نهالها را به غالمی بردند، تخمهزار فرغانه
بها به مملکت های تیزگرد را، که به خاطر آنها این اکسپدیشن دشوار و گراناساسی، ارغومق

کرد. ارتش از روی ترتیبات معین شده حرکت می آوردند.دَوَن سازمان داده شود، به دست نه

گرد جای گرفته بودند، از دو طرف باشد، به شکل ادهیعسکران پ یغالمان و قافله در میانه

هر گونه دشمن را رفع  یرفتند و تیار بودند حملهارکُنجه، پیش و قفا عسکران سواره میچ

گذشت، به آنها حسن توجه نداشتند. به هایی که راه اجنبیان از آن جا مینمایند. اهالی زمین

سر ِ راهشان را آتش  یهای خشک شدهاندختند، علفها تیر میغولکدشمنان از کمان یسو

کردند. باران میها سنگا که اسپانشان را از خاشاک محروم نمایند، از باالی کوهزدند تمی

 1های زیچن عامهیوضعیَت غالمان از همه بد بود. آنها در ماب اجنبیان همیشه در تهلکه بودند.

شدند. در عقبتنگ میها مانده، از نرسیدن هوا نفسها، اشتران و مَرکبگردان، گردونهپیاده

داند، زدند، خواب رفتن نمیو بیهوده می 2دادند، بهودهها خوراک میآنها چون به حیوانها به 

مردند. آنهایی را که مدار ها نفرشان میکردند. دهدائما با کارهای وزنین و افالس اندرمان می

کُشتند. لشکرکش ین چژو به حال برآورده، با نیزه زده می یاراه رفتن نداشتند، به گوشه

کرد که او را در وطن چه انتظار است و آن فکر می یمان پروایی نداشت. وی فقط در بارهغال
رفتند. با ریسمان غالمان پی هم می د جنگاوران را تا به خانه زنده و سالمت برده رساند.یبا

مداری افتد یا مُرَد، از سبب نبودن امکان درازی گردن آنها را بسته بودند و اگر کسی از بی

  بردند.کنان مییی از بار گران او را دور و دراز در روی خاک کشالهرها

کرد، تخت پشتش از شار میریسمان گردنش را خون یرفت. حلقهآذر از پس ویرکَن می

ها هنوز ییرا چینا 4هایششده، موزه 3کبود شده بود. لباسهایش جُلهُندیهای تازیانه کبضربه

و او پابرهنه خاک و سنگ و ریگ و شغل را زیر کرده، راه می در اردوگاه کشیده گرفته بودند

ویرکَن دائما در  یزد. قامت خمیدههایش چین به ابرو میپای یرفت و از درد جانکاه آبله

کرد. طالع شوم خود و طالع به هم مانند دوستش خیال می یتافت و آذر در بارهنظرش می

داد که در آن جا هیج خوبی را ی دلشان آگاهی میآنها را به مملکت بیگانه راندند. پیشک
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تبدیل یافت و از همه بیشتر « سالح جاندار»ساز به انتظار نیستند. با امر قسمت، اُستای کمان

ک ریسمان بسته شده راه مییاما غالمان نه همیشه دم به دم  داد.همین فکر او را اذیت می

نمودند که برای و پیش از خواب مجبور می کردندرفتند. سر هر چند وقت آنها را عوض می

واری آماده نمایند. این گونه ن چنین برای گلخن شوزشیاسپان و حیوانات بارکش خاشاک، ا

 یکرد. نفس راست کردن، در آب جوی دست و روها را آذر با خرسندی قبول میساعت

امکان از درختان  خالص شدن ممکن است. این چنین یبازی کرده، از افالسشستن و حتّا آب

دهد، به وی را شکستن و عموماً، با طبیعت در تماس بودن دست می یمیوه چیدن و گرسنگ

این  یبخشید، تا که خود را یک چند لحظه همچونان انسان احساس کند. همهروح تازه می

 رساند، که دشوارهای راه دور و دراز را پس سر نماید.افزود و یاری میبه وی قوت می

 

آور خیره تفساند، اما هوا به طور حیرتکوبید. روزانه آفتاب همه جا را میره ماه هم در میتی

جزءهای طبیعت تا به افق بر عالینه نمودار گردیدند. در باالی سر مسافران  یگردیده و همه

های درختان ها خشک و زرد شده بودند، در شاخهکرد، علفیتاب تارتنک شنا متورهای نقره

آخر غالمان آوازهای غرایبی گرفتند. باری آذر در قطار بیها رنگ زَرهَلین میاز روز برگروز 

تُرناهای قطار را دید. آنها قورقورکنان  یرا شنید. وی به زور سر برداشت، در آسمان سیله
 آذر یگفتند. گلونمایند، وداع میکردند و گویا با زمینی که تا بهاران دیگر ترکش میپرواز می

از هیَجان خشک شد، در چشمانش اشک حلقه زد. پیشتر هیج گاه با وی چنین حالت روی 

 ینداده بود. وی با علم از دل گذراند که حیاتش به آخر رسیده است و در پیش تنها شبه

های دور و دراز گفتند که سرگذشتها به وی مین لحظهیمرگ او را نگران است. و اگر در هم

های زیادی باز در پیش اند، ها و افتادنیشوند و او را خیستنتازگی سر میِ او در زندگی به 

پشت ویرکَن از او در پیش بوده لرزید و پی برد آذر دید که تخت کرد.وی هیج گاه باور نمی

کند. ضمناً، در این را شنیده، گریه می های رفته استادانگیز ترنهکه دوستش نیز فریاد غم

کنار پرواز های در آسمان بیبه گریه درآمدند، زیرا که آزادی این پرنده غالمان یلحظه همه

های خشک شدند. قر و علفها تا رفت خنک میکنند دهشت غالمی آنها را زورتر کرد. شب

خوردند. به آنها گلخن کرده بود. غالمان خنک می 1های نوگ تیز را غیژانَکشده و سنگ

رسید و اسیران شوربخت به یکدیگر ی جنگاوران هیزم نمیافروختن را منع کرده بودند، برا

بیشتر شباهت داشتند،  2تر گردانند. آنها به پادهتنشان را سبک یشدند، تا که لرزهزیچ می

شد. با ریش و موی سر رسیده، لباس دریده و شان تا رفت کمتر مییمای آدمیزیرا که س
آوردند که آذر در خردسالی وها را به خاطر میهای خلقی، دیافسانه یهای خیالمخلوق یافالس
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نموده. به مانند تر میخود شنیده بود. به هر حال، از دیگران دیده برای او آسان یبیاز زبان ب

تر ها دورتر شوند، همان قدر مستحکمشان، هر قدر که راهویرکَن دوستی داشت، که محبت

ها را یناکام یماند. ویرکَن نه فقط همهمی دوست خود در حیرت یقو یشود. آذر از ارادهمی

نمود و آذر را ها میکرد، بلکه در لبانش دائما تبسم بود، بعضاًً شوخیاستوارانه پس سر می

گفت وقتی که به چین رسیدند کار خوبی خواهند یافت. اُستاهای ماهر در یتسکین داده، م
الاقل در سر کوره کار  یساز اُستروشنی کمانهمه جا در کارند. باز مخصوصاً برای آنها، اُستاها

بود اگر غالمان در دوام تمام شود. در راه هر خیل حادثه شدنش ممکن. نادرست مییافت می

راه به یگان چیز خوب امید بندند. اما هر یک عذاب، طرف خوب هم دارد: یگان وقت، آن 

ان برای خود یکرد و او ناعَتگیری میویرکَن آذر را دس یساده یرسد. فلسفهحتماً به پایان می

نسبتاً بهبودی  یبه تغییر یافتن قسمت باوری حاصل کرد. مادامی که قسمت او را از آستانه

آذر باز  بردارد؟الاقل کاسبی عادی نه یبه قعر روزگار اندخت، چه را باز او را با توجه به درجه

بعدش نقش مهمی قسمت نافرجام مندر دوام راه برای خود اسراری را کشف نمود، که در 

های کوتاه دممُرند، در ساعتکرد که چه خیل رفیقانش میباقی گذاشت. وی مشاهده می

زندگی آنها نه برای آن کنده  یسپرد و به خالصه آمد، که رشتهگیری آنها را به خاک می

کالن بَردَمی موجود  یمدار شدند، هرگز. در بدن آنها هنوز ذخیرهشده است که آنها تماماً بی

است، اما آنها را ناامیدی کُشته است، محور مستحکم اراده شکسته است، که بی آن انسان 

پس، به ناامیدی راه دادن درکار نیست. بایَد  کند.قابلیت با وضع زمان مبارزه بردن را گم می

محکم داشته، از  آن یگردد، آن گاه از گوشهباور کرد، که چرخ قسمت یگان وقت، البته، برمی
آخر، ظلمات غالمی به سوی روشنایی آزادی برآمدن ممکن است. اما حاضر همه عذاب راه بی

ز ناگزیر قبول کرده، طوری بایَد رفتار نمود یخواری و زاری، شالق و تحقیر را همچونان یک چ

 روح از دردهای بدن اذیت کشیده دیده باالتر برآید.  یکه قوه

 

تر شد. اکنون وی ویرکَن را دستگیری رده آذر جسورتر و چست و چاالکاز همان روز سر ک

گفت که رساند و حتّا شوخی کرده میداد، از روی امکان یاری میکرد، او را تسال میمی

پر دود و  یاحوال حاضرشان از پیشتر دیده بهتر است. آخر چه خوبی دیدند آنها در اُستاخانه

های نو، تاثرات نو به روزهای غالمی آنها رنگ تازه میروز منظره؟ این جا باشد، هر 1سیاهسَپ

شد. سؤالی به میان های وی راضی میسته، به گفتنییبخشد. ویرکَن به دوست زنده دلش نگر

آید، به غالم ِ طناب در گردن چه حاجت به خندیدن؟ اما آذر هنگامی که تارتنک را از می

های های توری، دورخش و تازگی نخخندید. وی بافتگرفت، قاه قاه زده میسرش داشته می

کرد، او را رنگهای تیرماهی با سرعت درآمده در حیرت به چشم قریب نانمایان آن را تماشا می
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های های آن چنان هم تابشماندند. تیر ماه در حقیقت رسام زبردست بوده است، در لوحهمی

توانند. به راستی، کار دایمی در ده نمیگوناگون موجود است، که کس را در حیرت نمانان

ربای های دلرنگ یداد و اکنون آذر از تماشااستاخانه امکانات از طبیعت بهره بردن را نمی

ها بودند، غیر از این قسم آنها را خویش و غالمان اساساً فرغانگی برد.فصل خزان حالوت می

های خویش و تباری هم ها آمد، از رابطهکردند، اما مصیبت بزرگی که به سر آنتبار تشکیل می

بود. هر یکی پایبند مصیبت خود بود، بعضاًً با یکدیگر مناسبت دشمنانه داشتند. اگر  1زورتر

ها جنگاوران به آنها میای را، که بیگاهیماندهبهتر نان پس یکس موفق شود، که بریده

ز دل زدودن این حسیات را نیز گردید. آذر اپرتافتند، گرد، باعث غضب و بخل دیگران می

خورد، حتماً با ویرکَن آن را آموخت. اگر یگان خیل خوراکی به دست آورده، خودش تنها نمی

داشت. آنها از این کرد، یا که قسمش را برای خودش بر این بدبختان دیگر نگاه میتقسیم می

گیری های دمدر ساعت گردید.شان خاموش میماندند، اما کینه و عداوت در دلدر تعجب می

کردند، تازیانه و پشت نیزه به کار وادار می یگر، که ناظران با ضربهیآذر نسبت به غالمان د

 یهای خشک درختان را با حوصلهنمود. وی شاخهچست و چاالکانه و خوشحاالنه محنت می

رای حیوانات ساخت، با داس ببُرید، برای جنگاوران از سنگ آتشدان میتمام برای گلخن می

ها کوشش او را دیده، آذر و ویرکَن را دیگر به ریسمان عمومی دراز ییدرَوید. چیناعلف می

بردند و این بر مراد دل هر دو کُشاد استفاده می یغالمان نبستند. آنها را برای کارها در هوا

ند. خوراک پختاسیر بود. هر دو آشپز خوب هم بودند و اکنون برای عسکران پیاده خوراک می

شدند. آذر برای خود می 2ترتر و چَقّانخوردند و روز از روز بقوتیزیادتی را خودشان م

وجو میرا جست یمانهای زندهخواهی، راهوقتی که زنده ماندن می»مهم برآورد:  یخالصه

 « ابی.یکُنی و حتماً می
 

های دریده را ها سر و لباس و موزهکردند. به آنبرآ را فرق میرک و عُهدهیها غالمان زچینایی

بردند. آنها را استفاده می 3ها را تعمیر کرده، به جای پیپاقساز موزهدادند. اُستاهای کمان

زدند، به ضم این، وقتی فهمیداندند که آذر قابلیت طبابت کردن بیماران را دارد، از دیگر نمی

های شفابخش گیری، از روی امکانیّت، گیاههای دمن هنر او نیز استفاده بردند. وی در ساعتیا

، که به بیماری یآورد، از آنها قیام تیار کرده، به جنگاورانکرد و جمع میوجو میرا جست

شست، شان را میهای کُشاده شدهداد، جراحتگرفتار شده بودند، می 1خوریو شمال 4وَرَجه
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های نو را از آموخت. وی کلمهیی را میرساند. آذر پیگرانه زبان چیناشدگان یاری میبه خسته

ها و نموده که با جنگاوران به زبان مادریشان گپ زند. هر روز عبارهکرد، کوشش میاد میی

بستند. ارتش چینایی تا رفت از مملکت دَوَن دورتر مجازهای نو به نو در خاطرش نقش می

برند، نیز ا به اُستروشن عزیزش میساز آذر رکه اُستای کمان یهایشد، به همین طریقه، راهمی

ای میانه پهن شده یآس یدر فضا 3رمی. ارتش اجنبیان به مانند ابر ملخ ناس2کشیدندطول می
کشید، هر یک وجب زمینی که موجب رزق کالن زمین مرده طول می یبود. از پس آن تسمه

نابود نمودند. این وسیعی زحمتکش بود، همه را سوزاندند، پایمال، نیست و  یو روزی عامه

باشد که با شان آدمکشی و به یَغما بردن مالی میکار را آنهایی کردند که مشغولیَت اساسی

 گران آفریده شده است.یزحمت د

های پرمیوه، تاکها و باغآور به نظر نمایان شدند. وادیهای حیرتدر هر دو طرف راه منظره

انگور آویزان و سیاه 4های زیچ قَهرُبا رنگشهشان خوشدههای خشکزاران، که در میان برگ

 اند.اند، دامن پهن کرده
 

آوری اند. ساکنان اینجا نزدیک آمدن در صحراها گندم انبوه، علف یونُچقَه، جواری مُعطّل جمع

شمار اجنبیان را شنیده، فرار کرده بودند. این گونه وادی برای جنگاوران و های بیقشون

حقیقی بود. آنها چند روز در آن جا ماندند، تا که هم خودشان کوفت  بهشتِ یغالمان گوشه

ری دهند. جنگاوران دَم گرفتند، یراه دور و دراز را برآرند و هم به اشتران و اسپان خوراک س

اما این گونه  جان غالمان نیز درآمد. آنها برای خود خوراک تیار کردند و مدار تازه گرفتند.

های سنگالخ پیشارو میدامنخوردند. اساساً کوهگیری خیلی کم وامیهای باحالوت دممسکن

تند  ی، که بو6وشانیَرنگ های نقرهده و زردشده و بتهیخشک 5آمدند که در آنجا اشترخواران

گذشتند، اشتران قدمها را زیر کرده میها سنگتابیدند. اسپکننده داشتند، میمدهوش

بعضاًً ارتش  طبیعت ناراضی بودند. یشیدند و گویا از مفلسکهایشان را سست کرده، نعره می

می 8کج و کلیب یگردید. راه به پیراههشد، از نظر دور میتر میتنگ 7در دره، که تا رفت

های آب شَلَپّاس آمد، که به یک قطار صف کشند. در زیر، موجیپیوست و به جنگاوران الزم م

 
 ی: سرماخوردگیخورشمال 1
 طول کشیدن: درازتر شدن، دورتر شدن 2
 ناسیرَم: سیرنشونده 3
 ینگ: کهربارنگ. به رنگ فلزقَهرُبار 4
 گویند.اشترخوار: نام گیاهی که بدان خواراشتر )خوراک شتر( هم می 5
 است یوشان: نام درختیَ 6
 تا رفت: پیوسته، به مرور 7
 کلیب: کیل. کوله. کج و کلیب: کج و کوله 8
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های اسپخوردند. خورجینخورد، به چار طرف پاش می های کالن دکّهزدند. آنها به سنگمی

زد و اکثرِ وقت، افتادند. سر جنگاوران چرخ میمی 1-های آویزان درمانده، به قعرِ ها به سنگ

های سنگ 2یدیدن ممکن بود که چه خیل جسدِ خُرد آدمی چپه و راسته شده، به قَبُرغه

ها از این یگشت. چینایو در تنگنا ناپدید می افتادرسید، به قعر دریا کوهی میتیز مینوگ

کردند. اما با وجود این همه احتیاطانداز میترسیدند و ناظران پاسبان را پیشها میگونه جای

فروآمدند. ها غیژیده میشدند و به سر جنگاوران سنگها، اکثر وقت ناظران گم مییکار

 دادند.کالن میشد، غالمان نیز تلفات ارتش اجنبیان کاسته می

 

باال نشد و اکنون در پایتخت لشکرکش ین چژو به تقدیر خود تن داد. وی در جنگ دست

که پیش آرَد، سرنوشت او معین است. تلفات راه هیج  یچیزی که گویَد، چه بهانه یامپراتور

سخت آرَد و خواه نیم آن را آرَد، در هر حالت جزا  3لختندارد. وی ارتش را خواه یک یاهمیت

های راه یرفت، برعکس، از نابرارساالر چژان خین، که در پهلو لشکرکش میسپه رد.یگمی

تصرف کردن مملکت دَوَن نبرآمد، ارتش را بی خوف و خطر  یخرسند بود. ین چژو از عهده

شده است؟ حاال آن که به وطن برگردانده نتوانست. بعد این وی چه خیل لشکرکش می

 یرا نسبت به ین چژو، که همه یهای حربی و تشکیلبل اند و وظیفههستند که قا یآدمان

خین در تمام دوام راه کنند. و چژانکارها را به حال خود گذاشته است، با موفقیت حل می
از بودش زیاد سیاه  4ای تیار کرد، که در آن لشکرکش ناشُدبرای امپراتور در خیالش معروضه

من سخن بردباری کرده توانا است و قابلیت خوب فرماندهی شود. او این چنین در ضکرده می

های مخالف زدوخورد روی داشتن خود را خاطرنشان نمود. در راه نه یک بار و دو بار با خلق

ها یاری های دور و دراز با هونباال شد. جنگدست یینایداد. اما در این زدوخوردها ارتش چ

مبارزه را به کار برند.  یهای انیق و سنجیده شدهلرساند که آنها در این گونه موردها اصو

کرد، اما های اولین را به خود قبول میعسکران پیاده به طرز چارکُنجه زیچ صف کشیده، ضربه

توانست، عسکران کننده جدا شده نمیوقتی که طرف مقابل سرگرم این انتقام شده، از حمایت

کردند. در این کنندگان را نیست و نابود میهحمل یسواره از راست و چپ هجوم آورده، همه

شد، با خین، بر خالف خواهش خود، به مهارت جنگ لشکرکش قایل میها چژانگونه حالت

صدای خوش یخواست رقیب خطرناکش را سرنگون کرده، به نام خود کلمهوجود آن می

 
 کسی در چنین جای دیر )شادی؟( : ته دره. لب جر بلند است و دریا به زیر / نپایدیقَعر جَرجَری: پرتگاه. دره.  1
 قَبُرغه: دنده. اینجا منظور لبه ی سنگ است.  2
 کپارچهیک پاره. سالم و یلخت: کی 3
 د(یایکه از عهده برن یبرآ )کسرت. ناعهدهیغیناشُد: ب 4
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های مساعد را به ظهدربار، پی بردن لح یرا اضافه نماید. وی، مکار ِ باتجربه« لشکرکش»

 بُرد.خود ماهرانه استفاده می یخوبی آموخته بود و آنها را به فائده
 

های آن ها چه قدر کوشش نکنند هم، در زمینیناآرام بود و چینای یآسیای میانه منطقه

آور زدند و از های هالکتتوانستند. آنها به خلق این سرزمین ضربهگیر شده نمییمستحکم جا

کار باور داشتند که توانایی ارتش خود را نمایش دادند، اما همین که کمی دورتر میاَفتِ 

ها شدند و از پس استیالگران شورششان تارومار کرده میباقی گذاشته 1هایرفتند، گارنیزون

بها و غالمان را همراه خود گیرند و چیزهای قیمت یآمد که همهیگرفتند. الزم ماوج می

 نی کنند.ینشکنان عقبتدائماً محافظ

 

٢۶. 

های گاه آرام و گاه چون آن، دره یهای سر به فلک کشیدهکنار آسیای میانه، کوهفضای بی

ها بردند. بعضاًً بر سر وی فکر یحیوان وحشی در تنگناها فریادکننده خیاالت آذر را به دور

ماند و در ستروشن میهای خوب هم دارد. اگر وی در اُشد که وضعیَت غالمی طرفپیدا می

کرد، مگر این گونه ناز و نوزهای طبیعت را دیده میکار می 2خود آسایشته یاُستاخانه

تر و کردند، با آنها در تماس شده، عاقلتوانست؟ هزاران آدمان گوناگون او را احاطه می

گونه افت؟ هرگز! اکنون وی کمتر به هر یها آب و تاب میشد و در مصیبتتر میباتحمل

را از خود دور خواهد  یهای غالمآید که زوالنهداد و باور داشت روزی میناامیدی راه می

های به اذیت و مصیبت یاندخت. آن لحظه را تنها منتظر شدن و دندان به دندان مانده، همه

آنها با  یسرش آمده را ناگزیر و همچونان امتحان از طرف خدا قبول کردن الزم است. دوست

ها جاری شد. شبانه وقتی که به اردوگاه خواب رفته باران ستارهتر مین تا رفت مستحکمویرکَ

ها خود را گرفت، آنها در لته پارهموجودات زنده را فرامی یشد و نفس سرد تیره ماه همهمی
شان های شیرین روزگار گذشتهلحظه یشدند و دربارهمی 3پیچاندند، به یکدیگر جفسمی

زدند. ویرکَن آرزو داشت که بعدِ فرار کردن یا آزاد شدن، از نو به ایرشی ان گپ میپچرکن پچر

کرد، همچونان یهای او را به دوستش نقل مفاطمه ابدی ماند. وی نزاکت یبرگردد و در هول

نمود. آذر به او با تبسم ساخته گوش میکدبانوی ماهر و زن مُشفق و نوازشگر ستایش می

گردد، به یاد میسون را، که دیگر برنمیو گاه گل« نـَنی»د، گاه زنش انداخت، خودش باش

 
ر دژی به انگلیسی. این واژه به معنای پادگان یا دژ و نیز سپاهیانی است که د garrisonگارنیزون: تلفظ روسی  1

های چهاردهم کهن )سده یانگلیسی در دوران انگلیسی میانه و فرانسه ینگهبانی گذاشته شده باشند. این واژه

 بوده است.  garnisonمیالی/هشتم هجری( 
 آسایشته: در آسایش 2
 چ. خوش.یجفس: ز 3



   بخش اول: هوا و هوس تقدیر
 

113 

داد. وی اکنون میشان هم افضلیت نمیکرد و به یگانآورد. آنها را با یکدیگر مقایسه می

العاده نهان است و به مردان وابسته رنگ و فوقهای گوناگونفهمید، که در زنان هزاران خصلت

توانند یا با نان قاق و دقتِ حساسات بیدارشده را صاحب شده میاین همه اثرات ا -است 

 یبزرگ، خدای نور و سخاوت، به وی امکان داد که روزها یترایکنند. مقناعت می 1رویَکی

نشاط ِ غالمی بی یمحبت و بخت را از سر گذراند و اگر آن روزها در زندگ ینشوندهفراموش

دار است، زیرا که چیز به یاد ها وی از خداوند کریم منتدیگر تکرار نشوند هم، الاقل برای آن

کنند. چه حاجت از تقدیر شکایت کردن است اگر به دارد و آنها دل او را گرم می 2آوردگیمی

توانی؟ مرد بایَد به سنگ چقماق مانند باشد که هنگام ضربه زدن النگه یآن مقابلت کرده نم

های به سرش آمده به همین سنگ مانند ا سنجشبرآرد نه چنگ خشک و خالی. و آذر رمی

 کرده بودند. 
 

ها گم ها شکستند، تازانههای چرخ گردونهدند، چنبرکیهای اسپان پردر راه دور و دراز نعل

ها را به کار اندازند. آذر و ویرکَن از نو به شغل ها الزم آمد که استاخانهیشدند و به چینای

خُرد می یکه در کوره یهایسنگ خوب نبود، شاخ و شباغ خود سرکردند. اما زغال یمقرر

افتند و به صفت اسبابیدادند. با وجود آن اُستاها عالجش را میدرست نمی یسوختند، گرم
کنند، با او ری نمییگگرفتند. وقتی که آدم درکار است، به وی خردهشان ایراد نمیهای سخت

خود دید. حتّا  یکنند. آذر این را از روی تجربهمیزنند، دشنام و دغلی نبا مالیمتی گپ می

خُردی را جدا کردند تا که آنها نعل، آهن، اسباب و انجام و هیزم  3یبه وی و ویرکَن خر ارّابه

خورد، کشانده توانند. اکنون آنها امکان آدم وامیهای بیرا، که نه همه وقت در راه واحه

و این کار باعث صرفه کردن وقت و کوتاه نمودن کوفت  کنند یداشتند با نوبت به گردونه روا

های کردند، که افضلیتگردید. آنها نه همراه غالمان، بلکه همراه کاروان حرکت میراه می

خوردند، آرامانه کالن داشت. همراه کاروانیان، که با غالمان مناسبت بد داشتند، خوراک می

زدند و اگر یگان کارشان معقول نشد، فقط ن نمیها آنها را با قمچیگرفتند و پاسباندم می

ها، که به مانند اره، کوههای پرنعمت به قفا ماندند، سلسلهکردند. وادییبعضاًً آواز بلند م

بُریدند، به سمت راست خمیدند و ارتش داخل بیابان شد. آذر ابرهای پست فروآمده را می

کرد و از آن جای گ به مانند آب حرکت میگاه این گونه ریگ بسیار را ندیده بود. ریهیج

آورد و ها را به درد میزنانَد، که چشمها درآمده، آنها را غجراس میر دندانهیگریز نبود. به ز

آلود شده، برای استعمال کار نمیشود. خوراک ریگشار و چسپک میکناند، تن عرقسرخ می

 
 .ی: ظاهریکیَرو 1
 آوردگی: به یاد آوردنیبه یاد می 2
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، اگر واخورند 1خوردندها کم وامیید، چاهرسداد. آب نمیآمد. از همه بیشتر تشنگی عذاب می

شان بسته نصیبو زنگ 2رسید، که آب الیقههم، اوّل جنگاوران، از همه آخر نوبت غالمان می

 گردید.می
 

ها در کردند. چرخعذاب تصویرناپذیر بود. آذر و ویرکَن دیگر از گردونه و خَر خُرسندی نمی

ها گذرند. خر تپهکنان از باالی ریگگردونه را پشتاره آمد که. الزم می3دندیغوطریگ روان می

خواست. عاقبت وی از گرسنگی و زد و راه رفتن نمیمی 4کرد، از تشنگی هُنگاسیکرَوی می

غالمان  یعموم یها را باز به حلقهتشنگی از پا افتاد. از بهر گردونه گذشتند و اُستروشنی

مومی نبستند. به این کار حاجت هم نبود. غالمان دیگر راندند، اما اکنون آنها را به ریسمان ع

گریختند؟ تیره ماه از نصف گذشته باشد هم، روزانه فکر فرار را نداشتند. آخر، به کجا هم می
ها یَخ میکرد. آب ِکوزهبه مییها را شراند. اما شبانه سردی ریگدر بیابان گرمی حکم می

کردند و آتش حرکت می ییروشنا یها به سوو کژدمبست، گلخن افروختن ممکن نبود. مارها 

ریگ می یرفتند. آنها در روکنان از این مخلوقان زهردار دورتر مینیآدمان دشنام و نفر

های کالن، خیستند. مورچهخوابیدند و خود همان زمان از درد جانکاه فریادزنان جهیده می

گزیدند و خون بدنشان را میاس میدست برابر است، از باالی لب 5شان به لیلکیکه غوث

دارشان در پوست باقی مانده، بدن را به پرتافتند، اما سرهای نیشمکیدند. آنها را کنده می

 درآوردند.خارش و سوزش می
 

گرفت، آفتاب زهرآلود فرامی یآمدند. اوّل آسمان را زردهای ریگی به عمل میزود زود بحران

سوزاند. یتفسید که حلق را مشد، هوا چنان هم میزان میبه مانند توب سرخ به سرها آوی

ها با هم آمیخته، خیست و در بلندیآسمان برمی یبه سو 6های ریگهزاران تندباد از خامه

قهوه رنگ حکمران می یکیتارآورد. در بیابان نیمچنگ و خاک را به عمل می یکیتار یپرده

های خام یدرآمد. اوّل آن به زیر، به روبه حرکت میزار وزد و ریگمی 7شد، باد سرد ازغیرین

آمیخته، با تمام زور به فضای  8خیست و با ابرهای بسیار تانَگید، بعد به هوا برمییوزریگ می

ریخت. تفرقه کردن روشنایی، سمت و موجودات زنده دشوار بود. الزم میکنار مُرده فرو میبی

 
 خوردند. خوردند: کم به چاه آب برمیچاه کم وامی 1
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خداها  یهای ریگ دراز کشی و از همهه پهلوی خاممحکم بسته، ب یآمد که سر را با لته

روز دوام های ریگی چند شبانهالتجا کُنی که ترحم نمایند و حیات را نگاه دارند. بعضاًً بحران

گریختند، کنان به چار طرف میزنان و هُنگاسها به دهشت افتاده، نعرهوانیکردند. حمی

پوشاند و در باالیشان حتّا ماندند. همه را ریگ میشدند و آدمان زیر پا میها چپه میگردونه

که خوشبخت آنی، زنده  یتنگی جان دادند، آنهایگذاشت. اکثر آدمان از نفسها باقی میتپه

های سردرد و تپش دل مییبیمار یتوانستند و گرفتار دائمیماندند، هیج به خود آمده نم

موم زود خود را به نشیمنگاه پایان گردونه پنه آذر و ویرکَن در برابر سر شدن باد س گردیدند.

کمی  یکردند و به همین واسطه نجات یافتند. گردونه سر به زیر ریگ ماند و در داخل آن جا

شان و چشمان گردآلودشان را یگردان نشدند. آنها چنگ بینخالی باقی ماند که دستان نفس

با حیرت چار طرف را از نظر هر زمان پاک کرده، بعد سر شدن آرامی بیرون آمدند و 

 ییهای ریگ روان در شکل ماه هالل از سوکرد، خامگذراندند. در همه جا، تا چشم کار می

شتره نام و نشانه هم نمانده بود. آدمان، اسپان و یشدند، از راه پد، بلند مییوزکه باد می

های آن آویزان مهها شاتوهای دراز گردونه و تسنُمودند، فقط در بعضی جایاشتران نمی

 :بودند. ویرکَن با دهشت غرغر کرد

 نخاد همه نابود شده باشند؟ -

 :آذر اعتراض بیان کرد

  !اندکو، پس دیگران هم زنده .ما زنده ماندیم -

ریگ به جنبش درآمد، از داخل آن یک، دو، سه جنگاور  یوی گپش را به آخر نرساند. توده

 .بیرون آمدن گرفتند
 

آدمان از گورهای دهشتناک خیسته شتابیدند. برای آنها میان جنگاوران  یبه یار هااُستروشنی

اندازه کالن بود. صدها جنگاور و هزاران غالم نبود. تلفات از بحران ریگی بی یو غالمان فرقیت

زنده  یگ روان مانده، قربان شدند، حیوانات بسیار نیز نابود گشت. نه همهیدر قبت غوث ر

گفتند، بعد به روی زنان هذیان می، پِچرّاس1کالویدندتوانستند. آنها میشته میماندگان راه گ

کشید و جسدهای در بار خود را به زور می ییخیستند. ارتش چیناریگ افتاده، دیگر برنمی

 رفت.آهسته پیش می اش را گورانده نتوانسته، بیابان را داغدار کرده، آهستهراه مرده

 

٢٧. 

های دوامناک پیشواز های ارتش لشکرکش ین چژو او را با بارانماندهیباق« ویدنی یامپراتور»

 یره ماه موقع خود را تماماً از دست نداده، زمستان هم قوهیگرفت. زمان تبدیل موسم بود، ت

 
 خوردندیدند: الوانج )تاب( میکالویم 1



 آذر استروشنی
 

116 

آلود خاکستر رنگ باران چنگ کفایه جمع نکرده بود، تا که فصل پیش گذشته را به قفا گذارد.

ها، بام درختان، سنگ یریخت و از آن پنهان شدن ممکن نبود. تنهن میاز آسمان به زمی

گردیده  1شِلتهجنگاوران و غالمان شِپ درخشیدند.یها گویا رنگ کرده شده باشند، مخانه

افتادند، هر یک قدم را با دشواری هایشان غیژیده، میگذشتند، پایمی 2های الیآهسته از راه

، حتّا برف را آرزو 3آمده، که سَلقینی یپیش آدمان از گرمی به تنگ کندند. چندیاز زمین می
شدند، گرمی غنچه می 4های یَخدرآمدند و از شوشهکردند، اکنون از سردی به لرزه میمی

نمود که کردند. به نظرشان چنین میرا همچون نعمت بزرگ یادآوری می یناپذیر آسیایطاقت

نزدیکان  یگرم و غمخوار یجنگاوران را دیوارهای میراثی، خانهشان آخر ندارد. و اگر راه خانه

ک مییشان تارتوانستند و آینده به چشمانانتظار باشد، غالمان به هیج چیز امید بسته نمی

 یتیر ماه دیده بدتر چیزی نیست. غالمان مرگ را همچون واسطه 5قینُمود. از روزهای چلچ

ق افتاده، از جایَش نچنبد، به وی یبین اسیران به الی چلچانتظار بودند. و اگر کسی از  ییرها

  کردند.همچون به انسان خوشبخت نگاه می
 

هایش میماند، پایشد. وی در صف دراز غالمان قدم میبا وجود این، آذر روح افتاده نمی

 یداشت و با کنجکاوی به اطراف نگاه کرده، بی شباهتیلغژیدند، موازنتش را به زور نگاه م

نمود. در اطراف و سغدیان عزیزش مشاهده می« امپراتوری دنیوی»العاده را بین فوق

وسیع دامن پهن کرده  یشد. شهر در همواراُستروشن تضادهای به نظر نمایان دیده نمی

قامت افراختند و باز دورتر، قریب تا  6مُدوّردار یهای نه چندان بلند قلهاست، کمی دورتر کوه

برگ میکنند و در آن جا جنگل انبوه درختان سوزنمی یهای بلند سرفرازهدامن افق، قل

گاه ها باشند، در نوبت خود همچون تکیهپیوندد، تپهها میان به تپهیرویَد. وادی به طور ناعَ

 کنند. های بلند خدمت میقله
 

اند. بیابان به رسطبیعت چین به یگان مملکت مانند نیست و گویا تا به مغز دل آدم تاثیر می

کند، های سنگستان تکیه میهیزار به ناحسرحد است. بیشههای سیرحاصل هموادی

اند، میکه روی آماچ و اسپان را ندیده ییهاکنار کشت سبقت را از دشت و چولهصحراهای بی

می های افسانوی را به یادها شکلها متحیر کردند. قلهند. اما آذر را، پیش از همه، کوهیربا
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اند و معلوم نیست که در چنین ها روییدهخرسنگ یدر میان جا 1آوردند، صنوبرهای تاقه

تگ بودند، با وجود انگیز گویا بیهای حزنمانند. درهشرائط دشوار آنها چه گونه سرسبز می

 شد.ها گاه پریشان و گاه جمع میباریدن باران در همه جا تومن غوث کبود فروآمده، از موج

های لخت و غیرعادی دوخته شده بودند. اکثر آنها کالههو شلوار آدمان از متاع یَک 2ولکَمز

ها نیز مقرری نبودند، چندین بام داشتند و یپوشیدند. هولمی 4شکلکانوس 3مُدوّر خَسین

ربودند، کس را در حیرت آنها عقل را می یهر بام به باال قطع کرده شده بودند. همه یگوشه

رفت و به همه چیز د. آذر هم به هیَجان آمده بود، به پهلوی ویرکَن، که آهسته راه میماندنمی

های طوفان بحر زندگی سالی، وقتی که موجکرد. بعد، در پیران 5دوخت، نیختهتفاوت نظر می

های عجائب خود را به یاد را به بندر آخرین آورد، وی سرگذشت یساز اُستروشناُستای کمان

که آدمان از  یداد: چه به وی امکان داد که زنده ماند؟ در صورتبه خود سؤالی می آورده، خود

داد: او را مهارت در ملکتر شکست خوردند و نابود شدند؟ و خود باز جواب میاو دیده بقوّت

ساز گانه بود. اُستای کمانیتفاوتی بهای بیگانه در حیرت ماندن نجات داد، زیرا که برای او بی

کناند، به وی اندازه داشتن به آن از دیگران فرق میگی به حیات، شوق و ذوق بیرا تشن

روحی است و مهلت عمر زمین  یبالی کسلبخشید. فارغقوت می یهمچون شراب صدساله دَوَن

 کند.کم می، که به آدم اهورمزدای آفریدگار عالم داده است -را 
 

پروا بودند. گذشت، نسبت به او بین جا میکه ارتش لشکرکش ین چژو از آ یهایساکنان دیه

ها ها پیدا شدن قشونبُرد و در راههای دائمی میهای گوناگون جنگامپراتوری در مملکت

کردند، جهان به آخر اطراف را پنه میهای بیهای کج باران با قطرهرشته حالت مقرری بود.

ا ی ،آور بود: آیا چینرای آذر شوقبه آن پیوسته تنگ شده بود. ب یحد راه، خانه و صحراها

مملکت کالن است؟ چه قدر اهالی ، هینسیگویَند: تها میییخود چه خیلی که خود چینا

شان اُستاهای هنر هستند؟ اما به کسی دادن این دارد؟ آنها با چه کار مشغول اند؟ در بین

« دنیوی یامپراتور» ی، که در دَوَن دستگیر شده بودند، دربارهیها ممکن است؟ اسیرانسؤال

مند دانند، غیر از این آنها را به جز سرنوشت خودشان، چیز دیگری هوساز او دیده کمتر می

 اش را به حد اعتدال آورد.یآذر نفس راست کرد و کشید، که کنجکاو کند.نمی
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٢٨. 

ود به توجهی خانداخت. وی با این بیمن قبول لشکرکش ین چژورا به تاخیر میامپراتور ون

ننگین در سالنامه یبرار او را به مملکت دَوَن صفحهشد که یورش بیمی یلشکرکش فهماندن

کند. بگذار ین چژو بدبخت تمام حماقت حساب می« دنیوی یامپراتور»های مظفریت ی

دستی کرده، به ن الکی پیشیخساالر چژانخشم و غضب امپراتور را احساس نماید. اما سپه

برآیی ین چژو در ناعُهده یدربار حاکم نو رفت و به وی با آب و رنگ زیاد درباره یخانهسالم

ایرشی کار چندان دشوار  یها نمود. به قول او، فتح قلعهاو حکایت یبالی و پیرجنگ و فارغ

می یر کرده است. ین چژو روز دراز مستیهای از آن زورتر را تسخقلعه ینبود. ارتش چینای

های اطراف شروع نموده، در نتیجه برای فتح قلعه اهه شده، به تله و تاراج دیهکرد. ارتش بیر

به لشکرکش تسلم می یکافی دیده نشد. مادام که چنین است، که اختیار یاریهیج گونه ت

 نزدیک رفتن به ایرشی را نیافت؟ 1یکه وی فرصت حتّا به صد ل یشد، در صورت

 

انداخت و سر میچژان خین باتجربه گوش می یاهمن چشمانش را تنگ کرده، به گفتهون

گفت که ین چژو در مملکت دَوَن چنان هم تنبل ساالر نقلش را دوام داده، میجنباند. سپه

شد که بعد فرمان به وطن برگشتن را گرفتن با تمام قوه به آن مقابل برآمد و تنها متانت و 

 یبه وظیفه که از جایَش جنبد.او، چژان خین، لندهور پیر را مجبور کرد  یاراده قو

 :کردخین تصدیق میچژان .چژولشکرکشی تعین کردن ین

های جدی اشتراک نکرده محض بود، زیرا که وی در عمر خود یگان بار هم در جنگ یخطا -

بگذار خداها به او به ی، د-تواند. امپراتور سابق وواست و شمشیر را از تبرزینه فرق کرده نمی

« دنیوی یامپراتور»شناخت. اما حاکم نو آدمان را نمی –ت است مهربان باشند که رف یدنیای
 یک فقرایمخصوص را گرفت( از نظر اوّل به دل هر  یکار نرمی و کذاب)در این جا آواز تملق

 ابد. یخود راه می

 کاراز این سخنان چشمان ون من وسیع کُشاده شدند و او با مراق به وی نگاه کرد. آواز تملق

 :آلود گردیداش غضببلند شده، چهره

شرم بودن الزم است، که به مملکت حاکم شدن امپراتور نو را دیده و دانسته، به چه قدر بی -

غالمان گرگین و الغر آید. ون  یسزاوار، با غنیمت ناچیز جنگی و توده یحضور او بی تحفه

خمیازه کشید. و اگر به امپراتور مندی سر جنباند و از ادراک بزرگ خود من با عالمت قناعت

بزرگ برای کارهای مهم آدم صادق و حیاتش را دریغ ندارند در کار شود، همیشه به چژان 

های کالن درباری، نه ثروت، بلکه امکان را که به وی نه وظیفهیتواند، زخین تکیه کرده می

 ت و بس.و جهان زیر مهتاب بودن درکار اس« دنیوی یامپراتور»خدمتگزار حاکم 
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خین خاموش شد و سر تعظیم فرود آورده، با تمام وجود خود افاده کردنی شد که خود چژان

من با حالوت گوش ون نظیر جان خود را قربان نماید.حاضر تیار است، بهر امپراتور بزرگ و بی

خواست. وی فراموش کرد که ده سال پیش کرد. وی محض همین سخنان را شنیدن می

ن برگشت، قسم زیاد جنگاوران در آسیای شرفانه از مملکت دَوَهمین گونه بی ییارتش چینا

ها به نام لشکرکش ین چژو وابسته اند، میانه نابود شدند. وی فراموش کرد که اکثر کارنامه

های گرم و آور زد و مجبور کناند که در بیابانهالکت یمنچی ضربههای کوچمحض او به هون

فراموشی رفتند، زیرا که فرصت مساعد  یها به گوشهاین یرند. همهجان گُبی پناه ببی

از شورای حربی هنوز زنده  یمن لوحآزار دیرین خود رسید. در خاطر ونستادن انتقام از دل

او در مسئله یصالحیتو درباریان دیگر به ابلهی، بی ید-بود. ین چژو در حضور امپراتور وو

او، ون من عیّار  یمای. این لشکرکش ناشُد از خود رفته در سهای حربی روی راست اشاره کرد

را دیدن نتوانسته و اکنونون من به « یدنیو یامپراتور» یو چست و چاالک، حاکم آینده

بلند حاکمیَت مطلق رسیده است، گمان  یعقلی، که با امر تقدیر به قلهمانند هر آدم کم

آید. هر قدر ر ضد دشمنان و بدخواهان به دست میداشت که آبرو، نه با کار بلکه با مبارزه ب

یهای گوناگون سیاه کُنی، همان قدر آبرو و اعتبارت مداران زینهکه آنها را در حضور عمل

بعد هم با کرد. مملکت پیش هم بود، منقسمت مملکت هیج فکر نمی ید. امپراتور دربارهیافزا

های خلق را ماهرانه استفاده بُرد و در امواج بوی پایدار خواهد ماند. آشو ینور خرَد و بزرگ

کرد یقوتش را به آن صرف م یآنها به حاکمیَت امپراتوری صاحب شد. اکنون باشد، وی همه

کشید. با همین مقصد ها را پخش نماید و از استفاده بردن زوری نیز دست نمیکه این آشوب

دور را تسخیر کرده بودند، فراخواند.  یاتوراز امپر یهایرا که زمین یهایبه پایتخت حتّا قشون

خاطر آنی گوش کرد. وی در فکر آن بود که خین را امپراتور پریشانسخنان آخرین چژان

لشکرکش منفور ین چژو را چه گونه از پای دراندازد، او را تا به حد آخر پست فرآرد، ولی این 

گذارد، از های او احترام میخدمت سفید و یکار را طوری باید کرد که گویا امپراتور به مو

مفیدِ  یعادی، ول یمن نقشهکند. در سر ونگذرد و شفقت و مهربان نو هدیه میگناهش می

 دار پیدا شد. آزار عنواننیست کردن دل

 

چژو آمده، آگاه کرد که بعد لشکرکش ین یهای مخصوص به هولدار عائد به سپارشمنصب

من او را به حضور میامپراتور بزرگ، حاکم امپراتور دنیوی ون یک هفته، فالن روز از پگاهی

شنود. این ده شده مییعملیات حربی در مملکت دَوَن گذران یپذیرد و حسابات را درباره
ایرشی دستگیر  یپانزده اسیران بقوّتی را که هنگام فتح قلعهخواهد، که دهچنین امپراتور می

-کنند و ونباک روایتها مینیان همچونان جنگاوران متین و بیفرغا یشده بودند، بیند. درباره

چژو را خواهش امپراتور ین خواهد که آنها را با چشمان خود دیده، باوری حاصل نماید.من می

ها هزار اسیران از ده« دنیوی یامپراتور»دیدن اسیران فرغانه در حیرت گذاشت. در  یدرباره
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موجود بودند و هیج کدام آنها را به دربار امپراتور راه نمی های گوناگون دور و نزدیکمملکت

ن یا آن اعیان و اشراف، آدمان کسب و کار گوناگون، یدادند. غالمان هم دولتی بودند و هم به ا

 ییشمردند و در تنهاسربازان سابق تعلق داشتند، آنها را همچون حیوان بارکش با پنجه می

ن یشیاتور جای بحث نیست و لشکرکش ین چژو به یاور خود گدادند. اما با امپرنمی یاهمیت

اسیران فرغانه را به فروش  شان را انتخاب نماید.ترینهای غالمان نمایانفرمود که از بین عامه
داشتند. های کالن نگاه میآماده کرده بودند. آنها را به بازارهای شهر تقسیم کرده، در کوره

غالمان  یها که تمام شد سوداهایشان هم کهنه بود. باراندادند، لباسخوراک ناچیز می

  شود.سرمی
 

آور داشتند. در رحم ین همراه پنج جنگاور کوره را دیده برآمدند. غالمان اَفت و بشرهیشیگ

هایشان رسیده، افالس شده بودند. از بین انبوه راه دور و دراز خراب و الغر گردیده، موی

کارانهدلیرانه و نگاه مالحظه یمایخاب کردن دشوار بود. دقت او را سکالن، کس درستی را انت

 :لکش او را نشان دادین با لیشیآذر جلب نمود. گ ی

  ؟تو، تو هم -

دانست، که او آذر نمی قدبلند را از نظر گذراند و امر کرد که او را به یک طرف برند. یاو فرغان 

ن خواهش نمود، که ویرکَن را از او جدا یشیاز گ را برای چه انتخاب کردند، اما به هر حال

 :آهسته گفت یینایبه زبان چ و نکنند

داند. برای همین هم ما داند، کس دیگر نمیمی یما آهنگر خوبیم، آن چه را که یک یهر دو -

 سازیم.باید دائما همراه کار کُنیم. ما مُصنّعات خوب می
  

که با  -، لب پایانش را آویزان کرده، غالم منفور را 2سولوقهو قددراز، بی 1ن بَدقواقیشیگ

از نظر گذراند. اما همچون آدم ناترس وی به قدر مردان دلیر می ،جسارت از او خواهش کرد

شین در حیرت ل ویرکَن گییغالم را نادیده گرفت. از شکل و شما یرسید، بنابر آن گُستاخ

سیده داشت. امپراتور ون من هم چندان ده، دستان دراز و موی سر ریماند. قد پست و خم

بشرهخورد. برای همین هم دیدن آدمی که از او هم خنکزیبا نبود و ]از[ این سبب غصه می

تواند امپراتور را شاد و طبعش را خوش گرداند. و گی شین به جنگاوران با اشاره تر است می

وشو گردیده امکانیت دادند که شستبه غالمان انتخاب  امر کرد که ویرکَن را هم به کنار برند.

هایشان را دیگر کردند و خوراک سیری دادند. بعد، سرشان را تراشند، لباس ینمایند. مو

 یامپراتور»پایتخت  ،عنهآذر شهر چن ن شده رسید، به دربار امپراتور بردند.یوقتی که روز تعی

 
 دهیقَواق: )ترکی( ابرو. بَدقَواق: اخم کرده، با ابروی در هم گره کرده یا در هم کش 1
 سولوقه: آدمِ لَوَندیب 2
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اطراف بود و  1هایخانهقشاقهای دربار تضاد را با هوس تماشا کرد. کرّ و فرّ بن ،«یدنیو

های جهان در این بابت، عجب نه، به هم مملکت ید که همهیساز از دل گذراناُستای کمان

مانندند. تقدیر به بعضی آدمان نصیب گردانده است که غرق ناز و نعمت شوند و هر روز را 

 دست آورند. نان خود را با محنت وزنین به یهمچون عید گذرانند، دیگر را باشند برده

خانه را از نو من نهایت به شرف لشکرکش ین چژو مراسم قبول آراست. سالمون امپراتور

 2یهایکارنیبه و کاشیرت گذاشت. کتیاند و آن با شهامت خود بیننده را به حتعمیر کرده

درخشیدند و چشم را های کبود پوشانده و زرهل دوانده شده، همه مین، فرش با تختیزَرهل

بزرگوارانه داشت. وی متکبرانه به تخت راست می یکردند. خود امپراتور هم قیافهره میخی

و نامعلوم  3کارعربده یماند. ین چژو او را همچون دربارنشست، رویش نقاب شَخ شده را می

کرد که شرط اد داشت و از تضاد زمانی زهرخنده کرد. اما عنوان امپراتوری تقاضا مییدر 

م فرود یسر تعظ« دنیوی یامپراتور» یاً به جا آرَد و ین چژو در نزد حاکم تواناآداب را حتم

 آورد.
 

آنها با هوس قرار قسمت لشکرکش را انتظاری می یخانه پر از درباریان بود و همهسالم

ستاد و ین چژو گمان کرد که یاساالر چژان خین میکشیدند. کمی دورتر از تخت سپه
تور را از همه گپ خبردار و کار را به منفعتِ خود حل کرده باشد. احتمال وی الکی امپرا

  :شنوا پرسیدهامپراتور با آواز نیم

 برار نگرفتن یورش تو را چه خیل فهمیدن ممکن؟  -

  :چژو جواب دادین

این خیل این انشائات مدافعه کننده را در  !نارَس است، حاکم بزرگایرشی دست یقلعه -

گذشته را،  یطلبید. ما نابرارا فتح کردن ممکن بود، اما وقت زیادی را میعمرم ندیدم. آن ر

که ده سال از این پیش روی داده بود، به حساب گرفته، کار اساسی را انجام دادیم، شاه 

دادیم، مملکت موگوارا کشتیم. فرغانیان خود را گم کردند و اگر ما محاصره را باز دوام می

 م.یاما فرمان امپراتور مبارک را گرفتیم و مجبور شدیم که برگرد گذشت.قلعه به دست ما می

های خندند. حتّا هونکاریم، که یورش تو برار نگرفت و همه اکنون به حال ما میپس گنه -

 کنند؟تو آنها از نو دلیرتر شده، به مملکت ما هجوم می یدانی که بعد ناکاملعنتی هم؟ آیا می

 
 خانه: جایی برای مردم نادار و مستمند مفلس. قشاققَشّاق: مستمند. مسکین.  1
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همه به جنبش درآمدند و فریاد زدند. آنها با این رفتار خود خانه بوده آدمان در سالم

چژو را خین شرح ینکنند. چژانبرآ را محکوم میشدند که لشکرکش ناعهدهمی یفهماندن

 کرد.شنیده، آشکارا تبسم می

 لشکرکش باز سر تعظیم فرود آورد.

ستم که اگر ما جنگ را ه یکنم که امر امپراتور بزرگ را محاکمه نمایم. گفتنمن جرات نمی -
 شد.ایرشی تسلم می یدادیم قلعهدوام می

 :امپراتور پیسخند کرد

های کند. مملکتسفید نمی« اگر» یتواند. راهبر بد خود را با کلمهاین بهانه شده نمی -

 درآرند.بیگانه را نه با نشستن در پس دیوارها، بلکه با عملیات تیز و هنرمندانه به تصرف می

 و از الم سرخ شد.ین چژ

دهند گویَم که برای های پیشترم به من اساس میامپراتور بزرگ، سن و سال و غلبه -

کند. در آن جا مملکت و جنگاوران پرزور جنگیدن با آسیای میانه ارتش صدهزارنفره کمی می

 موجودند.

 :امپراتور گپش را بُرید

 چه، آنها از عسکران ما هم پرزورترند؟  -

، اما سرفهم رفتن 1چه خیل پچینگ را احساس نموداین سؤال ون من کیم ین چژو از

 نتوانست.

 مجمل جواب داد او. . پرزورتر هم هستند -

و پاسبانان ده  2خواهم. امپراتور چَپَک زدخوب شده است. این جنگاوران پرزور را دیدن می -

نو کرده، کمی به افاقه آورده های آنها را اسیر دَوَنی را درآوردند. صرف نظر از آن که لباس

نمودند. در میان فرغانیان قدبلندان نیز بودند، اما در شان ناشُد و حقیر میبودند، اما همه

 توانستند. یغالمی چنان هم الغر و روح افتاده شده بودند که کسی را هم ترساندن نم

 3زدندر کنار نماند. پَستقاه زده خندیدند. امپراتور هم اهل دربار اسیران را دیدن زمان قاه

 بخشید.لشکرکشِ در گذشته مشهور ین چژو به وی حالوت می

ما را نگاه داشته توانستند؟ « دنیوی یامپراتور» یهمین آدمان نیم سال ارتش صدهزارنفره -

 تر آرید. شیآنها را پ

مان حقیر من با استهزا به غالله داد. ونیپاسبان با نوگ نیزه اسیران را به نزدیک تخت ت

 :ستینگر

 
 گفته شده است یمنف یبا معنا ینگ را احساس کرد: احساس کرد سخنیل پچیچه خمیک 1
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 خین؟، چژانییگوتو چه می !توبه، توبه -

 کارانه خم شد.ساالر تملقسپه

 شان، امپراتور بزرگ. دیگرانشان را از یکدیگر فرق کردن ممکن نیست.ها بهتریناین -

دهند و با له مییفهمید که او را به یگان رفتار نامناسب تچژو جَگات اندخت. وی میین

امپراتور به قراری آمد، که او را لگدکوب کنید. اصول به دست  را نگاه داشت. دشواری خود

 گذارد. ای از خود باقی نمیچژو بهانهچی گفتند، یننقاره

را افالس کردیم و غالمان را به این جا  یزنی؟ به خاطر تو شده ما دربار امپراتوریگپ نم -

ها به ارتش ما مقابل برآمده که همین فرغانه زنی؟ من باور ندارمم، اما تو گپ نمییاآورده

خواهم بینم که آنها یَراق را چه گونه باشند. این را اثبات کن. به هر یک آنها به جنگ درآ. می

 برند؟!یاستفاده م

 :چژو به گوشان خود باور نکردین

 م؟ در همین جا؟یَبه جنگ درآ -

 :امپراتور پیسخند کرد

شمنان گریخته تر در کار، که از دبه تو میدان وسیع !قول نیست؟ ههما به تو مع یخانهسالم -

 توانی و بعد در یگان جای پناه بری. من راضی، در این جا این خیل امکانیت نیست.

 :کردمن روی راست لشکرکش را تحقیر میون

ی و توانرا بس کن، الاقل یک بار نشان ده که تو مرد هستی، خودت جنگیده می 1یمُغَمبِر -

وی از دیگران  ؟ابم. آنی تویف مییشوی. خودم برایت حردر پس محافظان خود روست نمی

 نماید. دیده جسورتر می

 و دوام داد: ار به سوی آذر دراز شدیانگشت امپراتور بدون اخت

 یا شاید به تو آنی این میمون بشره معقول شد؟  -

 ش غجراس زدند. امپراتور دوام داد:هایکند، دندان چژوین یدرباریان خندیدند. رنگ رو

نه، بگذار اوّلی باشد. یَراق خودش انتخاب کرده را به وی دهید. تو هم، ین چژو، یَراق  -

تر میرا افضل یخورخوراک ییا که تو چوبچه …ر. شمشیر، تبرزینه، نیزهیدلخواهت را گ

 .ندندیبکنند، بلکه طعام را چشیده میها جنگ نمیدانی؟ با چوبچه

 

ها باز یگخانهداشتند. سالمشان را میشان شکمکن شدند و با دستاندرباریان از خنده روده

به زور  و چژو از شدت درد و الم قریب بود بیهوش شودین را ندیده بود. یچنین خرسند
 :گفت

 
 کند یچیسرپ یکه با هر بهانه از انجام کار ی: کسمٌغمبِر 1



 آذر استروشنی
 

124 

من لشکرکشم، همچون جنگاور عادی جنگیدن کار من نیست. باز با آدم با  !حضرتیاعل -

 ب عنوآن نداشته و یک غالم مقرری. نامناس

 او الوانج داده گفت: یامپراتور با کراهت دستش را به سو

گری و بهانه گویم. حیلهیکه میبهتو دیگر لشکرکش نیستی، که شدنت را بعد جنگ یکه -

فهمم که چرا تو در دَوَن خودت را نشان ندادی. گپ بسیار و جُستن بس است. اکنون من می
، یر و به جنگ درآ. حاال قسمت تو در دستان تو است. اگر غالم را کُشیراق را گکار کم. یَ

 مانی. اگر مغلوب شوی، از خودت گله کن، همه کار را از نو سر خواهی کرد. لشکرکش می

 

شمشیر راست دست  یچژو آه کشید و قامت راست کرد. به نزد پاسبانان رفت، از دست یکین

توانست. وی با اش را درک کردن نمیآذر هم سخنان شنیده .دار را گرفتدراز و غالف

حرب کند؟ در خود همین جا، در حضور امپراتور؟ در میدان جنگ شمشیر  یلشکرکش چینای

من رد می»کسی آن را استفاده بردن تماماً دیگر.  یرا کار فرمودن دیگر است و برای دلخوش

د، وگرنه هیج گاه به تخت امپراتوری نمیشناس بد نبومن روحون «کنم، هر چه بادا باد!

 د.ینشست. وی فکر آذر را آن سان که با آواز بلند گفته باشد، فهم

 ؟کندهای، یگان کس به این غالم ترجمه نمی -

 :خونسردانه قید کرد ،ایستادشین که دورتر از تخت در بین درباریان میگی

  .داندوی چینی را می -

 :به آذر مراجعت کرد اکنون امپراتور بی واسطه

ف کردم، که یَراق انتخاب کند، تو هم انتخاب یف تو تکلیبه حر !تر. گوش کن، غالمباز خوب -

مُری هم این اسیران هم خودت می ییمانی. اگر نه گوباال شوی، زنده میکن. اگر تو دست

 !دستفرغانه. همراه این میمون

 یشین اُستای اُستروشننمود. گیدلخوش میل ویرکَن یمن تبسم کرد. وی را شکل و شماون

امپراتور فکر  .برد، داخل کرده، انیق به حساب گرفته استکه به دربار می یرانیرا به گروه اس

خالصه و  «شدم.بودند زیباترین آدم در جهان من میاگر همه به این میمون مانند می :»کرد
 «:وییامپراتور دن»کرد حاکم 

شود. برای خودت هم خوب است، از دست جنگاور ن تلفات کالن نمیچندا ،اما اگر مُری -

 تر.ابد. از مرگ آویختن یا تبر جالد دیده خوبیمردن شرف حساب می

  :آذر دودله شد. ویرکَن آهسته پِچرّاس زد

 ، بعد، شاید یگان روز آزاد شوی.یسفید نرسد؟ زنده ماننخاد زورت به همین موی ؟نه نگوی -

 

را انتخاب کرد.  یازدحام جنگاوران رفت. پاسبانان قطار یبه پس برگشت و به سوآذر یکباره 

ونگار باوری نداشت، شمشیر کوتاهی را از یک غالف بیرون وی به سالح هنگامدار و سیر نقش

خانه قدم نهاد. به سوی امپراتور تعظیم سالم یجاکشید، باز دیگری را به دست آورد و به میان
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ات او، که پر از یرا از خود دور اندخت. در ح یچژو هم دودلگین .روی آوردفش یکرد و به حر

ایستاد. و همیشه ک موی مییباشد، نه یک بار و دو بار او در سر های جنگی میسرگذشت

قوتش را به یک جای جمع کرده، این غالم  یشد. نخاد اکنون همهبخت مددگارش می

اد دارد که آهنگر یکه وی جنگاور کسبی نیست و در  ضعیف را از پا افتاند نتواند؟ حال آن

 اش زیاد شد.باشد. و ین چژو نسبت به خود باوریکدام یک شهر آسیایی می-میک

 

آموخت. و از نگاه او، از چه باشد، که ین چژو خود گذراند و میبش را بادقت از نظر مییآذر رق

 لشکرکش پایش به لب گور رسیده،» :ساز از دل گذراندرا ناراحت حس کرد. اُستای کمان

داشت، اما حاال از یادش برآمده است و د یگان وقت وی یَراق را در دست خوب نگاه مییشا

حرکت است و حیات کند. وی خیلی کمدستان خود، تکیه می یبیشتر به فرمان، نه به قوه

ریفان، هر ح «.را به وی مقابل باید گذاشت یچست و چاالک …برد سیری و پری به سرمی

شدند. آذر دستانش را یازانده، ک به دیگری امکان اوّل سرکردن را داده، سرآسیمه نمیی

شمشیرها را قیچی صفت باالی هم گذاشت. ین چژو شمشیر را در تار سر الوانج داده، به 

هایش را وسیع کرده، سر زانو نشسته ک خود را نداد. آذر پاییاُستروشنی امکان پی بردن تاکت

های نمود. وی در مسابقهیدنش را به هر طرف تاب داد. به خود آمده بود، دل پر و آسوده مو ب

اُستروشن محبوبش مهارت خود را با جنگاوران زورترین بارها نشان داده، باری هم از کسی 
با یک  1کردند و حکمان ییمغلوب نشده است. یک روز سه ساعت رسا آنها با خشیتک زورآزما

خشیتک در تمام سغدیان  یجنگ یشان را برابر حساب کردند. حال آن که دالورآواز هر دویَ

خانه بوده نفس به درون گرفته، رفت جنگ یکه به یکه را آدمان در سالم یهمه معلوم بود.

کردند. گر چندی از این پیش آنها از پست زدن لشکرکش ین چژو از طرف مشاهده می

او را داشتند. همینش کم بود که  یغلبه ینون همه آرزوامپراتور به خشم آمده باشند هم، اک

 را مغلوب گرداند. ییکدام یک غالم افالس از آسیای میانه جنگاور چینا
 

شاهوار نشستگاه تخت را محکم داشت و با  یون من به پست خم شد، با دستانش گوشه 

زد، اما آذر خود  سخت پهلوی یین چژو ضربه کرد.حرب را تماشا می یمتاثری هر یک لحظه

گر طرف گرفت، دم شمشیر کمی دورتر از بر رویَش گذشت، اما هیج آسیبی نرساند. یرا به د

گشت و ین چژو او را هیج مغلوب دوم، سوم، به مانند رقاصک ساعت می یاُستروشنی از ضربه

اش را نگاه اند و قوهفهمید که راه دراز و گرسنگی او را سُست کردهتوانست. آذر میکردن نمی

تر گذرد. شمشیرهای پر کناند و بعد به هجوم فعاالنهف را شلیکوشید که حرداشت و میمی

گذاشتند که لشکرکش نزدیک آید. ین زدند و نمیکوتاه در دستان او به هر طرف جوالن می
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کرد که چون باد رویَش را دید. احساس میهای روشن را میچژو در پیش چشمانش حلقه

توانست. وی توکل کرده، گاه به راست و گذرد و هیج به یگان قرار قطعی آمده نمیمیلیسیده 

نارَس بود. به ضم این، بعضاًً وی با یک شمشیر فش دستیزد، اما حرگاه به چپ شمشیر می

چژو گرفت. ینگرداند و زود با شمشیر دیگر روی ین چژورا به نشان میها را زده برمیحمله

کرد، وگرنه خطر تا رفت نزدیک میمی ینینشداشت و عقبسپر به دشواری میها را با ضربه
 شد.

 

درخشیدند. وی بار اوّل با چنین سرخ شد، پیشانی و گردنش از عرق میروی لشکرکش سَپ

دانست. لشکرکش جوشن نداشته ف چُست و چاالک دچار آمد و چه کارکردنش را نمییحر

اش آویزان، حرکت او را محدود نهیدر سر س یهای برنجنشانهن و یباشد هم، کَمزولِ درازِ چرم
آذر دید، که ین  گذاشتند که چون اُستروشنی آزادانه از جایی به جایی جهد.کردند و نمیمی

خواست. زیرا که حالت حاضر لشکرکش از کشد، اما او را کشتن نمیچژو به زور نفس می

 ندارد. یتر زدن هیج معناست، او را باز پست که چنین یحالت غالم دیده بهتر نیست. مادام

تر تاب میکردگی شد. در دستان وی شمشیرها به سرعتمی یتر عملاُستروشنی فعاالنه

شد که عقب روَد، وی با جسارت خود را به پیش انداخت، سر خوردند. ین چژو مجبور می

رهای خود نگاه داشت، آن ن شمشییف را در بیف را نشان گرفته، شمشیر زد. آذر یَراق حریحر

چژو گرفت. شمشیر درخشان به یک طرف را چون با انبر آهنگری پخش کرد و از دستان ین

کِ یبار یمن خود را عقب کشیده، کتفش به گوشههوا خورد و در پای تخت امپراتور افتاد. ون

 :کرده شده برخورد. امپراتور خود به خود نفس راست کرده گفترنگ یِکرس

  چژو سالخورده است و مغلوب کردن او دشواری ندارد.آخر ین !آورحیرت -

کشید. سپر از دستش افتاد و ستاد و به زور نفس مییاین چژو سرش را خم کرده، راست می

 فرش جرنگاس زد. یدر رو

 :امپراتور باز تکرار کرد

 آور! حیرت -

 :آمرانه فریاد زد و  

  !یبینیم. منتزخیر، می -

آور بیرون آمد. از اَفتش معلوم بود اش دهشتبانان امپراتوری جنگاور قدبلند قیافهاز بین پاس

 هایش از زیر لباسش نمایانند.که وی خیلی پرقوت است و موشک

ست. امر یاین غالم را کُش! لشکرکش را مغلوب کرده، آبروی ما را پست زد و سزاوار ترحم ن -

 کرد امپراتور.

 

حرکتِ د، شمشیر دراز را از نیام بیرون آورده ، به سوی آذرِ بیمنتزی با نفرت پیسخند کر

های زیاد را خشم و غضب فراگرفت. وی از عذاب و محرومیت یستاده رفت.اُستروشنیراست ا
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د دست به یدارتر بامدارا شده بود. باز اکنون با جنگاور از خودش چند برابر زورتر و تجربهبی

او را کم  یبه حیات داشته یت، حالت غالمی متانت و ارادهخواسگریبان شود. اما مردن نمی

اش هم باال گرفت، بگذار در قسمتش مردن باشد، اما یَراق به ینکرده بود. حس خودپرست

خانه وضعیَت از نو کنان بایَد بمرد، نه همچون گوسفند زیر کارد قصاب. در سالمدست، مقابله

خواستند، که یودتر مغلوب شدن غالم سرکش را متیز و تند شد. اکنون درباریان هر چه ز

منتزی خودباور و پلید  ییجرات با آدمان بهترین امپراتوری مقابله نشان دادن را کرد و به توانا

شود. دانستند که عاقبت چه میکردند و نمیخداها التجا می یباور داشتند. غالمان به همه

برآرد؟ و اگر آذر آنها را نمی ییید و فرمان قتل تعجلآا قهر امپراتور نمییاگر آذر مظفر شود، آ

را کُشند، آنها را نجات انتظار است؟ و آنها همه را از تقدیر دانستند که گاه به آنها مهربان بود، 

 داد.اساس نشان میبی یرحمگاه بی
  

یکه جنگ یکه به  یآذر یک شمشیر را از خود دور انداخت، از فرش سپر را برداشت و آماده

آورش آن است که اگر ویرکَن را به حساب نگیریم، در تاالر فقط یک آدم، شد. تعجب

خواست که اُستروشنی غلبه کند. این لشکرکش ین چژو، طرفدار بود. لشکرکش بسیار می

 1ناپذیر است و به وی بای دادنها حقیقتا هم مغلوبمعنای آن را داشت، که وی در محاربه
ف دیگر، منتزی گاوزور است و به طور حقّانی جنگاورِ بهترینِ امپراتوری عیب نیست. اما از طر

شمشیر بزرگ در دستان منتزی  رود و تا به حال هیج گاه شکست نخورده است.به حساب می

ف نامعلوم و سستش پنهان یکرد. پاسبان نفرت خود را نسبت به حرهمچون پر قاقو بازی می

غلک داده، از یک طرف وه به سرش فرو رفت. آذر چپهای غیالن ککرد و همچون سنگنمی

فهمید که دور و دراز به آنها کرد و میها حمایت میپرید، خود را از ضربهبه طرف دیگر می

تواند. یگان نیرنگی را به کار بردن الزم است. شاید مخالف خودخواه به دام یتاب آورده نم

ا سپرگرداند. قریب بود که سپر از دستش پریده های منتزی را با سه بار وی ضربهیافتد. دو 

به یاد اُستروشنی رسید که وقتی  نهایت سخت بودند.های پاسبان امپراتور بیرود، ضربه

آموزاند. پدر داد همزمان با کمان معامله کردن را نیز میرا یاد می یسازپدرش به وی کمان

 گفت: می

افتاده شود، خود را گم نکن، روحها بسیار میحادثه اگر دشمن از تو پرزورتر باشد، این گونه -

 یشوی و بعد از طنطنهم مییف سست خود را مقابل گذار، وانمود کن که تسلینشو، به حر

 وی استفاده بر.

پا منتزی تاب خورد، خود را به سویَش اندخت و وانمود کرد که پیش ینوبت یآذر از حمله

ای موازنتش را کُشاد و به نظر چنین نمود که گویا لحظه خورد. سپری را دور افکند و رویَش

 
 بای دادن: باختن. باخت دادن. دل بای دادن: دل باختن. سِرّ بای دادن: باختن یا برمال کردن سِرّ 1
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سخت زد که اگر به کتف  یرا گم کرده است. منتزی مظفرانه نعره کشید و چنان ضربه

کشی غلت داد، منتزی از کوالجکرد. اما آذر چپرسید، او را دو بولک برابر میاُستروشنی می

د و شکست. آذر به پیش تاخت، با سپر به خودداری کرده نتوانسته، شمشیرش به فرش برخور

ای به پیش پای اُستروشنی افتاد. آذر به کنار سر پاسبان فرو آورد. وی کالویده، چون خلته

جنگ یکه به یکه مات و مبهوت شده  یخانه از نتیجهست. همه در سالمیرفت، به چارسو نگر
ه است. بعد در وظیفهبودند. مغلوب کردن لشکرکش گپی نیست. لشکرکش الکی سالخورد

کار کرده، یَراق داشتن را ممکن فراموش کرده باشد. اما منتزی را همچون  ییفرماهای فرمان

 یید. نخاد ارتش چینایغونجراق کردن و از پا افتادن در تفکر نمییَب داده، بییکودک فر

لوب سر و لباس جنگی نداشته آن را مغ 1جمُروقیچنان هم ضعیف باشد، که کدام یک م

 گرداند. 
 

اسیران فرغانه و همراه آنها ویرکَن نیز از هیجان قریب بود فریاد زنند. بگذار اکنون آنها را 

 یعال یبولک کنند، آنها در این ساعت به همه چیز تیار بودند. این لحظهکُشند، بگذار بولک

چژو شکرکش یننگاه آذر به ل نان قدرتمند بود.یغالمان حقیر و المکان بر خواجه یطنطنه

چژو به سوی او خیرخواهانه میکراهت نبود. ین یبرخورد و با حیرت دید که در چشمان و

خود اُستروشنی، مغلوبیَت لشکرکش  یست و حتّا در لبانش تبسم پیدا گردید. با غلبهینگر

کشیده را در مملکت دور دست دَوَن تالفی نمود. مادامی که یک غالم الغر و اذیت یچینای

را به آسانی مغلوب کرده، پس « یدنیو یامپراتور»حاکم  یمند مملکت، ایرکهگاور شهرتجن

رکی یایرشی چه گونه باشد؟ و ین چژو از اُستروشنی برای متانت، ز یقوه محافظان آزاد قلعه

ست و یگان نشانه از ینگرکُشاد آذر می یدار بود. وی به چهرهاش صمیمانه منتنساریو جان

آدم راست دل و راست  یتوانست. این چهرهاامیدی و حسیّات ناشایسته را دیده نمیعیاری، ن

و راه فریب و نیرنگ عادت نکرده است. و لشکرکش از فکر گذراند که  یقولی بود که به کذاب

پاسبان  شکند.ساز را شکسته نتوانسته است و در آینده نیز نمیاُستای کمان یغالمی اراده

ست. وی تیار بود جنگ را یکالویده به اطراف نگراز جایَش خیست و کالویده امپراتور به زور

های شمشیر ای روی داده است. وی گاه به شکست پارهفهمید که چه حادثهدوام دهد و نمی

سته، فرمان منیآلود نگرستاده با چشمان خون خونیدر روی فرش خوابیده، گاه به آذر آرام ا

من با کراهت دستانش را جنباند، ود. و فرمان هم صادر شود. ونبعد حاکم خود را منتظر ب

 خانه به در رفتند.پاسبانان تاخته آمده، منتزی کَرَنگ را داشتند و از سالم
 

روی  یک تار عصب بدن او از شدت واقعهینمود. در اصل باشد، هر آذر فقط ظاهراً آرام می

 یابلهانه یل مانده بود، اگر خودباوریسر قفهمید که حیاتش در زد. وی میداده نامنظم می

 
 دیایکه به نظر ن یزیا چی یر. کسی( نظرناگیجمُروق: )ترکیم 1
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شد. ناگهان تمام داشت، تار عمر اُستروشنی کنده میبود و الاقل کمی فرصت میمنتزی نمی

خنکی فراگرفت. در ظرف یک ماه غم و اندوه زیادی را از سر گذراند، که در وجود او را دل

شواز یسردانه پای که باشد، آن را خونهتمام عمر از سر نگذرانده است. و قرار امپراتور چه گون

امپراتور ون من سر تا به پا  شد.کننده زودتر تمام میخواهد گرفت. کاشکی این انتظار خسته

اش را ندیده است. نخاد همین غالم نظرناگیر به هیَجان آمده بود. وی هیج گاه این خیل

افتد، امپراتور به وی تّا فیل از پا میاش حرا، که با یک ضربه دار را، همان منتزیمنتزی آوازه

پنداشت، مغلوب نماید!این به عقل کس نمیشجاعت و مردانگی می یکرد و نمونهفخر می

کار نیست؟ اگر یک شد که لشکرکش ین چژو در مغلوبیَت خود چندان گنهمعلوم می د!یغنج

آنها در  یشود اگر همهیغالم از دَوَن آورده شده این خیل زور و چاالک باشد، آن گاه چه م

 یخین از روی حسد و با مقصد به وظیفهک ارتش جمع آیند؟ شاید چژانیک قشون، در ی

 صاحب شدن به لشکرکش تهمت کرده باشد؟
 

من از روز به تخت امپراتوری نشستن دست و پا خورد. به که باور کند، به که تکیه بار اوّل ون

ناپذیر کاری بوده است، قوه و شکستین در اصل دسیسهخساالر چژانبایَد کرد؟ صداقت سپه

اگر ین چژو را  منتزی باشد، نه ارزنده برآمد و معلوم شد که وی کله ندارد. به کدام قرار آید؟
ساالر را در سفید کند، چنین معنا دارد، که امپراتور به قول خود وفادار نیست. نَوکَک، وی سپه

دارد؟ نه، اش نگاه میفهینده کرد، اکنون باز او را در وظهمین تاالر، در پیش چشم همه شرم

را به احوال « یدنیو یامپراتور»این خیل ممکن نه. غالم لعنتی، برای آن که نمُرَد، حاکم 

فرسا جسترا از این وضعیَت طاقت یناگوار گذاشت و اکنون او مجبور است راه پرمشقت رهای

ست. امپراتور باید همیشه به گپ خود یرگشتن الزم نوجو نماید. به هرحال از نیّت پیشتره ب

حاکمیَت را نه  یو دودلگی تاحال آبرو یوفادار باشد، اگر آن پسند فقرا نشود هم. بی جرات

اش را به پیش من قامتش را راست کرد و وجاهت متکبرانه گرفت. ریش غولیون اند.افزوده

ه همه چشم وگوش شده، نگران سخنان او سر داد و ابروانش را جنباند. به سوی تابعانش، ک

 بودند، نگاه اندخت.

عالی مقام به مملکت دَوَن برای آن  ید-من، امپراتور وو یتو را پیش گذشته !ین چژو -

شان را دراز را آوری، که حیات صاحبان مملکت« اسپان آسمانی»فرستاده بود که از آن جا 

دست نه درآوردی، بلکه قلعه را هم گرفته  های غلتی را بهکنند. تو نه تنها ارغومقمی

، ید-و هنگام بازگشت نیم جنگاوران و قسم زیاد غالمان را گم کردی. امپراتور وو ینتوانست
تو را معین کرده بود و قدرت بیکار کردن آن را ندارم.  یدر صورت اجرا نکردن فرمان، جزا

که تو همچون جنگاور عادی بایست توانم. میسخت را کمی سبک کرده می یفقط این جزا

های دیرین تو را به انابت ما رَوی. اما سن و سال و خدمت یدورترین امپراتور یبه نقطه

ها را کنم. شکست خوردن تو هونن میییگرفته، تو را در سرحد غرب مملکت سردار دسته تع
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مکان نیست و نابود االیداری و حتیشیردل کرد و آنها باز به خاک ما درآمدند. آنها را نگاه م

 خانه.جرنگاس زد آواز امپراتور در سالم !کُنیمی
 

چژو امر امپراتور را با سر خم گوش کرد. در اصل این امر اعالن حکم کُش، با کمی به ین

ها به مانند در خرد بازداشتن راه اردوهای دهشتناک هون یتاخیر اندختن بود. با دسته

خین تبسم سپهساالر چژان یدر چهره ناپذیر بود.امکان ینوشیدن آب دریا خوانخ ییتنها

 یآید تا که جاغالبیّت بازی کرد. دشمنش تارومار گردیده، باز یک زور دیگر زدن الزم می

باز را به من عیّار و دسیسهامپراتور ون یبعدهدلخواه لشکرکش نصیبش شود. اما سخنان من

 :دهشت انداختند

اش را بهر تخت امپراتوری بودن خود را اثبات کرد. وی آمادگیچژان خین خدمتگار صادق  -
دهیم. در امپراتوری آرامی غرضانه نشان داد. ما به این بهای بلند میخدمت صادقانه و بی

بردارند، مال و ملک ثروتمندان را به یَغما میزمین آشوب مینیست. غالمان و کشاورزان بی

دهم که دسته خین سفارش میبر ما لبریز شد. به چژانص یکشند. کاسهبرند و آنها را می

 جنگاوران را سرداری نماید و به نیست و نابود کردن آشوبگران مشغول شود.

آرام و درآمدناکی را در  یدار بود. وی وظیفهمخصوص امپراتور چشم یخین به مهربانچژان

را باشد، دیگران می نیدربار آرزو داشت که کارش فقط فرمان دادن است و بس. عرق جب

باشد. از همه پیش، مُردنِ خودش قدر میریزند. پخش کردن آشوب غالمان کار خطرناک و بی

مقابل برآمدن ممکن نیست. و چژان « دنیوی یامپراتور»حاکم  یامکان دارد. اما به اراده

 :من عالوه کردخین خود را خرسند نشان داده، رسم تعظیم به جا آورد. ون

کار دیگر نیست. نه، بگذار همراه ین  یشود، وی ارزندهتو می یدسته یجنگاور عاد منتزی -

 چژو به سرحد غربی رود. 

 

محدود کردن  یامپراتور به فکر فرو رفت. به تخت نشسته، درباره .از وجه غالم و دیگران باشد

ل نه زیادتر از سه حاانهیداری فرمان اولین برآورد. اکنون ثروتمندان صد غالم، آدمان مغالم

داران کالن ضدیَت کالن به عمل برآورد. به توانند. این فرمان در میان زمینغالم داشته می

داران دولتی خیلی زیاد منصب 1یخورآدمان ساخته خریدن غالمان سر شد، پاره یواسطه

ید نکنانده من مجبور شد که فرمانش را بیکار کند. بهانه پیش آورد که غالم را او تولشد. ون

  :رد. امپراتور به آذر رو آوردیکند. بگذار چه خیلی که بود، ماندن گاست و او منع نمی

برای چه شما در دَوَن با ارتش سخت مقابلت کردید؟ به هیئت مملکت بزرگ  !بگوی، غالم -
 ست؟یداخل شدن مگر شرف ن

 
 خواریخوری: رشوهپاره: رشوه. پاره 1
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فهماند  ییه امپراتور چیناکرد. چه خیل باُستروشنی سؤال را فهمید، اما در جوابش شتاب نمی

این آزادی است؟ برای فهمیدن این با طناب غالمی گشتن، در ، ترین در جهانکه شرفِ عالی

ن یاما اگر ا .روی الی خنک بار وزنین کشاندن، به درد جانکاه قمچین تاب آوردن الزم است

 چیده گفت: شود و آذر سخنان را چیده، امپراتور غضبناک مییخیل گوی

چیزی را نمی« دنیوی یامپراتور» یرا حفظ نمودن عادت خلق من است. ما درباره یادآز -

کردیم، به م، برای همین هم با اجنبیان مبارزه بردیم. اگر ما با شما داد و گرفت مییدانست

 .گرفتیمتر پیشواز میم، آن گاه جنگاوران شما را دیگر خیلیشدهای یکدیگر مهمان میخانه

 :م کردیهمیمن ناباورانه ه امپراتور ون

توانی. این گونه . این چنین سالح را خوب کار فرمود مییینماتو چندان هم ساده نمی -

اند. او و اسیران در این جا بوده را غالمان دولتی کنید. آدمان برای مملکت ما خطرناک

 شید.خواهشمندان فرو یمانده را به بازار غالمان برده، به همهیفرغانیان باق

فحل و دستان درازش به وی معقول شده بودند،  یمایامپراتور نگاهش را به ویرکَن، که س

خانه م کرد و با اشاره امر کرد، که اسیران را از سالمیهمیبازداشت، بار دیگر به طرز نامعلوم ه

 برند.

 

 

 

 

 

٢٩. 

-ت. او و صدها اوآور بوده اسآذر تنها اکنون فهمید که حیات غالمی چه قدر وزنین و اذیت

قمچین صبح بر وقت از روی فرش سخت خیزانده،  یمستمندان بدبخت را با ضربه 1برین

نارس بردند. آنها به مساحت چشمهای امپراتوری برای کار میزبان به باغهمچون حیوان بی

کندند، جویبارها را کردند. غالمان زمین میصف کشیده، به نگاه و بین کنج و کنار سر می

های میوه را، که ها نهالبریدند و در دامن کوههای خشک درختان را میکردند، شاخهتازه می

ک روز فقط یکردند و در از صبح تا شام محنت می نشاندند.از مملکت دَوَن آورده بودند، می

گردید و حضور میشان بیخوردند، که از آن دائما دلتند و تیز می یک بار خوراک رستنگی

گذاشتند که با یکدیگر آمیختند و نمیغالمان را دائما به هم می درآمد.هایشان به درد میروده

گپ زنند. آذر و ویرکَن در بین اسیران کدام یک مملکت بیگانه افتاده ماندند. زبان آنها را نمی

ای بیهزمستان عذاب آنها را زیاد کرد. صحراها و باغ زدند.فهمیدند و با ایما و اشاره گپ می

 
 برین: مانند اومانند. اون: یبر 1
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کردند، سردیی ی، که شبانه غالمان خواب م2هاغوث برف پوشیده شدند. در قوره 1کنار با قبط

کرده را با زاغشدند تا که زمین یَخفرما بود و آنها رسیدن روز را انتظار میشکن حکمطاقت

لیده اش را ماوزنین کنده، کمی گرم شوند. ویرکَن دستان از سردی کبود شده 3نول یا مِسران

 :کردغرغر می

مان میتر شده است، جانبینی که هوا گرمآن وقت می .آیدگان وقت بهار مییاز دو سر  -
شوند، آفتاب بارد، این چنین روزهای گرم نیز میبرف می! تروطن ما دیگر خیل یهوا .دیَدرآ

  .کُنیمی 4نَبنی و غَینشکند. در تگ دیوار میبرآید و با نورهای خود آدم را نوازش میمی

ها گلخن افروختن ممکن نبود. غالم بایَد آوازش گرفت و اشک چشمانش را پاک کرد. در باغ

او چنین  یاند و سرنوشت زمینآسمانی او را برای همین آفریده یهادم نگرفته کار کند، قوه

نها از کرد که دائماً آهای کالن غالمان خوف برده، طلب میمن از آشوبامپراتور ون است.

زنان کردن و بلوا برداشتن را به جایی کوچانده شوند، تا که امکانات با یکدیگر گپ ییجا

ها ها کار کردند و همین که هوا گرم شد و برفآذر و ویرکَن تا بهاران در باغ نداشته باشند.

مان آب شدند، غالمان دولتی را به ساختمان دیوار بزرگ سَفربَر نمودند. آذر این گونه ساخت

دوستی و مهارت پرحشمت را پیش از این ندیده بود و از تحت دل به وجد آمده، به محنت

 تن داد. ییمردم چینا
 

کرد. وی هزاران فرسنگ درازی داشت، های کوچیان حفظ میدیوار بزرگ مملکت را از حمله

کرد. ارهآمد میودواسپه آزادانه رفت یاش به قد پنج مرد برابر بود و در باالیش گردونهیبلند

داشتند. از ن نگاه مییهای بلند آنها محافظان را از تیر دشمنان امشان و قُبهیهاها با روزنه

نمود. این عکاس می 5های محل را به پُرّگیوار بزرگ منظرهیآور آن بود که دهمه تعجب

ها برخورد میلهبرآمدند یا با قها میفروآمدند، گاه به پشت کوهها گاه به نشیبی میمنظره

کُنی، که دیروزکک ساخته کردند. دیوار سدها سال پیش برداشته شده باشد هم، گمان می

سنگ و  یناپذیر است. آذر آن را با دستان لمس کرده دید، سردشده است و شکست

حد و کنار بودند و به مانند مورچگان غالمان در این جا بی اش را احساس نمود.یمضبوط

ها را سنگدادند. تختهرده، ساختمان این انشائات بزرگ مدافعوی را ادامه میجنب و جول ک

شد. خواباندند و دیوار متر به متر بلند میکافتند، الی انداوه میکرسی میکردند، تهلیس می

 
 هیقبط: طبقه. ال 1
 برند.قوره: کوره. خُمدان. آتشدانی که در زمان جنگ برای زندان به کار می 2
کِش که از جنس مس است و برای زیر و رو کردن سنگزار یا زمین یخ زده به کار میمِسران: ابزاری مانند شن 3

 رود. 
 یا غَنَویدنغَنَب: چُرت. خواب. از مصدر غنودن  4
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اند، بلکه باز برای آن که دائماً نمود که از روی وجدان ساختهآن نه برای آن مستحکم می

گذاشتند که از تاثیر وقت و باد و باران ویران شود. آذر هنگام ستادند و نمییاتعمیر کرده می

را یاد گرفت. دستان وی دائماً بریدگی و پرآبله،  یتراشدیوارسازی کسب دشوار سنگ

ری کافته بودند، جَغالمان در غارهای چُقور، که در  آلود بودند.چشمانش از غبار سنگ اشک

پر از آب شدند و اکثر وقت غارها بهاری به منزل آنها جاری می هایخوابیدند. بارانمی

مملکت  یهای دائمی باعث بدبختسیل آوردند.رون مییگردیده، جسد مردگان را از آن جا ب

ها، بُرد، بعضاًً دیهیگردیدند. دریا خوانخی لب زده، صحراها و مَرغزاران را به کام خود فرو ممی

راندند، تا که بندهای دریا می 1کرد. غالمان را به پایانابو نابود میآدمان و حیوانات را نیست 

 آب را برقرار نمایند.

 

پر از درد و  یکنواخت، زندگیتر و آخر وقتبی یگذشتند و به سلسلهروزها از پس روزها می

د دهشتناک و تلخ خود هیج امی یکرد و از زندگآذر سَرَم و دِلَم کار می پیوستند.غم را می

بُرد بدتر نخواهد شود. اما معلوم کرد از حیاتی که حاال به سر میبهی نداشت. وی گمان می

 یاو و ویرکَن را به وظیفه شدند.بار میفاجعه یهایشد که در چنین وضعیَت هم دقیقه

ان ها را با گردونه آورده، با تور به پایسنگانتهای دیوار تخته یبارفرآری گذراندند. به قسم باال

ها در باالی سنگتخته یده، بعد باالی هم چیدند. طور نوبتیسر دادند. در این جا آنها را تراش
سر غالمان آویزان شد. آذر و ویرکَن به قبول آن آماده گردیدند، ناگاه ویرکَن دید که حلقه

له یتریسمان به غیژیدن درآمدند. وی فریادزنان آگاه کرد و با تمام قوت آذر را  یهای کهنه

د. خود ویرکَن باشد، فرصت یزمین نمناک افت یده رفت و در رویداد. آذر دو متر دورتر پر

های وزنین به سرش فرو رفتند. وقتی که آذر به سنگنیافت، که گریزد. تور کنده شد و تخته

ها را چیدند، اُستای اُستروشنی الکی زنده نبود. ویرکَن پارهخود آمده و غالمان دیگر سنگ

کرده بودند. ناظران تاخته آمده، با  2ها او را تلقانشد. سنگیجان شناخته نمآلود و بینخو

کاری کرده، به یک طرف راندند. ناظر کالن به غالمان در افتادند. آنها را قمچین ییگودشنام

 :فریاد زد

ید و دیوار را د؟ این الشه را به جری اندازیگیری را یافتها! وقت دمکار شوید، حیوان یاز پ –

 دوام دهید. 

ها پوشاندند و به آذر و باز یک غالم دیگر جسد ابگار ویرکَن را به کنار برده، رویَش را با خلته

 ها درآمدند.پارهجمع آوردن سنگ

 

 
 نییان = پاین رفته باشد. پاییکه آب پا ییاناب: جایپا 1
 ر و رویر و زبر. زیتلقان: ز 2
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گاه او بود، حاال که او نیست، زندگی برای . ویرکَن تکیه1ساز از دنیا خنک شددل اُستای کمان

سپارد، کی فروآمد، دوستش را به خاک میید. وی عهد کرد همین که تارندار یآذر هیج معنای

پرتابد. وی احساسات وقت و فضا را گم کرد، کار و حرکتش تگ میبی یبعد خودش را به جر

ن به پشتش فرو آورد، یهم سست بود. هنگ و منگ کار کردنِ او را دیده، ناظر دوباره با قمچ

ها پنهان شد و در آخر روز، هنگامی که آفتاب در پس کوه اما او حتّا درد را هم حس نکرد.
کی فروآمد، کسی دستش را به کتف آذر گذاشت. آذر سرش را برداشت و غالم یها تاروادی

گپ کرد، گاهگاه هماُستروشنی کار می یچن همیشه در پهلومیچن را دید. سسیم ییچینا

آور ر و طاقتیکش، چندچن زحمتیمرساند. سپیدا شد، یاری می یشد و اگر حاجتهم می

ناکش دقت آذر را زود به خود جلب کرد. غالمی هنوز او را به کُشاد و افاده یبود و با چهره

ای به چشمان آذر نگاه کرد، بعد دستش را به چن لحظهمغز تبدیل نداده بود. سیمحیوان بی

کند و ی همدردی بیان میچن به وساز فهمید، که سیمسوی او دراز نمود. اُستای کمان

شب ویرکَن را گور  یاست. اُستروشنی این دوستی را پذیرفت. آنها بی وقت یدوست شدن

سون را نیز به خاک سپرده کی جسد گلیکردند. به یاد آذر رسید که عیناَ همین خیل در تار

است؟ از  ش برایش نزدیکیها در پیش او را انتظارند، آیا ساعت آسایبود، باز چه قدر قربان

سیمچن الق و پر خود  چشمانش اشک حسرت جاری شد و بار وزنین غم به دلش فشار آورد.

کردند و ه کار مییرا به غار آذر آورده و جای ویرکَن مرحوم را گرفت. اکنون آنها یَکجا

دار بود، که برایش دوست نو را رساند و او را نگذاشت که به مانند رش منتیاُستروشنی از تقد

 ل نازک شکند.نها
  

ها، بعد تناول قوت الیَموت، آنها دور و دراز در لب غار نشسته، با آواز پست صحبت بیگاهی

های دانستگی شد و اکنون جملهتر میرا خوب ییچن آذر زبان چیناکردند. به طفیل سیممی

خرد شده دار چن غالم مادرزاد نبود. پدر وی منصبسیم توانست.ب داده مییمرکب را هم ترت

کرد و به پسرش معلومات خوب داده بود. اما بعدتر جایَش را گم کرده، مجبور شد خدمت می

 داری به غالمی بردند.له را برای قرضیعا یگذرد. در نتیجه قشاق شد و همه یکه به کشاورز

ور آهای شوقمملکتی که تقدیر او را به آنجا آورده است، بسیار نقل یچن دربارهآذر از سیم

 شنید. 

ه، دوست نو اُستروشنی با آهنگ خوش موزونانه سرش را از یک طرف به طرف دیگر گرداند

 :گفت

بخت در دوام عصرهای زیاد انکشاف یافته، ترقی کرده است، لشکرکشان نیک یدولت چینای -

های نو بسیار را تصرف نمودند، در سر تا سر مملکت جویبارها را و سدهای آب بر پا زمین

 
 ا دلسرد شدیا خنک شد: از دنیدلش از دن 1
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دادند. سودا در مملکت اوج گرفت، ه شدند، صحراها سرسبز گردیده، حاصل فراوان میکرد

 ییرفتند. دولت چیناهای دیگر میبها به مملکتهای قیمتهای مالتاجران جسور با کاروان

غرق ناز و نعمت شد. اما احوال غالمان و  یپیش رفت، بای گردیده، اعیان و اشراف چینای

 انگیزتر گردید. تر، غمآنها وزنین یی هم بهتر نشد. برعکس، زندگهای آزاد کمجمعیَت

 : آذر از سخنان محزونانه سیمچن متأثر شده پرسید

 نخاد یگان امید نباشد؟  -

 :تبسم کرد و گپش را دوام دادچن نیممیس

ساندن م که یاری رسانند، اما آنها به یاری ریکنمان باور داریم، دعا میما به ارواح گذشتگان -

کِشت  یکنندههای خرابکنند. ما سرودی داریم که در آن استثمارگران به موششتاب نمی

 هستند: ییهااند. در آن سرود چنین مصرعمانند کرده شده

 رویمما شما را ترک کرده می

 بر دیار دیگر بخت و امید.

ن هم نشاید، تا آن را دارد که حاجت دعا کردن نیست و به کسی چشم امید دوخت یاین معنا

 م.ییوجو نماکه او آید و احوال ما را به گرداند. باید خود ما راه دیار بخت و امید را جست

 :آذر با دودلگی پرسید

  به فکر تو چنین راه هست؟ -

 :چن با دل پر جواب دادسیم

 !فقط شتاب نکن. صبور باش .دانندهم هستند که درکجا بودن این راه را می یهست. آدمان -

 آید. وقت و ساعتش می

 اُستروشنی به دوست نو خود باور کرد.

 

٣٠. 

ها رنگ پهن کرد. باغ« امپراتوری دنیوی»ها و صحراهای خود را به کوه یهای رنگبهار گلیم

های دیوار بزرگ وزیده، از آن شهادت م فارَم قدقد پیچ و تابیسفید و گل آبی گرفتند و نس

ها را که در آسمان سفید برف یای زمستان پس سر شد.کبودهیداد که زمان دشوار سردمی

ها با تاثیر گرمی آفتاب به رقت آمده، به تر کرد. پرندهاند، تیرهتیز خوابیدههای نوگقله

بلند گردیدند. همین خیل آفریده شده است انسان، و پرواز درآمدند و غالمان روح یسرودخوان

های بهترین امید مید هم، با رسیدن بهار به دیگرگونیناک باشموجودیَت او هر چه قدر الم

 بندد.

 ست خندید:یچن باری به روی آذر نگرسیم
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ت هم جُلهُندی. بهار یَها، لباس1. موی سر ماندییاتو به یک ارواح افسانوی ما مانند شده -

 ات را برگردانم.یآدم یآمده است. بیا، به تو قیافه

کارانه د. با دستش تیزی آن را پلماسیده دید و سرش را تصدیقوی کارد را با قیراق تیز کر

 آمیز گفت:جنباند. موی سر دوستش را پست کرد، موی لب و ریش کوتاه ماند و شوخی

 قشالق خواستگار فرستادن ممکن. یاکنون به همسایه -

شتره نام پی یبالآذر عکس خود را در روی آب دیده، به چشمانش باور نکرد. در نگاهش از فارغ

هایَش دونگ برآمده است، چشمانش و نشانه نیست. طرح رویَش پست و بلند شده است، گونه

اش برجا مانده را دیده است، اما اراده یادیما آدمی بود که غم و اندوه زیفرو رفتند. این س

 است.
 

خراطی ها وقتی فهمیدند که اُستروشنی هنر یساختند. چینایچن دیگر دیوار نمیآذر و سیم

ن کردند. آنها ییچی او تعسیمچنرا یار دم»آهنگری گذراندند، اما  یداند، او را به کورهرا می

کردند، بیل و کلندها را چرخ میها را تعمیر مینولهای کج و شکسته و زاغروز دراز مسران

و سنگ نمودند. این کار نسبت به تراشیدن تختهگرداندند و عموماً خود را خوب حس می

گی شدند. گرفتهآنها مزد عالوگی نیز می تر بود.چندین متری آسان یبرداشتن آنها به بلند

کناندند یا برای خود را تعمیر می یهای اطراف به اُستاخانه آمده، آالت کار بابادهقانان دیه

سخنان  دادند.فرمودند و در عوضش غله، سبزوات و حتّا کبودی میخانه اسباب و انجامی می

چن در بابت خواستگاری اساس داشتند. در همسایگی آنها، در همین گونه یک غار زن سیم

کرد. شوهر او دو سال پیش با کاروان به سفرراه یوی همراه دو کودک زندگی میجوان سون

ها ناپدید شدن کاروانیان حادثه مقرری شده مانده بزرگ ابریشم رفت، دیگر برنگشت. آن وقت

کردند، آدمان را به غالمی میافتادند، غارت میبه کاروانیان درمی یدشتان یبود. کوچمنچ

زن جوان به  ب شده باشد.یرا نیز همین گونه قسمت نص ییوفروختند. شاید شوهر سون

هایَشان را آورد، ریشههای شفابخش را جمع میها گیاههای سخت طاقت کرد. از کوهمحتّاجی

اش را روانده بود، داد. قشاقی او را پیر کرده، مالحت زنانهیاش مجوشانده، به کودکان گرسنه

اش چنان هم تغییر یافته بود که رحم آذر آمد. احوال سون یوی از غالمان هم بدتر بود. قیافه

شوهر سون یوی هم »سون در حیرت گذاشت: قسمت زن جوان با قسمت گل یآذر را مانند

 «احتیاج داشت. یانسان ینیز به سرنوشت عاددر راه بزرگ ابریشم قربان شد و خود او 

 

آرند، به آنها خوراک پزد و او که دهقانان می یوارچن مصلحت داد که زن جوان از آذوقهسیم
راضی شد. امکانیت پیدا شد که هم خودش خوراک خورد و هم کودکانش را  یبا خرسند

داشت، را تازه نگاه می به زودی سون یوی در غار دوستان آدم خودی شد. وی غار سیرکند.
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نعمتانش بعد کرد که صاحبشست، از تحت دل کوشش میهای آذر و دوست او را میلباس

 یکردهگی شد و آذر جذابهای دراز محنت وزنین به خوبی دم گیرند. وی حتّا تبسم میساعت

 :سیمچن گفت ،او را پی برد. باری هنگام خوراک شام یچهره

 . ما به تو حُسن توجه داردکدبانوی  !چه دانیمی -

  :آذر تماماً در حیرت ماند

 توانند؟چه گونه حسیّات داشته می 1بغلبه راستی؟ غالم و کم -

 :کرد یسیمچن ریشخند

گرسنگی و ناداری فقط  !توانند؟ نه، دادرها دوست داشته میکُنی که فقط بایتو گمان می -

 کند.یکوشش در گلخن دقت دیگران گرم شدن را بیشتر م

 :آذر.اظهار شُبهه کرد

  .شدیاصالً تو باید به وی معقول می -

 نُمایند.های خودمان دیده بهتر میهای خارجی همیشه در نظر ما از مالداند؟ مالکه می -

اُستروشنی شوخی دوستش را ناشنیده گرفت و احتمال دارد آن را هیج گاه به خاطر نمی

 داد.نمی آورد، اگر بدبختی با خود او روی

تازه  یشار از اُستاخانه بیرون آمد، تا که از هواتفسیده، با روی سرخ و عرق یوی در سر کوره

وزد. تن آذر یَکباره به لرزه درآمد ها شمال سرد میشد و از جانب کوهرد. روز آخر میینفس گ

داد، گاه از ب میو او خود را زود به درون خانه فقیرانه گرفت. شبانه خوابش نبُرد. تشنگی عذا

گه خیسته نتوانست. ناظر به آهنگرِ یروزی از جاخورد. پگاهیسوخت، گاه خنک میحرارت می

 سردانه به دوست او امر کرد: در بیهوشی هذیان گفته نگاه کرده، خون

 مُرد. تو زود به آهنگرخانه رو.وی می -

 

ه ینان غالمان سالمت الزم اند، چن مجبور بود که دوست بیمارش را تنها گذارد. به خواجسیم

آهسته به خود آمد. وی در اُستروشنی آهسته ستاده برای آنها هیج قیمتی ندارد.یغالم مُرده ا

چراغ دائماً در نزد خود سون  یپلته یدرآمد، یا نورخیرهروز که به غار می یتیره ییروشنا

های شفابخش را میگیاه یرهیاو ش یدید. سون یوی به گلوحرکت نشسته را مییوی بی

رفته باشد؟ وی کی خواب می» کرد.اش را عوض میهای تر پیشانهداد، لتهریخت، خوراک می

روزی رسید که « شد.گذراند او و باز بیهوش میکند؟ از دل میبه فرزندانش که پرستاری می

ر نگاه کرد. وی غا یاُستروشنی چشمانش را کُشاد و دور و دراز به شفت گُمبَذ شکل و کنده
-یوی خرسند شد و آذر به سویَش تبسم کرد. بیگاهی سیمابد. سونیحس نمود که شفا می
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دار باشد که از مرگ نجاتش داد. آذر چن به اُستروشنی گفت که وی باید از زن جوان منت

اش بوسید. زن خجالت کشیده، یوی را داشته، به خودش جفس کرد و از رخسارهدست سون

 بیرون برآمد. گریخت به

 

ها های تر و تازه پیدا شدند. آنها را زن جوان از کوهدوستان گل یاز همان روز در منزل فقرانه

های یچن با دلِ ناخواهم با کهنه کاالآورد. بعد چند روز سیمچیده می یهای شفایهمراه گیاه

شد، شبها را همراه آذر یوی باخوابید، سونخود به غار زن جوان کوچید. وی با فرزندان زن می

گرگون کرد. ترس و هرس و کنارهیکرد. احساسات یَکباره پیدا شده زن را تماماً دروز می

گذشت. آذر کوشش ری از دلش دور شد، جوان دوباره زنده شد. هر نفسش با خرسندی مییگ

ما در هر کرد که حیات زن جوان را سبکتر گرداند. وی نسبت به او مهربان و غمخوار بود، امی

ان خواهد رسید. یتوانند غالمان را به کار نو گذرانند، آن گاه بخت کوتاه آنها به پالحظه می

 :پرسیدسون یوی عاجزانه می

 گردی؟ آخر تو باز برمی -

 …توانم. من، پیش از همه، غالمممن وعده داده نمی -

 گردی؟اگر توانی، برمی -

داد که حتماً پرنکننده هم الزم بود. و آذر وعده میناگهانی به وی امید دل یشاد یبه سربار

 یدانست که وعده دادن آسان است و توان آن را نداشت که این پروانهیگردد. هر چند مبرمی

آنها را از تخمیناً اُستای کمان نازکِ غیرچشمداشت به سوی شمع او پریده آمده را خفه نماید.

ک جای نگاه داشتن یان امپراتور غالمان را پیوسته در ساز دیده پیشتر جدا کردند. موافق فرم

را که به  یممکن نبود. آنها نباید با یکدیگر خو گیرند و زبان عمومی یابند. و گروه غالمان

تازانه غالمان را به یک  یبا ضربه تعمیر دیوار بزرگ بند بود، به گدازِش آهن سَفربَر کردند.

یوی و با ارغمچین به پست راندند. چشم آذر به سون جای جمع آوردند، دستانشان را بستند

خیر و خوش کند، بلکه  یان افتاد، دلش پاره پاره شد، اما نه تنها نتوانست که با ویگر

 دستانش را هم به برداشتن امکان نداشت.
 

معدن در قبط باالی زمین جایگیر شده بودند، کوره یهاکه کان ییهادر چین، در آن جای

دانکردند. استحصال فلزات تکامل یافته بود. آتشگدازی دود میان کالن آهنهای نه چند

کردند. در آنها سنگ معدن و انگِشت را باالی هم میبه نظرنانمایان روز و شب کار می یها

نهایت زد. کار کردن بیهای دراز خود در تنور دامنه فغانه میگذاشتند و آتش دوددار با زبانه
یشد. غالمان از پا مبه جا آورده می یار، دستیی کردن آتشدان و ریختن فلز تدشوار بود. خال

 گرداند.مدار میکردند، گرمی لکات و بیافتادند. گازهای از زمین برآمده آدمان را زهرآلود می

داد و از تاجران دائماً آن را میبهای بلند می ییآذر در وطن خود اُستروشن به آهن چینا

های آمده است. لوندهای به دست میوی فهمید که این فلز با چه دشواریخرید. اکنون 
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ها گرم نمودند. آنها را دوباره در کورهبعد را تقاضا میدار این گونه آهن خام کارکرد منسوراخ

های بیگانه جدا شوند. کار کوفتند تا که دژگال و آمیختههای وزنین میکردند و با بالغهمی

ها را فراموش کرده بود و های سال و ماهکرد. آذر فصلهای دراز دوام میا و ماهها، روزهساعت

گذراند. فقط گاهگاه با حسرت روزهای در نزد آهنگرخانه می یاکثر وقتش را در سر کوره

 یها در آنجا از هوامحرومیَت یآورد. صرف نظر از همهاش را به یاد میدیوار بزرگ به سر بُرده

کرد. و در آن جا را تماشا می« یدنیو یامپراتور»ها مساحت گرفت، از بلندییتازه نفس م

 انگیز بود.حقیر و دهشت یکستان ظلمات غالمینور در تار یسون یوی نازک و غمخوار، روزنه

 

فهمیدند و دائماً سیمچن مستحکم شود. آنها یکدیگر را با یک کلمه می»اُستروشنی و  یدوست

افتاده نشدن ممکن بود. غالمان در نزد آتشهمین خیل زنده ماندن و روح همراه بودند. تنها

شد و افتاد، از دهانش جوی خون جاری میمُردند. آدم از پا مییَکی از پس دیگری می ،هادان

کرد که او را هم همین گونه آذر فکر می رسید.اش به آخر مییبا همین موجودیَت روی زمین

او از ابتدا  یآمد که بدبختتیزاند. هیج گاه به سرش نمیضاًً آن را میقسمت انتظار است و بع

را یاد گرفت. وی اکنون مستقالنه کار  یچن از آذر اسرار بسیار کسب آهنگرشود. سیمسر می

بلند مهارت اُستروشنی رسیدن او دشوار بود.  یتوانست، گرچندی که البته، به قلهکرده می

آذر در نوبت  گردید.باشد و نصیب کسان صاحب استعداد میمی 1این گونه مهارت اوالدی
وار گذرانیدن غم و مناسبت فلسفی کردن به حیات را اش درس مردانهییخود از دوست چینا

 یها را همچنان بددهد همیشه امید بهی داشته باشی و محرومیَتآموخت، که امکان می

آمد که در یآتش نیز دیر نپایدند. اکنون الزم م هایاما آنها در نزد کوره .ییگذارنده قبول نما

آب در زیر  ینهیرسیدند و با آهای شالی به شکل مربع تا به افق میزار کار کنند. زمینیشال

در  !کنی و خالصنمود: خِشاوه میزار آسان میدر نظر اوّل کار در شالی درخشیدند.آفتاب می

یست. اما معلوم شد که محنت غالم به آسان یا کننده نکُشاد بوی دود و گاز مدهوش یهوا

فرسا بود. در آخر و جانکه برند، محنت آنها بی یشود. غالمان را به کجایوزنین تقسیم نمی

دشوار می یمانچسپیدند، قدمها میآمد، پایالی چلچیق و چسپک، که کارکردن الزم می

درآمدند. لرزه مید و آنها به تبگزیدنغالمان را می یپشت برهنهها تختشد. کور شپرک

های ربود. در اطراف آنها رخها را میانداز شده، چشمداد. آفتاب در آب عکسعذاب می یگرم

توانست. تمام روز خم شده کار کردن شدند و آدم اطراف را فرق کرده نمینارنجی پیدا می

شد داد. احساس میست میم بود و میان را با بار سنگین راست کردن با دشواری دیعذاب ال
تر میناکریخته شده است. اما مارهای آبی از همه دهشت 2ک رگ و پی قورغاشِمیکه به هر 
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دار خود را باال برداشته میزار سرهای قیرهنمودند. آنها خم و راست شده، روی روی آب شالی

ه فغان آمده، سرازیر به کرد از درد بآور بود و غالمی که مار را زیر میش آنها مرگیگشتند. ن

 خیست.رفت و دیگر برنمیالی چسپک و نافرمان فرو می

 :باری آذر.طاقت نکرده گفت

وزد، آنجا گرمی از یک طرف می .آتش باشم یم که گویا در کورهیکنخود را چنین حس می -
ی بلکه به خواهیتفساند. بعدِ این خیل کار، نه تنها برنج خوردن نماینجا باشد، از هر طرف می

 آید. آن نگاه کردنت هم نمی

 :تلخ کرد یسیمچن زهرخنده»

آنها کله »کار نوشته بود: دهقانان شالی یصد سال پیش دربارهپنج 1فیلسوف ما گوانجی -

دگی. پوست و موییشان به الی غوطشان اندرون آب، پایموش از نی بافته شده دارند. بدن

دارند تا که هرچه زودتر کارهای ا جان خود را دریغ نمیشان از گرمی سوخته است. آنههای

اند. برای اند و وضعیَت خود را دیگر نکردهصحرا را به آخر رسانند. آنها چیزهای نادر را ندیده

تو به این چه می« …شوند، فرزندان غالم غالمهمین هم فرزندان دهقان همیشه دهقان می

 ؟ ییگو

 :آذر با خستگی جواب داد

 تو مستحکم است،  یحافظه یگویَم که قوههمین را می فقط -

عصرها این  این چه گونه مملکت است، که:»ن سخنان او را مات و مبهوت کردند. فکر کرد اویا

صد سال گذشته هجوم قشون اسکندر ابد؟ در سغدیان در ظرف پنجیجانب چیزی تغییر نمی
زار مبدل گردید و ما نه فقط آن را از نو برقرار مقدونی را از سرگذراندند. اُستروشن ما به خراب

گذرند. در این جا وقت های ما تیزتر میتر نمودیم. سالم، بلکه باز هم زیباتر و وسیعیکرد

فریاد ناظر شنیده شد. وی .« گویا شخ شده مانده است. وی چسپک، به مانند قطران است

آذر  را برآورده، با قمچین تهدید کرد. چون دید که غالمان از کار فارغ گردیدند، کفک دهانش

آیا انتها دارد؟ اگر به  یطاقت انسان» د:رانکند و خود به خود اندیشه میهای بیگانه را میعلف

از صبح تا شام  -نان شده روز دراز  یگفتند که آدم برای یک بریدهک سال پیش مییالاقل 

ها و تحقیرها تاب میگذراند، به ضربهرا از سر می یکند، نیم گرسنه گرمی و خنکمحنت می

راند، هیج فیلسوف قدیم سخن می یزندگی کرده، باز درباره« سالح جاندار»آرَد، در وضعیَت 

کردم، اما به قدرش نمیای، اُستروشن عزیز، در بهشت زندگی می …کردمگاه باور نمی
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خزید و ری با سرعت میآذر یَکباره خود را به سوی دیگر گرفت. در زیر پایش ما «رسیدم!

 فرا گرفت.  یمروزی بدنش را سردین یدرگرم
 

های گوناگون با دیوار احاطه شده کردند، آنها را در قورههای غالمان را از یَکدیگر جدا میگروه

نمودند، با وجود این همه کاری میداشتند، برای کوشش کمترین گپ زدن قمچیننگاه می

ساز چندین بار مشاهده کرد که کردند. اُستای کمانوگو میگفت آنها راه یافته، با یَکدیگر

و همان خیل جواب  1کردندچه را پچیرپچیر میچن برآمده با او کیممیغالمان از پیش راه س

رفتند و تا صبح کشان از قوره به قوره میغالمان جان درآوردند. آنها شبانه گَوَک گرفتند.می

چه خیل خوشحال را حس نمود و آذر در فضا غالمان کیم دند.کرچه صحبت میکیم یدرباره

کرد و چن پرسید که چه واقعه روی داده است؟ اما او فقط تبسم میچندین بار از سیم

کرد در آخر. باری آذر عالوه می .داد که سراسیمه نشود. هرکار وقت و ساعت داردمصلحت می

 :آشکارا پرسید

 ؟ یتو به من باور ندار -

 چن نمود جدی گرفت:سیم

رفتگی شدم. پیش از وقت تو را من هم مثل تو به چهل درآمدم. و به آدمان سرفهم می –

د و تو آن را فهمی، زندگی برایَت صد بار یَما روی آب نبرآ یامیدوار کردنی نیستم. اگر نقشه
  !نصبر ک ،گویمصبر کن و باز می ،شود. صبر کن، چند کَرّت به تو گفتمدشوارتر می

 

ان یگذشت. ناعَک روز غالمی برای وی با دشواری مییساز انتظار شد اگرچه هر اُستای کمان

رحمانه می. روزانه آفتاب زمین بور رنگ را بییدر مملکت چنس یتیر ماه آمد. تیر ماه نوبت

حاصل رسید.  یآوربخشید. زمان جمعبخش حالوت مینجات 2تفساند، اما شبانه سیرونیِ
سیمچن به »را، که آذر و  یکردند، زیاد بود و گروهزار کار میکه در شالی یغالمان یشماره

ک ینمک گذراندند. اُستروشنی بار دیگر باوری حاصل کرد که هر  یهاآن شامل بودند، به کان

های مربع تر است. آنها به زمینتر و سنگینکارِ نو، برای غالمان از پیشتره دیده پرعذاب

شد، آب زود خشک میریختند. در زیر آفتاب گرم نمکآب میچینده، نمک 3میشان چاطراف

ماند. آن را احتیاطدر زمین شبه کرده شده باقی می 4آب بخار شده، نمک آن به مانند قِرَو

نماید، اما بخار اندختند. به نظر کار عادی میها میها به خلتهکارانه با جاروب روفته، با بیلچه
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سوزاند، خردترین چنگ نمک چشم را های آن درآمده، گلو را میه بینی و سوراختند و تیز ب

شار های خونمحروم شدن ممکن بود. بعضاً بدن با زخم ییبرد و دیری نگذشته از بینامی

به غیر از  کردند.یها به درد درآمده آدم را از خواب محروم مشد، دست و پایپوشیده می

خود به خود  یشد، پنهانافتاده نمیچن روحنمانده بود. اما سیم ناامیدی گویا عالج دیگری

برد. کرد که آن به سوی بخت میکرد و به دوستش با اشارت راهی را یادآوری میتبسم می
 غالمان بود. یستادهیاین راه نجات شورش در پیش ا

 

٣١. 

حاکمان  یگرهای شاههدور یاز همه یعدالتحکمرانی امپراتور ون من با ظالمی و بی یهدور

نظیر های نو جاری کرد که به انکشاف بیگذراند. وی قانونمی« امپراتوری دنیوی»پیشین 

ها فقط دولت حقوق داشت که تنگه سکه زند، شراب داری آورده رساند. موافق این قانونغالم

مصادره  برآمد، مال و ملکشبرآرد، نمک استخراج نماید. کسی که خالف این مونوپولی می

اش برای خبر ندادنهای چار همسایهلهیاش و عالهیشد. نه تنها خودش، بلکه اهل عاکرده می

دارانی ها به خانه منصبافتند. بعد جاری نمودن این قانونیشان به غالمان دولتی تبدیل می

ها فسفرستادند. آنها را در قزدند صدها و هزاران مردان محکوم شده را میکه تنگه سکه می

کردند. در راه از ر بسته به آنها پرستاری مییداشتند، زنان و فرزندان گردنیشان با زنجنگاه می

خلق غالم، که عذاب گرسنگی و مظلمی  یشد. در پهلویهفت نفر نابود مهر ده کس شش

 کردند.کشیدند، ثروتمندان و اعیان و اشراف با بیکارخواجگی و غرق ناز و نعمت زندگی میمی

حس نفرت نسبت ظالمان میان به نهایَت رسید. گاه در این جای، گاه در آن جای مملکت 

دادند که اساساً غالمان رخ می ییهاها در کانآمدند. کسرانهای خلقی به وجود میشورش
ها خصوصیت نمودند. تدریجاً شورشکردند و نسبت به آنان مناسبت وحشیانه میکار می

 نه سیمچن فرصت مناسب یافته، به گوش آذر گفت:روزا گرفتند. 1عامَوی

 !ار باشیبرداریم. تبیگاه بلوا می -

گر چندی که از شادی با تمام آواز فریاد  -ساز همین خیل با آواز پست پرسیدهاُستای کمان

 :خواستزدن می

 چرا بیگاه؟  -

و در  رسیمه رفته میتوانند. شبانه به کوگیری کرده نمیها ما را دنبالکی پاسبانیدر تار -

 شویم.جنگل پناه می

 ما اسلحه نداریم.  -

 
 عاموی: صفت نسبی عامه. همگانی 1
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نمک هست. ما سه صد نفریم، ناظران همگی بیست نفر. نخاد زورمان  یلچهیبیل و کلند، ب -

 کنند.نرسد؟ همین که بیگاه شد گفته صدا برآوردم، همه به ناظران در نزدیک بوده هجوم می
 

کارانه راست چن نمایشه گردید. یَکباره خنک شد. سیمکوه پنا یآفتاب آهسته به پشت قله

 میانش را درست کرد. ناظر قمچین کشیده، به وی حمله آورد:  یخیست و تسمه

 « کار کن! هنوز فرمان بس کردن کار نشده است!» -

 چن به روی او خندید و شکاکانه فریاد زد:سیم

 « زمان ما رسید! الکی بیگاه شد!» -

های دراز مسلح سرانجام شده، که با شمشیر و نیزهن یک تن، به ناظران بیغالمان، همه چو

گرفتند. تمام بیل رویَشان را نشان می یرهیزدند، با قیبودند، در افتادند. به سرشان با کلند م

نان آب دیگ جوشیده فرو  نفرت به این خدمتگاران ظالم و وحشی دربار امپراتوری همچو

سفید  یآسازار برفآلود یَکی از پس دیگری به روی نمکپا خون ریخت. ناظران سرتا به

آمد. جنگاوران آموزش دیده زود به غالمان به آسانی به دست نه یخوابیدن گرفتند. اما غلبه

آوران زه و شمشیر ازدحام به خشم آمده را تنگ کردند و حملهین یخود آمدند. آنها با یار

ترازو به طرف پاسبانان خم شود و  یدیگر مانده بود که پلهفعال آن را به قتل رساندند. کم 
 غ گذرانند. یغالمان بلوا کرده را از دم ت یپاسبانان باخبر شده همه یدسته

آذر دو بیل را قبضه کرده گرفته، یَکباره به ناظر قدبلند که نوکک غالمی را با شمشیر کُشته 

 یز شمشیرش را به کار برد. آذر با دم بیل ضربهناک زد و بادهشت یبود، در افتاد. ناظر نعره

ناظر رسید. شمشیر از دستش رها خورد،  یاو را زده برگرداند و تیزی بیل دوم راست به گلو

وی به زمین افتاد. اُستروشنی بیل و شمشیر را ماهرانه استفاده برده، ناظر دوم را هم از پا 

 اش گفت:غلتاند و با آواز بلند به رفیقان سراسیمه شده

 !آنها را از چار طرف احاطه کنید. نگذارید که در یک جا جمع شوند» -

های ناظران نیست و نابود کرده شدند. سالح یده شد و بعد اندک فرصت همهیدعوت او شن

ها را بستند، نگاه و بین نمودند. تر تقسیم کردند، جراحتبه دست آمده را به آدمان پرقوت

 برابر با جنگاوران مسلح قریب پنجاه نفر را بای دادند. غالمان در این جنگ نا

 

سر  یخود گرفت. وی فرمان داد که همه یغالمان به شور آمده را به ذمه یچن فرماندهسیم

ها جا کنند و هر چه زودتر به های خوراکواری را در خلتهو لباس گرم را جمع آورند، ذخیره

 یزنها به چشمکنُمود. استارهبود. گرد و اطراف نمی ک شدهیتار باال، به جنگل کوهی برآیند.

غالمان قطار شده، با پیراهه زدند.ها بی ایست اکاس میهای دوردست سگسر کردند. در دیه

های خاردار به لباس های بتهرفتند. پیراهه پر پیچ و تاب بود، شاخهک به سوی کوه مییبار ی

گرفتند، عرق چسپک به کشان نفس میدند. هوشتکرشان را دشوار میآنها چسپیده، حرکت
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کرد. همه خسته شده بودند، اما کسی شکایت نمی یدرآمد. بعد روز دراز کارشان میچشمان

شد. درختان تا رفت برعکس، بار اوّل در مدت دور و دراز صداهای خنده و شادمانی شنیده می

افتادند، زمین را پلماسیده پیش مییهایَشان پیش پا خورده، مشدند، آدمان به ریشهزیچ می

 ماند.دانست، پیشاپیش صف قدم میتر میها را خوبچن، که این جایرفتند.آذر از قفای سیم

های یهای بسیاری بودند که در زیرشان سوراخکوه رسیدند. در آنجا قله ینیم شبی به شانه
بان دیده ناه بردند و خواب رفتند.نمودند. غالمان از سردی به آن جا پشده میپرتاب یهاکان

کُنی چندان دور نرفته بیداد. آنها حاال از تعقرا از دست نمی یچن هوشیارگذاشتند. سیم

 بودند و خطر در پی بود.

ک بود. از هیج کجای یاش را در تگش انداخته خوابید. درکان همه جای تارآذر کمزول دریده

پوشید، کوشش کرد که خوابد، اما نتوانست. در  درآمد. وی چشمانش رانمی ینور و روشن

دانست که روزهای وزنین در پیش بار اوّل آرامی آمد. وی می یمدت چندین ماه غالمی به و

شود، های بسیاری میهای امپراتوری جنگآید، با قشوناند. آزادی با خون زیاد به دست می

های زاد به وی برگشت و او از سنجشمنزلت انسان آ ترساندند.را نمی یاما آنها اُستروشن

گر یک جلوهاش یکهای از سرگذرانیدهدر پیش چشمان دل او منظره باکی نداشت. ینوبت

قبر در پهلویَش درخت  یتپهسون و خاکخندان گُل یایرشی، چهره یقلعه یشدند. مدافعه

آذر کی . المی در گردنبا طناب غ« امپراتوری دنیوی»شکوفان شفتالو، در راه دور و دراز به 

های هایش در روی تپهد. همراه جورهیخود را در خواب د یغَنَب کردنش را ندانسته ماند. بچگ

هایشان به مشعل فروزان مانند بود. وی رویَش رفتند. گل دستهچینی مینزدیک شهر به الله
چن آنها را صبح یمگردید. سکرد و در لبانش تبسم خوشبختانه هویدا میرا به آنها پنهان می

 یشد. در باالی سر، گلهدم بر عال حس کرده میندمیده بیدار کرد. سردی پیش از صبح

 درخشیدند.ها میستاره

 :سیمچن قطعی گفت

رد. هنگام یگپاسبانان ما را دُمباله می یبه زودی دسته !هرچه دورتر رَویم، همان قدر بهتر -

 خوریم. گیری خوراک میدم
 

زاران دشوارگذر و نمناک، برگهای با تومن پوشیده، سوزنها و درهه راه درآمدند. عقبهو آنها ب

ماند، در پیش زار پس سر شدند. غالمی تا رفت به قفا میهای سنگالخ و ریگکوهدامن

ه را به لرزه درآورد. اما یشورش غالمان مملکت طینس آنها را انتظار بود. ییسونامعینی و بی

کناندند. به غالمان های دولتی زود خاموش میهای خُرد و پریشان را قشونشورشاین  یهمه

گری کردن دشوار ستادهیامپراتوریِ پرقدرت ا یحرب یشده با قوهناکو سست یَراق ینامتشکل

چن، همچون انسان صاحب معلومات، خوب میاساسی آنها نبودن اتحاد بود.سیم یبود. سست
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آرَد. از همین سبب هم آن را به سوی شمال بُرد آنان دیر تاب نمیخُرد  یدانست که دسته

یچون با جسارت و آشتگرد آمده بودند. فن 1چونفن یکه شمار زیاد غالمان تحت سرور

غالمان شورش برداشته به هزاران  یدر شمال شماره ناپذیری خود با دشمنان نام برآورده بود.

کرد. به او آدمان سالم، آزموده شده، از دشواری و میچون همه را قبول نرسید. فننفر می

داران مرگ نترسنده الزم بودند. فقط تله و تاراج کردن و کشتن اعیان و اشراف و منصب

دولتی به وی معقول نبود. وی دوراندیش بود. فن چون وظیفه گذاشته بود که باید امپراتور به 

 یخلق بیگانه یآن به تخت، نَه اوالدِ براخلق نامطلوب ون من سرنگون کرده شود. بعد از 

چن را صمیمانه سیم یخلق دسته 2یِداه ند.یخود آنها نش یظالمان، بلکه نماینده یسالله

گر سرخ بود. غالمان شورش یکرد. آذر از آن سخت در حیرت ماند که ابروان همه ییپذیرا

که در زدوخوردها با دشمنان، آدمان  ن کار را ما دیده و دانسته کردیم تایچون فهماند که افن

های امپراتوری دست به نه یک بار و دو بار با دسته 3یکدیگر را شناخته توانند. ابروسُرخان

چون با اُستروشنی شناس شده، دستش را محکم گریبان شده، آنها را نیست و نابود کردند. فن

ن چژو و پاسبان منتزی تا به جنگ تن به تن آذر با لشکرکش ی یفشرد. معلوم شد که آوازه

های شمال امپراتوری رسیده و باز چنان هم تکامل یافته است، که آذر آن را شنیده، والیَت

اند که وی با دست برهنه پاسبان را زده کردهد. گویا شاهدان تصدیق مییقاه زده خندقاه

باالی سرش برداشته، در را به  یپاره کرد، بعد منتزی برزنگبرگرداند، سپرش را با پایش پاره

نی، البته، باور اآسچون هم خندید و آذر را باور کناند که وی به این اف.فن4هوا بوغی کناند

داند که اُستروشنی جنگاور خوب و دوست با اعتماد است و از آمدنش به ارتش او نکرد، اما می

 باشد.شاد می
 

کالن داشت، در  یورده. اما به خود باورقد، الغراندام، سالخچون آدم تنومند نبود. میانفن

اطاعت نکردن ناممکن  یو یحرکت و عملیاتش چنان هم چست و چاالک بود که به اراده

های جنگی، که خلقی شدند. اصول یچن و آذر یاوران نزدیک داهمیدیری نگذشته س بود.

های کالن قوه بُردند در نظر عادی، ولی خیلی مؤثر بودند. هنگامی کهغالمان شورشگر می

م یهای خُرد تقسبغالن به گروههای کمدرآمدند دستهارتش امپراتوری با آنها به جنگ می

شدند. با دعوت فن شان پنهان میهای خویشاوندانها، در خانهها و دیهها، کوهشده، در بیشه

به قطعی ضر یهایچون، اگر ضرورت پیدا شود، ابروسرخان از نو متحد شده، به دشمن از جای

 
 Fan Chongفن چون:  1
 داهی: پیشوا، رهبر )در اصل عربی به معنای زیرک و هوشمند( 2
 ( شورش کشاورزان چینیChimei: ینیدر چ Red Eyebrows: یسیسُرخان )در انگل ابرو 3
 کردن: خفه کردن یبوغ 4
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کردند که به منفعتِ می ییهازدند که آنها انتظار نبودند. این کارها را این چنین وقتمی

ها به ک آن گوشهیهای شرطی تقسیم و هر غالمان شورشگر باشد. شمال مملکت به گوشه

 یبیشه»که با نام  - یکالنم چن کوهیس یها وابسته کرده شده بود. به دستهیکی از دسته

شورشگران را  یارتش شمال یچون، سیمچن و آذر عملیات نوبترسید. فن ،مشهور است« سبز

های در پیش کردند. فکرهای فن چون با واضحی و درک وظیفهدائماً همراه محاکمه می
سواد ماند: در این چوپان بیکردند که کس در حیرت میستاده چنان هم فرق مییغالمان ا

د فرماندهی حربی از کجا باشد؟ سه دوست به خالصه آمدند این گونه وسیعی فکر و استعدا

ه است. آنها را پوشاندن و مسلح کردن، با سالح یزیاد آدمان را جمع آوردن ناکفا یکه شماره

های جنگی نه، بلکه به معامله کرده توانستن را یاد دادن الزم است. در عکس حال، آنها دسته

در انبارهای دولتی  یخوراکواری، اسباب و انجام تامیناتابند. اما اسلحه، یازدحام تبدیل می

 د به دست درآورد. یحربی بودند و در نوبت اوّل آنها را با

 

خود گرفت.  یآهن در آن جایگیر شده بودند، به ذمه یهانچوان را، که کانیانبار  یآذر حمله

 یشویک هفته عوضزار به دیه رسید و در ظرف دو هزار آدم را جمع کرده، از بین بیشه

قرار خود  ستم خبردهی را آموخت.یآنها، مقدار اسباب و اسلحه و س یهای انبار، شمارهپاسبان

می 1پاسبانان عوض شده برای استراحت به کازارما یاز خود به عمل آمد. وقتی که دسته

را شنیده،  رفت، شورشگران به آنها در افتادند. زدوخورد با شور و شوقون زیاد سر شُد. صداها

رفیقان خود شتافتند و به جنگ همراه شدند. به آذر و جنگاوران دیگر  یپاسبانان انبار به یار

ها پنهان شدن، این چنین ها بار کردن و به کوهآن را به اسپ یاشغال کردن انبار، چیز و چاره

ان جنگ را بس پیشکی بنای انبار را سوزاندن هیج دشواری نداشت. دود انبار را دیده، پاسبان

دولتی، که لوازمات زیاد جنگی  یدیر شده بود. به پلته یکردند و زود به قفا برگشتند، اما الک

های دیگر شمال مملکت نیز هیشد، انبارهای امپراتوری درشنیَن و شهر و ناحنگهداری می

بغالن کم ها با موفقیت انجام داده شدند. غالمان شورش برداشته، دهقانان وهمین گونه حمله

چن و آذر اُستروشنی متحد سیم -ترین آن اوران نزدیکیزمین در اطراف فن چون و بی
خوب با دسته یگردیده، اکنون به ارتش حقیقی مانند شده بودند. آنها با سر و لباس و اسلحه

های خلقی بود، با موفقیت مقابلت کرده های امپراتوری، که مقصدشان خاموش کناندن جنگ

اری رساندند که زود به خود آید. اکنون در یحیات آزاد و خوراک خوب به آذر  انستند.تومی

سرد را دیدن ممکن نبود. وی در محاکمه و رفتار بال و خونسابق فارغ یاو اُستروشن یمایس

ار بود هر دقیقه با رقیبِ زورترین هم قوهیترسید و تها نمییداد، از دشوارقطعیّت نشان می

 ند. وی جنگاور حقیقی، جسور و دالور شده بود. ک ییآزما

 
 (: خوابگاه سربازانКазармаکازارما )روسی  1
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های کوهی با برف خشک پوشیده شدند. زد، عقبههای سرد خود غوّاس میزمستان با شمال

اش را یهای خوابیده را دشوارگذر کردند و ارتش فن چون تا بهاران عملیات جنگها جنگلیَخ
زانیده و مستحکم کرده یماه خوب تجه های خود، که در تیرقطع نمود. ابروسرخان در اردوگاه

پناه برد. در آن جا خوراکواری « سبز یبیشه»آذر در پایگاه کوه  یبودند، پنهان شدند. دسته

های جنگلی آرامانه زندگی ها و تازه شدن پیراههو هیزم فراوان بود و تا زمان آب شدن برف

ها یناممکن بود. برف از پاکردن امکان داشت. در زمستان به سبب دیگری هم جنگ کردن 

چیان میهای امپراتوری از روی آنها رفته، راست به اردوگاه شورشداشت و دستهرا نگاه می

آرامیِ ناچاری حکمران شد. بیکاری به آدمان تاثیر منفی می« امپراتوری دنیوی»در  برآمدند.

کردند و دهقانان را می یرفتند، مستهای همسایه میرساند. جنگاوران از آذر روستی به دیه

گاهشد. شورشگران باشند، از تکیهمحلی از شورشگران خنک می ینمودند. دل اهالیغارت م

نامطلوب را فهمیده، به  یشدند. اُستروشنی این حادثههای خلق محروم میعامه، های خود

و هر دو چن برگشت، که به عیادت نزدیکانش رفته بود غضب آمد. همزمان به اردوگاه سیم

کرد و دودله ها خاتمه دهند. چندی پیش آذر تحمل میینظمیسردار قرار دادند که به این ب

شد، اما اکنون قرار قطعی برآورد: سه سرکرده به دار آویخته، ده کس دیگر از اردوگاه رانده می

آذر با چن به این قرار راضی شد و در دسته انتظام آهنین برقرار گردید. هر روز شوند. سیم
انداختند، از حمله کردند، نیزه میمی یگذراند. شمشیرزنهای حربی میشورشگران مشق

افت، اکنون وی یل مییگذشتند. مهارت جنگ آذر تکمکردند و خود به حمله میمدافعه می

توانست. از عسکران سواره هم نمیبا سه عسکر پیاده یکباره جنگیده و مغلوب کرده می

دانست. به دوست وی ل جنگ کردن را مییوردهای نزدیک با آنها چه خترسید، در زدوخ

 ست.ینگرچست و چاالک با حسد می یرسید و او به اُستروشنچن خرد جنگی نمیسیم

 

های تر، که از برف یشورشگران بهار را انتظار بودند و این فصل زیبا با دراز شدن روزها، لونده

داد. آسمان کبود شد و آفتاب یاز آمدن خود درک مریختند، های توس و صنوبر میشاخ

داد که لباس اری میینمود و تر میها درخشید، آنها را گرمبه سر کوه ییهمچون توب طال

ها به خود را سر کرد. شورشگران در وادی یفن چون عملیات جنگارتش سبز به بر کنند.

ها پنهان میکرده و باز به جنگل و درهآوردند، آنها را تارومار های حربی حمله میگارنیزون

چن شدند. به آنها مقابلت کردن دشوار و دیدن آنها از آن هم دشوارتر بود. به دسته آذر و سیم

سپاریدند و باری نشده است که آنها اجرا نشده باشند. فقط یک های دشوارترین را میوظیفه

رفتند، های امپراتوری میبه استحکامداد. هنگامی که شورشگران را عذاب می یچیز اُستروشن

زدند، خودشان کردند، آتش میداران را تله و تاراج میهای زمینها درآمده، خانهسر راه به دیه

را از  یفهمید. آنها عذاب غالمکُشتند. آذر باطناً ابروسرخان را میاشان را میلهیو اهل عا
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شاهانه دارند، نفرت داشتند.  یمان زندگکه از حساب محنت غال ییسرگذرانده، نسبت به آنها

خواست که زنان دیگری نبودند. اما آذر نمی یخود سزاوار جزا یثروتمندان با سنگدلی و ناآدم

نور و  یپرور داشت، خداسغدیان، دل شاعرانه و حسیّات یو کودکان مُرَند. وی، که چون همه

ها زن یمایداشت، در سیدوست م ترا و فرمانروای زمین و آسمان اهورا مزدا راینیکی م

دید و نسبت به آنها این گونه ظلم را روا را می یو نزاکت، محبت مادرانه و گرم ییتجسم زیبا
چن و آذر به مانند نام داهی خلقی فن چون با های سیمچین نام یدانست. در قسم شمالنمی

 شد.محبت به زبان برده می
 

های های دوردست جنگکه در مملکت یهاید. قشوندر دربار امپراتوری همه عصبی بودن

ارتش « امپراتوری دنیوی»لی به چین فراخوانده شدند. اکنون در یبردند، تعجاستیالگرانه می
این قوه بر ضد  یبزرگ جمع شد که حتّا در زمان امپراتور جنگجو جمع نشده بود. و همه

میالن به یف مملکت را فرا گرفت و بغالمان شورشگر سَفربَر کرده شده بود. آتش بلوا اطرا

عنه حرکت داشت. اما پیش راه شورش را گرفتن امر محال بود. شورشگران سوی پایتخت چن

خین، که کرد. سپهبد چژانبردند و آنها را خلق دستگیری میزار و کوهسار پناه میدر جنگل

رد تا که آتش جنگ توانش را صرف ک یعنوان دلخواه خود، سرلشکر، را گرفته بود، همه

را خاموش نماید، اما این کار برایش میسر نگردید. آنگاه وی راه فریب را پیش  یشهروند

های گرفت. زیاد از هزار نفر ماجراجو جمع آورده شدند و با پول کالن وعدهگی به دسته

خود را نسبت  یبردند و ناباورخلقی داخل شده در بین شورشگران تشویقات می 1دهایاآتری

را  یآیا ارتش امپراتور»که  گفتندبا شُبهه می و کردندخواهی اظهار مییهای آزادبه جنگ

اند. عالوه بر مغلوب کردن ممکن است؟ جنگاوران آن آموزش خوب دیده و سر تا پا مسلح

اند. در این جا که به آنها مقابلت میکالنِ جنگی آموخته یهای بیگانه تجربهاین، در مملکت

این «. توانندبغالن و آوارگان که حتّا شمشیر را به دست گرفته نمیهای گرسنه، کممکند؟ غال

های شورشگران تا رفت های شبانه ثمرهای خود را داد. صفها در سرگلخُنقبل محاکمه

اش کاران گرفتهسهیخین در اساس معلومات از دسشد. این چنین لشکرکش چژانکاسته می

دانست. به ارتش های سرداران آنها را میمقابل، جا و مکان و نامجنگاوران طرف  یشماره

 کردند.چون راهبری میکوان و فنن، ونیلبهترین شورشگران سو
 

ستاده و هر زمان یخین به دربار دعوت کرده شد و اکنون در پیش تخت الشکرکش چژان
من خشمگین بود. وی ون داد.وضعیَت مملکت حسابات می یم کرده، به امپراتور دربارهیتعظ

-کرد و با نگاه تیزش دل چژانشد، گاه به تخت تکیه میدهنده خم میگاه به سوی حسابات

 :زدبا تمام آواز فریاد می و نمودخین را سوراخ می

 
 ( گروهان نظامی نزدیک پنجاه نفرотряд: د: )روسیاآتری 1
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ک گروه غالمان ناچیز را مغلوب یم و یارا جمع آورده یحرب یاین چه گپ؟ همین قدر قوه -

بینم که تو هر چه زودتر خواهشِ به می !خین، چژانیاو فربه شده توانیم؟ تو تنبلکرده نمی

 خواهی. سابق لشکرکش ین چژو معاون شدن می یسرحد یمضافات غربی رفتن و در دسته

دانست که امپراتور در حالت خشمگینی به هر گونه چاره رنگ روی چژان خین پرید. وی می

ه از سر هم محروم شدن ممکن است. او از نو سر دلخواه، بلک یقادر است و نه فقط از وظیفه

  :وار به گپ درآمدسراسیمهو تعظیم خم کرده 

م. یدانسترا خوب نمی 1دویهای اساسی غالمان دَما پیشتر جای ایست قوه !امپراتور بزرگ -

دانیم و به زودی دستگیر میمان را اصالح کردیم. داهیان آنها را نیز مییاکنون این کمبود

 م. یکن

 :من فریاد زدون

 کردید، که هستند آنها؟ ها بایَد میاین کار را کی -

 چون.کوان و فنون یلین، چوپانهازمین سودهقان بی -

 :امپراتور با کراهت غُرغُر کرد

برآید. نیست کردن چند غالم فرومایه نمی یم؟ ارتش کسبی از عهدهیابه چه حال افتاده -

ها را دعوت کنم؟ به جای تو باشد، چژان خین، یگان غالم چوپانشاید من هم به لشکرکشی 

 دورا؟یدَ

 :چژان خین سراسیمه شده عالوه کرد

، آذر، سردار است، همانی که در یهای شورشگران، آهنگر دَوَنبه یکی از دسته !نیگفتگی بر -

 این تاالر با پاسبان منتزی دست به گریبان شده بود. 

امپراتور به همصحبتش روی  .اگوار به سوی دیگر جلب کردنی شدهدقت ون من را از صحبت ن

 :اش رنگ خشم و غضب را گرفتآورد. چهره

 ؟ مگر وی زنده است؟ یآهنگر دَوَن -

 حضرت.یمتاسفانه، همین خیل، اعل -

به تخت تکیه کرد، چشمانش را پوشاند و غضبش را فرو  و ون من از غضب به زمین تف کرد

 و گفت: بُرد

شود؟ غالمی که به کار وزنین امر کرده بودم، نه تنها زنده نمی ییمملکت من چه کارها در -.

کند. آخر، من آگاه کرده آلود میلوچان به خود مانند آب را الیمانده است، بلکه باز همراه پای

ک ماه به تو ی .ماندبسا خطرناک است. بعدِ آن واقعه نباید یگان روز زنده می یبودم که و

آری، سرت را به دست نه ینظررس یاگر در این مدت یگان کامیاب !خیندهم، چژانت میمهل
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رساند. و باز، به به تو سخت خلل می 1گییبینم که آن از سبب خالکنم. من میاز تن جدا می

غالمان هیج گونه رحم و شفقت کردن الزم نیست. آنها باید تمام نفرت مرا نسبت به خود در 

د و به دربار آرید. خودم حساب او را یس نمایند. آذر آهنگر را دستگیر نمایشان احساپوست

 ابم.یمی
 

٣٢. 

قسم اش جدا شود.خواست که نه از سرش و نه از عنوان عالی حربیخین نمیلشکرکش چژان

های زیاد های کالن عسکران پیاده و سواره به مقابل غالمان شورشگر سَفربَر کرده شدند. گروه

های روشن مهتابی بود. شب بُردند.ن به احاطه افتاد، برای حیات خود مبارزه میشورشگرا

گرفتند و شب حال کردن را به کار بُرد. جنگاوران او با نوبت دم میخسته یخین طریقهچژان

قسم  نمودند.تر میشان را تنگگیری و عوض کردن قوه نداده، احوالوروز غالمان را فرصت دم

دادند. زنده به زنده پوست میو عذاب وحشیانه می 2گریزه را دستگیر کرده، قینزیاد غالمان 

های درختان دو طرف آویختند. در شاخهسوزاندند، قطارقطار به دار میکَندند، در گلخن می

خوردند. نه ناک جنگ شهروندی الوانج میدهشت یهای آویزان ثمرهزار ریسمانراه جنگل

آنها، حتّا پیران وکودکان  یلهیاهل عا یکشتند، بلکه همهرحمانه میتنها شورشگران را بی

ها نابرابر بودند. شورشگران به اضطراب افتادند. قوه کردند.رخوار را نیست و نابود مییش

 کاست.شان را میآنها را سست و قابلیت عملیات گذرانیدن یحتمی اراده یدهشت نوبت جزا

نزد خود خواند. آنها زیر درختان انبوه بلوط نشسته، در آینده  چن و آذر را بهسیم ،چونفن

  :چون گفتشان را محاکمه نمودند. فنچه کارکردنی

ار نیستیم. ما آدم یاما ما به آن ت، دهندله مییضد ارتش امپراتوری ت یقطع یما را به مبارزه -

در جنگ رویاروی با تواند که خوریم. آیا چوپان میرا تلف داده، شکست سخت می یزیاد

ما بر عکس آن است. غیرچشمداشت  یگری نماید؟ قوهستادهیافته ایجنگاور آب و تاب 

های ها و درهزار، آغوش کوهدشمن شباخون زدن، حتی االمکان تلفات کالن رسانده، در جنگل

گریزد. ها کس میاند. هر شب از دست دهافتاده شدهناگذر پنهان شدن؟! اما آدمان ما روحکس
م که مبارزهیکنترسند. بعضاًً فکر مییآور و از دست جالدان مناک، اذیتهمه از مرگ دهشت

 .رسد.ما با همین به آخر می ی

 :اعتراض بیان کرد و آذر سخت و با قطعیّت گپ زد

مبارزه اکنون سر شد، تا این وقت کار ما آمد کرد و سرمان  !چونبه فکر تو راضی نیستم، فن -

گیری ها و قصاصیها گرنگ شد. غیر از این، جنگاوران ما به غارت کردن منزل باوفقیتاز م

 
 بودن. وقت آزاد ی: خالیگیخال 1
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خود مشغول شدند. وقتی که به مقابلت سخت دچار آمدند، دست و پا  یاز صاحبان پیشتره

تر است. به فکر من، ما ناکخوردند. این گذرنده است. غالمی از یَراق به دست گرفتن دهشت

های پیشتره پناه بریم و فرصت را انتظار شویم. ها جدا شده، در جایگروه باید از سر نو به

دهیم. بگذار م و از خود درک نمییایستهایَمان را عوض کرده مییافتن ما کار دشوار. ما جای

م. صبر یلشکرکشان امپراتوری گمان کنند که ما مقابلت را بس کردیم و به هر طرف گریخت

 گردیم. گذرد و ما باز به ارتش بزرگ متحد میمان مییم. دودلگیکنمی

 :چن گفتسیم

  !به فکر آذر راضی -

 :آواز شدداهی خلقی هم

  .کنممن هم چنین فکر می -

 

 

شب مهتابی به  را معین کردند.« جنگل سبز»چن و آذر جای پیشترشان سیم یبرای دسته

ریخت و رنگ میها شعاع نقرههزار و کوریخت. به جنگلهای امپراتوری آب میآسیاب قشون

خین به جنگاوران لشکرکش چژان ک برگ را بر عال دیدن ممکن بود.یاه و هر یک گیهر 

ک یچیان را با دقت دیده برآمدند. هر شورش یهای متمرکزشدهها جدا شده، همه جایگروه

ن را دستگیر خیلی کم غالما یدرختان را از نظر گذراندند. اما شماره یغار و بیخ و تنه

های خُرد خین به خالصه آمد که شورش کالن پخش کرده شد. فقط گروهنمودند. چژان

اند که برای دولت خطر جدی ندارند. زمان نشان داد که وی خطا کرده مقابلت باقی مانده

خلقی نهان  ینشوندههای سوزان ناراضیگی خاموشا لخچهیبیاست. در زیر خاکستری آرام فر

 اند.بوده

 
 

٣٣. 

آمد و لشکرکش این های به دست آمده حسابات دادن الزم میموفقیت یبه امپراتور درباره

های لشکرکش را ینمود. وی گفتناین دفعه امپراتور خوشحال می انداخت.کار را به تاخیر نه

سرنوشت خدمتگار صادق خود فکر کرده  یبا میل خاطر گوش کرده، اظهار نمود که درباره

شوند و چژان خین همچون یهای دیگر موقوف گذاشته مها به مملکتلحال یورشاست. ا
ماند. این طبع دل لشکرکش بود و او در نزد امپراتور دور مشاور حربی امپراتور دنیوی باقی می

-تخت به لرزه آمده گویا مستحکم شد ون داری کرده، در جایش شخ شده ماند.و دراز تعظیم

زد و هر دفعه یکنده گپ منداشت. وی از سر نو تکبّرناک شد، کُندهپُرتر پمن خود را دل

 :کرد. او امر کردخدا بودن خود را تاکید می یفرستاده
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د. غالمان در ما بسیارند، یدستگیرکردن شورشگران را دوام دهید، به آنها هیج ترحم نکن -

 ... شان رادیگران یشان را اگر نگاه دارید، ضرر ندارد. همهبهترین

خین با به نزد خدا فرستادن آنها را داشت. چژان یاو با دستش به آسمان اشاره کرد، که معنا

 :من با کراهت پرسیدشود. وناجرا کرده می« امپراتوری دنیوی»تعظیم فهماند که امر حاکم 

 را دستگیر کردید؟  یهمان آهنگر دَوَن -

 :خینآهسته جواب داد چژان

اند. چن در کجا پنهان شدهدانیم که وی و بلواگر دیگر به او مانند سیمیاما ما م ،الحال نه -

زاران و غارهای بسیار گرد و اطراف را دیده برآمدیم، اما بته یما همه«. سبز یبیشه»در کوه 

افتن آنها بسا یشوند و ها پنهان میهای خُرد در آن جایسد راه ما شدند. بلواگران با گروه

-انیشدیم، اما اح یرون آوردنیحتّا آتش و دود را به کار برده، آنها را از غارها ب دشوار است. ما

 افتند. ان به دست مییاح

شد که می یزد و با همین به امپراتور بزرگ فهماندنپست گپ میکارانه، پستخین گنهچژان

کند، ا میکند و کار از دستش آمده راو گذاشته شده را درک می یمسئولیت به ذمه یهمه

رساند و فرصت الزم است شورشگران وضعیَت معین خلل می یاما برای دستگیر کردن همه

 که موفقیت کامل به دست آورده شود.

 د؟یآور را هم نداشتخنده یآهنگر، همان میمون بشره یجوره -

گر را همان بلوا»را احساس کرد.  یچژان خین سرش را با عالمت رد جنباند و امپراتور ناامید

-خمیده و دستان دراز ویرکَن به نظر ون یکرهیفکرکرد او. پ .«در دربار نگاه داشتن الزم بود

تر هم بودند، قدر امپراتور را در زیبنمودند و درک آن که در دنیا آدمان بیزیب میمن بی

 :من با آواز گرفته پرسیدداد. ونپیش چشمانش بلندتر جلوه می

  نیست؟در کجا بودنش معلوم  -

 :خین با سراسیمگی جواب دادچژان

دهم که جای بود و باش او را مان سفارش مییمتاسفانه، معلوم نیست. اما به طرفداران مخف -

  .معین کنند

 

امپراتورگپ او را نشنید. فکر او به جای دیگر بند بود. وی خود را ازتابعانش دیده داناتر می

داشت. حاال به سر او فکر خود را دوست می ین برترمورد نشان دادد و بمورد و بییحساب

توانست در راه حل مشکالت کامالً تارومار کردن شورشگران واسطهمغشوشی آمده بود که می

تیره، چشمان  یگُل شکفت. چهرهمن انگشتانش را شرقّاس زنانده، گُلون. مهم شود ی

 :ل شدندیهای کشالش به تبسم ماوَرمیده و لب

 اند؟زار و غارهای چُقور پنهان شدهکه غالمان در بته ییگوفتم! تو میآنی، یا -

 هه، امپراتور من. -

 های وحشی را استفاده برید! پس، حیوان -
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من هر یک کلمه را مد کشیده و معنادارانه تلفظ کرد و غالبانه به لشکرکش چژان خین ون

فهم نرفت، وقتی که فهمید، سخنان گفته شده سر  یلشکرکش در حال به معنا نظر دوخت.

داشت. در خانه کالن حیوانات دربار زیاده از من پلنگ و ببر را دوست میون نیز تبسم کرد.

دادند. شورشگران های وحشی گوشت آدم میشد. به حیوانصد پلنگ و ببر نگهداری کرده می

ها برای در پیش قفس کردند.یلخته مهای درنده آنها را لختهپرتافتند و حیوانرا به قفس می

های یپاره کرده شدن قربانگذاشتند و او از طرف وحشیان چه گونه پارهامپراتور کرسی می

زدند، فریاد ها نعره میریخت، حیوانبُرد. خون میکرد و حالوت میبیچاره را تماشا می

ها را اگر حیوان در حقیقت:»داد. چژان خین فکر کردبیچارگان گوش ون من را نوازش می

پاره میشورشگران را پاره یها سر دهی، آنها همهگرسنه نگاه داری و بعد به جنگل و کوه

 :لشکرکش به وجد آمد و در نزد امپراتور سر تعظیم فرود آورده« جناب!کنند. فکر عالی

 به عقل و خرد حاکمم قایل!  -

 

٣۴. 

ز آمده رسیدند. در آنها ببر و سب یهای چوبین پس هم به کوه بیشهیهای پر از قوطگردونه

کردند، ها دیوانگی میپلنگان سه شب و سه روز چیزی نخورده جای داده شده بودند. حیوان

زار و آنها در داخل جنگل یخراشیدند. نعرهها را میهای غوث قوطیهایشان تختهبا چنگال

ها راه میاز گردونهپیشتر  یجنگاوران حکمت داد.یک عکس صدا میهای تارهای درهیچُقور

ها کُشاده پیمودند. بانندگان حیوانات ریسمان دراز را کشاله کردند، دیوارهای پیش قوطی

گذراندند و از آهسته به آزادی برآمدند. آنها اطراف را از نظر میها آهستهشدند و حیوان
اسپان نمی کرد، اما خودسرشته میها را بوی اسپان بیجنباندند. حیواناضطراب دُم می

فریبید و پر پنهان کرده بودند. پلنگ و ببرها را آزادی مینمودند. آنها را سر داده، در جای دل

ها یکی از پس های از پرتو روز نو درخشنده بود. حیوانآن چندان دور نه، در جنگل و کوه

نگل گذشتند یا دور زده داخل جها میپا خورده، از بین درختدیگری، مثل سایه، پیش

ها آنها را دیری نگذشته فریاد و فغان بلند غالمان گریزان شنیده شد. حیوان شدند.ک مییتار

پناه در گریز مست آزادی و دیدن آدمان بی یکردند، از نشئهوجو میها جستدر مخفگاه

ند، کردپاره مین خوابانده، پارهیچنگال به زم یگرفتند. با یک ضربهگردیده، به آنها رسیده می

های حیوان یلشکرکش چژان خین نعره بردند.از بوی خون تازه و خوراک سیری حالوت می

کرد. در حقیقت، در دنیا آدمی نیست که در عقل و خرد با وحشی را شنیده، شادمانی می

های شورشماندهیها باقامپراتوربزرگ ما برابر شود. چه خیل آسان و چه خیل عاقالنه! حیوان

دهند و تمام شهرت های امپراتوری هیج تلفات نمیکنند. قشونست میچیان را نی

لشکرکشی، که شورش غالمان افالس را خاموش کرده توانست، به وی، چژان خین وفادار و 

 یهاو عنوان« امپراتوری دنیوی»باز لطف و مرحمت حاکم سخاوتمند  گردد.ماهر متعلق می
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را تصور کرد که به  یپوشید و آن باران طالینو در پیش است. لشکرکش حتّا چشمانش را 

ن تخت را به نظر آورد که در آن ون من نه، بلکه او نشسته یریای شریزد. یک لحظهسرش می

 است. 
 

ناک را از سر دور کرد. وی حتّا خواطرآمیز به دهشت یچژان خین یک قد پریده و این منظره
جا نگفته باشد؟ نه، جنگاوران هم به گپ بیا در حالت فراموشی یگان یاطراف نظر اندخته، آ

غالمان  یدادند و شکار تا به حال کس نادیدهحیوانات وحشی گوش می یمانند او به نعره

چن تیز بیرون آمد، که همراه سیمنوگ یکردند. آذر از غار چُقور زیرقلهگریزه را محاکمه می

زار کنار جنگل رفت. در بتهفهم نمیشبانه پناه برده بود. وی به چیزی سر یدر آن از سرد

ها و درختان کالن زدند، به سرسنگسربازان دسته و پهن و پریشان بودند. آنها فریاد می

ها تاخته قعر جنگل حیوان یزهایشان بر بس بود. اکوشش یشدند، اما همهبرآمدنی می

ساز دست و پا گم ستای کمانکردند. اُپاره میآوردند و آنها را پارهیبرآمده، به آدمان هجوم م

یگان ببر یا پلنگ را ندیده بودند، یَکباره این قدر حیوان از « سبز یبیشه»کرد. تاکنون در 

دانست، به اصل های حکمران مملکت را میکجا پیدا شود؟ سیمچن، که خلق و اطوار دائره

 :فریاد زدو واقعه سر فهم رفت. 

  !ببرها را هم …انددادهخوار را سر های آدمبه سرما پلنگ -

در تار سرش حالس زدن حیوان چست و چاالک را دیده. آن با تمام وزن خود به آدم گریخته 

آلود خود را باال کرده، تیز خود گلویَش را دراند و فک خون 1هایشکیِستاده در افتاد، با یا
کش آدم یراخ بارتاخت، که در سو یچن گفت گریز! و به سوی قلهسیم .مظفرانه نعره کشید

کرد، در پیش چشمان او رفیقانش به هالکت مییآذر شتاب نم توانست.جای گرفته می

توانست. وی هیج گاه پلنگ و ببر را ندیده بود و با آنها چه گونه اری داده نمییرسیدند، اما او 

، اما با دراز، در میانش شمشیر آویزان بود یدانست. در دست اُستروشنی نیزهجنگیدن را نمی

فریاد زد به  چن به اوآنها آیا حیوان وحشی به خشم آمده را نابود کردن ممکن است؟ سیم

 :راغی درآمده

 گریز! به این جا بیا!  -

 

ستاده را دیده یَکباره گشت خود یحرکت استاده آدم در جایَش بییزده ازار حالسببر در علف

ی خشک پاش خورد. ببر به زمین دراز هاپاره و علفرا سست کرد. از زیر چنگالش ریگ

فرصت گریختن نبود. آذر  های اشک کالن و زرد خود را تیز کرد و نعره کشید.کشیده، دندان

خم شده، نیزه را راست کرد و به حیوان با دقت نظر اندخت. ببر دُمش را جنباند، آهسته به 

 
گوید: یَشک نهنگ دارد، دل را همیدیگری از یَشک به معنای دندان نیش درندگان. رودکی می یشک: گونهیِ 1

 خراشد.شخاید یعنی دندان نهنگ )=تمساح( دارد و دل را می
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ترسید ین آدم از او نمیاش نزدیک شدن گرفت. حیوان در حیرت بود که اینوبت یسوی قربان

گریخت. چشمان زرد و شان لذت برده بود، نمیو به مانند دیگران، که نوَکَک از خون و گوشت

جسد بَد  لرزیدند.هایَش از شدت عصب میدرخشیدند، کنج گوشهآن از هیَجان می یگرده

اشد، سر زانو حیوان وحشی باال شد. آذر، گویا تمام عمر با شکار ببر مشغول شده ب یواهمه

زنان به نیزه هجوم ن خالنده. ببر حالسینشسته، نیزه را به پیش گذاشت و آخرش را به زم

د و در یحیوان را شکافت، از تخت پشتش برآمد. آذر به یک طرف افت ینهیکرد. نوگ نیزه س

افت. باز زود سر پا شده شمشیر را از غالف برآورد. وی یریگ غیلید، پهلویَش آزار  یرو

ار بود به حیوان در افتد و با دستانش یکرد. سرگرم جنگ شده، تهشت را احساس نمید

گلویَش را بوغی کند. اما حاجت در افتادن نشد. ببر نعره کشید، از درد زیاد سرش را تاب داده 

د، از دهانش یینیزه را با اشکایَش خا یرساند. دستهشد، اما نتوانست، نیزه خلل می یخیستن

شد، وی یَکتا رفت بلندتر می یسرخ گردید. فریاد وحشزار سپعلف یشد و روخون جاری 

ش گینشهیبدنش به لرزه درآمد. وی بار آخر جنبید و با چشمان ش یخوابید و اعضاپهلو می

آذر  ست، خاموش شد.ینگر، آدم که این دفعه در جنگ غالب آمده بود -اش به دشمن دیرینه

هایش یَکباره هایش چه قدر تُرنگ شده بودند. موشکعصب تنها اکنون احساس کرد، که

کلویدند و او را نگاه نمیهایش مییند، پایسست شدند و مجبور شد که به روی علف نش

ببر مرده نیزه را کشیده گرفت و با دهشت به جسد  ینهیچن دویده آمده از سداشتند. سیم

 سته، از دوستش پرسید:یرخ ببر نگرکالن پوستش رخ

 ؟ آیا در وطن تو آنها بسیارند؟یتو با ببر جنگ کردن را در کجا آموخت -

 اش را با کف دستش پاک نموده، آهسته گفت:آذر نفس راست کرد، عرق پیشانه

 در وطن من ببر نیست. من این جا بار اوّل دیدم.  -

ه، باز به ببر نشسته با ناباوری نگاه کرد یچن به اُستروشنسیم کرد.زبانش به وی اطاعت نمی

 اش هم بدهیبت بود، رو آورد.بزرگ که حتّا مرده
 

شد، جسدهای خونها تا جایی که دیده میدر چار اطراف در مساحت کُشاد بین جنگل و قله

منظره  .خورده و دست جدا و پا جداپاره، نیمخوابیدند. جسدهای پارهشورشگران می یآلوده

خون، که  یچن مجال سخن گفتن داشتند. بونه سیم آور بود که نه آذر وچنان هم دهشت

ببرها و  ینعره یاز دور پی هم صدا کرد.صبحگاه را فرا گرفته بود، سرشان را گرنگ می یهوا

 دادند.خونین خود را دوام می یرسید. آنها معرکهها به گوش میپلنگ

 

 

 
 

٣۵. 
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های وحشی غالمان ردن حیوانشکار ک یخین را دربارهمن نقل لشکرکش چژانون امپراتور

های وی نتیجه یلهیشکفت. حگل میشورشگر را با هیَجان گوش کرد. وی از خرسندی گل

من با نازید. ونبالید و میشاه خود می یدلخواه داد و امپراتور از ادراک خردمندی و بزرگوار

کردند؟ را تعقب می ها چه گونه آدمانپرسید: ببرها و پلنگشوق و به تفصیل همه چیز را می

ها تا کجاها شنیده حیوان یکردند؟ نعرهشکستند و بولک میهایَشان را میچه خیل استخوان
را با « یامپراتوری دنیو»حاکم  1خین کُنجکابشد و چه قدرگریزه زنده مانده است؟ چژانمی

ز هیَجان متأثر کرد که امپراتور ان مییریهای شمیل طعام قانع گرداند، به تفصیل چنان نقل

ناتکرار و زیبا شده  یخورد که خودش شخصاً شاهد این تماشاشد. وی افسوس میمی

های به آزادی سر داده شده را حیوان یهمین که همه ؛نتوانست. اما چژان خین او را تسال داد

مکن آور را دوباره تکرار کردن مر نمودند، این شکار شوقیخانه جایگدستگیر کرده و در حیوان

است. آن گاه امپراتور بزرگ آن را با چشمان خود تماشا خواهد کرد. با هیَجان پرسید 

 امپراتور.

 چه قدر پلنگ و ببر را دستگیر کردید؟  -

ها خیلی برانگیخته شدند و کسی را نزدیک الحال فقط ده پلنگ و دوازده ببر را. حیوان - 

کنند، لخته میمانده را یافته، لخته یباق مانند. این حتّا خوب است. آنها غالمانشدن نمی

 شود.تر میشان آسانشوند، آن گاه به قفس انداختنتدریجاً آرام می

چژان خین  ستاد.یاکرده باشد، به هم ساویده، خاموش میامپراتور دستانش را گویا گرم می

 است. ینکرد که همین حاال آن را گفتیگان سؤالی ناگوار را انتظار بود و احساس می

 غالمان را خودت دیدی؟ یپاره شدهجسدهای پاره یهمه -

 :خین با عالمت تصدیق سر جنباندچژان

  .خودم دیدم -

 در بین آنها همان آهنگر دَوَنی بود؟ -

آخر خودداری کرد. مبادا، که غالم لعنتی،  یخواست که هه گویَد، اما در لحظهلشکرکش می

، زنده باشد و باز دوباره به شورشگران سروَر شود؟ آن گاه چه؟ اد امپراتور مانده استیکه در 

شد. مکافات را زور به من را دانسته نمی. ونیافتآن گاه خودت هم به قفس وحشیان می

کند. از این رو، دهد، اما در جزا دادن تاخیر نمیاش گذشته مییسیزورکی، از بهر خس

 لشکرکش جواب درست نداد: 

حضرت. جسدهای شورشگران چنان هم اَبگار بود که معین یتوانیم، اعلیانیق گفته نم -

 کردن آنها نیز امکانیّت نداشت.

 
 کُنجکاب: کنجکاو 1
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ستاد، عجب نه، یاکند، اما او خاموش میباران میخین انتظار بود که امپراتور او را طعنهچژان

 کافت، برای همین هم فقط کوتاهکک گفت: یگان فکر بکری را می

 وس!لی افسیافسوس! خ -

 تخت داشته، به پیش خم شد و پرسید:  یبعد از دسته

 پاسبان منتزی حاال در کجاست؟ -

-سرحد لشکرکش سابق ین یحضرت. در دستهیدر جایی، که خودتان فرموده بودید، اعل -

 چژو، جنگاور عادی.

 ک سنگ، هرین کنید و سفارش دهید که هر یید. سردار دسته تعیاو را به پایتخت برگردان -

را یابد. منتزی به  یرا از نظر گذراند. بگذار رقیب خود، آهنگر دَوَن« سبز یبیشه»کوه  یبته

 کند.کنم که سفارش مرا با دل و جان اجرا میمخصوص دارد و گمان می ینهیوی ک

 

٣۶. 

خاصه قبول  یدر واقع، پاسبان سابق امپراتور منتزی به پایتخت برگشتن را همچون مهربان

صداقت خود را به ثبوت رساند و جای « یامپراتوری دنیو»نیّت پیدا شد که به حاکم کرد. امکا

ساز را، که آمد: یافتن اُستای کمانخود را اشغال کند. برای این فقط یک کار را کردن الزم می

را اجرا کرده  1ترهای از این هم مرکبدر دَوَن به اسارت درآمده بود. پاسبان سابق وظیفه
کند و غالم لعنتی را از سوراخی که در آن پنهان شده است، کشاله وه را چپه میاست. وی ک

سرحدی خدمت کردن جنگ شوم تن به تن با آذر  یمنتزی هنگام در دسته برآرد.کرده می

گار کرده بود. سبب یااش را بارها به خاطر آورده، به خالصه آمد که آن وقت رفتار ابلهانهکرده

ست. رقیب چه قدر سست باشد هم، آن را حقیر شماردن ناروا است. اگر اساسی هوابلندی ا

له را کار فرما. منتزی جنگ تن یرا به کار بر! ضربه زد نتوانی؟ ح یقوت نرسد، چست و چاالک

داند که با این گونه طرفه تا تحلیل کرده برآمد و اکنون میخانه همهبه تن با آذر را در سالم

غَلت زن، با شمشیرگاه ماید. به شتاب راه دادن در کار نیست، چَپدشمن چه گونه مناسبت ن

رسد که رقیب سرمست شده، خود ای البته فرا میو لحظه یاز چپ و گاه از راست حمله نما

پاسبان سابق نه یک بار و دو بار جنگ  ر.یگفتن گ« مرد»اندازد. آنی آن گاه را به آغوش تو می

در حضور »شد. اش آثار شرم هویدا میفور به یاد آورده، در چهرهوار خود را با غالم منشرمنده

منتزی تشنه «شدم!حساب می یکمین امپراتوریَامپراتور آبرویَم به زمین ریخت. باز جنگاور 

زه از یواخوری دوباره با آذر در جنگ تن به تن بود. اگر وی به دستم افتد، بگذار بلواگر گر ی

بُرد. اش را میزی، شخصاً خودش اوّل دست، بعد پای و بعد کلهترحم انتظار نشود. وی، منت
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کشید. اما چه عالج، وقتی که دشمن سر ندارد. پاسبان سابق بودند اگر باز به دار میخوب می

که آذر  یدر این باره هنوز فکر نکرده است. از همین سبب، حکم آخرین قتل را به آینده، وقت

 د.گذارافتد، موقوف میبه دست می
 

کرد. برای این وقت هم نداشت. پاسبان سابق کم فکر می یساز باشد، دربارهاما اُستای کمان

کردند و از احاطه تر میرا تنگ« سبز یبیشه»کوه  یهای امپراتوری حلقهروز از روز قشون

قوت شده بودند و سپر دیوار را رخنه کرده، به در بیرون رفتن امر محال بود. شورشگران کم

های وحشی قسم کالن دسته را نابود کردند، ضرر کالن رسانده توانستند. حیوانرفتن نمی

های کوهی رفتند، اما از این هیج سودی ها به درون جنگل و درهبودند. اکنون ببرها و پلنگ

و همین  کار امید بستن مانده بود. 1افتاده نشدن و به آمدِروح –نیست. اکنون تنها یک راه 
 های نمناک از دره به باال خیستند.لحظه فرا رسید. هوا یَکباره ویران شد. انبوه تومن گونه یک

های غوث روی زمین را پوشاندند. از قبطِ سفید تومن، چون در افسانه، قله یآنها با پرده

شدند. همین که آدم در جایَش میها نمودار میهای خاردار، نوگ قلههای بتهدرختان، برگ

چن به جنگاورانش دید. سیمگان چیز گرد و اطراف را نمییشد و ق سراب سرد مینشست، غر

دشمن را رخنه کرده گذرند و به هر طرف  یند، حلقهیَکشان از کوه فرآفرمان داد که گَوَک

آیند. خود او همراه آذر گاه ماران با هم می یکه زنده ماندند، در دره ییپراکننده شوند. آنها

نه مییکردند. گاه راست شده، اطراف را معاو گاه تازان به پایان حرکت می 2کناندل غیجک

شدند. منتزی نیز تومن پنهان می یکردند و سمت دلخواه را انتخاب نموده، دوباره در پرده

افته استفاده برد. وی گمان کرد که غالمان شورشگر در غارها یتغییر  یخواست که از هوا

رود و بعد با فشار و زور سالح پنهان شده، به نزد استحکام آنها می اند. در تومنپنهان شده

بندی کرد که یَکی دیگری را وی جنگاوران را طوری حلقه نماید.طرفه میهمه کار را یَک

غیرمقرری بود.  یآهسته به سوی بلندی حرکت کنند. منظرهده تواند و امر داد، که آهستهید

شدند پیراهه شد و آنها مجبور میکنندگان نمودار میان هجومتومن تنها سر و گرد یدر پرده

چن و آذر سیم پا نخورند.هایشان پلماسیده یابد، تا که به سنگ و ریش درختان پیشرا با پای

های غوث پنهان شدند، وقتی که های حکومتی را پی بردند. آنها در پس بتهن نیرنگ دستهیا

 ها زود خود را به پایان گرفتند.جنگاوران گذشته رفتند، آن یحلقه

که او دارد، باز  یهای خوراک و اسلحه تنها ماند. با چنین قوه و مهارتمنتزی در نزد گردونه

ک جنگاور در آنجا در باال ضرور است زیرا که یبود. حاال هر آور مینگاه داشتن محافظان خنده

ه جسارت کرده، به مقابل سخت شد کسر می یبعد یک یا دو ساعت نیست و نابودکنی غالمان

ماند و به دامن پیش و قفا قدم میعصرها باز وجود داشته سر برداشتند. وی در مرغزار کوه
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داد. الحال نه داد و فریاد جنگاوران، نه صدای تیر یآوازهای از هر طرف برآمده با دقت گوش م

چن به آذر و سیم انداخت.را به تهلکه می یبرآمد و این پاسبان سابق امپراتورو تفنگ می

مرغزار تاخته برآمده، جنگاور دشمن را دیدند، که در زیر تومن گشت و گذار داشت. آنها در 

 یکینمود. تارکاله بسا بدواهمه میجایَشان شخ شده ماندند. منتزی قدبلند با جوشن و تاس

های ان و سوراب اسپوار احاطه کرده بود و فقط بعضاًً از دور طرح کاروسفیدفام او را حلقه

آذر فوراً منتزی را نشناخت، اما منتزی رقیب دیرین خود  تافت.ستاده به نظر مییخورده اعلف

اد کرد. پاسبان سابق زود شمشیر را از غالف بیرون آورده، به یرا دیدن، زمان از شادی حتّا فر

اش که ن و زهرخندهتار آویزان، جسد کالهای تارسوی اُستروشنی حرکت کرد. آذر از موی لب

خواست در چن میار شد. سیمیبودن او را فهمید و او نیز شمشیرش را لوچ کرده، به مدافعه ت

ستاده، یا یاچن به گوشهفهماند که خلل نرساند و سیم یپهلو آذر ایستد، اما آذر با اشاره به و

آهسته زار آهستهرقیبان در مرغ به جز از مشاهده کردن جنگ تن به تن عالج دیگر نداشت.

دیدند. زدند. آنها فقط سر و گردن یَکدیگر و شمشیرهای به باال برداشته شده را میدور می

کاله، حال آن که منتزی کرد. وی نه زره داشت و نه تاسخود را درک می یآذر وضع ناپایدار

چار اشکیل  را در بر کرده بود. آذر خراب و الغر شده بود، رقیبش باشد، یتمام لوازمات جنگ

 یکرد. غیر از این، همین زمان جنگاوران دستهپر احساس میو خود را دل 1بتون داشت

آیند، آن گاه یا مرگ، یا اسارت ناگزیر خواهد بود. بعد عذاب و شکنجه، رسیده می یحکومت

جزئیات این  یشد. وی همهمنتزی سراسیمه نمی …تحقیر و مرگ، هیج نباشد، غالمی

نمود. از چپ پزانده بود و حاال فکر نکرده عمل می 2اشدین بار پیشکی در مینهواخوری را چن

داد، خم و غلت میگرداند، چپهای او را میآذر ضربه …زدو راست، از پست و باال ضربه می

نارَس توانست. منتزی دستشد، اما حالت جنگ را به منفعت خود تغییر دادن نمیراست می

 فهمید، از این سبب هم آذر مجبور بود که خود را فقط حمایه کند.ز میبود، این را خودش نی
 

ساز در اُستای کمان آمد.خورد، اما از دستش هیج کار نمیچن از وجه دوستش غصه میسیم

های امپراتوری ها با قشونهای به شورش غالمان اشتراک کردن و رفت مبارزهدوام سال

پیدا شده بود که خودش به اصل آن  یبود. در وی خصلتکالن جنگی به دست آورده  یتجربه

داد. برایش کفایه بود که به رقیب دو های دشوار نجات میسرفهم نرود هم، اما او را در لحظه

دید، بلکه چه گونه مغلوب کردن او های سست او را نه فقط میا سه ضربه زند، در حال طرفی

فهمید که این رفت یا خود در مسافه جنگیده میدانست. حاضر هم آذر پیش و قفا را نیز می
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رقیب است.  یدلخواه نخواهد داد، کشال دادن وقت باشد، تنها به فائده یگونه روش نتیجه

تر شده، به کشاده است. آذر فعال 1اشر مَنهیدارد، اما زکاله نگاه میمنتزی را جوشن و تاس

داد، شمشیر دراز منتزی باشد، ضلیّت میپاسبان هجوم آوردن گرفت. شمشیر کوتاه به وی اف

منتزی تفسیده رفت، اکنون وی  اش در جنگ روی به روی ناقلی بود.دو قوشه یبا دسته

پا خورده، قریب بود افتد، خود نشنیی کند. یک بار حتی به سنگ پیشمجبور بود که عقب
آلود و ناند. منتزی عرقزد و سرش را گرنگ ک یناگهان یکاله ضربههمان دم آذر از باالی تاس

ر، یچست و چاالک و چند یِاختیار سرش را باال کرد، تا که از اُستروشنگردان شده بینفس

دورتر رود و با همین سرنوشت خود را معین کرد. آذر حالس زده، خود را به او رساند، دسته

ی خالند. ضربه به شمشیر را با هر دو دستش داشت و از پایان با تمام قوت به زیر منه منتز ی

به  2دشمن رسید، پاسبان سابق سالح را غُوراند و رویناکی ینشان رسید. تیزی شمشیر به گلو

ک طرف هوا داد. منتزی به زمین خوابیده، به یزمین افتاد. آذر شمشیر را کشیده گرفت و به 

نده کغوث تومن پنهان کرده بود و تنها خرخر دشمن جان ینمود. او را پردهچشم نمی

آمد اش نمیرسید. اُستروشنی آه وزنین کشید و سرش را جنباند. باوریستاده به گوش مییا

جنگ  یحاال با تلواسه یکه بر دشمن قتال بار دوم هم غلبه کرد و اکنون راه کُشاده است. و

چن نزدیک آمده، دستش را به کتف او توانست. سیمکرد و هیج به خود آمده نمیزندگی می

 یقاه زده خندیدند. برایشان میسر شد که از حلقهسته، قاهیآنها به یَکدیگر نگر گذاشت.

محاصره برآیند و خودشان را سبک احساس کردند. همین گونه حسیّات بود که گویا بار گران 

 شان افتاد.از کتف

 

غوث تومن هنوز روی  یداد. پردهدر مرغزار چیزی از جنگ تن به تن شده گذشته درک نمی

شد. تومن تفسید. هوا تیره روشن میروز می کرد.مین را پوشانده، جسد منتزیرا پنه میز

شدند. رنگ آسمان، که از زیر ان مییهای نمناک بر عال نماکاسته گردیده، درختان و قله

بهار به  یشد. نفس گرمی و طنطنهنمود، کبود میابرهای خاکستر رنگ به زور به نظر می

شد که در همین تاب بایَد کرد. آوازهای جنگاوران امپراتوری شنیده میش رسید.مشام می
آنها تاخته به باالی گردونه«. مزیگری»گفت: چن سیم کردند.ها با یَکدیگر مخابره میقریبی

دار را به تن کردند کمانیبرنج یهای چرمین لوحههای پربار کاروان جنگی برآمدند. کمزول

بلندی، به طرف راست  یوزنین بارخوراکواری را گرفته، به سو یغولک و تیر، دو خلته

غوطید، اما آنها به این زار میهایشان در ریگخراشید، پایها رویَشان را میگریختند. شاخ بته

ماران، که همگی چند متر راه مانده است، بایَد  یدادند. هر چه زودتر به درهاهمیت نمی
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بود و ساکنان محلی خوش نداشتند که به آن جای روند. آن  زارماران باتالق یدره رسید.

گذشت. در دره های تیز و آویزان میدائماً تیره و تار و نمناک بود. راهش از پایان، از بین قله

 یزارهاان پتهیرویدند. از ممی 2آلوبالو و دوالنه 1های زیچ نسترن و قَرَقات، درختان یاباییبته

شد، گذشتن چندان آسان ان موج آب تیز جریان سرد جاری میترشچسپک، که در پایان

 کردند.ناگذر میهای درختان تاک به عالم نباتات پیچیده، بعضاًً راه را کسنبود. تنه و ریشه

حد زیاد است. ننامیدند. در این جای جانوران خزنده بی« ماران یدره»این مکان را بیهوده 

 ریگردند و دست پیچ و پای پیچ خِشها غیژیده میسنگ کج و کلیب در بین یآنها چون شده

کی حکمران است. یگردند. در دره همیشه تارصدا میان آنها همیرکنان با آب تیز جریخِش

د، گویا از زهر مارهای سرد و تیزحرکت هراس یدرآآفتاب هم به این جای به مدت کوتاه می

انداز شده، زود به دیگر طرف یزان کوه عکسهای لیس و آودارد. نورهای نقره رنگ آن به قله

بخشند. پگاهی طرح و تار و نمناک به هیج چیز گرمی نمی یگرکنند و در این شاهالن مییَمَ

شب را  یکی آنها به باال خزیده، سیاهیفرآید. با فرا رسیدن تارها به این جا تومن میو بیگاهی

این  شوند.ها پنهان میث باز در بین سنگهای غوکنند، صبحدم باشد، همچون سایهزیاد می

کردند دره برای غالمان پناهگاه بهترین بود. پاسبانان به این مکان دیوان جرئت در آمدن نمی

 یشان جزایدار کردن آرامگذاشتند که در صورت خللماران می یو این وظیفه را به ذمه

ن و تمام دره را طی کردن امکان داشت، کاری از این جا گذشتها را دهند. اما با احتیاطگریزه

 نمود.فقط فرصت زیادی را تقاضا می
 

شان را دیده و دانسته ک قدمیپیمودند. هر چن با احتیاط از کنار جویبار راه میآذر و سیم

های از کاروان کردند، در خلتههای چرمین از سردی محافظت میتنهگذاشتند. نیمپیش می

ر رپَها از هجوم مارها نترسیده، با دل پَخوب یافت شدند و اکنون گریزههای ربوده شده، موزه

به آنها هجوم کردن را نداشتند و فقط سرهای سه یرفتند. مارها حوصلهسنگها راه می یرو

نمودند کردند و اشاره میشان را برداشته، با فِشاس آدمان را از موجودیّت خود آگاه میکنجه

دره رفته رسیدند. در این جا در  یجاها به میانبیگاهی روزی گریزه ند.که از آنها دورتر باش

آورد. اگر کس به آن خرس را به خاطر می یآویزان بود که کله یکالن یسیالبه قله یباال

ها نهان است. مقرر شده بود که دید که از چشم بیگانهسنگینی را می یجای برآید، میدانچه

 یبرآیند، محض در همین قلهمی« سبز یبیشه»کوه  یاطهغالمان شورشگری که از اح

خود در همین میدانچه منزل  یچن با همه چیز و چارهخرس باید جمع آیند. آذر و سیم
شان را کافته، اشغال کرده یهای سفرهای چرمین خود را گستردن، خلتهتنهگزیدند. نیم
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ترش همه، خوراک، سر و لباس و از همه مهمبها را یافتند. آنها، پیش از بسیار کاالهای قیمت

ری نگذشته، در باالی قله گلخن فروزان شد. یراندن آتش بودند. دیسنگ چقماق برای گ -

های خشک فراوان بود. خوراک خوردند، از جویبار آب سرد خیریَت، که در گرد و اطراف شاخه

های خود را به یاد گذشته ند.بخش حالوت برده، به غَنَب رفتو زالل نوشیدند و از گرمی جان

ها کرد و افسوس خورد که ایرشی نقل یقلعه یآوردند. آذر درباره اُستروشن عزیز، مدافعه
ها و هوا و هوس یک آدم، امپراتور کسلی و فرتوت شده این قدر آدم چه خیل اسپ برای کیم

 گذراند وی.از دل  کرده باشد؟را چه کار می« های آسمانیاسپ»نابود شد. وی این 

 :خیز شد و به آرنجش تکیه کردچن به هیَجان آمده، نیمسیم

ام. شاعران در وصف آنها های بسیار شنیدهنقل یدَوَن یهای آسماناسپ یگوش کن، درباره -

بخشند. در این جا شان حیات جاویدانه میگویند که آنها به صاحبانها نوشتند. میقصیده

 ه است؟ کدامش حقیقت و کدامش بافت

 یهای، کلمه1کرداش کمی میلغوی یآذر به فکر فرو رفت. برای درست فهمانده دادن، ذخیره

آمد، اما به هر حال، کوشش کرد که های روزمره راست میدانست اساساً به موضوعکه او می

 :به دوستش اصل واقعه را فهمانده دهد

یزی داشته باشد که با آن فخر نماید چک مملکت کوشش مییگپ در سر آن است که هر  -

های و اسباب 2های رنگهکرده تواند و آن را به پول کالن فروشد. در اُستروشن اسلحه، متاع

ها است. در مملکت دَوَن از معجزه یاشاهی معجزه -از همین قبل اند. در وطن تو  3کاُللی

و فقط همین را گفته می روند. من آنها را دیدمیها همین گونه مال نادر به حساب مارغومق
توانم که از سرعت باد و تیر هم پیش توانم: شک ندارم که آنها تیزدو اند، اما تصدیق کرده نمی

های معین خوب است. یَکی در مسابقه دویدن، ک اسپ در شرائطیگذشته باشند. هر می

م و محیط ما یهای فرغانه برای اقلدیگری در میدان جنگ، سوم در طی کردن راه بیابان. اسپ

توانند. بر عکس، اگر به هنگام خوب اند و بس. و، البته، آنها آدم را تا به بیمرگی رسانده نمی

 .قین است. از دور سر کرد اویَ، مردنت امر یبُزکشی از باالی ارغومق افت

 شود؟ گویَند که از عرق آنها خون جاری میمی -

  :کنجکاوی کرد چنسیم

ندارد. این کسلی است. در زیر پوست بدن آنها حشرات  ییج حکمتن هم هیراست. اما ا -

 شود. شان خون پیدا میند، آن گاه در رگهاییخاخور جمع شده، پوست را میمفت

 ها شده مملکت این قدر تلفات داد.برای همین خیل اسپ !غلطی -

 
 آورد. کم داشتیکرد: کم میم یکم 1
 رنگه: رنگ شده 2
 : سفالی یکُالل 3
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 خاموش ماندند.

 خلق چه خیل است؟ یگوش کن، در اُستروشن تو زندگ-

زند. یَکی در بحر ناز و نعمت غرق است، دیگری با ک خیل جیغ مییجا خروس  در همه -

گذراند، به مانند من. کسانی نیز هستند که تماماً مفلس شده، از گرسنگی بیچارگی روز می

 مُرند. در چین هم، عجب نه، همین خیل باشد؟ می

  :سیمچن راضی شد

ها به گوش یَکدیگر کنار است و مخالفتاما گپ در سر آن است که مملکت بی !همین خیل -

کنند. آدمان نامدار را اختراع می 1یهای از خلق اندازستانها همیشه واسطهرسند. شاهدیر می

های ثروتمند باز از بدبختیلهیکنند. عاها زندگی میاز حساب محنت غالمان خود و جمعیَت

، که پیشکی برای خراج پول جمع به حال کشاورز یکردند. واهای خلق نیز سوءاستفاده می

 2ک چینکیبر او، اگر برای گرفتن قرض به سودخور مراجعت کند. برای  یآورده نتوانست. وا

افزود و کشاورزِ پیشتر قرض روز از روز می 3گرداند. فائضِیغله، وی باید دو چینک پول برم

 دهد.شد فرزندان، زن و باالخره، خود را به غالمی آزاد بوده مجبور می

های آنی برای چه در مملکت ما غالمان از آدمان آزاد دیده بیشترند و زودزود شورش -

 آیند.غالمان به وجود می

 نخاد یگان شاه عادل نبود؟ -

 :سیمچن تمسخرکرد

ک آن یهست. وی خلق ما را به صد قوم تقسیم کرد و به هر  یروایت یشاه فوس یدرباره -

 ینامند. فوسها خود را آدمان صد فاملیَگی مییچه چینای داد. آنی برای 4ل عالحدهیفام

خون راه  یدار شوند تا که به تغییریابهای گوناگون خانهاجازت داد که فقط با آدمان قوم

 یداری، رام کردن حیوانات را یاد داد. وی اولین شده سکهیبه خلق ماه یندهند. بعد فوس

گدازی، باغاختراع کرد. وی به ما مهارت آهن قی و حساب وقت رایهای موسبرنجی، اسباب

اند و آدمان برابرحقوق یکرد که همهتصدیق می یکاری را آموخت. فوسپروری و سبزَوات

ور شوند، نه از حساب استثمار کردن دستان خود بهره یهمه باید یک خیل کار کنند، از ثمره

  …دیگران

 :از لبخند زدبچن سیم
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ها خلق یهنوز در حیات این خیل شاه نبوده است. همه ،نوی استاما فوسی شاه افسا -

 آید. شاه عادل را دارند، اما متاسفانه، بعد از بد باز بدترش می یآرزو

چن خاموش شد. آذر اعتراض بیان کردن نتوانست. وی به گلخن هیزم خشک اندخت، سیم

 یدر دره ه خواب رفتند.های روز دراز خسته شده، بگرمی زیاد شد و دوستان از سرگذشت

تاکِ  ییهای آویزان، تنهاقله یهای برآمدهنهیمطلق س یکیماران شب تار حکمران بود. تار
ها کورکورانه چشمک ان ستارهیاحانیناگذر را پوشاند و تنها احزارهای انبوه کسیابایی، بته

دوستان در  ستند.ینگرخُرد و ناآرام می یزمین به سیاره یآسمان به سیاره یزده، از بلند

یآمد. معلوم شد که غالمان باقماران نه یپناهگاه سه روز ماندند. در این مدت، کسی به دره

-سیم ها پناه بردند.دامناند، در جنگل و کوهاند و آن قسمی که سالمت ماندهمانده را داشته

وی شتاب نکرده، هر ست. یآمیز به دوست متفکر خود نگرآذر سؤال چن و آذر تنها ماندند.

 ک سخنش را برکشیده به گپ درآمد:ی

اند. چند وقت میکنم که شورش ما را فقط پخش کردند، اما خاموش نکردهمن گمان می -

را باید از سرگذرانیم.  یخیزد. زمانی ما آرامگذرد و از انگِشت ناراضیگی خلق باز النگه برمی

 !رویم. به آن سویحاال بهترش، به غرب می

 :ده پرسیدیآذر نفهم .چن با دستش طرف راست را نشان دادیمس

 دانم، جهان چار طرف دارد. چرا به غرب؟ چه خیلی که من می -

 :چن راضی شدسیم

های که گریزند، به جایمملکت می یجادرست، اما برای تو غرب بهتر است. همه به میان -
ها داران دولتی و قشونچنین منصب مانی، اینزمین و باغات سیرحاصل دارند. گرسنه نمی

ما باشیم، به سرحد امپراتوری می .کنندزیادند. غالمان را هم محض در همان جا دستگیر می

شود و جان گُبی سر میهای آن جا کمحاصل است. چار اطراف سنگالخ، بیابان بیرویم. زمین

که ما محض در  شودبر نمیکنند. هیج کس گمانهای وحشی کوچمنچی زندگی میهون

 شود.م. افضلیّت ما هم در همین مییاهمین جا پنهان شده

 :آذر با دودلگی پرسید

  آن جا خطرناک نیست؟ -

لیسان امپراتوری افتادن و زنده به زنده پوست کندن آنها از آن هم خطرناکبه دست کاسه -

 تر. یا که پوستت به دلت زد؟ 

 دوستان خندیدند.
 

شد. غرب کُشاده می یشان راه به سویماران رفتند. از آن جا برا یتر درهصبحدم آنها به درون

 افتند.رفتند، تا که مارها را ناراحت نکنند، یا که به انهار تیزجریان سیراب نهبا احتیاط راه می

ماران  یب را از سرگذرانده، سه روز در درهیهای بسیار عجائب و غرابعدها آذر باز سرگذشت

 یچهترین، جزیرهآورد. آنها به نظرش روزهای خوشبختک بار و دو بار به یاد میی بدنش را نه
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او در این تخمیناً خود شاید خطا  نمودند.حالی در بحر پرتالطم حیات او میقی آسودهیحق

 نکرده بود.

 

٣٧. 

جا  کرد. در ایناش چندان خرسند نمییرنگامپراتوری، مسافران ما را با گوناگون یقِسم غرب

ها از سنگافتند. تختهیکوه خشک شده تبدیل میهای بلند تا رفت پست شده، به تپهقله

های خشک اشترخار از باد الوانج میزدند. پایهگرم سیاه شده، در زیر پا غجراس می یهوا

 داد و راهبرآمدند. ماه کاسته، هنوز نور خیره میچن اساساً شبانه به راه میخوردند. آذر و سیم

گرفتند و های قله پناه برده، دم مییا سوراخیرا معین کردن ممکن بود. روزانه در تنگنا 

رسید و هر چه را که یابند، میشان هم به آخر مییخوراک یکردند. ذخیرهصحبت می

ها خوردند. اُستروشنی هر چند اوّلکردند، حتّا مار را میها را شکار میو پرنده 1خوردند. سغر

رفته عادت توانست، اما رفتهکرد و حتّا به دهان برده نمیت جانوران خزنده حذر میاز گوش

کند که از بهر ناز و نوز گذرد. و دیری نگذشته، آذر حتّا کرد. گرسنگی آدم را مجبور می

بعضاًً وی خود به خود فکر  خوردگی شد.مورچه را هم، رویهایَش را ترش کرده، با اشتها می

ها را خورده است، زنش ها چهد که هنگام مسافرت در پشت کوهیَدر خانه گواگر »کرد: می

ند و خوراکش را ینِش 2ک دَستَرخانی، عجب نه، به او اجازت ندهد که با آنها در سر «نـَنی»
چن و آذر از جهت خلق و خو چنان هم به یَکدیگر مانند شدند که سیم «جدا نماید.

توانست. وی از خود تصور کردن نمی ییدوست چیناا بیخود ر یبعدهاُستروشنی حیات من

جهان برده می یطرفهها به درک یَکآدمان در شهرها و مملکت یریگدل گذراند که گوشه

م. آدمان به خود مانند را به زبان، رنگ یکنالعاده بودن خودباوری حاصل میرساند. به خارق

ک خیل اند و به نیک و بد، حریص و یآدمان  ینمایم. حال آن که همهیپوست، اوالد جدا م

های از سر گذرانیدهگفتند که سنجششوند. اگر به او میسخاوتمند، ابله و خردمند جدا می

کرد. اما در زندگی خندید و باور نمیل افکار فلسفی را بیدار کردند، وی مییاش در دل او تما

ها تکیهییند. ویرکَن مرحوم هنگام دشواربرآکرده شده روی آب می ییهای پیشگوبعضاًً واقعه

 چن کم گپ و فروتن سخت دل بسته است.گاه خوب او بود. اکنون باشد، به سیم
 

خود یگان فکر نداشت. وقتی  یراه را با آسانی پس سر کرد و از وجه آینده یدشوار یچینای

شود. ما نمی یفتهاز دو سر، گ»چن تبسم نمود. گپ کُشاد، سیم یکه از این بابت آذر به و
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شان آرام نمیآینده یخود آذر را نامعین« کردن چه حاجت؟ 1ها گجمینه را با هرگونه خیال

انگیزترین مملکت بزرگ تا کی حزن یابند؟ در گوشهیگذاشت. آنها در کجا به خود سرپناه می

ی اکنون با افت. ویاُستای اُستروشنی تا رفت تکمل می یزبان چینای گردند؟پنهان شده می

های گوناگون، از قبیل، بعد مرگ روح به کجا می رود و غیره بحث میچن در موضوعسیم

ها را از سر میدلخواه یابد، بسیار تبادل یکرد. آذر گمان داشت که روح پیش از آن که آرام
ماید. ننمود که در آسمان وسیع بزرگوارانه پرواز میگذراند. وی بعضاًً خود را عقابی تصور می

دود. اما رویش را ترش میوار از جایی به جایی میپا یا که سغری، که سراسیمهچابک یآهو

خواری شود که هم مانندش را در آمد که ممکن است ببر خونکرد، وقتی فکری به سرش می

لرزه چشمان گرد و زرد حیوان وحشی را کشته بود. تا حال اُستروشنی بی« سبز یبیشه»کوه 

 یبینفهمش و جهان تواند.بارید، به خاطر آورده نمیرحمی مینها خشم و غضب و بیکه از آ

ک طرف، وی همچون فرزند خلق خود به ارواح گذشتگان سجده یتر بود. از چن مرکبسیم

ها نجات بدهد، مربی و حامیان خردمند باشند. از طرف دیگر، کرد که آدم را از بدبختیمی

 یهای فوق العادهعمیق قوه ، که به باور2«یفوتسکان»یا خود  «یتزکُن»عمیق  یفلسفه

آسمانی اساس یافته است، به دل او نزدیک بود. قسمت انسان پیشکی معین کرده شده است 

سیمچن با تعلیمات خردمند قدیم، از »ده است. و از طرف سوم، یفاو به آن مقابل برآمدن بی

مرگی وجود از روی قانون طبیعت بی»گفت: میراضی بود، که « یوی» یگریشاه یسالله

کند. برای همین هم از حیات هنگام در قید حیات را رد می یندارد. قانون طبیعت حیات ابد

این  یاما همه «.قیامت را خوردن در کار نیست یبودن لذت بردن در کار است و غم فردا
ه در عالم مفهومات فکری زندگی ساز اُستروشنی، که در جهان کار عملی، نبرای اُستای کمان

رسید و دوستان خاموش بست مین موضوع زود به بنیکرد، مرکب بود. و بحث آنها در امی

توانست که چه گونه سه حقیقت ماند. آذر فهمیدن نمیکی با فکر خود مییشدند و هر می

 تماماً گوناگون را آمرزیدن و باز انسان کامل ماندن ممکن است.
 

شدند و نه شدند. آدمان کم دچار مییداخل م« امپراتوری دنیوی»فت به قعر غرب آنها تا ر

آمد که غالمان گریزه داران امپراتوری نمیهراسیده راه را دوام دادن ممکن بود. به فکر منصب

توانند. از این رو هم در این جا یگان کنند، رفته میها حکمرانی میکه هون یهایبه زمین

دید. شاید برای همین باشد، یآذر انتهای مقصد سفرشان را نم قرری نکرده بودند.گاه مدیدبان

آنها را معین کرد و موافق خواست خود به راه یبعدههای مندر حقیقت، خود آسمان قدم

ها پنهان شده، گلخن روزی آنها در بین خرسنگنصف های مرکب و پر پیچ وتاب برد.

های بهار بود، اما آفتاب همه ان کنند. میانهیشان را برراه داشتهافروختند، تا که مار کالن در 
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تفساند. دوستان لباسهایشان را کشیدند، سالح را به یک طرف گذاشتند و بعد جا را می

پای به گوش رسید. هنگام از باالی  یشرفه استراحت کردن را دیدند. یاریت یخوراک نوبت

چن و آذر آید، بعد آوازهای پست شنیده شدند. سیمبرسنگالخ راه رفتن همین گونه صدا می

ده جنگاور ماندند. مقابلت  یزود سر پا شدند، اما فرصت گرفتن سالح را نیافتند و در احاطه

 ستادند.یاخود غصه خورده، خاموش راست می یبالده بود و آنها از فارغیفانشان دادن بی

اه، یهایشان به مانند برنج سهایند. چهرهینایمعلوم بود که جنگاوران آنها را احاطه کرده چی

دادند که آنها به شان فرسوده و کهنه باشد هم، شهادت میخورده، سر و لباس و اسلحهآفتاب

 یوجواند، که به جست یهای حکومتآذر گمان کرد که آنها قشون ارتش کسبی تعلق دارند.

ارزید که چنین قب گریختن آیا میغالمان مشغول اند و غمش دو چندان شد. به امید از تع

م؟ تنها یک چیز تسالی دلشان بود: آنها از یکرده، باز به دست آنها افت یراه دور و دراز را ط

گان عالج یافتن ممکن است. چنانچه، یها دور اند و فرسنگ« عنهچن»پایتخت امپراتوری 

اند. بعد کار به اینجا آمده یوجوکنند که به جستزمین وانمود میخود را همچون دهقانان بی

کنند نه در وجو میخیز جستهای حاصلفوراً این فکر را از سرش دور کرد: کار را در مضافات

-چندان مانندی نداشت. سیم ییاو به دهقان چینا یبیابان خشک و خالی. غیر از این، قیافه

سرحد نزدیک شدند و  جنگاوران را از نظر گذرانده، فکر کرد، که عجب نه، وی و آذر به چن

 تخمیناً او راست برآمد. .1های سرحدی بودگیستندقراولشیاینها پ

 

لوچان به دست افتاده را با حیرت از نظر گذراند. یکیش از آن خودی، قراول کالن پایپیش

ها هم نیست و به هون« امپراتوری دنیوی»ناک است، وی ساکن بود. اما دومش شبهه ییچینا

زدند، هنگام به دود گلخن نزدیک آمدن پیشگپ می یی. اما آنها به زبان چینامانندی ندارد

گان مملکت دور آورده اند. مادامی یقراوالن آوازشان را بر عال شنیدند. پس، غالمی است که از 

قراول کالن از وجه در شود، که گریزه است. پیشکه غالم است، خود از خود معلوم می

آگاه بود، اما همچون آدم حربی، نسبت به  یغالمان به خوبمملکت اوج گرفتن شورش 

اش را خوابیدند، شبههکه دورتر از گلخن به زمین می یهایبلواگران حسن توجه نداشت. سالح

های چرمین ، شمشیر و کمزولیغولک و تیرهای سخت حربی، نه دستزیاد کرد. کمان

 آید.اینها را سنجیده دیدن الزم می یپوشند. همهنظام میجنگی، که عادتاً عسکران پیاده

-داشتند. سردار آنها به گلخن نزدیک شده، کندههایشان را راست نگاه میها سالحقراولپیش

 کنده پرسید:

 شمایان که هستید؟  -
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 :چنآرامانه جواب داد سیم

اما در  رفتم،می 1به کشور غربی نزد خویشاوندانم برای کارکابی .زنمدهقان، از مضافات شن -

 توانم. بیابان راه گم زدم و راه را یافته نمی

 :قراول کالن با دستش به سوی آذر بَدقواق اشاره کردپیش

  این هم دهقان است؟ -

 :چنباز آرامانه جواب داد سیم

 کند. این غالم مرا گسیل می -

ر آن جا هونسرحد بود و دآمد. کشور غرب با بیابان گُبی همها بوی حقیقت میاز این سخن

های آن با دیوارهای سنگین احاطه کرده شده، برای شدند، دیههای کوچمنچی پنهان می

به این  یشدند و دهقانان از مرکز مملکت به امید پول کارکنهای خُرد ساخته میاهالی قلعه

 مانند نیست، شاید غالم او باشد، این هیج عجابت یینایآمدند. همسفر دهقان، که به چجا می

فروشد، یک یا دو تواند تا سه غالم داشته باشد و اگر مفلس شود، آنها را میدار میندارد. زمین

ترین را به آنها نشان نزدیک یمسافران را به حال خود گذاشته و راه دیه ماند و بس.غالم می

به چنین  قراول کالن فکرکردهنمود. پیشآور میآنها شبهه یداده، رفتن ممکن بود، اما اسلحه

 قرار آمد:

تان قبله. اگر بریم. اگر باور کند، چارطرفد، ما شما را به نزد سردار دسته مییپیش درآی -

 شوید.باور نکند، از سرتان محروم می

 

چن و آذر به روی یَکدیگر نگاه کردند. فرارشان با برار سر شد، اما عاقبتش سیم

وار قسمت را مردانه یفیلسوف است، ناپایدارکه طبیعیتاً  ییرچشمداشت برآمد. ولی چینایغ

، در چنگال «سبز یبیشه»شد، آنها حیات خود را در کوه قبول کرد. اگر قسمت آنها مُردن می

دادند. مادامی که آن گاه قسمت های وحشی، یا از تیر جنگاوران امپراتوری از دست میحیوان

. برای همین هم ناامید شدن در کار آنها را نگاه داشت، پس برای چیز دیگری آماده نمود

را  یچن اُستروشنخونسردی سیم نیست، روز روشن هنوز به شب ظلمات تبدیل نیافته است.
آنها به سوی  پُر کرد. وی تنها آه سرد کشید و از پس غُن داشتن کفش و پتک خود شد.دل

ها از زیر پایسنگیزهبیابان گُبی بود، راه پیش گرفتند. ر یکوه سنگالخ، که دروازه یپشته

های کالن گریختند. مورچهپیچان از پیش راهشان می 2یخوردند، کَلتَکالسهایشان پاش می

دراز به آدمان اهمیت نداده در پیراهه قطار قطار روایی داشتند. این زمین آنها بود و به پای

ند. و آذر از دل کشیدخشک گرم نفس می یها از هواکوهپشته کسی آن را دادنی هم نبودند.

 
 یابیکار. کار یوجو. جستی: کارکاویکارکاب 1
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موجودات زنده روزانه در  یفرسا باشد و همهگذراند که تابستان این جا عجب نه، گرم طاقت

-انیرسید. احیهای بهار به نظر مها نشانهها روست شوند. اما حاال در بعضی جایگاهپناه

ا را ههای آنها چشمان بنفش رنگ گلشدند و در شاخچههای اشترخار سبز میان بتهیاح

های سیاه سنگ یگریده، شاهیها نور بخشهای علف تازه به چشمچهدیدن ممکن بود. جزیره

وشان به زمین خم شده، هنوز از گرمی یَهای قدپست کردند. پایهناک را زنده میو هیبت

نمودند و به جهان نباتات و شان را پهن میکنندهآفتاب خسته نگردیده بودند و نکهت مست

اد خدا رفته را زیب و یگذاشتند تا که حتی االمکان این زمین از سهم خود را میحیوانات 

 زینت دهند.

 

٣٨. 

ن یها را در بییآذر سردار دسته سرحدچیان را نشناخت، وی هنوز قابلیت فرق کردن چینا

سال، که به رویَش آژنگ نشسته خیله نداشت. وی بی احتراس به لشکرکش کهنآدمان یک

ست. از روی رفتار و یداد، نگربه اعیان و اشراف منسوب بودنش را نشان می بود و لباسش

های خوب را هم از سر گذرانده است و باز به برگشتن آنها گفتارش معلوم بود که وی زمان

را زود شناخت، اما وجاهت رویش را دیگر نکرد. اوّل وی در  یسردار دسته اُستروشن امید دارد.

با شوق سر تا پای آذر و همسفرش را از نظر گذراند. آنها در نوبت خود به  باالنه، ولینظر فارغ
 شدند.گرد و اطراف چشم دوانده، به کجا افتادن خویش را دانستنی می

عی با دیوار بلند از سنگ ساخته شده جایگیر شده بود. یوس یسرحدی در میدانچه یدسته

شدند. در بناهای خُردتر ر استفاده برده میهای اُریب همچون خوابگاه جنگاوران و انباعمارت

کردند. برای سردار دسته و حربیان پختند. این چنین ماموران خواجگی کار میخوراک می

آنها از تخته سنگ ساخته شده، نمود  یهای عالحده موجود بودند. همهشان بلندتر خانهرتبه

میدان چشمه جاری می یجامیاننمودند. در می 1زیبا نداشته باشند هم، مستحکم و شِنَم

ریخت، که با صافی و سردی روشن آن در آفتاب جال داده، به حوض خُرد می یشد، که فوّاره

کندند. آنها مدت دور و دراز از یچن و آذر از چشمه چشم نمسیم آورد.خود هوس کس را می

 ب زالل بودند.نوشیدن یک قطره آ ینوشیدند و اکنون در آرزوناک را میکوزه آب عفوت

سردار دسته این را پی برده، با اشاره دست به یکی از جنگاورانش فرمود که به اسیران آب 

خود را از  یلیس کالن آب آوردند و آنها لبان خشک شده و کفیدهدهد. به اسیران در کف

شکل، که گویا خود طبیعت کانوس یمیدانچه به دو قله توانستند.لیس جدا کرده نمیکف
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ستاده، یها اها دیدبانپیوست. در باالی قلهار کرده است، مییت 1ییرای دروازه کرِپاستِناب

چوب کالن ها محکم بودند، در پس آنها غولکردند. دروازهیها را نظاره مهمواری و تپه

 خوابید.کندلنگ می

 

تگاه بود، او، که هم دفتر و هم استقام یبا سفارش سردار دسته بازداشت شدگان را به هول

وی به آذر با  سال تنها ماندند.سیمچن با سرلشکر کهن»ها رفتند و آذر و بردند. بعد پاسبان

 ست، اندکی تبسم کرد وگفت: یدقت نگر

 ؟یبینم، که تو، اُستروشنی، مرا نشناختمن می -

ک قد پرید. وی به سردار دسته چشم دوخت و از یسخنان او چنان ناگهانی بودند که آذر 

از سنگ ساخته شده و با نمد  ییاو در بلند یت سهل مانده بود که فریاد زند. در رو به روحیر

او  ینشست. تحت راهبرچژو مینقشین روپوش شده کس دیگر نه، بلکه لشکرکش سابق ین

خانه در حضور ساز در سالمایرشی را محاصره کرد و با او اُستای کمان یقلعه ییارتش چینا

را به خاطر آورد که موافق آن « یامپراتوری دنیو»فت کرد. آذر حکم حاکم امپرتو رفت و در

ن شد. اما لشکرکش را، به امپراتور معقول نباشد هم، ییسرحدچیان تع یچژو سردار دستهین

اُستروشنی، به سرحد فرستادن کار نامطلوب  ین یک زمان ناگوار و دشوار، به عقیدهیدر چن

وقت و نه حاضر به کسی در کار نیست. و باز به خاطر آورد که اوّل بود. ضمناً، فکر او نه آن 

آمد. اینش هم درد به خیر است، از این هم چژو همچون جنگاور قطاری به این جا بایَد میین

  …بدتر شدنش ممکن بود

 این فکرها یَکباره از سر آذر گذشتند و او با کمی تعظیم گفت: یهمه

  !ترمچژوی محتو را شناختم، ین -
 

ک طرف، وی دشمن پهنای یاُستروشنی نسبت به لشکرکش سابق حسیّات دوگانه داشت. از 

آسیا بود که سرزمین اُستروشن، مملکت دَوَن و دیگر شهر و ممالک جُز آن بودند. استیالگران 

ها و میدانشمار را خراب کردند، باغهای بیدر آسیای میانه خون بسیار ریختند، دیه ییچینا

این  یومان نمودند. همهخانکشت را نیست و نابود کردند، بسیار عائله و کودکان را بی های

نُماید، صادر کرده شد. اما از طرف اش خسته و آرام میکارها با فرمان همین آدم که چهره

سوخت. وی به امپراتور و مملکت خود صادقانه دیگر، همچون آدم، دل آذر به ین چژو می

وچرا اجرا چونیآنها را کورکورانه و ب یعقالنههای بیاه او نیست که فرمانخدمت کرد و گن

بیابان سنگالخ فروآمدن مانند آن  یتا به سردار دسته سرحد یلشکرکش یکرد. از درجهمی
 :رسیده است. کنجکاوی کرد ین چژو« راق جانداریَ» یساز به درجهاست که اُستای کمان

 آمده ماندی؟ چه خیل تو به کشور غرب  -
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چن به دوستش نگاه کرده، گرنگ شد. وی گمان داشت که بین آذر و سردار دسته یگان سیم

دانست. وی و آذر در هر شخصی موجود است، اما چه گونه رابطه بودنش را نمی یرابطه

 یخانهجنگ یکه به یکه در سالم یکردند، اما دربارههای صمیمی میخصوص صحبت

کرد که چن هیج گاه گمان نمیده ماند. سیمیک بار بی اختیار پوکیاُستروشنی فقط 

داد و بلند صدا می« امپراتوری دنیوی»ها در ن قریبییلشکرکش ین چژو، که نامش تا به هم

ین چژو به اضطراب افتادن آذر را پی برده،  ک آدم اند.یاین سرلشکر بیابان گُبی هر دو 

 :پیسخند زد

خود در  یم. دشمنی ما به آخر رسیده، برگذشته صلوات. تو با غلبهیکنبیا، عهد و پیمان می -

من باوری حاصل کرد که ما در دَوَن با دشمن کالن رساندی. ون یاریقصر امپراتوری به من 

زنده  ید-جنگیدیم و نسبت به من مناسبت مهربانانه ظاهر نمود. اگر امپراتور ووبسا پرزور می

شدم و این کار در این داد. هیج نباشد، جنگاور قطاری میتر میسخت یبودند، به من جزامی

گشتم، که این هم برای آدم از آسمان به ست، یا که از حیات محروم مییسن و سال آسان ن

پرسم. تو به من زمین افتاده چندان بد نیست. من تو را نه برای فاش کردن یا جزا دادن می

گری کردن یا خود هر خیل یاری رسانم. حیله خواهم به تواری رساندی، اکنون میی

قراول کالن گفتید، لی که شما به پیشیهای پوچ را فکرکرده برآوردن، از آن قبسرگذشت

ها سالمت آمده شرط نیست. اینک، تو چه گونه به کشور غرب آمدی؟ به این جا حتّا پرنده

 توانند، آدم آن طرف ایستد.نمی

 

وی  سرحدی باورکرد. یدسته یچژو و سردار حاضرهق ینو آذر به سخنان لشکرکش ساب

چیان را که شورش یهای حکومتها و قشوناشتراک خود در شورش غالمان، جنگ یدرباره

ها پنهان شوند، در افتادن حیوانات وحشی به آدمان و نهایَت، مجبور کردند در کوه و جنگل

او به آخر رسید، مفصل نقل کرد. سخنان  یجنگ یک به یکش با منتزی، که با غلبه یدرباره

خود را از دست داد. وی  یپذیرآخرین آذر ین چژو را چنان هم متأثر کردند که وی تحمل

های خانه قدم زد. اینک، منتزی مُرده است. وی با خبرکشی یدویده از جایَش خیست و رورو

ه شد. پس، اُستروشنی به خود به امپراتور حیات لشکرکش را مرکب کرد، اکنون از بین برداشت

را، که  چنچژو سیمن بار خدمت کالن کرده است. ینیین چژو، خودش آن را پی نبرده، دوم

 :نشان داده پرسید ،کردستاده صحبت لشکرکش سابق را با آذر آرامانه گوش مییکمی دورتر ا

 این که؟  -

 دوست من. -

 این هم غالم گریزه؟ -
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ن حرکت او را همچون تصدیق و همچون انکار قبول کردن اُستروشنی کتف در هم کشید. ای

چژو به قرار قطعی آمد. وی از درآمد. ینرا که سخن از نو به مجرای رسمی مییممکن بود، ز

 :شدگان رو آوردهنو به جایَش نشسته، اکنون به هر دو بازداشت

به حکومت سرحدچیان وظیفه دارم که شما را دستگیر کنم و یمن همچون سردار دسته -

رود. اما از بس شورش می یکنندهزه و اشتراکیغالمان گر یداران سپارم. زیرا که گپ درباره
رسیدند. اگر خواهید، جنگاوران نمی یکنم. در دستهندارم، چنین تکلیف می 1یکه دلیل شَئ

که خواهید، رفته، آرامانه  ییشوید و به کجاسرحدبان شده، بعد دو سال صاحب حجت می

مندی چشمانش چن نظر کرد. وی به نشان رضایتره چشم به سیمیکنید. آذر با قزندگی می

 را پوشید.

 

٣٩. 

های خود را داشت. خدمت کردن در سرحد دشوار بود، اما در مقایسه با حیات پیشتره افضلیّت

فارغ شدن استراحت کردن ممکن است، از وجه نگاه  یدادند، بعد از دیدبانخوراک خوب می

دیرینه دارند. در قلعه کمتر از صد  یچن ملکهسیم داشتن ترتبات در قلعه باشد، آذر و

شان معلوم کارانه داشتند: که بودنها آنها نسبت به نوآمدگان مناسبت احتیاطجنگاور بود. اوّل

دارشدن ممکن است؟ اما وقتی دیدند که ین چژو آنها را احترام مینیست، چه را از آنها چشم

کردگی شدند، بعدتر حتّا دوست گردیدند. روز در میان به ، آنها نیز مناسبت خوب میکند

وآمد نشستند، یا که با خط سیر پیشکی معین شده رفتبرآمدند. در پناهگاه میمی یدیدبان

حاصل بودند، اما این های بیگذراندند. در اُستروشن هم زمینکرده، گرد و اطراف را از نظر می

یشدند و چندی دورتر شاهتر میها از قلعه تا رفت پسکوهآذر ندیده است. پشته خیلشان را

شد. تا سرشَوی تابستان حاال وقت بسیار بود، ولی سرآغاز بیابان گُبی از ها سر میریگ یگر

 ها پهن شده بود.تودهکشید و تومن غوث در روی ریگخشکی نفس می

 

اتِ در شهر عزیزش یکر کردن وقت بسنده است، حکار دیدبانی به آذر معقول شد. برای ف

خورد که شمشیر خشیتک را ساخته تمام نکرد. گذرانده به یادش آمد. بعضاً افسوس می

اش تکامل یافته است، اما افسوس، که حاال از آن یکرد مهارت کسبساز حس میاُستای کمان

او هم از سر هنر خود  یباکاسبان اُستروشنی پدر و با یجدا افتاده است. به مانند همه

ش و یساخت که قئمی یگذراندند. آذر شمشیرهاییبرخوردار بودند و آن را از نسل به نسل م

ماند. اکنون های دیگر در آنها باقی نمیشدند و غیر سالحمستحکم بودند، در جنگ کُند نمی

و  یرفته، هم آزاد توانست درآمد خوبی به دست آورده، اما او از پی پول زیادی به ایرشیمی
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خورد. به همسایه یاری رساندن کار هم وطنش را از دست داد. با وجود این، آذر غم نمی

کرد، باز بی هیج فکر و خیال به مملکت دَوَن مقدس است. و اگر حیات خود را از نو سر می

ق خود، رفت تا که با استیالگران چینایی مبارزه بَرد. حاال او در بین همین دشمنان سابمی

کار کند و تدریجاً فهمید که اگر حاکمان طمعیاستیالگران، زندگی دارد. همراه آنها کار م

کردگی اندختند آدمان عادی در این دنیا چیز تقسیم میها را به یَکدیگر جنگ نمیخلق

نان خود را با  یکی بریدهیخود را دارد، هر  یزمین خود، اُستاخانه یکی گوشهیندارند. هر 

آنها از  یکند و امید دارد که زندگآرَد و فرزندان را کالن مییمحنت دستان خود به دست م

های فارغ از قراوالن در ساعتشد. پیشتر میتر و روشنپدر و باباهایشان دیده آسان یزندگ

برداشتند، صف آراست، کردند و بلند میدادند، آنها را مستحکم میکار دیوار قلعه را دوام می

گذراندند. آذر جنگاوران دیگر را ک و گاه با گروه عسکران سواره مشق حربی مییک به یگاه 

ستادهیف ایدانست، در برابر پنج حربا آن قایل کرد که صنعت با دو شمشیر جنگیدن را می

کرد و شاید سته، تبسم مییداد. ین چژو به سویَش نگرشَوی راه نمیکرد و به نزدیکگری می

 آورد.خود را با آذر به خاطر می یبه یکهجنگ یکه 
 

در آمد گپ بایَد گویم که سردار دسته انسان هوابلند نبود و از جنگاوران دیگر خود را کنار 
خورد. ین چژو میبرداشت، خوراک میرفت، دیوار میگرفت. همراه آنها به دیدبانی مینمی

اش تواند میان او را شکنَد یا ارادهیزندگی که به سرش افتاده است، م یط نویفهمید که شرا

کرد که به این به خود او وابستگی دارد. و ین چژو کوشش می یتر کند. همهرا مستحکم

دیگر گردش آن  یناامیدی راه ندهد. این دفعه چرخ قسمت بر مراد دل او نگشت، اما دفعه

وی با امید زنده است و کشد، شاید لشکرکش سابق را باالتر کند. تا زمانی که آدم نفس می

دل و عادل باشد. دهد، علی الخصوص، اگر وی فعال، صافامید او را خیلی کم فریب می

خواست. و او کردنش را دانستن می 1برآرهای به مملکت دَوَن یورش بیلشکرکش سابق سبب

یان، های سغدساخت قشون یکرد. دربارههای دور و دراز میها با اُستروشنی صحبتبیگاهی

ایرشی، شاه موگوا، انسان دالور و جسور، که خونش به گردن  یقلعه یوسیستم مدافعه

ناک بودند، هر دو های صمیمی برای هر دو جانب هم فائدهپرسید. این گونه صحبتاوست، می

آذر به ین چژو فکرش را  دادند.ل مییهایشان را تکمشدند، دانشها باخبر میهم از نویگری

بیان کرد. ین چژو از الم به زمین تف کرده، افسوس خورد که برای  یهای دَوَناسپدر بابت 

اُستروشنی به محیط نو زود انس گرفت، اما بعضاً یاد وطن  دو پوله کار تلفات بسیار دادند.
ها این سال یاش در پس افق سیر ابر همهگذشته 2داد، حیات آرام و تِنجدلش را تضییق می
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سی و هشت ساله شد. در آینده او را چه انتظار است، معلوم نیست. حتّا در مانده بود. وی 

های پر پیچ و تاب قسمت از د. تنها در دل امید داشت که یگان وقت راهیغنجخیال هم نمی

 رد.یگبخش آزادی نفس میجان یاش را پر کرده، از هوابَرند و اوسنهنو او را به اُستروشن می
 

ها )همین ها یا خود سیونهون-های دیدوام جای زیست کوچمنچییم االبیابان گُبی از قدی

حمله آورده، تله و  یهای چینایبود. آنها به دیه«( امپراتوری دنیوی»نامدند آنها را در خیل می

، که خرگوش را فرو برده یبردند و باز همچون مارسوزاندند، به غالمی میکردند، میتاراج می

آنها در قلعه روایت یجانرحمی و سختبی یبردند. آذر دربارهابان پناه میباشد، خزیده به بی

ها با دستهآمده بود. بعضاً هونواسطه با آنها رو به رو نههای بسیاری شنیده باشد هم، اما بی

کردند. با فریاد و فغان وحشیانه آن را تیرباران کرده، باز چنان به های خُرد به قلعه حمله می
های رسیده و پرند. آنها با مویکرد از تیر هم تیزتر میشدند که کس گمان میناه میسرعت پ

های های از پوست حیوانات دوخته شده به آدمان این دنیا مانند نبودند. اسپژولیده، لباس

های هوندانستند. هیج گاه آذر ندیده است که اسپرا نمی یشَوشان خستهسیرپشم و پکنه

وار چارخیز ه طور مقرری یا خودریزه چارپا راه رفته باشند. آنها همیشه دیوانهها یگان وقت ب

 یطرز زندگ یباشند، دربارهها مییها دشمنان دیرین چینایصرف نظر از آن که هون زدند.می

لی کم موجود است. اسیران به دست هونیشان معلومات خآنها، عرف و عادت و دین و آیین

 برنگشتند و احوال آنها در آن جا چه گونه است، به کسی معلوم نیست.ها افتاده هیج گاه 

گرد دسته سرحدی در افتند. در این ادهیقراوالن پکردند، که به پیشها حرکت میبعضاً هون

کردند و رسیدن هایشان را سیخ میها جنگاوران به شکل مربع جمع آمده، نیزهگونه حالت

 یکردند. به سوک خود را دیگر نمییها هیج گاه تاکتوچمنچیشدند. اما کدشمن را انتظار می

دادند و به قفا، به قعر نامعلوم بیابان شان را تاب میاسپان یقراوالن تیر خالی کرده، جلوپیش

 گشتند. مُرده برمی
 

آوردند و را دائما به تنگ می« یدنیو یامپراتور»ها ساکنان های گذشته هوندر ظرف ده ساله

نارَس بودند و ها دستکردند. گویا هوندار میآنها را خلل یوز، زمستان و تابستان آرامشب و ر

توانست، نبود که به آنها مقابلت نشان دهد. حتّا دیوار بزرگ هم سد راهشان شده نمی یاقوه

تک دیوار افکن تکاد دهشتیهر چند که از باالی آن امکان گذشتن را نداشتند. با داد و فر

 ید-وو« امپراتوری دنیوی»حاکم  کردند که تا به آخرش رفته رسند.ختند و حرکت میتامی
ها در جنگتوانست، که قشون زیادی جمع آورده و به جنگ ضد غارتگران آماده نماید. هون

اران به قعر مملکت درآمدن را یک بار و دو بارشکست خوردند و اکنون یهای خونین نه 

شدند. اما چین برای آنها همچون مملکت ای کوتاه مدت نامحدود میهنداشتند و تنها با حمله

های فراوان های دیگر دور بودند، در این جا باشد، ثروترفت، مملکتمرغوب به حساب می

ان بسته بود، اما یمساحت مملکت به روی کوچمنچ« ید-وو»خوابید. در زمان امپراتور می
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را به لرزه درآورد و امپراتورها عوض گردیدند، « یامپراتوری دنیو»های غالمان اکنون شورش

 ها از سر نو سرحدهای امپراتوری را آخورچه کردند.هون

 

۴٠. 

موی، پهن، پریشانتیره ریخت شده بود. پکنه، کتف ی، گویا سراپا از برنج1ها مادیداهی هون

مادی حد  یمآورد. ظالدل کوچمنچیان وهم و هراس به وجود می پوست گرگ به تن، حتّا در

افت. جنگاوری، که به صف یمرگ انجام می یک خُردترین گناه هم با جزایو کنار نداشت. هر 

باخت. برای شد. هرکس که اطاعت نکند، سرش را میماند، به مرگ محکوم میدیر می

خود را دوست می یها داهکردند. با وجود این همه، هونپاره میهترسانچکی در جنگ پار

کردند. مادی شکسته نفس بود و از ک سخنش را همچون قانون قبول مییهر داشتند و 

داشت و اسپگرفت. وی فقط اسپ را دوست میغنیمت عمومی برابر جنگاور عادی حق می
مادی به  بردند.می یهای بهترین در تاخت و تازها به دست آورده شده را راست به چادر و

سرحدبانان  یدسته یستاد و از قلعهیاحرکت میروی تپه سنگین برآمد. در روی اسپ بی

زد، هایش را به زمین میطاقتانه پایستاده نتوانسته، بییک جا ایکند. اسپ در چشم نمی

کرد که لجام را سر دهد اما یجنباند و با آواز بلند شیهه زد، از صاحبش طلب مسرش را می

غرق  یستادند، تا که به داهیاخاموش میداد. ده جنگاور سواره در زیر تپه مادی اهمیت نمی

 فکر و خیال گردیده خلل نرسانند. داهی فکر و خیال بسیار داشت.
 

 یده به زودی خشک شده، براییآب روهای بیهای در زمینرسید. علفبهار به آخر می

د. پایآیند، ذخیره آزوقه نیز کم مانده است. در بیابان آزوقه دیر نمیخوراک اسپان کار نمی

تر کشور غربی روند، اما آن به شد که به درونآید. خوب میجای را عوض کردن الزم می

اند. اما جسارت ها تنها به اطراف آن هجوم آوردهشد. چندین سال هونحدود چین داخل می

پرقوت بود و « امپراتوری دنیوی»خیز داخل شدن را نداشتند. های حاصلبه زمین

کرد. اکنون شرائط مساعد پیدا شده است. وی بیابان گُبی پیش میکوچمنچیان را زود به س

جرات بوده، بیشتر مرده، به تخت ون من جایگزین گشته است. وی آدم بی« ید-وو»امپراتور 

امپراتوری » یهای درباری و هوا و هوس مشغول است، به کارهای داخلی و خارجبه دسیسه

های غالمان فرا گرفته شده است، قشونبا شورش وقت ندارد. غیر از این، چین حاال« دنیوی

های از رژیم ناراضی اند. از دادن قوه یاند و مشغول آشتامپراتوری پرتافته شده یجاها به میان

 
 Maodunبه صورت  یسیانگل ی( در نوشتارهاXiongnuیا  Hsiung-nuنو )ونگیرهبر قوم هسمادی:  1
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گذرانند که  یهایبود. آنها تابستان را باید در زمینعقلی مییاین گونه فرصت استفاده نبردن ب

وات به رش یابند، حاصل فراوان شالی، میوه و سبزهخاشاک بسیار باشد، چارواها خوب پرو

شود و در دست آورده شود. غالمان را هم بسیارتر کردن الزم است. موسم خوب گرما سر می

کنند. به کاروانیان برای بار وآمد میهای گوناگون رفتهای پر از مالراه بزرگ ابریشم کاروان

ن اشتران غالمان زیادی الزم است. این چنین در کرد یها، این چنین بانکردن و فرآوردن مال
 اند.های غرب خود غالمان نیز بازارگیرمملکت

 

شتره، از یآفتاب زود از افق بلندتر شد. نورهای آن پشت داهی را گرم کردند، اما او، چون پ

هایشان را از جایی به جایی میجنگاوران نیز خاموش بودند. آنها فقط پای جنبید.جایَش نمی

کردند و داشتند، با یَکدیگر ایما و اشاره میگذاشتند. اسپان پکنه و پخماق خود را نگاه می

سرحدی،  یدسته یآفتاب به قلعه ها رسیده است.گفتنی بودند که فرصت رفتن کی

قلعه عموماً به هون کرد.آن نورپاشی می یهای مستحکم ساخته شدهسنگدیوارهای با تخته

 یآن گذشته، به داخل کشور غربی رفتن ممکن است. اما دسته ید. از پهلورسانها خلل نمی

 یبود. غیر از آن در این جا یگانه چشمهعقلی میخوب مسلح شده را در قفا گذاشته رفتن بی

آینده  یها را آب نداده، تا به چشمهکوچمنچیان عین مدعا است. اسپ یموجود است که برا

 یادی چه خیل گرفتن قلعه را فکر کرد. کوچمنچیان تجربهو م. رسیدن خیلی دشوار است

ق و دیگر یهای دیوارشکن، منجنها را نداشتند. این چنین سالحچه گونه فتح کردن استحکام

دانستند. قلعه را سوختن ممکن نیست، بناهای ها در کار را نمیهای در چنین حالتاسباب

ده ندارد، زمینش سخت است. این چنین یهم فاداخل آن نیز سنگین اند. تگ دیوار را کافتن 

ها فرصت نداشتند. شاید قلعه را محاصره طلبد. اما هونراه زیرزمینی کندن وقت زیادی را می

سرحدچیان به آخر  یدسته یوارکشند، که کی آزوقه یکنند، با نوبت پاسبان گذارند و انتظار

ها پیشتر آب و غذا خود هون ییرهآید زیرا که ذخرسد؟ این هم به حقیقت راست نمیمی

 .شودتمام می
  

کند. سرحدچیان ین چژو از او چشم نمی ید. اما سردار دستهیگذرانمادی قلعه را از نظر می

ستاد و غرق فکر و اندیشه بود، که یاداشت، میهای قلعه را نگاه میوی در سر قله، که دروازه

های داخلی شدن ممکن است. امپراتوری از جنگ ستاده چه را انتظاریاز تابستان در پیش ا

دهند. گارنیزون سست شده است و کوچمنچیان، از دو سر، تاخت و تازهای خود را ادامه می

شمار کوچمنچیان هیج است. بی یکند. صد آدم برای اردویهای اولین را قبول مقلعه ضربه
که در تپه، ی یسواره ند.زک چشمه است، که از برای آن جنگ سر مییگپ در سر  یهمه

ها مادی باشد، که است، یا شاه، خود داهی هون یها بودگلوی هونیقب یالبته، یگان پیشوا

اش بسیار شنیده است، ولی خودش را ندیده است. کوچمنچیان دشمنان ین چژو درباره

 آنها وجود کس را ترس و واهمه یانگیز اند و حتّا از دیدن یک سوارهسرسخت و دهشت
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که سردار جاری  یسرحدی نبود. انتظام سخت ین جنگاوران دستهییبیکاری در آ رد.یگفرامی

مهارت آذر در  شد.های منتظم به ملکه و مهارت بلند سرحدچیان موجب میکرده بود و مشق

گذاشت. شمشیرها در را در حیرت می یاستفاده بردن سالح حتّا جنگاوران پرتجربه چینای

شان رخنه کردن امر محال بود. کردند، که از بینتیر و کمان را تشکیل می یدستان او دائره

داد، جسمِ چندیرِ او، حتّا وقت در غلت میرفت، چپها چست و چاالکانه کنار میوی از ضربه

نارَس بود. به وی نزدیک شدن امکان نداشت. وی نه تنها کارد، بلکه احاطه بودنش هم، دست

آنها چنان زور بود که حتّا جوشن را هم  یرساند و ضربهه نشان میشمشیر وزنین را هم ب

جنباند و باری های آذر را تماشا کرده، از حیرت سر میین چژو مشق کردند.سوراخ می

بایست کنان به اُستروشنی گفت که وی تمام عمر با کار دیگر مشغول شده است. مینیتحس

شد. آذر تبسم کرد و اعتراض نمود، که در یوی جنگاور کسبی و در پیری لشکرکش خوب م

ساز یَراق را کار فرموده نتواند و آن را حسابند که اگر کماناُستروشن آنها همیشه چنین می

چژو با دستش اشاره کرد و آذر با ین حقیقی شدنش در گمان است. یاحساس ننماید، اُستا

و  تاق را نشان داد یه با دستش سوارهدیدبانی برآمد. سردار دست ینردبان به نزد او به نقطه

 :گفت

ها از بیابان میتابستان هون ؟چه خیل نقشه دارد کیم ؟هاستاین کدام یک داهی هون -

 .برندروند. آنها فقط بعد تاخت و تازها در آن پناه می

 ما را به محاصره دور و دراز گرفتن دشوار است. یقلعه -

 :ین چژو راضی شد

کوچمنچیان در فکر نابود کردن ما اند. ما برای آنها همچون استخوان در  اما !گپت راست -

 !مانی، زنده نمییباشیم، اگر دور نکنگلو می

را  یاع شدند، در لبانش تبسم پیدا گردید. وی حیلهیگل شکفت. چشمان تنگش وسمادی گل

داهی لجام را سست  فکر کرده برآمد، که چه گونه سرحدچیان را مجبور کند تا از قلعه برآیند.

ستاده اعضای بدنش را لرزانده، با تمام جسدش خود را از روی تپه به یکرد. اسپ قنتر شده ا

کوه را با  یشان اسپ دواندند. و تپهها از پس داهیز درآمد. هونیپایان انداخت. بعد به چارخ

 :ین چژو آه سبک کشید فریاد و فغان به لرزه درآوردند.

 سرانجام کردنشان نرسیده است.که حاال وقت قلعه را بیرفتند. معلوم،  -

 :آذر با باور کامل گفت

  .تر نیستیمبه فکر ، ما از آنها سست -

 :راضی نشد چژوین

 ما در این جا همچون گروگانیم و این را باید فهمیم. ، تر نهگپ در سر که زورتر و که سست -
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جان های بیهای کالن در زمینستاره یخاکستر ماه زمستان بود. رنگک و بییهای تارشب

رسید. گویا از قسمت تلخ خود ها به گوش میحزین شغال یشد. از دوری نالهانداز میعکس

ستادن عذاب سخت یدیوار قلعه ا یدیدبان یکردند. در چنین وضعیَت در نقطهشکایت می

آرند. نه حاضر فریادهای می نماید که از هر طرف کوچمنچیان روستی حملهاست. به نظر می

به هوا پریده، موجودات زنده  1زنانژاسیشوند و تیرها وآنها شنیده می یکنندهبه جنگ دعوت
ها یکباره روز فرا رسید. همین که از پس افق آفتاب نمودار شد، در دامن کوه .2کابندرا می

د. عرق تند و تیز پوست را آن به زمین فروآمد، یَکباره هوا دم ش یامواج چشم خیره کننده

که ین چژو به هر طرف فرستاده بود،  یقراوالندرآمدند. پیشها به گَزیدن میخورد، مگسمی

خبر آوردند که از کوچمنچیان در هیج جا درکی نیست و سردار قلعه خاطرجمع شد. احتمال، 

 ،شغل اساسی خوداند که به ها از بهر به داخل سرحد چین درآمدن گذشتند و قرار دادههون

تر کنند و را سست یجنگ یاریتله و تاراج کردن کاروانیان مشغول شوند. وی فرمان داد که ت

بات مقرری دوام دهند. ین چژوی پرتجربه خطا کرده بود و یرا موافق ترت یخدمت دیدبان

یان های کوچمنچقرارگاه یبا فرمان مادی از همه او برای گارنیزون قلعه گران افتاد. یخطا

انداز کرده آوردند. غالمان در بیابان شیغالمان ضعیف شده را که کارناشایَم شده بودند، پ

کردند، اما نبودن خوراک خوب و آب تازه آنها را پوست و استخوان کارهای وزنین را اجرا می

ض تلفات به اسیران سالم عوها به قراری آمدند، که اسیران بیمار را تیز و بیکرده بود. هون

جایشان را با  یکشتند و در تاخت و تازهای نوبتینمایند. غالمان بیمار را به بیابان برده م

 کردند. های نو پر مییقربان

 

کارانه شان را اطاعتبعدهمادی خونسردانه به ازدحام غالمان الغر و افالس، که سرنوشت من

قتل رسانند. جنگاوران بدن اسیران را ست. امر کرد که آنها را در جایَشان به یانتظار بودند، نگر

ریخت، فریاد و فغان به فلک بریدند. خون آدمی میکردند و با شمشیر میزه سوراخ مییبا ن

آمد، در سر رسید. از هر طرف بوی خون میپیچید و دیری نگذشته کُشاکُشی به آخر میمی

می 3غهیه کرده، در آفتابِ تها را پارکردند. جسد مردهها پرواز میزنان پشهجسدها غینگس
شد. حتّا کوچمنچیانِ به ری دشوار مییگگذاشتند. بعد دو روز از بوی جسدهای پوسیده نفس

ها گذشتند و اگر شمال سبک بوی بدی مردهها میهمه چیزعادت کرده هم از دورتر آن جای

مند ها قناعتکل هونکردند. داهی شد و پرتاپرتا میجا میشان بیآورد دلرا به سویَشان می

ها بیدار کرد. آنها قد قد هون یکنندهخراشنصفه شبی محافظان قلعه را صداهای گوش بود.

سرحدچیان خود را به  پرتافتند.ها را به درون میهای تن مردهدیوارهای قلعه تاخته، پاره

 
 ریت یژ. صدایو یزنان: با صداژاسیو 1
 .دن. جُستنیدن: کاویکاب 2
 غه: آفتاب سوزانیآفتاب ت 3
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دیوارها  یکنگرهرانده، به یها را درگار کردند، مشعلیها را تخانه انداختند، اسلحهسالح

های هوندادند. چهرهامکان مفصل دیدن اصل واقعه را نمی 1زنندههای لَپّسآویختند. اما آتش

گردیدند، از ها نمایان میشدند. سر و فوک بلند اسپکی ناپدید مییها گاه نمایان و گاه در تار

ها آمیخته مییلت سالحها و یلتها با دُرَخش سایهاین یپرید و همهدم شمشیرها شراره می

 یخوابیدند، راهرَوهای سنگین قلعه میها، در روی فرشکه در زیر پای یجسدهایشدند. پاره

درآمد، دل گرفت. از آن سر به درد میقلعه را فرامی یفرسا فضاکردند. بوی طاقترا دشوار می

 کرد.یشد و تن به اراده سست شده اطاعت نمجا میبی
  

صبحدم دوام کرد. وقتی که همه جا روشن شد، در پیش چشمان محافظان قلعه  این احوال تا

های ها و پایناک نمایان گردید. صحن قلعه پر از مُرده پاره شده بود. دستدهشت یمنظره

خوابیدند. هیج گرفتند، میآلود و کبود شده حتّا در حوض، که از آن آب نوشاکی میخون

ها قلعه را به محاصره گرفته شیانه کوچمنچیان نبود. هوناز این کردار وح یعالج خالص

گرفت. جنگاوران شد، زود او را تیر به نشان میدیوار بلند می یبودند، همین که سری از قُبه

دور قلعه بردند. خون  یها را جمع کرده، به گوشههای جسد مردهپاره یزیاد همه یبا دشوار

بود و کسی جرات نداشت، که آن را نوشد یا الاقل حلقش ها آب را سرخ و چلچیق کرده مرده
اسپان به گوش  یشب دیگری هجوم باز تکرار شد. از نو صداهای وحشیانه، شیهه را تر کُند.

غولکجسد آدم به قلعه پرتافته شدند گرفتند. سرحدچیان کمان یهای پوسیدهرسید و پاره

کی به این یا بر دار کردند. تاریس را کشتند ها را به کار بردند، اما معلوم نبود که چند ک

ها در ها باز استحکام را به محاصره گرفته، در نزد گلخنروزی هونداد. پگاهیامکان نمی

تر بسته، جسد  یهایَشان را با لتهیمحافظان قلعه دهان و بین تیرنارَس خوابیدند. یمسافه

ناک بیهوش شده شان از این کار دهشتتیدادند. اکثرهای پوسیده را به بیرون هوا میپاره

شد، زهرآلود نفس کشیدن دشوار بود. عفونت تا رفت زیاد می یافتادند، زیرا که از هوامی

 گردیدند. جنگاوران ناامید می

 

ها سرحدچیان را ناآرام کردند، اما صبح روز پنجم یَکباره غیب زدند و فقط صدا چار شب هون

چژو دیرگاه گرد و ین رسید.ها به گوش میکدام قعر ریگ، ا ازکیمخراش آنهادهای جانیو فر

آور را ندید. آن گاه وی امر داد نه کرد، اما چیز تهلکهیدیدبانی معا یاطراف را از باالی نقطه

به دور برده، به خاک سپارند. اما به مجرد از  2ها را با زَمبَرها را کُشایَند، جسدپارهکه دروازه

 
 زنندهزننده: شعلهلَپّس 1
آن باز است و در آن خاک، خشت و  ییل که سطح باالین به شکل مکعب مستطیچوب یزَمبَر: زَنبَر، زَنبه، ظرف 2
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ها، آبکند و غارها ها به آنها در افتادند. کوچمنچیان در پس خرسنگشدن هونقلعه بیرون 

های های لخته از پوست حیوانات دوخته شده آنها همرنگ سنگپنهان شده بودند. با لباس

ها رسیده، نگذاشتند که ها افزون شمار بودند. به نزد دروازههون نمودند.سیاه و نامعلوم می

پاره شدند. در پشته ها شکسته پارههای چوبین را با تبر بریدند، تختهپایهآنها را محکم کنند. 

ز به عمل آمد. ین چژو اولین شده قربان آن گردید. یکوه، نزد قلعه و داخل آن جنگ تند و ت
آنها به نشان رسیدند و او نفس  یک کردند، همهیبا امرمادی به سوی او قریب پنجاه تیر را شل

وزنین زهرآلود شده،  یسرحدچیان مقابلت سست نشان دادند. آنها از هوا .نبرآورده جان داد

آنها را  یمردند. هالکت سردار قلعه ارادهاز پس دیگری می یکینداشتند و  یمدار شمشیرزن

او به تمام عملی  یمکارانه یکرد. نقشهها مادی طنطنه میداهی هون تماماً شکسته بود.

گان ینمود. و اگر در ستاده، رفت جنگ را مشاهده مییکنار قلعه ا گردیده و حاال سوار اسپ در

 یهای تازهداهی به آن جانب قوه یشد، با اشارهجایی هجوم کوچمنچیان سست می

مادی به یَکی ازمدافعان قلعه  رسید.شدند و مقابلت زود به آخر میجنگاوران فرستاده می

آهسته کنان آهستهها حمایههای هونحملهدقت مخصوص داد. وی با دو شمشیر خود را از 

رفت. به قله زیچ شده، با تاب یشکل، که سوراخ خُردی داشت، ممربع یبه قفا به سوی قلعه

داشت. رگ ها را باز میکنندهآورد و حملهبه عمل می یرخشان کانوس یدادن شمشیرها دائره

سومین از شکمش زخمدار شده،  دیگری را سوراخ کرد، ینهیخونگذر یک هون را بریده، س

وی همه جا را از  ها این خیلش را ندیده بود.کنان به زمین افتاد و غیلیده رفت. داهی هونناله

جنگید و محافظان قلعه کشته شده بودند و فقط یَکی از آنها جسورانه می ینظر گذرانده. همه
 نیست. یشدنمیمعلوم بود که وی تسل

 

او ده جنگاور تازه نفس به سوی محافظ جسور  ییشتر راند. با اشارهها اسپش را پهون یداه

مادی با  هایشان به قفا برگشتند.ماندهیور شدند و باز چار نفر آنها قربان شده، باققلعه حمله

مثل و خونسردی او به وجد ، متانت بییکرد و از شمشیرزندلیر نگاه می یحیرت به سرحدچ

گی داشت. نهیسرس یبرنج یالغراندام بود، کمزول چرمین و نشانهقد، آمد. جنگاور میانمی

گذاشت. شمشیرها را به اش کس را به حیرت مینمود، اما متانت و قوهدر نظر عادی می

ارشد. یک لحظه چشمش به چشم یت یپیشش گذاشته، نفس چُقور کشید و به هجوم نوبت

ا به آخر مبارزه بردن را خواند. و گویا از ها در آنها متانت و کوشش تمادی افتاد و داهی هون

اش در یگان معیار نمیی، که مردانگیاین نگاه دل مادی ته رفت. وی نسبت به جنگاور

 یپارهآذر عهد کرد که تا نفس آخرین بجنگد. تنهای پاره غنجید، حسن توجه پیدا کرد.

سرحدچیان گواهه یدن دستهرحمانه تار و مار کرغالمان، که به قلعه پرتاب کرده شدند و بی

ها مهربانی را امیدوار شدن ممکن نیست. تسلم شدن معنا به عذاب و آن است، که از هون ی

شکنجه گرفتار شدن را دارد. بهتر آن است که سالح بر دست مرگ را پیشواز گیرد و اگر 

و او با تمام  سه دشمن را به جهنم فرستد.قسمت او را به آن دنیا بُرد، پیش از آن الاقل دو
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برد که کوچمنچیان همچون جنگاور، از او سستمندی پی میکرد و با قناعتقوت حرب می

خواست همراه دوستش تا به آخر تاخت و میچن را دید که به سویَش میآذرسیم تر اند.

روی گذشت، به گردنش حلقه ریسمان را انداخت و رویبجنگد. هون سواره، که از نزدش می

چن جان داد و اکنون کسی به امداد اُستروشنی نمیکشاله کرد. معلوم بود که سیمها سنگ

کردند. اما یارای دوباره به جنگ درآمدن را ها خواطرآمیز به داهی خود نگاه میهون شتابد.

 ناک و خطرناک بود.نداشتند. واپسین محافظ قلعه بسا تجربه

 

جنگاورانش را به یک طرف راند. از غضب  یمادی به آنها جفس شده، با حرکت دستان همه

ها و آذر باز به هم برخورد. این نگاه یک هون یداهی ترسید، آنها دورتر گریختند. نگاه داه

دقیقه دوام کرد و مادی تاب آورده نتوانست. وی چشمانش را گرداند و با آواز خری به زبان 

 چینایی گفت:

 خواهم.بت کردن میبا تو صح !شمشیرت را پرتا و این جا بیا -

مادی  ست.یدانست که به کوچمنچیان باور کردن ممکن نها میآذر تاخیر کرد، از روی نقل

 سلفه کرده، تکراراً گفت:

غولک نابود میپایی. ما تو را با کمان. از دو سر دیر نمیییتوانی با یَراقت آاین جا بیا. می -

 م.یکن

موی، که این به هون بدواهمه و فحل اُستروشنی شمشیرش را خم کرد و با شبهه

 اند، نگاه کرد.قدرکوچمنچیان سر تعظیم فرود آورده

 مادی پیسخند زد.

 ؟ یکنتو گویا تراسانچک نیستی، چرا تاخیر می -

 آذر با تمام قوت نفس راست کرد.

 از غالمی مردن بهتر است. -

 جواب امیدوارکننده بود.

دهم که تو غالم کابم. باز وعده میبه تو دست نمیباشم. ها مادی میکل هون یمن داه -

 شوی.نمی

آذر شمشیرها را دور انداخت و از غار قلعه بیرون آمد. در جایَش ایستاده، به فکر فرو رفت و 

خود را  ینان کامل داشت که آزادیباز شمشیرهایش را از زمین به دست گرفت. وی هنوز اطم

  تواند.تا نفس آخرین حفظ کرده می
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 اتوریبخش دوم: گالد

 

خواهم بار دیگر تاکید نمایم که موقع گالدیاتورها در رم می
پست قرار دارد. به معنی دیگر،  ینسبت به غالمان در زینه

آرند. غالمان، توسط محنت خویش فائده بسیاری می

گالدیاتورها باشند، با مرگ خویش وقت ما را خوش می
کنند، میبازان شوخی مینیرنگگردانند. آنها چون 

ها چون کنندهآرند، در دست رامخندانند، ما را به وجد می

توانند سر باال کنند. از این لیکن آنها می میمون تپه تیارند.
رو، خوفناک اند، در دست یَراق دارند و امکان دارند که این 

دهد، که این ما را هشدار می یَراق را خوب استفاده نمایند.

رحمانه کار باشیم. اگر آنها آزادی را خواهند بیحتیاطا
امپراتوری ما را  ینیست و نابود کردن الزم، تمام قوه

 رحمانه سرکوب کردن الزم.استفاده کرده، آنها را بی
 روم یدر سنا - 1از نطق سخنگو سیسِرُن

 

 

 
 

 
( سخنگوی مجلس سنای روم Cicero( و در انگلیسی سیسرو )Ciceronدر متن سیسران: در التین سیسرون ) 1

 مان یولیوس )ژولیوس( سزاردر ز



 آذر استروشنی
 

184 

 

 

 
 



  بخش دوم: گالدیاتور
 

185 

١. 

سنگ تنک باالی تختهها از اسپ پیاده شده چند قدم به پیش گذاشت و به داهی هون
تواند رو به روی او نشیند. مرد اُستروشنی دست به آذر نشان داد که می ینشست. با اشاره

ها را یراق او نشست. داهی هون یشمشیر در دست به مادی نزدیک آمد و به جای نشان داده

از پس  شود که ویکرد. قریب دو ده ساله میقرار نمیدر دست سرحدبانان بوده چندان بی

گردد. و تا به آن دم رسا پنج سال در مقام ها را گرفته میهای گوناگون کوچیخویش قبیله

دانستگی ها آدمان را خوب میبلند داهی قوّه و عیاری خویش را نمایش داد. در طول این سال

 یکُشاده ینمود: به این آدم باور کردن ممکن یا نه؟ چهرهشد و از یک نگاه معین می

کُشادی و باوجدانیِ خاص دادند که به وی دلتروشنی، نگاه راست و عمیقش نشان میاُس

زند. این قبیل یفروشد و از پَسَت خنجر نمآن را دارد که وی تو را نمی یاست، یعنی این معنا

ها، امید بستن نمیقومان خویش، هونوی تنها به هم آدمان به مادی بسیار هم ضرور بودند.

خویش تعلق داشتن چُقور ریشه دوانده بود. و این بد  ینهاد آنها حسیّات به قبیلهتوانست. در 

گیری الزم بود که به تو با ایستد. طرفاست، وقتی که منفعتی قبیلوی از همه چیز باال می

دوستی پیوند نباشد، نظر او با نظر داهی پره موافقت کند و در برابر آن یگان  ییگان رشته
دید. عالوه هایش مادی چنین شخص را نمیقبیلهدومباله نگیرد. در بین هم منفعت شخصی را

 یبه این، چنین شخص باید بقوّت و جنگاور چست و چاالک باشد. آنی همین گونه آدم را داه

دید. اسیر بودن سرحدبانی، یگانه کسی که جان به سالمت برده است، می یها در چهرههون

ت. ضرور بود، که وی نه از ترس جان، بلکه با خواهش دل به در دست او، این حاال کم اس

کرد که صحبت خود را چه خیل سر کند، به کدام مج را مادی خدمت نماید. داهی اندیشه می

که در رو به روی او نشسته است و آرامانه انتظار حل قسمت خویش  یروانه سازد، تا مرد

 یها یازیده انتظار بودند، که با یک اشارهی سنگها دورتر از قلعه باالهون است، او را بفهمد.

 اش کنند.پارهداهی به او در افتند و پاره

 

شد. هوا روز تا روزگرم و طاقتدریغ به اطراف پهن میهای تفسان گرمی بیسنگاز تخته

گردید: آن روز دور شد و چنین احساس میگشت. آفتاب بر مال به افق خم میشکن می

خویش را نمی یر مال باالی سر آنها آویزان گردد. در این حالت کس سایهنیست که وی ب

هی را انهیها ناگوار بود. لیکن آخر آخران مبیند. در این خیل ایام در دشت بودن برای بیابان

ها افتاده که در نمود قلعه سرحدی ایجاد گشته بود، ازمان برداشته، منبع آب به دست هون

تر حرکت پُرآنهرساند، تا که جانب کشور غرب دلز به آنها خلل نمیبود و اکنون یگان چی

توان اسپان را خوب خوراکی داد و وقت را تا فرارسی باران دوامناک و نمایند. آن جایی که می
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پوش کرده، اُستروشنی را از نظر مادی چشمانش را نیم تر کرد.های زمستان کوتاهیخنک

نشست و او را حسیّاتِ به هم ضد فرا گرفته بود. تقدیر او یگذراند. آذر سرش را خم کرده م

گفته باشد؟ از دست کوچی وحشی، که ها بود. او چه میاکنون به پُرّگی منسوب به داهی هون

ها محبوسان را با امر او حاضرَکَک تمام گروه سرحدبانان را نیست و نابود و تا آن دم باز ده

را نگران شدن ممکن؟ سرور حربیان ین چژو، که توانست  پاره کرده بودند، چه ترحمیپاره
چن، شخصی که تمام زهر غالم گریزه را بفهمد و به او دست مدد دراز کند، کشته شد. سیم

فرسای زندگی را با آذر به هم دیده بود، نیز به شهادت رسید. کشتی تقدیر های طاقتیدشوار

رسند ی اهریمن بدکیش تنها به تن آدمانی میهای نو رو به رو آمد. برای چه تیرهابه گردش

ماند، آسیب میساز اُستروشنی این قدر عزیز و معتبراند، ولی خود او بیکه به اُستای یراق

رسد. این چه معنی داشته باشد و چرا اهورامزدای مکرم و محترم او را از این یتیری به او نم

اضی شود یا با شمشیر به سر او هجوم کند؟ او ها رهای داهی هوندارد؟ به شرطبالها نگاه می

را بکشد و سپس خود را به هالکت برساند؟ و شاید تقدیر او آهنگر بامهارت از اُستروشن را به 

سازد و از این رو، به او ضرور نیست شتاب نمودن و فریفته یگان کار دیگر مهم آماده می

ه این وسیله درک داد که به گفتآمیز به مادی نگریست. و بآذر راست شده سؤال شدن!

 وگوی جدی با او آماده است.

 

ها را پوشانده به باالی کتفانش پهن و داهی هون یهای دراز و غوث و غولی پیشانهموی

نیمته به نظر میهای سفید، که از بین موی غولی سیاه یکتهشان بودند. تارهای موییپر

ها جوانی را عبور کرده، در زندگی از بسیار دادند که داهی کیرسیدند، شهادت از آن می

اش با ها را بسیار دیده است. چهرهها گذشته است، گرمی و سردی، تلخی و شیرینیامتحان

او نظرکردن بدون اختیار به تن کس  یچُقور پوشانده شده بودند، حین به چهره 1اِزهای

این را  یشد. آذر همهیدمید. لیکن در چشمان مادی عالمت تهدید خوانده نممرغک می

 داشت.دیده، خود را پیش او آرام و آسوده نگاه می

 تو که هستی و از کجایی؟ -

ها را نگران بود. این حقیقت بود و جواب نیز همان زمان داده مرد اُستروشنی هم همین سؤال

دریغ پاش میشد. آذر با سرش طرف جنوب، به آن جایی که خورشید تابان نورهایش را بی

 :داد، اشاره نمود

 
 اِز: نشان. اثر.  1
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ها به اسیری گرفتند و همین باعث شد و خود از آسیای میانه هستم. از آن جا. مرا چینایی -

 دم.یرا در وطن آنها د

 مادی دوام گپ را خودش گفت:

تو را به غالمی فروختند. تو گریختی و به این گروه همراه شدی. سردار وی، از اَفتش، تو را  -

 ین خاطر در پناهش نگاهت داشت.دانست، از اپیشتر می

 بلی، همین طور. -

 تو در کجا این خیل سخت جنگیدن را یاد گرفتی؟ -

 :دیآذر کتف در هم کش

 ام.همیشه با این کار مشغول بودم، هر چند که هنرمند عادی -

 ترسی؟تو غالم بودی. برای همین از غالمی سخت می -

 اوالتر است.اَم. برای ما از غالم بودن مرگ من سغدی -

 خواهی، که هون شوی؟تو می -

 :آذر بدون اختیار تمسخر کرد

تواند هون، سغدی، چینایی شود؟ این ناممکن است. عقل مگر این آسان با خواهش خود می -

توانم؟ هه، میخواهی بپرسی به تو خدمت کرده میتواند. تو میسالم آن را قبول کرده نمی

 ن سخت، آسمان بلند.توانم. دیگر عالج ندارم. زمی

ها راستی و مادی به اندیشه فرو رفت. وی، که شخص عیار و بااحتیاط بود، در این انسان

 : دادحقیقت را بها می

 توانی؟به من صادقانه خدمت کردن را داده می یوعده -

 آذر بدون دودلگی پاسخ بداد:

 توانم. خیانت به طبیعت من بیگانه است.می -

رساندند، از این رو، آنها را باالی است، آذر نیز. شمشیرها به او خلل میها برخداهی هون

کرد. وی به این عمل مرد سغدی چنین بها داد: ر مییسنگ گذاشت. تبسم گرد لبان مادی س

 دیگر بین آنها یگان نافهمی نیست و اکنون وقت از سخن به عمل گذشتن رسیده است.

شوی. گیر میدهم که در کجا جایه مرکزی نشانت میروی. در قرارگاهمراه جنگاوران می -

 کنی.یکنی و هر کاری آنها کنند، تو هم محاال چون دیگران نبرد می

  :مادی سرگردانده، خواست جانب اسپ خویش برود، لیکن آذر سد راه شد
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داهی بزرگ، خواهش مرا نشان خیرگی مشمار. در جنگ رفیقان به شهادت رسیدند. البته،  -

آنها را به خاک سپارم. به من اجازت بده، موافق رسم و تعامل ما، دو نفری  ین ندارم همهامکا

 ار هم عزیز و گرامی بودند، به خاک سپارم.یرا که برای من بس

ها پسند آمد. وی در شناخت این آدم خطایی نکرده خواهش مرد اُستروشنی به داهی هون

اند، صداقت خود را نشان دهد، بر عکس، پیش از کرد که او را باور کنبود. اسیر شتاب نمی
اش تا به آخر به اجرا همه خواهش نمود اجازت دهد تا قرض خود را پیش دوستان هالک شده

 رساند.

 دهم که به تو یاری رسانند.هم اجازت می دهم. به جنگاورانماجازت می -
 

ان شد. برابر به آنها کردند روهایی که استراحت میمادی به اسپ سوار شده، جانب هون

ها گفت و همان زمان چار نفر چهنزدیک شدنش همه یکسان سر پا شدند. داهی به آنها کیم

زدند. از این رو، ضرور بود که با ایما نایی بد حرف مییجنگاور جانب آذر آمدند. آنها با زبان چ

شد. سردار چن وجوی جسد ین چژو و سیمآذر در پی جست و اشاره همدیگر را بفهمند.

او نقش رنج و شکنجه به نظر نمی یدسته را چند تیر از پای افتانده بود، لیکن در چهره

سخت خورده بود، خیلی وزنین  یها ضربهآلود، از سنگچن سرتا پا خونرسید. برعکس، سیم

آذر و آن چار  داد.اش از درد جانکاه درک میآفرین سپرده، چهره تغییر خوردهجان به جان

فر هون جای مناسبی را پیدا کرده، از سنگ تازه کرده، با شمشیرهایشان یک قبر کالن ن

چن را به آن فرو آورده، از باالیش خاک گرداندند. به باالی کندند. سپس جسد ین چژو و سیم

های سنگهای وحشی کافته جسدها را بیرون نکنند، تختهپیدا شده تا که حیوان یچهتپه

ها مرد اُستروشنی را سرِ منزل ابدی دوستانش تنها خواباندند. بعد هون کالن و وزنین را

جوشاند، لیکن وی به یوی سرِ منزل دوستانش نشست. آفتاب سوزان سر او را م گذاشتند.

ها جسد کرد که چه طور هونکرد. از این جا ایستاده او نظاره میگاه شتاب نمیسایه

کالن پس کوه، که چندی پیش حین محاربه بر ضد  سرحدچیان مرده را جمع کرده، به چاه
پرتافتند، سپس باالی چاه را با سنگیکرد، مها برای آذر همچون پناهگاه خدمت میکوچی

شان پیچانده ها جسد قربانیان خودی را باشد، با لباسکردند. هونهای خُرد و کالن محکم می

ضمیر قلب اُستروشنی تهی و پُردَرد  ند.بستپشت اسپان گذاشته با کمند مویین میو به تخته

ها او را چه انتظار دانست که در قرارگاه هونبود. وی اکنون یکه و تنها مانده بود و خدا می

 شده باشد؟بعد با او چه میاست؟ عموماً، من

 

های عزیزش به دوریهای سخت بحر زندگی تا رفت او را از ساحلوقت شتاب داشت، موج

ساز بود، شود. او اوّل اُستای یَراقدازد و امید به وطن برگشتن تا رفت کمتر میانهای دور می
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گویند که هون شوَد. این در سیالب سپس جنگاور، بعد غالم شد، اکنون باشد، به او می

های ناعَیان ناک زندگی ایستگاه آخرین، یا که در پیش، باز او را شناوری در ساحلدهشت

جنبانه او را وادار نمودند ها با داد و شیون ناشناس و دستهون باشد؟زندگی پرتالطم انتظار 

ها خوابیده را به اید. آذر از جای برخاست، شمشیر باالی سنگیکه برخیزد و به نزد آنها ب

تیز های نوگها گام برداشت. از باالی شکسته پارهدست گرفته، سراسیمه نشده، جانب کوچی

 پرتافت.غیژیده قدم میدههای سُفته غیژیسنگو تخته

 

٢. 

شد. سنگ و قوم نوبت به یمحله به تخمیناً صد فرسنگ دور از قلعه تا رفت به پایان خم م

گردید. بادیهنمودند. هوای سوزان لحظه به لحظه احساس مینوبت جای خویش را عوض می

ها را به هون یها حکایت کرده بودند، دستهآن به آذر چینایی یگُبی، آنی که درباره ی

ماند، پیش میآذر سوار اسپ قَدپَست سیرموی، که استوار قدم می گرفت.آغوش خود می
-سوزاند، سرش را افشانده فرقاش را میگاه، وقتی که شمال گرم سوراخ بینیرفت. اسپ گاه

وگو میهای خِرّآسی برآورده، گفتها پروای نکرده، بعضاً از حلقوم سخنهون کرد.فرق می

آورد. در کردند. زبان آنها برای اُستروشنی نافهما بود و این حالت او را خیلی به تضییق می

بین دشمنانِ نوِ خود بودن دشوار بود. دشوارتر باز آن بود که آنها را نفهمی، از هر جهت خود 

ک نفر از ی را پیش آنها خوار و ذلیل بینی و به مرحمت این کوچمنچیان وحشی زار شوی.

رفت. وی کنجکاوانه به مرد اُستروشنی نگریست، سپس دست ا از پهلوی آذر پیش میههون

 چینایی صدا کرد: یبه دست او برده با زبان شکسته

 تو جنگاور خوب. قریب، که مرا کشته بودی. که هستی تو؟ -

 . اممن سُغدی -

 اند؟مردم شما همه همین خیل -

 خنده کرد: 1لب منشاءآذر را آورده و او زیر  یاین سؤال خنده

 اند.از من خوبتران بسیار -

 ساز دست دراز کرد:ده سپس به جانب اُستای یَراقیکوچمنچی لگام اسپ را طرف خود کش

 !نام من اسک -

 !نام من آذر -

 
 لیمنشاء: م 1
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 :هون نام او را با هجا دو قسمت کرد

 ذر، لیکن نام تو به نام هونی هم خیلی ماند.... آ –

کوچمنچی هون را فشرد. وی  یجورده شدهخورده و سیاهاباُستروشنی دست سخت آفت

های اش پی زخم. در چهره1قریب، که همسال آذر بود، به او مانند، خرابه و سیر موشک

های دراز و سیاهش از باالی پوست مویینه فرو آمده تن رسیدند، مویچُقوری به نظر می
 پوشاند.لوچش را میلوب

 شویم. من و تو جوره می -

 :کرده باشدها را هون با طنطنه اعالن کرد، گویا که قسم یاد میاین سخن

خواستیم، اکنون برای زندگی این بسیارخوب است. اوّل مرگ همدیگر را می !دوست – 

تو، همراه  یکنیم. از یگان چیز نترس. من همیشه در پهلوبریم، زندگی مییکجایه مبارزه می

 تویَم.

من نوَکَک یک دوستم را از دست داده و اینک، دوست » :از دل گذراند آذر 2اَنَه گپ و مَنَه گپ

 «دوم را پیدا کردم. صد بار شکر.

 

نمود. اسپها آوازها را پخش میتوق نعل اسپداد. صدا توقسخن گفتن با دشواری دست می

نو جفس گرفتند. سواران گاهی دور، گاهی نزدیک، و باز از های کالن راه میها از میان سنگ

جنباند. مندانه جانب او سر میکرد و گاهگاهی قناعتشدند. اسک با دقت به آذر سنچه میمی

شد، تبسم چهره او مای او عالمت قهر و غضب احساس نمییناوابسته به اندام نفرآورش در س

انداخت. به جز اسک هیج کدامی اش روشنه میداد و در نگاهش عالمت دلپسندیرا زیب می

دادند. وی به اندیشه و فکرهای خویش بند بود و تا رفت به ها به اُستروشنی اعتبار نمیناز هو

های اطراف پیش نظر زودزود دیگر در برابر این منظره گشت.وضعیَت مقرری روحی وارد می

های دراز نمودند. آنها با زبانزار عوض میها به تدریج جای خود را با ریگپارهشدند. سنگمی

برداشتند، ها آرامانه قدم میهای پست فرو آمده گویا فانی زده بودند. اسپکوهبه دامنخود 

مانده را ماند. رنگ زرد بیابان جالهای باقیخورنده در میهای پاشهایشان در غیبت ریگپای
شدند. ها به تدریج گم میسنگهای سیاه و خاکستری تختهنمود. خطدر خود محلول می

 یها به یک زنجیر همراه شده، از بین خامهرسیدند، سوارهکم در کم به نظر می های سبزعلف

 
 ا موشک است.یموش کوچک  ین به معنایز در اصل التین muscle یسیانگل یچه. عضله. واژهیموشک: ماه 1
 «م؟یدیم و به کجا رسیاز کجا شروع کرد»رود. یان تعجب به کار میب یاَنَه گپ و مَنَه گپ: برا 2
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اگر از راه »از دل گذراند آذر  رفتند.کردند، راه میتر میریگ، که تا رفت راه آدمان را تنگ

 .«. به گمان است که برگشته راهت را دریابی1، خدا زد گفتن گیرییبرآ

 

تر فرو رفته بودند، از پهلوی ها، که ژرفشدند. چُقورچه میهای ریگ تا رفت باالی باالخامه

 یرفتند. در کنار یک خامهرسیدند و گویا به پایان سرازیر میها چون آب به نظر میخامه

سواران را نظاره  یکرد. وی ناترسانه دستهریگ سوسمار عظیم جثه نشسته، خودنمایی می

شدند. چنین مخلوق اعجوبه را آذر تا به بلند می های او دم به دم پست وکرد، رخسارهمی

هوا رسا  حال ندیده بود. از این رو، او را واهمه زیرکرده، بدنش را عرق سرد پخش کرده بود.

، ها چسپیده بود. اُستروشنی با لب آستین سر و رویَش را پاک نمود. اسکتسفیده زبان درکام

  :گفت، ن نمودیداده، سمت راه را معرفت و با دستش طرفی را نشان که پیشاپیش می

  !قریب رسیدیم -
 

پاشی میسفیدفامش باالی سر آویزان بود. ابریشم نیلگون آسمان شعشعه یآفتاب با کوره

پیمودند. حاضر غایب زار راه میها با دل پر از میان ریگهون تافت.رنگ مینمود و به نظر یک

سپس، بَعد  نمود.دار میدن آنها سکنت بیابان را خللبا زبان ناآشنا، با آواز جرنگاسی داد ز

بزرگ ریگ را، که از دو قد آدم بلندتر بود، پس سر نموده  یبرابرخامه 2هاسیالوسین یفاصله

های نمدین رفتند. در باالی آنها قطارهای خیمهسنگ وارد شده، پیش میو به راه پست تخته
وده نمایان گشتند. آنی در همین جا واقع بود ایستگاه های کهنه و فرستر شده، از دور بامتنگ

آن جای قرار داشت. در پهلوی او ساحر  یها مادی اَلّکّسرور داهی هون اساسی کوچمنچیان.

ایستاد، که در تن پوست حیوان، دم سیر پشم گرگ داشت. سر سیرموی او را راست می

کدام خصوص صحبت مییمدر ک یپوشاند. ساحر با داهسر خرس می یپوست خشک شده

جنگاوران شتاب داشتند. از میان اسیرهای  زد.به دف ضربه می 3کرد و با نظام با شَقیلداق

قلعه به هالکت رسیده بودند،  یهای کوچمنچیان خود را، که هنگام محاصرهاحتیاطی مرده

 خواباندند.فرو آورده قطار می

ها تا به این جا بیبردند. هونها میچادر خیمه ها داشته، آنها را به پسنورَسان از لگام اسپ

ها با جل از متاع مالیم ساخته پوشانده شده بود. ریسمان دراز، زین آمده بودند. سغری اسپ

 
 زند. ی خدازد گفتن گیر: اگر از راه درست دور شوی، مطمئن باش که خدا ترا میاگر از راه برآی 1
 مانند شترمرغ ین: جانوریالوسیس 2
 کند.شق میای برای زدن دف دارای حلقه که صدای شقلداق: زخمهیشَق 3
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کرد، از تگ شکم اسپ گذرانده بسته شده بود. در دو طرف حلقهرکاب را ادا می یکه وظیفه

کرد، آویزان بود. اسپی را، که مرد میرکاب را اج را  یآویزان ریسمانی، که وظیفه ی

رسید. آنها نزد از دور ازدحام زنان به چشم می اُستروشنی سوار آن بود، نیز گرفته بردند.

آنها دوخت. قد پست،  یشدند. آذر دیده به چهرهها ایستاده، به مردان نزدیک نمیخیمه

بودند که از بین آنها پیر و های پهن و چشمان تنگ داشتند و به هم چنان مانند پکنه، روی
شان حمایل کرده هایشان را دو بند بسته، باالی سینهجوان را فرق کردن دشوار بود. موی

 2تا بچولک 1شاننهیرسیدند، اِزارهای پوپَکهای کوتاهی داشتند، که تا ران پای میبودند. کُرته

 رسید.پای می
 

رها را سر کتف گرفتند و به یک صف جانب آخر ها را باالی زمبرها خوابانده، زمبها مردههون

پشت کوه راه پیش گرفتند. ساحر و مادی از پس آنها روان شدند. اسک با دست به آذر اشاره 

بلند، که از  یدر کنار پشت کوه مناره نمود، که معنایش در پهلوی او به پیش قدم زدن بود.

 :رسید. اسک معنی داد کردمی های کالن و میده به وجود آمده بود، به نظرسنگتخته

های کشته شده به کنار آسمان پرواز کرده از همین جا روح هون .مرگ است یاین مناره -

 رود. می

ها در زهها قطار گذاشتند. باالی تخت صفهها را اندرون مناره درآورده، باالی تخت صفهمرده

وار پیچانده گرفتند. را حلقه مرگ یجنگاوران مناره های هیزم خشک، خار گذاشته بودند.

ها ضربه زده ساحر به به دایره با زنگله ایستادند.ها و ساحر در گرد حلقه راست میداهی هون

چه خیل دور و دراز داد زده دستانش را به هوا راست کرد. اسک -مناره وارد گشت. وی کیم

 :با آواز پست فهماند

ای قربانی آوردن الزم. به جنگاوران ما در آن محبوسان را بر .پرسدها بخشش میاز مرده -

  !ایم. این نغز نهآوردهگزاران الزم است. لیکن ما اسیران را به قلعه نهدنیا خدمت

سرحدچیان تشکیل نموده  یمنسوب دسته یها در قلعهآذر کشتار خونینی را، که هون
پرتافتند، به پهن و پریشان میها رحمانه در صحن هولیپاره کرده بیها را پارهمرده -بودند

، نفرتش آمد. نخاد که آن همه خون 3خاطر آورده و بدون اختیار بدنش را وَرَجه زیر کرد

زد. داد و فغان به آواز ساحر با هیَجان در یک جای چرخ می ریخته و قتل آدمان کم باشد؟!

 
 نه: مانند پوپک.یسر. پوپَکبهشانه یپوپَک: پرنده 1
 بچولک: غوزک پا 2
 ر کرد: مانند زمان تب لرزه، عرق کردیلرزه. بدنش را ورجه زتب  یماریورجه: ب 3
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شد. ک صف همراه میزننده به ی 2در اطراف او حیلپِراس 1هایغازهخِرّاسی مبدل گشت. دُم

نهایَت، او نقش زمین گشت. دائره و شَقیلداق به یک طرف پریده رفتند. جنگاوران حاضر شده 

ها کی از کوچیی ایستادند، بردند.های، که خاموش میزود ساحر را برداشته، به حلقه هون

بند  مرگ نزدیک آمد و یمشعل فروزان را آورده به دست مادی داد. وی آهسته به مناره

کالن هیزم را، که تگ پای جسدها گذاشته شده بود، سوزاند، طیله داد، سپس مشعله را به 

آن تا رفت قوت گرفته، به اطراف  یزد، شعلهآتش النگه می در گرفته شده پرتافت. یشعله

های دود به جانب فضا حرکت کرده، گرمی و جسد قربانیان را حریصانه فرو شد. زبانهپهن می

ها به یک طرف گذشته، دست راستش را باال کرد. با این عملش داهی بزرگ هون ند.بردمی

 فرستاد.پیوستند، درود واپسین میت مییوی به روح کوچمنچیان، که به ابد

مرگ چرخ زده، رقص مرسمی را به جا  یسرودند و گردگرد منارهجنگاوران با آواز خراسی می

ند، لیکن اسک از دست او داشت، به طرف خود کشید. دانست چه کار کآوردند. آذر نمیمی

زدند، گویا به زتیز قدم مییشمشیرها را از نیام کشیده، در هوا الوانج داده، ت یسپس همه

کرده درخشان از تن جدا می یکردند، سر آنها را با تیزینهحرف نانمایان خود تهدید می

خواست و احساس ه آنها مانند شدن میآذر همراه آنها خیلی چرخید، از تحت دل ب باشند.

کرد، که اصول رقص جنگی بدون خواهش وی او را هم فراگرفت یا مطیع خود گرداند. و یا می

کرد، یک جا شده بود و کنون هون، کوچمنچی وحشی شده، به جهانی، که او را احاطه می

 داد.این جهان معنی حقیقی زندگی او را تشکیل می

 

٣. 

های آویزان غرق ها بردند. مادی با قواقساز را به نزد داهی بزرگ هونالحبعدتر اُستای س

اَسَک از پس  اندیشه بود. وی با نگاه آذر را از نظر گذرانده ایما نمود که از پس او روان شود.

کوه رسیدند، که آن ها در عقب ماند. و آنها به آخر پشتسر روان شد. قطار خیمهآنها آسیمه

ز تاثیر آفتاب سوخته زده شده بودند. زنان برابر پیدا شدن داهی اندرون خیمهجا چادرهای ا

های خود ماندند. آنها با حس عُریان در جایلوچ و نیمهای پایپناه بردند و تنها پسربچه ی

 
کنند. در اینجا استعاره از همراهان یدُم غازه: تُرنا یا دیگر پرندگان مهاجر که در هوا به صورت هفت پرواز م 1

 ساحر که به دنبال او بودند. 
 حیلپراس زننده: بال بال زننده 2
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 نگریستند. آمدگان در کنار یک خرگاه، در قطار آخر قرار گرفتند.کنجکاوی به آمدگان می

 :با آواز نه چندان بلند اظهار کرد و ستروشنیِ خاموش گرداندمادی رو به طرف اُ

آن جا در نزد قلعه تو  .رسم و تعامل خلق ما سنگین و وزنین، لیکن از صدق دل است -

بهترین جنگاور ما ایلیم را به قتل رساندی. زن و دو بچه او سر تنها ماندند. تو اکنون شوهرِ نوِ 

  گیری.یله را پُرّه به گردن میعا یشوی و تربیهاین بیوه زن می

 یآذر، که از قعر دل دهان وا کرده، حیران مانده بود، چشمانش را کالن کُشاده به جانب داه

ای غالب حسیّات جنگاور نو کوچمنچیان او را ذره یها نگریست. لیکن، به اندیشهبزرگ هون

 :ریاد کردای پروا نداشت او. مادی با آواز بلند فآورد، ذرهبه وجد نمی

  !سومون -

هایی که چندی پیشتر آذر دیده زنی بیرون شد. در ظاهر او از دیگر زناز درون چادر جوان

ای فرق نداشت. وی پیش پای داهی سر خم کرد و همین طور سرش را نبرداشته بودشان، ذره

های سفید چههایش حمایل بودند، به تسمههایش، که باالی سینهایستاد. مویدور و دراز می

های سیاه درازش در شعاع خورشید تابان دورخش مخصوصی داشتند. بسته شده بودند. موی

مادی با او چند سخن به آهنگ  لباس قَشّاقانه به بر داشت، ولی تازه و به تنش شِنَم بود.

 فرمایش رد و بدل کرد، که از آنها آذر چیزی را نفهمید.

با این پره راضی بودن خویش را به پیشنهاد او افاده  تر خم نموده،سومون باز سرش را پایین

 د:مادی رو به آذر گردان نمود.

ات خوب غمخواری نمیتو است. اگر دانم، که تو در حق عایله یاین زن تو است. این خانه -

ها، هر یک جنگاور به حساب است. ما کشمت. در ما، هوندهی، میکنی و به او کم اعتبار می

خلق ما است. این را در خاطر نگاه دار. به تو  یدهیم و هر یک کودک آیندهمیتلفات زیاد 

خواهی ایم. تو دیگر غالم نیستی، تو اکنون جنگاوری. در این چادر میحیاتت را تقدیم نموده

  زندگی کنی یا به یگان خیمه بای گذری، به خود تو وابسته است. گپ تمام.
 

تر قرارگاه راه پیش گرفت. های بهادُرانه درونگشته، با قدمها زود به عقب برداهی بزرگ هون
آذر از پس او تا دیر  شان و سر خم کرده، شخ شده ماندند.یبرابر دیدن او همه پهن و پر

نگریست، سپس رو به جانب اسک نزدیک آمده گرداند. وی آشفتگی ظاهری مرد اُستروشنی 

 :گفتو  ه، مهربانانه دست به کتف او گذاشتنمود. از این رو، دوستانرا به خوبی احساس می

شد. سومون زن خوبی است، زیبا، غمخوار. تو پشیمان ل باید مییاین هیج گپ نه، همین خ -

های خوب اند. وی شوهر خوبی بود. تو او را بیهوده کشتی. نخواهی شد. فرزندان ایلیم بچه

 !ات برویق نشو. برو، به خانهشویم. ضخرگاه من دور نه، در نزد شما است. ما همسایه می
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ک یآذر آهسته، با تحمل یک طرف چادر را کُشاده وارد آن گشت. زن جوان او دو فرزند او به 

شان آثار ترس و هراس بر درخشیدند، در چهرهنشستند. چشمان آنها میگوشه غُن شده می

نتظار شدن ممکن، در حاال دانستند، از سردار نوعایله چه را اشد. آنها هنوز نمیمال خوانده می

ستاده، به اندیشه رفت. چه باید کرد؟ با یها نبود، بیگانه بود. آذر راست اهون یکه او از قبیله

دانست. و آن لحظه یگانه آنها چه طور معامله کند، در حاال، که او زبان کوچمنچیان را نمی

نانه صله کرد و همچونان مهربانانه ها را پدروار، مهرباکاری را کرد که به خیال او آمد: سر بچه

تر ها، پسربچه تخمیناً ده ساله و دخترچه قدری از او کالندست به رخسار زن رساند. بچه

نمودند. ها به هم جفس شده، حرارت کف دستان او را به خوبی احساس میبچهچون حیوان

ده چشمانش را بین خرگاه خم شده و به پشتش به ستون کج چوبی تکیه دا یآذر به کپه

هایش قدری پست شد، وی بر مال خستگی وجود خویش پوشید. اکنون، وقتی که شدت عصب

ها در نزد خرسنگ، صحبت با داهی، سپس راه قلعه، مبارزه با هون یرا احساس نمود. حمایه

مرگ شدن. برای یک  یدور و دراز از بین بیابان و باالخره شاهد رقص باالی تابوت در مناره

ای که وی لهینو بر دوش او افتاد، عا یاین همه خیلی بسیار بود. به باالی این بار، عایله روز

زد، شعورش هر سو در باید از ترس جان غمخواری آن را پره به ذمه بگیرد... سرش چرخ می

 اش را بوی افالسی فرا گرفته است.رسید که تمام هستیشنا بود. به نظر او چنین می

 

کاف کرد. دخترچه به جانب او کاسه ت به کتفان او برد. آذر چشمانش را نیمکسی آهسته دس

دراز کشید. خواب سخت  1چهاه الیین پر آب را دراز کرد. وی آب را نوشیده، باالی کورپَهیس

مانند به بیهوشی او را به آغوش گرفت. مرد اُستروشنی درک نکرد، که چه طور سومون از پای 

های ده، باالیَش را با متاع پشمین پوشاند. وی خواب بود و در خوابش باغیهایَش را کشاو موزه

ریختند، باد آنها را پیچانده گرفته و های سفید به زمین میدید. برگپوش اُستروشن را میگل

کرد. آذر خم شده، های خوشبوی یکجایه میتودهبه دیوارهای گلین آمیزش داده، بعد به برف

ه دست گرفت و قریب بود که ناگهان فریاد زند. در کف دستان او قوم مییک هَووَچ برگ را ب

شد. وی در جای خوابش هایش به پایین جاری میآهسته از بین پنجه-ایستاد، که آهسته
نشست، آن کاری را کرد که آذر حین به خرگاه کرد و سومون، که پهلوی او مینالش می

 ه رخسار او رساند.داخل شدن کرده بود: کفش را مهربانانه ب

 

 
 رانداز کوچکیشکچه. زچه: تکورپه: زیرانداز. تشک. کورپَه 1
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آذر پگاهی بر وقت از خواب بیدار شد. وی قریب یک شبانه روز خوابید. از بسیار خوابیدن 

شد. از می 1باالی فرش سخت بدنش ورم کرده بود، سرش به درد درآمد، دلش سبُک تَگ و رو

را  های خود چشمانتاب وارد شده، با سوزنکخورشید زرین یبین متاع تُنُک خیمه، نورها

های باالی سر، که کاف نماید. وی به خادهکرد که آنها را به زور نیمسوزاند و مجبور میمی

کرد که کردند و با پرده پوشانده شده بودند، نگریست. درک نمیگاه را اجرا میتکیه یوظیفه
در کجا قرار دارد. کسی آهسته به جانب او دست دراز کرد. آذر رو گرداند و نگاهش به 

آمد، مردی که از آمیز، لیکن، به جرئتانه و باامید به مرد نزدیک میربچه برخورد. وی ترسپس

گاه و پشتبان شود، دار بود غم او، غم خواهر و مادر او را بخورد، به آنها تکیهاین به بعد وظیفه

بچه شان باخبر شود. اُستروشنی به جانب پسرآنان را حمایه نماید و از خورد و خوراک یهمه

 و پرسید: تبسمی هدیه نمود

 تو چه خیلی، بچه؟ -

اندرون خرگاه  آلود خراسی صدا داد و پسربچه ترسید خود را از او عقب گرفت.آواز به خواب

رسیدند. آذر از جای برخاست. به گوش می 2دیگر کسی نبود. از بیرون آوازهای هر خیله

پگاهی بر وقت بود. دشت  ه بیرون بُرد.پسربچه با ایما و اشاره اُستروشنی را از پس خود ب

جای آسمان جای ابرها جای یوسیع طراوت صبحگاه را به تمام به آغوش گرفته بود. تاقه

فام ریگ از دور در آغوش تومن غبارآلود و پراکنده شده به نظر چون بحر نقره یگرفته خامه

ها نگریست: گندم، برنج، سناچ هایستاد. آذر به خلتدر درآمدگاه خرگاه چند خلته می تافت.می

مرد نوکک از  –از پوست بز پر روغن. سومون چُست و چاالک با دخترش به سردار عایله 

موی با توجه نگریست باجرئتانه جانبش تبسم پرتافتند. وی پخماق ،خوابِ سیر شده خیسته

مه بُرد. آن طرف، تر خیبا همان آهنگ به آنها پاسخ داد. پسربچه از دست او داشته، به بیرون

های کج و کلیب محکم شده بود، قریب ده سر گوسفند نه چندان کالن، که با خاده یدر کوره

وان نداشت. وی یزدند. اسک نیز آن جا بود، در تن پوست حمی 3به هم جفس شده مَعاس

 جام چینایی از متاع سبُک دوخته شده، همچونین به همین مانند شلوار داشت.

 تف اُستروشنی برده، با طنطنه ندا کرد:اسک دست به ک

گری کالن آرزوهایت برساند! سالمتی بر دوام و بای یخدای هژده هزار عالم تو را به همه -

 «. دهد!

 
 شان خاطریتگ و رو: )ته و رو. زیر و رو( آشفته. پر 1
 له: همه گونهیهر خ 2
 مع مع. یمَعاس: صدا 3
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 سپس با دستش به گوسفندان اشاره کرد:

نو. آن طرفش تو بایَد همه  یاین را به تو داهی بزرگ مادی فرستاد. تحفه به عایله یهمه -

 به زور بازو به دست بیاری و به یگان کس محتّاج نشوی.چیز را 
 

ریخت. آذر دست و روی شد. سومون از کاسه به دستان آذر آب میتر میور، روشنروز شعله

های هونی عادت نکرده بود. شست. خود را سبک و بَردَم احساس نمود. وی هنوز به ظاهر زن

زیب هم نبود. نمود، هر چند که چندان بینمیاز این رو، همسر نوَش به نظر او چندان زیبا 

را دیده در تعجب شد. احساس  1های خُرد نیالبیهای سومون گلمرد اُستروشنی در موی

رویید و به نظرش چنین نمود که زن جوان تنها به خاطر او خود را ابان میینمود که آن در ب

خاطرش بالیده گشت. آنها به چیله اش شکوفان، ها آرا داده است. وی خندید. چهرهبا این گل
، 3چه خیل اتاله، کیم2های جَرغاتکاسه یدرآمده، گرد نمد دوره گرفتند. باالی دَستَرخان اَلّکَ

آنها متفقانه، گاهگاهی از تگ چشم جانب  ایستادند.های درشت نان میهمچونین پاره

کردند. با را آزاد حس میها دیگر بی ترس و هراس خود همدیگر نگریسته، ناشتا کردند. بچه

اش اشاره کرده فهماندند. آذر به انگشتش به سر سینهکردند، میوگو میاشاره به هم گفت

های خود را گفتند. پسربچه را نام وَمَن، دخترچه را ها نیز نامگفت: آذر. سومون، سپس بچه

ا، جانب کوهچر ینامی بود. همین طور، شناس شدند. بعد خوراک و من گوسفندان را برا

هایی که چندی پیشتر دامنی، که آن جا علف بسیار داشت، رانده، مادر و دختر نزد خلته

امروز آذر را کسی  داشتند. 4آورده بودند و آذر آنها را به خیمه درآورده بود، جُمب و جول

آنها چون اسک  یها همه اندر میان کار و تشویش خویش بودند. همهناراحت نکرد. هون

تنک به بر داشتند و مرد اُستروشنی فهمید که پوست حیوانات، که آنها به آن جنگیده  لباس

بودند، برای کوچمنچیان همچون لوازمات جنگی و برای به وهم انداختن دشمنان خدمت می

ن صورتی که اکنون آنها داشتند، به چشم عادی نگری، آنها با یَراق به یکرده است. در ا

آذر  کردند، شباهت داشتند.برنج کار می 5کُنیدهیهای سنگ مَمیدان دهقانان چینایی که در

 
 نیالب: نیلگون. نیلی رنگ 1
 وارد انگلیسی شده است.( yoghurtکه به صورت « یوغورت»دیگری از  ی. گونهیجَرغات: ماست. )ترک 2
 کنندیصبحانه درست م یکه برااز آرد  یکیتاج ییاتاله: غذا 3
 دن.یدن و جولیجُمب و جول: جنب و جوش. از جمب 4
 ی: سنگ خردکُنیکُندهیسنگ مَ 5
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ایستادند. سومون بیشتر به کارنامهگوسفندان را از نظر گذرانید. آنها به زور می 1خیمه و قوتَن

به درجه 2داد. امکاناتِ به اهل خاندان غمخواری کردن نداشت. قَشّاقیهای جنگی اعتبار می

رسید. بساط خیمه از یک نمدِ نیمیترتیبات در خیمه به نظر نم 3خیلعالی بود و یگان  ی

خوابیدند، عبارت چه خیل لت و پوت زنانه، که در یک گوشه می، چند عدد کاسه، کیم4داشت

اهمیتی به عایله نافهما بود. وی آه سرد دار، آذر، این همه بیبود. به طبیعت مرد خواجگی
اولین را در به ترتیب آوردن خیمه و قوتن گوسفندان می یکشیده و دست به کار زد. وظیفه

 دید.
 

 5های خُرد و کالن، چوب و چَخسآمد که از سنگکاری نبود. او را الزم می یاسباب و اُسکُنه

های خُرد و بزرگ استفاده برَد. هر چه که نباشد، بیگاه ثمر کار او معلوم شد: شکسته و شاخه

شمال و باران، پهن و پریشان  ینمود و دیگر از ضربهظر خوب میشان از دور به ناقامتگاه

زار گردید، به شرطی که البته، آن باد و شمال در ریگشدن خیمه، فرو رفتن آن احساس نمی

هر لحظه در پهلوی او بودند، هر کاری که از  یسومون و نام ثمر پیدا نشود.حدود و بیبی

نمودند. از این رفتار آنها اُستروشنی در دل ا سبُک میکردند. دست او رآمد، میدستشان می

اکنون وقت آن رسیده بود که او زبان هونی را  حسابید.برد، خود را آسوده و شاد میذوق می

ها را فهمیده زود کرد و سومون معنی این اشارهیهای گوناگون اشاره میاد بگیرد. آذر به جسم

نمود. زبان هونی چندان آذر زیر لب چند مراتبه تکرار می آورد.ها را به زبان مینام آن جسم

رسیدند. آذر های چینایی نیز به نظر میهای آنها بعضاً کلمهدشوارفهم نبود. در بین کلمه

روز دیگر،  معتقد بود که دیری نگذشته زبان هموطنان نوِ خویش را به خوبی از بر خواهد کرد.

های ها با سر و لباس جنگی، پوستینبیدار نمود. هون ها از خوابپگاهی او را صدای نقاره

داهی جمع آمده بودند. آذر نیز به آنجا شتاب نمود. به او  یحیواناتی، با یَراق در نزد خیمه

دراز دادند. سپر از آن خودش  یزهیپوستین به شکل کمزول دوخته شده، کمان و خدنگ، ن

نگیده بود. اُستروشنی در بین کوچمنچیان فرق بود، همان سپری، که وی با آن در نزد قلعه ج
های چُقور پوشانده از هایشان را زخمسرهای دراز داشتند، چهرهایستاد. آنها مویکرده می

 
 گوسپندان ینگهدار یقوتَن: آغل. جا 1
 اندازه مستمند شده بود.بود: بی یعال یبه درجه یقَشّاق 2
 گان خیل: هیچ گونهی 3
 ند.(یک معنایسوخته که به میز و نسومیمدار. فرسوده. )مانند نیداشت: نمین 4
 زهیخُرد و ر یهاچَخس: چوب پاره 5
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به تمام به خود  یسیاه گشته بودند. آذر اندیشه کرد که بعدِ چند مدت وتاثیر آفتاب سپ

 کرد.میگیرد. زندگی در بیابان همین را تقاضا نمود هونی می
 

ترتب و انتظام در قرارگاه داهی بزرگ بسیار هم سخت بود. به جنگاوران برای استراحت همه

اش شده یک روز جدا نمودند. سپس آمادگی به نبردهای آینده و مبارزه شروع شد. جنگاوران 

آموختند. در محاربه با شمشیر پرتایی را میر جنگیدن، از کمان تیر پراندن، نیزهیبا شمش

نگریستند، که چه طور ها با تعجب و هراس به او میتوانست. هونسی با آذر برابر شده نمیک

آید. و گاهی که مرد جنگد و به آسانی غالب مییک خود وی تنها با چند جنگاور می

ها غالبیّت او را دور پرتافت و آن سپر آهنی را دراند، کوچی یر را به مسافهیاُستروشنی شمش

های حربی افضلیت بیش نمودهای مشق یان طنطنه نمودند. لیکن آذر نه در همهبا شور و فغ
پراندند که آذر از ایستادند. از کمان چنان تیر میپرتایی از او باالتر میها در نیزهداشت. هون

های پنجاه قدم به سر کاروان یجنباند. برای کوچمنچیان از مسافهیحیرت و تعجب سر م

ها که آذر تا این دم ندیده بود، حیرت او را واری نداشت. یک نمود یَراق هوندونده پراندن دش

 ،تر بوددروند ولی از آن کمی کالنداسی که عادتاً با آن علف میوی به داس .یکباره فزود

مانندی داشت. به سؤال او، که این چه چیز است، اَسَک فهماند که چنین داسی برای به دست 

برند، فهماندن نتوانست. است، لیکن آن را چه خیل استفاده می ییار قُلَدر آوردن کاروان بس

بینی. و اش را میهای چینی کمی کرد. فقط همین را فهماندن توانست: وقتش آید، همهکلمه

ها زار چُقورچهاز خود نماید. کوچمنچیان در ریگ یباز یک هنر هونی را آذر نتوانست به زود

خوابیدند. باالی او را با بوریای از علف تیار شده میندرون آن میکافتند و جنگاوران امی

توانست، از چُقوری کشیدند که دیگر وی جمبیده نمیپوشاندند و از باالیش ریگ را چنان می

 ماند.نشانه نمی
 

وقتی که چنین چُقوری را کافتند و آذر را به آن خواباندند، بیچاره اُستروشنی بیش از پنج 

پوشیده  1ت کرده نتوانست. از نرسیدن هوا دمش به درون زد. جسمش از قومدقیقه طاق

ها پرطاقت بوده، در این اند. هونشد که او را زنده به زنده به قبر انداختهچنین حس کرده می

توانستند. این برای چه الزم بود، آذر به آن حالت یک ساعت و بیشتر از این هم ایستاده می

ها ها، از چیزی نهراسیده، بی هوای تازه هر روز چنین مشقن کوچمنچیرفت. لیکسرفهم نمی

های عجیب و غیرمقرری به آنها بسیار حالت ینمودند. عموماً، در زندگی هر روزهرا تکرار می
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اش سرفهم رسد و او به همهرسیدند، لیکن مرد اُستروشنی امید داشت که وقتش میچشم می

قرارگاه مرکزی، که آن جا داهی بزرگ  شود.سد راه او نمی رود و دیگر یگان مشکالتیمی

کنار و بیزار بیهایی بود که در سر تا سر ریگمادی و ساحر قرار داشتند، یکی از آن قرارگاه

کوچمنچیان در بیابان برای خود جای معین داشتند و  یآخر جای گرفته بود. هر یک قبیله

ها را به صورت یورش ارتش چینایی به جانب آنها هونبردند. در در همان جا عمر به سر می
ناپذیر بود. آنها زود جای عوض کرده و با همان زودی به جای دیگر زودی پیدا کردن امکان

آب و دیگر کارهای بیابان عادت کرده بودند، به دیگران زار بیگیکوچیدند. آنها که به رمی

دانست و از این رو، به جان خود رحم نکرده، دستانارس بودند. ارتش چینایی این را خوب می

های برداشت. تابستان سوزان در بیابان حتّا برای کوچمنچیتر گام نمیتر گُبی ژرفبه درون

دامنهکردند یا به کوهپرطاقت سخت و دشوار بود. از این رو، آنها در این ایّام سال کوشش می

ها جنگاوران حکومتی به آنها که در آن جایهای چین، چ را ها روَند، یا به زمین مضافات

 کردند.تهدید نمی

 

 
 

۴. 

آخر شتران. گذشتند و از همدیگر کم فرق داشتند، مثل کاروان بیروزها پس هم می

کرد، که او را بین زیرک و کنجکاو تدریجاً به طرز زندگی کوچمنچیان عادت می یاُستروشن

وی الّکی به طور کافی  سیار چیزها را آموخته بود.آنها خودِ قسمت فرو افکنده و از ایشان ب

دانست که چه طور سخنانی را از خود کرده بود، که گپ بزند، فکر خود را افاده کرده تواند. می

د، روی زین اسپ غَنَب روَد، که در اثنای سفرهای دور و دراز بسا یَبا ریگ دست و رو شو

اش پر شدن خوراک ن نگیرد، آنی بعد تا معدهتوانست چندین روز چیزی به دهاضرور اند. می

کرد و آن را به سان ماند. به تشنگیِ سخت طاقت میخورَد و خود از این عملش در حیرت می

هایش رسیده، چنان توانست. همچونین، مثل کوچمنچیان، موییاسپ و شتر رفع کرده هم م
به مثل وحشیان هر گونه صدا  توانستماند. میطرح را میخام یسوخته بود، که رنگش نقره

باران تیر باراند به سر آنها و در یک آن خود را  1ور شود، از کمان ترنگدهد، به دشمن حمله

 چابکانه به کنار کشد.

 
ر بر هر ی: ترنگ کمان رفته از مغز کوه / فشافش کنان تیگنجو ی. نظامیراندازیزهِ کمان در وقت ت یترنگ: صدا 1
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ها به خون او گذشته بودند، زندگی پیشینش اکنون چون خواب و های هونعُرف و عادت

شدند، گر میرابی در پیش چشمانش جلوهها ساند و چون بیابانخیال در تصورش باقی مانده

 شدند.فرسا قبط به قبط هواها حاصل میطاقت یکه از گرم
 

رفت و آن به او معقول هم زندگیِ نه چندان مرکّبِ کوچمنچیان سرفهم می یآذر به فلسفه

گناه، تاب آورده رحمانه کشتن آدمان تمام بیبود. تنها جسم و جان او به یک عادت آنها، بی

های تن به تن افتادند، آذر در جنگان درمیینشینان به کاروانتوانست. وقتی که بادیهمین

ریخت. گردانید، ولی هرگز خون آنها را نمیسالح میمال و اموال را بی یکنندهسربازان دفاع

گردید، هر چند که سرورشان چنین از غایت توانایی او این کار برایش به آسانی میسر می

کرد. برای مادی دشمن را مُرده دیدن یا می 1خوش نداشت و بدخشمیانه قاش و قواق عمل را
تر بود. اما همین طور زنده ماندن دشمن که چون غالم دست و پا بسته نزدش آوردن معقول

کاری مشغول باشد. دشمن را در احمقی است، مثل آن که هونی گویا در صح را با شالی

گر چه پروای جهان داری؟ آذر باشد، داهی را باور کناندن میید جایش بکش و تمام، والسالم.

خواست که به عوض اسیران فدیه یا گروگان پولی کالن به دست آوردن ممکن است. آخر، 

حیات یا مرگ  یاند، خویش و اقربای آنها وقتی که سخن درباره 2تاجران آدمان بای و بدولت

ها نوناباورانه میمادی به این کَسَبه، برای هون کنند.رود، سودا تالشی نمیاقربایشان می

های طالیی گرفتند، مقدار زیاد تنگه 3یاشکان یرانینگریست. ولی، وقتی که آنها برای یک ا

 کَشان را گروگان بگیرند.های خود فرمان داد، که کمتر قتل کنند و بیشتر کاروانوی به هون

کرد، که این برای آنهایی که در زمینیگم م و بیابان معنای خود را 4وقت و محیط در کول

ها گردید. در آن جایخیز والیات و شهرها زیست داشتند، بسا مهم محسوب میهای حاصل

، آمادگی به 5های زیچ وابستگی دارند: کشت و کار یا غُن و چین حاصلروند زندگی به فصل

کرد. زی معنای خود را گم میزارها این همه های فصل بهاران. در ریگزمستان و یا تشویش

 
 نشان دادن. یتیقاش و قواق کردن: نارضا 1
 ثروتمندبدولت: دولتمند.  2
 در متن پَرفیاگی: پارتی. اشکانی 3
ای پارسی است که در لغت فرس اسدی هم کول: آبگیر. گود. گودال. جایی که آب در بیابان جمع شود. کول واژه 4

 آمده است و از پارسی به ترکی رفته است اما گاه به اشتباه از اصل ترکی دانسته شده است. 
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سر می 1بارید یا سرماهای قَهرَتونافتاد، بارانی میها فقط در زمستان نم میرا در این جای

 فرسایش.کرد با روشنی و گرمی طاقتها آفتاب حکمروایی میزدند، اما در دیگر ماه
 

برود و یا به خانه خواست که به دیدن ویرکنکرد. اگر میآذر در اُستروشن وقت را صرفه می

به اُشتری نشسته، « ننی»هایَش مهمان شود، خود همان لحظه خانمش کدامی از همسایه ی

اش را خبر گیرد، از سالمتی و کار و بارش جانی 2یشد، تا دوگانهبه روستای دیگری روانه می

چندان دور و آبی ها فرسنگ در آن گرما و بیده یآگاه شود و باز، به زودی پس گردد. مسافه

هر  رفت.خیست و میکرد. میگردید و تشویش و تردد اضافی را تقاضا نمیدراز وانمود نمی

دید که کرد، میقدر که آذر به زندگی و عُرف و رسم کوچمنچیان سرفهم رفته و عادت می

بینی آنها را نیز معین میشان جهانهای وحشی نه چندان آدمان یابایی اند. طرز زندگیهون

رسد و تمام کماالت می یکرد. چنان که دهقان و یا هنرمند در کسب و کار خود به درجه

شان جنگ و نبرد است، در هنر ها نیز، که کار اساسینماید، هونهایش را ازخود مینازیکی

های جنگ آنها در نبرد قابل پیروی بود. آذر نه یک بودند. انتظام و اصول« همتابی»زی یخونر

شان به سغد چندان بیها هنگام تاخت آوردنکرد که هونو بار به خدا شکرگزاری میبار و د

کردند، در عکس حال بر سر ساکنان روزهای سختی آورده نشان از احتمال دور رحمی نمی

دانست. این را نیز میهر یک سرباز آنها جای ایست خود را در صف عمومی خوب می نبود.

ونه عمل نماید. دستگیری نمودن یکدیگر به هنگام نبرد دانست که در عکس حال چه گ

برایشان قانون بود. عقب مانده حاضر شدن به صف و یا اطاعت نکردن خُرد به بزرگ را به خود 

کتا: مرگ! هر چند که خود کوچمنچیان از آمدنشان به این یتصور کردن امکان نداشت. جزا 

ت و رسیدن به هالکت گویا ضرورتی است دنیا چندان هم راضی نبودند. هنر آنها جنگ اس

ناگزیر، سر بریدن در اثنای صادر کردن گناه، قین و عذاب یک چیز مقرری محسوب می

 گردید و از آن جای گریز وجود نداشت.
 

گرداند. روزانه تا دم غروب آفتاب های دراز تابستان را دائماً با اسک یکجایه کوتاه میآذر شب

های ریگ به چشمش رنگ طالهای آب . تپه3شدزّه برین آب میفرسا، جَدر گرمای طاقت

راند. آنها یا درون چادر میکران آرامی و آسایش حکم میکردگی برین تافته، در صحرای بی

سراسیمه نشده طعام می زدند.پهلو مینشستند، یا اکثراً در ورودگاه آن نمدی گسترده، کج

 
 (ید )عربیار شدیقَهرَتون: بس 1
 نزدیک )در میان زنان( دوگانه: منظور دوست صمیمی و 2
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کرد. چون گفت و آن را ناعَیان اج را میلبیک می به هر یک خواهش آنها« سومون»خوردند. 

اش و طرز های قدیم قبیلهد. اسک به او از عرف و عادتیگردشد و ناپدید میسایه پیدا می

گذاشت. کرد. تخیّل بای بیابانگردها این اُستروشنی را در حیرت میزندگی آنان قصه می

و رنگین بودند، که آذر آنها را هوش و  حد و حساببار، بیهای آنان وحشتافسانه و روایت

ای نبود که اُستروشنی را آذر با هونی دوست شد. و البته، این آن دوستی شنید.گوش شده می

رو و باقطعیّت بود. آخر، دیگر چه گونه پیوست. اسک از حد زیاد یکچن مقتول میبا سیم

د. وی دارای تفکر وسیع، رنگ و بدون ذوقی باششدنش هم ممکن، وقتی که زندگی آدم یک

شان است. ولی با ها خاصن خصلتیعقل رسا، آداب حمیده نبود، مثل دیگر چینیان، که ا

بخش بود، دودلگی نداشت، آذر را در هر بابت از خودش یک سر و یوجود این، هونی آدم باور

فتند. در صح را رزار مینشینان زودزود برای شکار غزاالن به ریگبادیه پنداشت.گردن باال می

حساب بود. غزاالن تیزپای هشیار و زیبا به آذر بسیار هم معقول بودند و به مقدار آنها بی

کشتن آنها چندان میل و رغبت هم نداشت. همین قدر، که از روی ضرورت... غزاالن در دشت 

ا دانش گردیدند. شکار آنهدویدند و در یک مژه زدن از پیش چشم ناپدید مینهایت تیز میبی

کرد و جای آموخته شده و گشت آنها را دانستن شرط بود. سور کردن و تجربه را تقاضا می

ها در ریگهون یهای در شرائط صح را عادت کردهج معنای نداشت. اسپیآنان با اسپ ه

شار شده و کفک شان عرقهای زیاد بدنتوانستند. بعد از دویدنزاران به صیدها برابر شده نمی

کرده مانده، چون تیر گذشته  1فیخهای فیخهای غزاالن از نزد اسپایستادند، رمهباز می کرده

 گردیدند.ها ناپدید میدر افق
 

زارش زرد های قمشرودها، در سایه و جای یهای آبش خشک شدهاکثر سربازان در ساحل

پس گرفت، پسشدند که عادتاً آذر نیز خود را بین آنها میشده و سنگالخ جایگزین می

برآورد. صیدها را با تیر کمان و نیزه زده، با یووچَوکنان هر گونه آواز میدوید و قَشکارچیان می

ها هون 2هایگوشت تازه را که در باشگاه کردند.پسِ اسپ کشاله میاَرغَمچین بسته، پس
کار برایشان عید شد، دیرگاه نگاه داشتن ممکن نبود و از این لحاظ روز شاحیان پیدا میاحیان

پختند، آن را روی آتش نگاه غزال را یک لخت در آتش تاب داده می یشد. تنهمحسوب می

ها چه بودن نمک را هون گرفتند.پیش بریده میاش را پیشهای سرخ شده پختهداشته، جای
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ک را های نمدید کانها حتّا در خواب میکشید. شبدانستند و آذر از نبودن آن عذاب مینمی

سومون  برداشت.ها مینمود و در خلتهد را جمع مییسفکه اکثر با جاروب روفته، نمک سپ

ها رواند، سپس در لتکرد، آنها را زیر سنگ گذاشته، نیم آن را میدراز پاره میگوشت را دراز

د شده را به آرکرد. گوشت قاقایوان خشک می یپیچانده، از پشه احتیاط کرده، در زیر سایه

می 1بابانداختند، برنج و ریشه و برگ نباتاتِ خوردنیتبدیل داده، بعداً به آب جوش م
گرفتند و هنگام ضرورت به دهان پرتافتند. همین گونه آرد گوشت را سربازان نیز با خود می

در بین جوانمردان هونی پیرمردی را نمی نمودند.گرفته، از مشک آبی هم نوشیده تغذیه می

برآمد و قدر تو سرباز ناترس و جسور باشی هم، همیشه دشمن از آنها زور و تواناتر میدید. هر 

دادند و جان و روح آنها به باالتر از ابرها ها سربازان را تلف میپس از هر بار حمله آوردن ده

ترین هدیه های کوچمنچیان به دنیا آمدن پسر بزرگنمود. آنی برای چه، در عایلهرحلت می

 گذشت.شد، لیکن پیدا شدن یک دخترچه درون خیمه و چادر ناعَیان میپدر شمرده میبرای 

گردید که دار محسوب میشان یگانه حکمساالن خود را نداشتند، داهیها شورای کهنهون

شد. مادران را کوچمنچیان احترام داشتند و امر و فرمانش بدون قیل و قال اج را می

ماندند، با هیزم و ها را به جای دوردست برده میبود. پیرزن در حق آنها مخصوص یغمخوار

 شد.کردند و غمخواری به آنها با این تمام میخوردنی تأمین می
 

آوردند. هر بدبختی ناگهانی را، هر برار و نابراری را به ها را سجده میها پروردگار آسمانهون

توانست دهان باز نماید. و ساحر نمیاو کسی  یدانستند، ضد ارادهاو وابسته می یاراده

رفت اساسی به شمار می 2رویها میانهها و پروردگار آسمانبین قبیله ،«خَلَن» -)شمن( آنها 

آذر بی اختیار به  افت.یو از این لحاظ بعد از پیشوایشان مادی شخص دوم محسوب می

کرد که خود حس نمیگرفت. زندگی نه چندان پرمعنای کوچمنچیان تا رفت بیشتر انس می

گیرد. هم از جهت طرز تفکر و هم طرز زندگی به هونی مبدل چه سان بیشتر رنگ هونی می

اوّل  یآورد که دفعهکرد، سخنان مادی را به یاد میگردد. وقتی که در این باره فکر میمی
رات همان وقت اُستروشنی ج« خواهد که هونی شوَد؟ا او مییآ»شان پرسیده بود: واخوری

کرده گفته بود که به کدام خلق تعلق گرفتن را انتخاب نکنند، مثل آن که پدر و مادر را، 

کرد. حاال او فهمید اش خشنودی میهای دادهکنند و او نهانی از جوابوطن را انتخاب نمی

ط افاده خواهد کرد که وی به طور دائمی در آن عرض یکه روح و تفکر انسان را همان مح
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اگر چه آذر  ند و مادی حق بود که به او کنایه نموده حیات نو را پیشکش کرد.کهستی می

وری، چندین حمله 1شد، به خصوص پس از نَغزَکَک انجام یافتنالّکی کوچمنچی حساب می

همانا « سومون»اگر با اسک حس دوستی آنها را به هم پیوسته باشد، ولی مناسباتش با 

و مهربان بود، ولی چون زن، دقتِ اُستروشنی را به هیجان ماند. سومون چَقّان نامعلوم می

های دیگر زیبایان عادت کرده بود. به وی خانم ننی بیشتر توانست. وی به نوعآوردن نمی

سون، که گویا نقاش و طبیعت چنین دلربا آفریده معقول بود. از قد و قامت رسا و بانزاکت گل

کرد. اما درون احساس میرا درون« سون یوی»ر چینایی دخت یزد، جاذبهاست، دلش گم می

زد. در اندام وی کدام یک وحشانت زمان ابتدایی را خانم هونی به تارهای قلب او ناخن نمی

همتایی بی یداد که پیش نظرش زن زیبای هونی، معشوقهن امکان نمییکرد و ااحساس می

گاهی، وقتی که آذر به جایگه خود میبی داد.را ببیند، بینشان چیزی بود، که او را طیله می

گرفت و حاضر بود هر گونه خواهش او را ادا نماید. درآمد، خانم سر زانو در پهلویَش قرار می

فرمود. سومون سخنی ها هدایت میخیمه، نزد بچه یزن بیچاره را به گوشه یولی او با اشارها

او در افتاده در نزد کودکانش هم  به ،ایلم ،توانست. شوهر پیشترشهم به زبان آوردن نمی

کرد. اما این حتّا سویش نظری نمیشرم نداشته، همچون حیوان وحشی کام دل حاصل می

دیگری دارد؟ اما چنین عالقه یله، دوست داشتهیافکند. عجب نه وی در باشگاه دور کدام قب

دی در تمام باشگاه و اشان به یک زوتوان، قدم ماندهها را در بیابان پنهان کردن نمیمندی

 شدند.ها معلوم میخیمه

واری پیدا شد. بچهآذر سرور خوب عایله شد. در خیمه به یک زودی سر و لباس زیاد و لباس
ها سیر خشنود. آنها به پدر نویشان زود و زیادتر مهر بستند، نه مثل پدر اصلی خودشان. حتّا 

کند، که ا همچون مرد وی در خانه عمل نمیبرد، تا که او به خانه قدم نهد. امخوابشان نمی

های موشِ پرّان را در خانه، زیر آستین، ناخن« آورد. سومواین خانم جوان را در اضطراب می

داشت که آن قادر بود گویا به دل شخص دوست داشته چنگ اندازد. در تگ بالشت نگاه می

بیند او، که چه سان زوجهگذاشت، تا بسوسمار را می یخواب آذر چشم خشک کرده گرفته

فائده. هر شب او در پهلوی بچهاش، مثل پیشتره، بیکشد. اما همهاش در غم وی عذاب می

انداخت تا وی فهمد، که آن جای خواب زن و ع مییخفت، هر چند که جایگه را وسهایش می

قهر و غضب، شوهر است و به هر دوی آنها تعلق دارد. نه، جادوگر پیر، بریکه، که سومون از 

برای مصلحت به او مراجعت کرده بود، دیرگاه و زیاد به آتش خاموش شده ایستاده و آتشدان 
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های ز انداخته دود کناند، که آن را از جاییچه خیل گیاه اسرار انگتف کرده، به آتش کیمتف

ه، کردند. و نهایَت او گفت که شوهرت در فراقَت سوختکران پیدا میدوردست صحراهای بی

ها پرصبرانه انتظار بایَد گیرد. این حتماً همین طور خواهد شد، ولی تنها به عالمتالنگه می

هستی خود را نمایان می یها فرستاده خواهد شد. اما وشدن، که از جانب آفریدگار آسمان

 و های گرم و نه دود گیاه پراسرار سخنی نگفت. تنها انتظار بایَد شدن.سازد به او، نه گوشه
 کشید.سومون با امید و خشم انتظاری می

 

۵. 

روزی آذر دید که آسمان چه گونه ها دیر نکرده فرا رسیدند. نیمهای آفریدگار آسمانعالمت

تافت که گویا در کورهسربی گرفت، اما چشم خورشید مثل لعل سرخ می یرهیبه خود رنگ ت

درد آمده، او را خواب پخش کردن  حد دم شد، سر آذر بهآهنگری تفسانده باشند. هوا بی ی
از دل گذراند او. و همین طور هم شد. شمالی از مغرب برخاست « شودبوران میخاک»گرفت. 

های ریگ دور را گردباد به کام خود کشید، از روی و لحظه به لحظه پرزورتر شدن گرفت. تپه

کرد. ، حرکت میها بلند برداشتهریگ زرد را به آسمان یفرش فوارههای سنگمیدان

ها جایگیر و خیمه 1ها انداخته، خودشان در اوتاوکوچمنچیان چارپاهای خود را درون قوره

نواخت. متاع خیمه ترنگ شده، جاجا به صدا داده، گویا هوشتَک می 2باد شمال هُوّس شدند.

اره پکرد، پارهترش عوض نمیکوبی داشت. اگر آذر آن را با بداشتخورد، گویا کفهم می

اک، گوسفندان معاس میایست اک یها بشدنش ناگزیر بود. هوا سخت سرد گشته، سگ

کرده، ناگزیر از این طوفان سخت به هالکت گرفتار شدن خود را گویا  3زدند، شتران بُواس

ها از ترس خود اش درون خیمه قرار داشتند. بچهآذر و اهل عایله نمودند.پیشکی احساس می

هایشان نهاده کرد، دست بر سر و شانهانداخته بودند. مادر آنها را نوازش می را در آغوش مادر

کند، که او هم به سخنان نرم و هشیارساز بخشید و خود چشم از شوهرش نمیآرام می

کجای صحرای باالی طوفان ریگ باز زمین لرزه ضم گردید. از قعر زمین کیم احتیاجی داشت.

های آمد. تکانا داده، خاک از یک سوی به دیگر سوی رفته میپایان آواز مدهشی بلند صدبی
 را دهشت فرا گرفته بود. 4شدند و تمام باشندگان اَوولپرزور پس همدیگر تکرار می

 

 
 «اتاق»دیگری از  یاوتاو: )ترکی مغولی( کازه. آشیانه. گونه 1
 هُوّس: صدای باد شمال 2
 بُواس: )بو + اس( صدای شتر 3
 ه. روستای( دیترک یاَوول: )واژه 4



  بخش دوم: گالدیاتور
 

207 

خواستند. وی هم آنها سومون با فرزندانش خود را به آغوش آذر انداخته بودند و از او مدد می

خود با هیَجان به اطراف، به رویدادهای آن گوش میکرد و یرا به برگرفته، سرشان را صله م

های او و قلب اُستروشنی از البه« ترسم من!ترسم! میمن می»نمود زن جوان تکرار می داد.

های خردسالش در آن جهان بزرگ و پر دهشت گویا با گردید. هم سومون و هم بچهآب می

وانست که آنها را از این دهشت و عالم سرد تاو، تنها با او ماندند و خالص. گویا تنها آذر می

شد. سومون هنوز هم خود را درآغوش آذر نگاه میطوفان به تدریج بسنده می نگهبانی نماید.

کرد. دستانش در تخت های سختکک سومون را احساس میداشت. وی با کتف خود سینه

گونه جسم و جانش کرد، که بدن سومون، زنش، چه پشت او قرار داشتند. وی حاال حس می

سوزانید. دل اُستروشنی به تپیدن درآمد و او حاال دیده و دانسته، زنش را سخت به را می

انداز بین آنها دیگر های جداییآغوش کشید و بادقت نگریست. زن نیز حس کرد که تسمه

آذر بعد از آن  ه نمود.یکنده شدند و وجود ندارد، با شوق و شادی تبسمی به شوهرش هد

مه را به دو قسم جدا کرد و اکنون سومون به رخت خواب شوهر راه یافت. با نزاکت بودن خی

یوی. اما احساسات خانم جوان هونی تصویر نشونده، هر یک ذره بدن برایش سون و سونگل

ده، هر دو به یک یکرد و او هم در آغوشش آب و ادا گردعزیز و با جان برابرش را پرستش می

خسته گردیده، به خواب ناز رفتند و نصفه  1یافته بودند. آنها از چَسپاکَنَک جسم و جان تبدیل

 کردند.وار تصور میشبی باز بیدار شده، خود را در آغوش حیات دیوانه

های مادرشان نظر کرده، نظر بیگانگی خود را نسبت به آذر دیگر گل شکفتنها هم به گلبچه

گرفتند، یکدیکر را به آغوش آور استقبال میشادیکردند. آنها او را با سر و صداهای می
آوری چرخ گفتند، که از این در چشمان اُستروشنی اشک حیرتمی« جانپدر»گرفته، او را 

دیر به او رخ میآورد و خالص. و این دیرزد. تنها گاهگاهی او حیات پیشینش را به یاد میمی

 گرفت.شتر فرا میداد. حیات پرتشویش کوچمنچیان او را تا رفت بی

 

۶. 

ها است در صحرا. اگر آب در چاه چُقور نزد باشگاه آب و هیزم یگانه سنگ محک زندگی هون

ها برای آتش گیراندن وجود داشته باشد، لیک کار با هیزم بسا مشکالتی داشت. زنان و بچه

رود. ر میآوردند که یگانه خوراک اشتران در بیابان به شمایخار کبود خشک شده را جمع م

آوردند که اینها دیر کفایت نمیهای جاروب و سرگین حیوانات را جمع میغیر از این بته
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زدند های چینیان میشدند. آنها به دیهکردند. هر سر چند وقت برای هیزم مردها روانه می

های آدمان را ویران کرده، چوب و چخس آن را به بیابان خود را و درخت بریده و گاه خانه

 بردند. هیزم همیشه برای کوچمنچیان درد سر زیاد طی بود.می

 :گفت ،آذر سر خالنده یبه خیمه ،اَسَک

  .رویممی 1واریپگاه برای شوزش -

 کجا؟ گشته، او پرسید. -

 به همان قلعه، که تو را به دست در آورده بودند. -
 

و را به یادش آورد که آن چه، که اُستروشنی شنید، به دلش سخت رسید. وی سرلشکر ین چژ

سیمچن را »اش تبدیل داده بود. وی ترین او را با دوست چیناییهای مدهشتقدیر در لحظه

خواست. و طبعش خیره یهم به خاطر آورد که از این دوستش تا آخر عمر جدا شدن نم

گرداندند و خودش به پیش های زیبا را از دست داد که حیاتش را معین میگشت. وی زن

دانست که تقدیر او را تا کجاها برده میدانست، ولی نمیکرد، وقت را غنیمت میت میحرک

لوچ و عریان با درهای کالن بازش به  یقلعه پذیرند.هایَش با چه پایان میرساند و سرگذشت

واهمه 3سیاه، آرامی و سکونت ی2اکّه یکَندهنمود. قَرقَرِ کَندهچشم آذر حقیر و بی پرستار می

ها باالی چوب دروازه را هون رسید.انگیز میدار کرده، به گوش وزنین و غماک را خللن

هایش را گرفتند. کرده، چوب 4تیها را تهای حجرهشکسته، از هم جدا کردند، در و تریزه

تخته زننده کندند. چنگ و خاک آسمان باالی قصر را فرا گرفت. 5های فرش را شَقَرّاستخته

کردند. همزمان ها یکجایه به هم بسته، در شترها بار میا کرده شده را با خریهای از هم جد

دفاع دیگری  6غلتاندند تا که این قورغانبا این، با فرمایش مادی دیوارهای قصر را فرو می

 نگردد.« زیرِ سَماء یامپراتور»هرگز سد راه کوچمنچیان کشور مغرب 

 

اده تشنگی خودشان را نیز فرونشاندند. آذر سر زانو حیواناتشان را از چاه ما بین قصر آب د

ها صورت خویش را در آئینه ندیده آالیش آب حوض نظاره کرد. وی کینشسته، به روی بی

 
 
 سوختن به کار رود. سوخت. واری: آنچه برایسوزش 1
 ه زاغیاست شب یااکّه: پرنده 2
 سکونت: ساکن بودن. سکوت 3
 شان کردنیت: پخش. پریشان. فرسوده. تیت کردن: بر هم زدن. پریت 4
 شَقرّاس: )شق + ـراس(. صدای شَق و شَق. صدای تَق و توق. صدای شَخَر شُخور 5
 قورغان: قلعه 6
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سیاه سوخته و موی فراگرفته بود. تنها نگریست، که سپبود. به اندام او طرح روی هونی می

ه یک عمری باقی مانده، او را به شدند و در بر روی و جبینش، کزخم جراحتش دیده نمی

گردانیدند و او را ریش و بروت از کوچمنچیان تفاوت میبار وانمود میچنین دشمن دهشت

بخشید. آذر آنها را کوتاه قیچی زده بود، تا که به خود یکبار سیمای آدم وحشی را نگیرد. آن 

پیر شده است. آه  چه که دیده، طبعش را خیره گردانید. به خودش چنین وانمود شد که

ها تقسیمنمودند. آذر در باشگاه هیزم را بین عایله بدردی کشید و سوی اسپ خود قدم زد.

شان نشسته، دیرگاه نتوانست آتش در دهد. به وی چنین های کنده آوردهچوبنزد تخت

 سوزد.اش میگردید که برابر سوختن آن چوب و تخته، گویا تمام حیات گذشتهوانمود می

 
 

٧. 

زمین بیابان از تاثیر گرما تنور برین تفسیده بود، از آفتاب گویا تنها آتش قهر و غضب می
داد. سرفرمانده رحمانه نمایش میهای گُبی بیبارید. تابستان حکم خود را به اطراف و پهنای

ان کشور غربی کوچ بندند، زیرا شور و قیام بر دوام غالم یها قرار داد که به حدودهاعالی هون

خیمه و چادر و  حدودهای دورادور سَفربَر گردد. یداد که ارتش به حمایهدر چین امکان نمی

بستند و این بیابان سوخته را برای همیشگی ترک کردنی شدند. کوچاکوچ اوتاوها را کنده می

ها پیراههآمدند که از آن جایهای نزدیک مییها را خرسند کرده بود. آنها به حدود پهناهون

های نوِ مال و اموال و گذشت. این از تله و تاراجهای شاهراه بزرگ ابریشم میهای کاروان

 گردانید.ها خبردار میابی مسافه بین دور و زمانیداد و از انتهای کشالغالمان درک می

لش و لوش روزگارشان را بسیار زود غُن داشتند. آذر آنها را به دو  یهایش همهسومون با بچه

پنداشت. حتّا گاهگاه سر خانمش فریاد ر بار کرد. وی حاال خود را سردار حقیقی عایله میشت

افتاد، او را خرسند گفت که این به چنین صنم خیلی معقول میمی« !زود باش»زد، او را می

سازد. فراوانی، سیری و کرد. شوهر دارد، آخر! او را و فرزندانش را از هر آفت خالص میهم می

 گردد و این بود در تصور او بخت حقیقی.در پیش است، که نورش نمایان میپری 

 

به ناگاه آذر را نزد سرور دعوت کردند. اوتاو داهی مادی هنوز کنده نشده بود، هر چند که 

گرفتند که در اسپ و ارابه بارش کنند. می یاش را غُن داشته بودند و آمادگبعضی چیز و چاره

های آخر چند بار دیده بود و حاال زود احساس کرد، که او را آذر وقت داهی طبع خیره داشت.

 :دهد. مادی پرسیدکدام تشویش نامعلوم اذیت میکیم

 ات را جمع کردی؟ چیز و چاره -
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ان را هم کم و بیش یاد گرفته یاُستروشنی با عالمت تصدیق سر جنباند. وی اکنون زبان کوچ

 گشت.نمی وگوی آزاد زبانشبود، ولی به گفت

 !به خودت گپ دارم. بشین و صبر بکن -

دار نشسته، به اطرافش چشم دواند. در نزدش مادی از اوتاو بیرون شد. آذر روی نمد گل

ن کُشاده بود و در آن یکردند. دهان خورجایستاد، که آن را عادتاً به اسپ بار میخورجینی می
های طالی با دورخش خویش چشم میهدرخشید. از آن یک کف گرفته نظر کرد. تنگطال می

چنین چیزها در  هایَش ریزاند و روی تافت.ها را از بین پنجهربودند. وی آهی کشیده، تنگه

است.  یکشیدند، مگرم، که چون یک عامل زندگهای پیش هم دقت او را کم به خود میزمان

اند. ممکن است در ادهاما حاضر، در شرائط زندگی کوچمنچیان، قیمت خود را تمام از دست د

توان خود را با دستپانی طالی، دُرّ و صح را خروار زر داشتن و ولی از تشنگی مردن، می

 مرجان، گوشوار و انگشتر آ را داده، ولی در سرما شخ شده مُردن هم از احتمال دور نیست.

ندید. وی فهمیده ساز افکند. آذرخمادی به اوتاو در آمد و نگاه آزمایشکارانه سوی اُستای سالح

بود، که داهی اعظم او را آزمودنی شده است. اُستروشنی آزمون را از لحاظ مردانگی و قطعیّت 

ور یگری کرده، مشتی از آن خروار زر و زتواند ایستادهگذشته بود. اما آیا در نزد طالواری می

بلندتر خندید.  آذر باز هم .کَندبه خود نگیرد؟ زیاد از این مادی مخصوص از او چشم نمی

سرخ شد. وی به برد، سپرنگ روی داهی معظم از آن که قهر و غضب خود را فرو می

خوشامدگویی عادت کرده بود. برای کوچمنچیان تنها یک نگاهش بس بود، که دم به درون 

 خندد!ن جا سابق غالم در حضور او مییبکشند، اما ا

 :گفت و نیم گرفته خود را پاک کرده یآذر چشم از خنده

آور دیگر چیز است، این فلزاتی مرا معذور دار، داهی معظم! من به تو نخندیدم. برایم خنده -

توان از صداقت نسبت به آن کس ساز تماماً ضرورت ندارد، آیا میرا که برای ما اُستاهای سالح

 که مرا از هالکت رها داده است، باالتر گذاشت.

 :مادی لبخند کرد

تر از آفتاب فکر کرده برآورد. تنها نمود خود طال او را در زمستان خوب« خَلَن»این را ساحر  -

تواند بتفساند. وی مرا وادار نمود، که تو را از چنین آزمون گذرانم و گویا ما تو را خوب می

ها ایم. من دیدم که تو در نزد قلعه چه آسان نبرد کردی. آدم در همین گونه لحظهنشناخته

تواند، اما مَرد دلیردل دهد. ترس و هرگز بهادُر شده نمیرا پره نمایش میکه بودن خود 

 وگو کنم.خواهم با خودت گفتکار را در خود پرورش داده نتواند. بینشن، من میسوداگر طمع
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آذر، که برابر دیدن داهی معظم از جایش جسته خیسته بود، دوباره روی نمد بنشست. داهی 

، گرفتشفقتی هونی فرا میرحمی و بیسیمای او را بی و داشتروی ترش نگه می که معظم

 :آهسته گفت

 یها گویَند که دربارهداهیان قبیله. ها هرگز به آرامی صورت نگرفته استکوچ هونکوچ -

کنند، تا مرا بکشند و روی نمد سفید داهی کنم. دعوت مییخلق خود گویا کم فکر م

ها کم سروری شفقت بود، بنشانند. درست است، که به هون رحم و، که آدم مکار و بی«لخته»

ام، اما ها را به دست در آوردهشان. کم کاروانها غارت گرانام، خصوصاً، در شبیخون زدنکرده

ها با چینیان تلفات نمایم. ما در جنگ یکنم که مردم خود را نگاهداراین را برای آن می

گری یم و مستحکم گردیم. لخته استوار است با فکر بایسخت دادیم، الزم است که برقرار ساز

کند، خودش بای و غنی میبه دست آوردن. وی کوچمنچیان خود را به هالکت گرفتار می

سازم، ولی بخشد. قریب است که من دشمنان خود را نابود میها میگردد، طرفدارانش را انعام

 خواهم، که تو یاور من باشی.یتا آن دم خود را باید نگاه دارم. از این خاطر م

 :آذر حیران شد

اند هر لحظه و هر ها سربازان زور و شجاع داری، که آمادهداهی معظم، تو در اختیار ده -

 توانم که آنها را عوض نمایم؟یساعت جان خود را فدایت سازند. آیا من، یکه و تنها، م

شان ممکن. آنها را یکتاگی، مثل تو نزد آنها را خریدن یهمه .من به صداقت آنان باور ندارم -

خورجین طال گذاشتم. و تو یگانه کسی هستی که به آن نگاه و منظور نکردی. دیگری همه

 شان زر و زیور را چنگ زده بغل کردند.
 

های او حد و حدود نداشت. وی آذر به فکر فرو رفت. مادی برای او آدم بیگانه بود. بیدادگری

برایش یگان چیز قیمتی نداشت، حیات آدمی هم بیشتر از آن. داهی  کوچمنچی حقیقی بود.

معظم به هیج چیز، نه به زمین، نه به زن و نه به فرزند دلبستگی نداشت. ماهیت حیات او را 

ترسید که آن از دست نرود. آذر همان پارهداد و میت مطلق تشکیل مییرسیدن به حاکم
که با امر و فرمان مادی اندرون قلعه پرتافتند. باز هم آورد های بدن مقتوالن را به یاد می

رسند و فریب بود که از آن به ها به دماغش میپارهآن گوشت یحس کرد که بوی گندیده

شنهاد شده است که حیات همین گونه آدم را او محافظت نماید. برابر این، یلرزه آید. و حاال پ

مادی خود  کرد که او را درست بفهمد.حرکت میخورد و او از تحت دل غم داهی معظم را می

کشید که چه سان بیرون شود از آن. خودش را به قفس زرین انداخته بود و حاال اذیت می

ها وابسته دانست، به هستی خود امید ر خود را با او، سرور هونینهایَت، آذر در این عالم تقد

فرخت و در این یا خود به غالمی می کشتها او را میبود، کیبندد. اگر کس دیگری میمی
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گویَد خلق. می -« قرض با پرداختش زیبشی دارد»کرد. کار حساب نمیخود را هیچ گونه گنه

 :آذر گفت

  !من راضی، داهی معظم -

 

اساس نبوده است، اُستروشنی، وقتی که کوچمنچیان از کاری مادی بیاز این که احتیاط

در اکنون بی یویرانهنیم یباوری حاصل نمود. قلعه گذشتند،سابق می ینزدیکی قلعه

شد. آنجا فرود آمدند، دم گرفتند. اسپ و شترها را آب دادند و بعد باز به خطرناک وانمود نمی

کرد. آذر اسپش را های کوچمنچیان اندکی دورتر حرکت میمادی از گروه راه درآمدند.

وی آورد و خواست که با قلعه خیرباد گویَد و رفت، وی به عقبش رداشته از عقب او می-داشته

وری کرد، کمانگاه پهلو چوب دروازه خدمت میناگه دید که در باالی شاخی که چون تکیه

اُستروشنی اسپش را تازیانه زد و پیش رفت، با سپر  گیرد.یایستاده، داهی اعظم را به نشان م
داده آمد و به سپر زد. سه تن از سواره مادی را پناه کرد. تیری، که از کمان جست، نازک صدا

های تندرو طرف قلعه تاخت آوردند و دیری نگذشته با داهی با اسپ یکنندههای محافظت

 که به جان داهی مادی قصد کرده بود، الّکی پنهان شده است. یدست خالی برگشتند. آدم

آن را با دستش شکست و ها دیرگاه تیرپردار بسا نازک را معاینه کرد. بعد داهی معظم هون

یک سو انداخت. پُر معنا به آذر نظر افکند، سپس به راهش دوام نمود تا که به کوچمنچیان 

های سنگی عقب ماندند. تا رفت بیشتر سبزه و دشت و تل و تپه خیلی دور رفته رسیده گیرد.

ا شادانه هزدند و پس از سیری چریدنها به علف دهان میآمدند. اسپزاران پیش میبته

ها تقسیم شده، به هر طرف ها مَغَل برداشتند و به گروهکشیدند. به ناگاه هونشیهه می

رحمانه به زدن و غارت کردن ها بیپراکنده گردیدند. از دور دیهی به چشم رسید و سواره

 گناه دست بردند.آدمان بی

نگریست. آذر به خشم کرد، میمادی بی پروا به آتش و دود پیچانی که سوی سما حرکت می

 و غضب آمده گفت:

های آنها را آتش زدن داهی اعظم، برای ثروت شده دهقانان را کشتن، کشتزاران و خانه -
 خوب نیست.

 :در چشم داهی اعظم حس ناباوری برق زد. فهماندنی شد اُستروشنی
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د؟ که میوه و رسانبرای ما که شالی و گندم می .ما آمدیم این جا، برای گذرانیدن تابستان -

 شوند.برآیند، دهقانان قیر میاش نمیها از عهدهسازد؟ هونآماده می 1واتسبزه

 :به زور راضی شد او و مادی به اندیشه رفت

محافظان  یخیالم، گپت حق، عادت در ما زورتر از عقل است. از نام من بگو به سردار دسته -

 ها خاتمه بخشد.ترتیبیبه بی که همراه خود سرباز گرفته آن سوی روانه شود و

 

٨. 

ها در تمام حدودهای کشور غربی تقسیم شده بودند. در آن منزلگاههای کوچمنچی هونقابله

های هایی که به قلمرو داهی معظم تعلق داشت، آنها از دو هزار نفر بیشتر نبودند. به حرکت

های خود را فت. دهقانان کلبهپذیرمحلی پایان نمی یحساب آذر نگاه نکرده، استثمار اهالبی

رحم دشت و هامون هایشان به مرکز کشور رفته، خود را از ساکنان بیکردند، با عایلهترک می

های آباد از شدند، باغزار مبدل میهای کشت از حاصل مانده، به شورهگرفتند. زمیندورتر می
زرگ ابریشم رفت و آ داشتند، هایی که با راه بکاروان گردیدند.یآبی خشک شده نابود مبی

 های اشغال کوچمنچیان گذر نسازند.شدند دور زده، راه را دور کنند که از جایمجبور می

کردند، میاهالی دیهات را غارت می؛ زیستندخود می یها به همان طرز عادت کردههون

و با هیاهوی حمله میکاروانیان افتاده، به آنها خونسردانه  یبردند، از پکشتند و به غالمی می

کرد. همچون گردباد پخش های آنان با ناگهانی بودن و سرعت تیزشان فرق میآوردند. حمله

های سر و گردن و لباسهای رسیده و زخمزدند. مویکردند، همان نوع هم زود غیب میمی

که حتّا  دادندافکن نشان میهایشان از پوست حیوانات وحشی آنها را همچونان مدهِش و لرزه

خود آذر در چنین  گردیدند.قراوالن مسلح کاروانیان به ایشان بدون مقابلیّت زود تسلیم می

کرد و او را از ورزید. وی در همه جا مادی را همراهی میزدوخوردهای خونین شرکت نمی

را ها او قلباً دغلی اش همراه هونزندگی ینمود. در اثناکارانه مدافعه میسوءقصدها احتیاط

توانست به آن که خون ناحق به هدر مینیز آموخت، ولی با وجود این عادت کرده نمی

ریختند. وی با تمام جسم و جانش ضد زورآوری و قتل، که عادت عادی کوچمنچیان 

گرفت. های کشور غربی سرعت میها در تمام راهحرکت هون بُرد.شد، مبارزه میمحسوب می

 
شود. شاید این جمع تاجیکی از گفته می« جاتسبزی»ر پارسی ایران به اشتباه که د« سبزی»وات: جمع سبزه 1
 )به همان معنا و جمع خضر = سبزی( تاثیر گرفته است یعرب« خضروات»
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کردند که افتند و در این خصوص داهی مادی را خبر مییی خبر میشَوی کاروانآنها از نزدیک

 به شکار نوبتی خونریزانه برآیند یا نه.

و خوشحال بود. وی نظر  2، داهی معظم از صبح سیر تَردُد1در آن روزِ برای آذر خاطرمان

 آمیز یاور خود را دیده، شرح داد:سؤال

کنیم آن را به دست در آید. کوشش میمی کاروان بسا باعظمت و بسیار بای با شاهواری -
 آریم.

ها شد. در پهلوی ور گردیدن هونهای عظیم حملهبار نخست اُستروشنی شاهد به کاروان

های چُقور کندند. سربازان در کردند، کوچیان خندقیکالن، که قطار شتران عبور م یپیراهه

وشاندند و از باالیشان خاک پرتافتند. در ها را با بندهای بیده پآنها جای گرفتند. باالی خندق

های کالن بودند که چه دست آنهایی که درون زمین کن پنهان شده بودند، همان داس

ها پناه بردند. های دیگر پسِ تپه و تگ خرسنگدانست. هونوظیفه اج را کردن آن را آذر نمی

ورشوندگان را دیدن حملهشان به رنگ اقلیم آنجای موافقت داشتند و های پوستین تنجامه

باالیش هموار خوابیده بودند. اوّل در  یهیج امکان نداشت.مادی و آذر خیلی دور، در تپه

کجای افق چنگ و خاکی مثل ابرپاره پیدا شد که به تدریج مثل تومن نیم آسمان را فرا کیم

خاک اشاره  ها اُستروشنی را طیله داد و با انگشتش طرف دیوار چنگ وگرفت. پیشوای هون

رسد. وی طرف خندق نشستگان نگریست و از کرد. آذر فهمید که کاروان عظیم نزدیک می

ای وجود ندارد، هیها در حیرت افتاد. هوا سخت گرم، در یگان جا ساپرطاقتی و پرصبری هون

 کرد.ها شکوه نمیبدن سوخته ایستاده به درد است. ولی هیج کدامی از هون
 

های پنج ها. اوّل اسپوگو، فریاد جرسها شنیده شدند: آواز، گفتدننهایت، صدای قدم ز

گذر را معاینه میهای کاروانپیراهه یمسلح نمودارگردیدند، که با دقت اطراف همه یسواره

زی را ندیدند که باعث شبهه گردد، با دست اشاره کردند و کاروان راهش را یکردند. چون چ

آمد، بعد قطار دور و دراز شتران، با کش، نیزه در دست میرواندوام داد. در باالی خرکی کا
شان نیز کم قراوالن کردند.کالن بین کوهان اشتران بسته شده حرکت می 3هایجامهبوغ

آنها بر تن جوشن  یآمدند. همهنبودند. از دو پهلوی کاروان قریب پنجاه تن اسپ سواران می

شمشیر مسلح بودند. غیر از این، خود کاروانیان نیز مسلح  خود داشتند، با نیزه وو بر سر کاله

دیدن چنین کاروان عظیمی از این پیش به آذر میسر نشده بود.  اند، که از سی تن کم نبودند.

 
 یخاطرمان: به خاطر ماندن 1
 زدهجانیش. هیر تَردُد: پُر تشویس 2
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آخر است و حتّا حساب شتران را گم کرد و مقدار آنها را کاروان اشتران بی یالش که حلقهیخ

ها تیغ کشیده نگریست. وی از رف داهی اعظم هونمعین کردن نتوانست. اُستروشنی به ط

زد به سوخت و از اُفت و دراُفتی که همین حاال باید سر میگرفت، میهیَجان گویا الو می

 تافتند.، لبان از بدقهری به تبسم مایلش کج مییاضطراب آمده بود. چشمانش کالن کشادگ

ها به افشاند. صدای ناله و فغان هون خیز شده دستگاه نزدیک شد. مادی نیمکاروان به کمین

ها تیرباران کردن ها خارج شده، کاروانیان را از کمانفلک پیچید. کوچمنچیان از کمینگاه

داشتند. مدافعه تشکیل دادند و در اُفتاده را باز می یگرفتند. آنها در اطراف کاروان حلقه

های ها هونانند. و ناگه از کمینگاهتومستحکم آنها را شکسته نمی یها حلقهمعلوم، که هون

های وی به عملیات شروع کردند. با داسمدافعه یمانده برخاستند. آنها در ما بین حلقهباقی

ها شیهه کشیده و با نالش روی خاک میها را به بریدن سر کردند. اسپکالن پای اسپ

 گرفتند.افتادند و تن سواران خود را به زیرشان می
 

کردند، فرو آمدن گرفتند. می یها به سر و گردن جنگاورانی که کاروان را حمایهاستیغ تیز د

افتادند. اطرافیها، سرها از تنه جدا مفکن بود. دستبرداشتند، دهشتجراحتی، که آنها می

گرفت. کاروانیان و پاسبانان آنها را کوچمنچیان از دو طرف فشار شان را جوی خون فرا می

حد وحشیانه رفتار مینها بسیاری بودند، اما کوچمنچیان باز هم بسیارتر و آنها بیآوردند. آمی

مادی  بریدند.کردند، سر مییشان را چاک مکشتند، شکمافتاد، زده میکردند. آنی را که می

 1های آذر غِپیای زد که از آن گوشبارید، وی نعرهبه پا خیست. از چشمانش آتشک می

زیچ غارتگران برآمده، خود را حدی دورتر  یها از محاصرهاروان، که با اسپپاسبانان ک گرفت.

ها در افتادند. ولی هایشان را به کار انداخت، به هونگرفتند و آن جا با هم متحد شده، نیزه

دست دسته یبینی کرده بوده است. به اشارهگران را پیشها چنین عمل دفاعسرفرمانده هون

کنندگان ان از عقب تپه دور به هجوم گذشتند و خود را سوی دفاعسواران کوچمنچی ی

پستک خود صدای نبرآورده های پستها در اسپکاروان زدند. آنها بر خالف عادت هون
آورتر بود. آنها با سرعت حرکت کرده، بی ایست از کردند، که این باز هم دهشتحرکت می

ای گرفتند. دایرهگران را بین نیمم جدا شده، دفاعباراندند. بعد به دو قسهایشان تیر میکمان

زد. غریو هر دو طرف هم از می 2لَقّاسیَکشاکشی دیر دوام کرد. دم شمشیرهای تیز در آسمان 

 
 کباره و زود گرفتنیگرفتن:  یغِپّ 1
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 کشیدند.شده، شیهه می 1پایهوار چراغهای به تنگ آمده، دیوانهشد. اسپدورادور شنیده می

کردند و ها تا رفت خط دفاع را رخنه میلی هونتلفات از هر دو طرف هم خیلی زیاد بود. و

کاروان نیز بر زمین خورد. کسی را اسیر  یکنندهفرصتی هم فرا رسید که آخرین دفاع

ها مجروحان را با شمشیر زده، سر تا پا به خاک و نگرفتند. در اثنای گیرودار سخت نبرد هون

به دست یخرسندی خود را از غلبه فرستادند. آنهاخون آغشته کرده، به اسفل السافلین می
کردند. همچونان در باالی تپه داهی آنها نیز وار افاده میهای دیوانهشان با غریو جهشآورده

های کاروان به دست کوچمنچیان گذشت. آنها اسپ جهید.باال میوحشیانه فریاد زده، باال

هایشان را هم شان را، لباسگریزان شده را داشته گرفتند. از کسان کشته شده بود و نبود

خونین غالبان با چشمان حیرت  یآذر به طنطنه ها را جمع نمودند.برآورده گرفتند، سالح

پایان پیدا کرده های پراضطراب برای وی هم، که نفرت بید آن لحظهینگریست و شازده می

بخشید. او از  رفتند. ولی او را یک تصادف رهاییهای حیاتش به شمار میبود، آخرین لحظه

زد، دورتر رفتنی شد و قریب بود که بیفتد. وی زود قفا باال جهیده فریاد مینزد مادی، که باال

خَس کرد که از یش را نگه داشت. به پای ایستاده پَیگشت و با حرکت دستانش موازنت خو

همان نوع آیند. آنها از دیگر هونان تفاوت نداشتند. زیر، سه نفر هونی طرف آنها خزیده می

پیچانده  2هاشان با متاعِ ااَلمویشان رسیده و در تن پوست حیوانات وحشی داشتند. روی

شان از عملیات پیش شان را دیدن امکان داشت. شمشیرهای لوچ دستشدگی. تنها چشمان

داشتند. لحظهشان الزم و این را پنهان نمیداد. به آنها جان داهی اعظمآنها درک می یگرفته

کوچمنچیان در نزد کاروان بودند و کسی نبود که به قاتالن برای  ی. همهیقُلَاقعاً هَمو ی

گرفت چرا که در شان خلل رساند. مادی عالجی نداشت. او خود سالح نمیعملی کردن نیت

نمود. گران خود باور میکرد. و اکثر وقت وی به دفاعواسطه خودش اشتراک نمیبی ینبردها

به نظرِ اعتبار نگرفته بودند. وی در نزد داهی تنهای خودش بود. به تخمیناً آنها  قاتالن آذر را

-ها شاید ازکیمگویا وی بر ضد سه تن نخواهد برخاست. اُستروشنی خالصه کرد که این هون

 آیند.عقالنه ضد داهی میهای دیگری هستند، مادامی، که این طور بیکدام قبیله
 

آورد و با ه این برای هر یکی از کوچمنچیان شأن و شرف باید میوی یکباره بانگ نبرد زد ک

شوی قاتالن را بست. با یک خم ن دقت داهی را جلب نمود. آذر ره به مادی نزدیکیخود هم

دانست که سست آمدن ممکن نه. هر چند که هنر شدن شمشیرش را از نیام کشید. وی می

 
: چراغ یرخسرو دهلویستد. امیعقب راست ا یش را برداشته و به دو پایپ یکه اسپ هر دو پا یه: حالتیچراغ پا 1

 یه مجویپاچراغ یدارد / چو مُرد آتشش، از و یه کنَد اسپ کآتشیپا
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نشیب و باز ریگش روان، با جنگاوران  ین تپهجنگی او بسا بلند بود، لیک این جنگیدن در ای

گمان نیز زور و توانا بودند، کار آسان نیست. و او کاری کرد که یپرزور و آن قاتالن، که ب

اش را طرف هون یکم انداخت. نوگ تیز نیزه شکمش را کسی چشمدار نبود. با تمام قوه نیزه

زمین افتاد و سر راه دیگران را گرفت. آذر چاک کرده، او را پایان افتاند. قاتل دوقت شده، به 

ها رش را گرد سر مثل پرک آسیاب دور داد. چنین عمل را هونیبه آنها حمله آورد، شمش

دانستند و یکی از آنها خواست که برای دفاع از شمشیر خود کار گیرد، عربده نمود و خود نمی

رد و سالح از دستش افتاد. آذر شمشیر به رویش رسید. از زور درد فریاد ک یآن لحظه ضربه

د که با دشمن پرزور رو به رو آمده یدوم سر او را دو پاره کرد. هون سوم چون بد یبا ضربه

مانده را طرف او هوا داد که به باقی یاست، پس گشت و رو به فرار آورد. اُستروشنی نیزه

و خون. وی تمام از  پایش رسید، وی با شکم افتاد و همان طور ناجنبان بماند درون خاک

کتایَش را به دست مادی بداد و آنها هر دو نزد یها را جمع نموده، آذر سالح هوش رفته بود.

هون از هوش رفته آمدند. وی اکنون به هوش آمده بود، جنبید از جای خیست و به زور به 

 س بود.پای راست ایستاد. اُستروشنی نقاب را از روی او برکَند. این هونی به وی ناشنا

زد. می 1شد. رویَش از غایت قهر و غضب هِمّسبه اَفت و اندام داهی معظم نگاه کرده نمی

لرزید. آواز او غرش حیوان وحشی به خشم آمده دستش، که به شمشیر گویا چسپیده بود، می

 :ماندرا می

 تو را که فرستاد؟  -

 :گفت و قاتل از ترس قفاناکی رفت

 وی، وی... وعده کرد، که... د،. مرا لخته فرستا..لخته -

 

پرزور  یلخته به این قاتل چه وعده کرده است، دیگر برای داهی ضرورتی نداشت. با ضربه

سر هنوز شمشیر، وی سر هون را از تن جدا کرد و سر در نشیبی غیلیده پایان فرو آمد. تن بی

وی دیگر آرمیده  اش آلوده گشت، ولیها داشت، از خون وی موزههم زیر پای مادی جنبش

های هالک گردیده با دقت نظرکرد، سپس به آنی که زیر بود. داهی چند لحظه به روی هون
 زد.پس او قدم میپایش خوابیده بود، تف کرده، طرف کاروان اشغال شده روانه گشت. آذر پس

ته، خاکای پرتافآنها را به چُقوری و آبکنده یشدهها جسد کاروانیان و پاسبانان هالکهون

های دستگیر شده بار کرده، به ها را به اسپیپوش کردند و سنگ گذاشتند. جسد خود

 
 هِمّس زدن: سوختن 1
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آن  رفت.شان بردند، که آن جا داهی بزرگ ساکن شده بود. کاروان با بارش از عقب میباشگاه

شدگان بنیاد کرده بودند. حاال نمایشِ برای آذر بلندی از چوب و جسد کشته یجا مناره

اش از نزد مناره گذشته، به خدای رهیافت. باز هم ساحر با دایکردن تکرار می شناسِ دفن

حالی سربازان ها را قبول فرماید، که در زندهها حمد و ثنا خوانده، تا که جان هونآسمان

آنها را به درگاه خودش قبول فرمود، یعنی آنها  یها یکباره همهخوبی بودند. و خدای آسمان
ند و به او هم صادقانه خدمت خواهند کرد، مثل آن که به داهی خود خدمت به او الزم بود

آتش پرزور النگه گرفت و کوچمنچیان به اجرای رقص مراسمی خود پرداختند.  کرده بودند.

درآورد. وی هم مثل همراه آنها اُستروشنی هم دور گشته، شمشیرش را گرد سر به بازی می

اش، که به سر باشندگان این یرد برای آن همه مهربانها خدای صمیمی را شکرگزاری کهون

کرد و گاهگاهی دشت و هامون فرستاده است. آذر، به هرحال به خدای سغد التجا می

دید که فضای آن را دود کبودی فرا گرفته است آورد ، یا در خوابش میاُستروشن را به یاد می

ن سان از یصادق و شکرگزارش را ا یرا، بنده کرد که از چه اوو از اهورا مزدا زبان گله باز می

 خود دور نگه داشته است و تقدیر و قسمت تلخی را نصیبش گردانده است.
 

دوست نو او اسک نیز در غارتگری شرکت ورزید. از دستش جراحت برداشته بود. آذر 

سوءقصد  یزنان به او دربارهجراحتش را شسته، از خاکه گیاه طبابتی مرحم تیار کرد و پچرس

سر  2ک ذیلیشدند، وی  1پَلَخگپ زد. هونی این قصه را شنیده، چشمانش چَلَخ یبه جان داه

کرد که کسی به کشتن کشید. وی هیج به خود باور نمیجنباند، دوستش را به آغوش میمی

خدا در زمین جرات نماید. و قاتالن را خدا جزا داد و این با دست  یسایه ،خود داهی مادی

کردگی شد، مثل اَسَک باز هم با احترام بیشتری به اُستروشنی مناسبت می صورت گرفت.آذر 

آید، همان نوع دقت او را به خود جلب سال خوب به هیَجان میآن که کودک از آدم کالن

ولی حاکم محله جایگیر شده بیگاهی آذر را به حضور داهی اعظم آوردند. مادی در هَ نمود.

گران کرد. با اشاره دست خدمتتر احساس میراحتاوتاو خود را بهتر و بهبود، هر چند که در 
برای خوراک شام همه چیز را آماده کرده  را جواب داده، اُستروشنی را در پهلوی خود نشاند.

آرند و خود یفهمید که احترام او را به جا مخوری مشغول شدند. آذر میبودند و آنها به طعام

مادی ظاهراً کدامی را یا چیزی را  آورد.شان را به جا میرفت، احترامگرا ساالر دست می

انداخت و از راغ لونده گوشت بریان شده را میکشید، به دهانش لوندهانتظار بود. بینی باال می

 
 رت زدهیپَلَخ: حچَلَخ 1
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کند. خدمتگری آمد و به عالمت رضایت سر جنباند. او رضامندانه دست در درآمد چشم نمی

نی درآمد که سراپا به چنگ و خاک غوطیده بود. از وی بوی اسپ به خانه یکی هو افشاند.

شد که او راه دور و درازی طی کرده است و شتاب دارد رسید. معلوم میبیشتر به دماغ می

 کدام خبر مهمی برساند.
 

کرد که چشمش به چشم یهونی به زانو نشسته و روی به زمین قالین فرش نهاد و کوشش م

 :گفت یمادی با آواز خِرّ د.افتها نهداهی هون

 خوش؟ -

 :هونی با تمام آواز گفت و مثل پیشتره جرات نداشت که سر باال کند 

  .لخته کشته شد -

 تو خود دیدی؟ غلط نکرده باشی، باز؟ -

ای از موی اسپ بافته شده را از تگ در برداشت. از آن سر در خزیده، خلته یهونی تا آستانه

چپه کرد و مثل توب طرف داهی غیالند. مادی کله را از مویَش داشته  آلود را روی قالینخون

او دیرگاه چشم دوخت. بعد آن را طرف درغیالند.  یبرداشت و به اَفت و اندام خنک شده

 هونی آن را داشته، باز در خلته انداخت.

 دیگرانش چه؟ -

شان ه بردند، که از عقبدند. دو تن از آدمان او پنایباز بیست تن از همکارانش به قتل رس -

 آدم رفت و آنها هم خالصی ندارند.

 :مادی بینی افشاند، دیگر گپ نزد. پس از چندی گفت

 داد.آوازش حاال دیگر خیل و بلند صدا می !برو -

اش را گویا فراموش ها در یک دم تمام تغییر یافته بود. هیَجان و اضطراب چندروزهداهی هون

 نشست، مادی بزرگ و بی همتا.خانه مادی دیگر میکرده بود. حاال در مهمان

 گیری!ها انداز، تو برای خبرخوش مکافات کالن میسرلخته را نزد سگ -

 پسناکی رفت، از در بیرون شد.هونی دو بار خود را به شکم روی قالین انداخت و پسناکی

 :مندی گفتقناعت با ها به هم خوردند. داهیو آذر را نگاه یماد

تو مرا دو دفعه از مرگ نجات دادی. در  .و را یاور خود تعیین نموده، به غلط راه نوع دهمن ت -

شان با آن عوضش چه طلب داری؟ به حساب بگیر، که تا هنوز به کسی این را نگفتم! همه

اما برای تو امکان وعده، که خود انتخاب نمایی.  .امخوش بودند، که به آنها باورکرده فرموده
 گپ زن!
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دانست که به او چه گویَد. آزادی بخواهد، که او غالم نیست و سزاوار چنین اعتبار ی آذر نمیول

ها میسر نشده بود. ها، غیر از داهی اعظم گردیده است، که تا حال این به هیج کدامی از هون

خواست دوباره به وطنش برگردد، که به این سؤال حتّا خودش هم جواب پیدا این آیا او می

گمان باز هم به توانست. تن تنها ره دور و دراز را طی نمودنش امکان نداشت. بینمی کرده

گپ سر این که مادی خود رها نخواهد کرد.  !غالمی گرفتار شدنش از احتمال دور نبود. ها آ
توان آرزو کرد در این بیابان؟ آب؟ هیزم؟ سر و لباس نو؟ متاع برای خیمه؟ حاال باز چه را می

و نهایَت آذر به داهی سر تعظیم فرود  آید او را؟زر و زیور به چه کار می واین طال  طال؟ لیک

 آورده گفت:

ات. به من هیج چیز ضرورت ندارد. برای سخنان صمیمیانه !دارم، داهی معظماز خودت منت -

عد بتر از همه مرا به خود نزدیک ساختی. اجازت دیه، که منم همه چیز را دادی، مهمیَتو برا

 نیز با تو باشم.

 

٩. 

ها دهقانان گریزه را داشته آوردند. تحت نظارت سخت مجبور کردند شد. هونتابستان آخر می

جات را خشک کرده دهند. آنها که حاصل پخته رسیده را جمع آورند: غله را غون دارند، میوه

آبی می یاهای خود با کاروان به صحرن انداخته، به باشگاهیهمه را به جوال و خورج

ستادن در کشور غربی دیگر یفرستادند. اهای گوسفندان را نیز همان سوی میفرستادند. رمه

« ون من»های غالمان تا یک درجه بسنده شده بود و امپراتور برایشان خطرناک بود. شورش

ها در نبردهای زده برآوردن کوچمنچیان از داخل کشور روانه کرده بود. هون یارتش را برا

جنگ آنها ناگهان در افتادن، غارت  یتوانستند. اصول سنجیده شدهیم غالب آمده نمیعظ

مادی خبرِ به کشور  خطر پناه بردن بود و خالص.های بیکردن و به زودی گریخته، در جای

را شنیده، شورای حربی خود را دائر کرد. در آن آذر نیز  یغربی فرستاده شدن ارتش چینای

های آخر داهی اعظم اُستروشنی را آن قدر به خود نزدیک گویم، وقت اشتراک کرد. عموماً

های هونی را برخیزاند. هر چند خود آذر کاری گرداند که این ناراضیگی دیگر سروران قبیله
با همه یک خیل دوستانه  دا کردن دشمنان گردد.یداد که باعث برای خود پانجام نمی

رفتاری نداشت. بلی، همین طور است ت و سبکخواسکرد، به همه نیکی میمناسبت می

طبیعت انسان، حتّا اگر کدامی کامیابی و پیشرفت تو را چشم دیدن نداشته باشد هم، از دو 

برند و کوشش به کار یسر تیز و غیرچشمداشت به جاده رسیدن تو را بینند البته، رشک م

فهمید و خود را به را به خوبی می دار را بکنند. آذر اینبرند بال و پر مرغ تیزپرواز حکممی

اش را با اسک های دوستیگرفت، اکثر بین سربازان بودوباش کرده، رشتهرو، به کنار میسایه

 گردانید.تر میمستحکم
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گبی باز  یها در سرزمین غربی ماندن و به صحرادر شورای حربیان فکرها مختلف شدند. هون

شدند: باز پرعذاب در پیش بود. صداها شنیده می یندگگشتن خواستند. آنها را آنجا همانا ز

کچند کاروان را غارت کردن الزم، صبر بنمایم، حاصل را دهقانان تا آخر بردارند، بیشتر غالم ی

گفت که بی این هم از حد های بیهوده نفرت داشت، میبه دست آرند. آذر، که از خونریزی

اده از شصت تای. آخر، آنها را به آدمان فروختن ک خود شاهواری زییاند. از زیاد غارت کرده

الزم. با هونیان گمان است که کدامی سودا کند یا عهد خرید و فروش بندد. به آنها باور نمی

غیر از این  ها دستگیری نمودند.لهیآذر را چندی از سروران قب ترسیدند.کردند، از آنها می

داخل دولت خود بسا تیزحرکت است، در  ییاُستروشنی خاطرنشان کرد که ارتش چینا

توانند از آنها خود را دور بگیرند. یعنی تلفات زیاد دادن وزنین نمی 1کوچمنچیان با بار و بوت
دارایی  یناگزیر است. آیا ضرور است که برای اندک دیگر فائده به دست آوردن عاقبت از همه

ه بود. وی گویا به دهان آب حل نهایی مسئله به مادی وابست در دست داشته جدا بشویم؟

کرد. نهایَت، ها را با هم مقایسه می«نه»و « هه»ای گرفته باشد، دیرگاه خاموش نشسته، همه

 مختصر ابراز داشت: 

 .ر انداختن خطر داردیگردیم. دیگر، به تاخپس می -
 

شبی سومون اُستروشنی را وقت خواب خارومال و نوازش کرده، گفت که آنها فرزنددار می

خبر خانمش ننی خوشنود شوند. گپ او آذر را به هیَجان آورد. کدام وقت با همین قبل خوش

ساز دائم درآمد کالن ساختند، اُستای سالحگردانده بود. آن وقت این عادی بود، آنها خانه می

حامله یایرشی، درباره یبود. بعد از آن، در قلعه 2آورد و داشتن فرزند عین مدعابه دست می

سون نیز خبر داده بود. و باز هم آذر خود را یکی از خوشبختان احساس میداری خود گل

خوری به دنیا آورد و آن میراثراثیگرفت که به او ماش آمادگی میکرد. خانم دوست داشته

گاهش شود. از راستی، برای این تمام عمر خور کسب و کار پدر آموخته، در اوان پیری تکیه

سون ماندنت الزم بود. آذر هراس داشت از قبول نمودن چنین قرار، و امید میگل یدر خانه

افت، ولی نه یمشکالت خود از خود حل خواهد شد. و آن حل خود را هم می یبست که همه

کرد که خانمش آن وقت آذر هر ساعت و هر لحظه فکر می خواست...همان طور که او می

 به دنیا آمدن دخترچه فکر هم نکرده بود. یهکند اما دربارحتماً پسر تولد می

 
 بار و بوت: بار و بنه 1
 مدعا: دعا شده. خواسته شده.  2
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ر یپسر به دنیا آورده، پس تقدیر او به تقد« سومون»حاال در دلش از خرسندی اثری نبود. اگر 

کوچمنچیان وحشی توأم خواهد شد. آن هم در شرائطی که اگر اُستروشنی بیابان را ترک 

کند. ولی مادی هم جاویدانه نیست. میهای داهی را اجرا نکند. حاال او خواهش و امر و فرمان

گان نفر از رقیبان آذر به سر قدرت آید، پس چه باید بکند؟ یو اگر بعد از سر داهی به جای او 

زنده  یهای خون آشام؟ در تنهایهای هونگیرد، از این منزلگاهد راه گریز را پیش مییو شا

سیمچن به »بخش اُستروشنی ه باوریگاپیشتر تکیه ماندن در جهانِ دشمنداری امکان ندارد.

همین قدر که یک دوست از باشگاه  -رفت. ولی اکنون او زنده نیست، هونی اسک شمار می

اش را ترک کرده، به جایهای بیگانه برود ان. گمان است که وی کشور زائیده شدهیکوچمنچ

« سومون»ر آورد پس ها رو به فراحقوق و پرخطر است. اگر آذر از بین هونکه برایش تمام بی

اگر دختر باشد چه؟ ولی  گردد.اش محو میرسند و همچنین پسرچهبا فرزندانش به قتل می
تواند او را تا آخر عمر خود در بَرَش از تقدیر غالم بینوا فرقی ندارد. آیا آذر می یتقدیر زن هون

او را  ینهاو سر گرنگ بود. همان شب سومون را سخت به آغوش گرفت، پیشا نگه دارد؟

 انگیز است.بوسید ولی اظهار نکرد که این گپش برای وی شادی نه، بلکه غم
 

سوار، زنان و های صحرایی خود حرکت کردند. مردها اسپها قطار اندر قطار سوی باشگاههون
انه و نیزه یها شناندند. غالمان را پیاده هی کردند و دم به دم با عربده و تازها را در ارابهبچه

زدند، گوسفندان ست غجس مییها بی اهای چوبین گردونهماندند. غیلهشیارشان کرده می

گردید. صداهای ها نیز بلند میاسپ یبرداشتند، شیههیکنان پا ممعاس کرده، گاوان بواس

چَنگ زرد راه  یکردند. از عقب قافلهحد وزنین پخش میهای اشترانِ بارشان بیمختلف نعره

می 1نشست و از خود تَمغاکنندگان میلند شده، به سر و لباس و روی حرکتو پیراهه ب

خود  یاش به خیمهدر باشگاه برای آذر تصادفی رخ داد. وقتی که او با اهل عایله گذاشت.

های آن را زده ، جنگاوران باشند، بی تبر ستون2آن کندگی ینزدیک رسید، دید که متاع رو

  :در غضب شدسازند. اُستروشنی پاره می

 کنید؟شما چه می -

ترشان سالها براند. آنها خندیدند و کالنوی شمشیر از نیام کشیده، اسپش را سوی هون

 دست باال کرده، آذر در غضب آمده را بازداشت و با تواضع گفت:

 
که وارد زبان ترکی شده و باز از ترکی وارد زبان « نشان و داغ»ای ایرانی )احتماالً سغدی( به معنای تَمغا: واژه 1

 پارسی شده است.
 مه کنده شده بودیخ یرو یزهای: چیآن کندگ یمتاع رو 2
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تیار کردنی. به ما امر بنمود که تو را منتظر شویم و به  یداهی معظم برای تو باشگاه دیگر -

 جا ببریم. آن

وی جلو اسپ آذر را گرفته، با خود برد. از عقبشان شتران و اسپ ارابه حرکت کرد، که در آن 

باشگاه نو را دیده، سومون در حیرت افتاد  بار و بوت و زن و فرزندان اُستروشنی نشسته بودند.

نقاره نواختند. در  ها درون گردونه از شادی باالباال جهیدند، گویا با پادهانش باز ماند، اما بچه

نو و بلند پیدا شده بود، که با تسمه و نمدهای سفید آرا  1ک یورتیپهلوی اوتاو داهی باز 

گرفته شده، در فرشش  ییجالب بود. در دیوارش شاهیِ چینا یاَش بسییافته بود. نمود ظاهر

یار و های چوبین اطرافش سر و لباس بسدراز گستردگی. در سر میخ 2های سیر پَتقالین

ها بها زیب داده شده است. داهی معظم هونهای قیمتکمانی آویختند، که با طال و سنگ

 برای دو دفعه از مرگ نجات داده شدنش یاور خود را همین طور عالی همّتانه قدر کرده بود.

ست. ینگربه شوهرش تکیه کرده، به چشمان کالن کشاده به زیب و آرای اوتاو می« سومون»

ترسید که از خواب بیدار میبیند و مییرد که او این همه را گویا در خوابش مکخیال می

 شود.
 

آذر با ساالری برای چنین مهربانی به داهی معظم تشکر اظهار کرد. مادی کمی تبسم کرد و 

داند و از کارهای در پیش تر میوار، اوتاو و سالح قیمتگفت که حیات خود را از هر گونه گیاه

را پیدا « لخته» یماندهیهای اطراف را گشته، طرفداران باقباشگاه یگپ زد. باید همهستاده یا

شان را از غارت کرده یها مال و اشیاکرده، از دم شمشیر گذراند. به غیر از این در بین هون

بعد با چه کاری مشغول خواهند کرد که منروی عدالت برابر تقسیم کردن الزم، و فکر می

برد که ستند. بیکاری به فکرهای پلیدانه مییک جای قدم زده باز این نباید در حربیا شد.

مادی هنوز هم با آذر  عاقبت با سوءقصد به جان داهی معظم، سرفرمانده، انجام خواهد یافت.

خواست که اش داخل نکرده است. نمیکرد، هر چند او را به هیات شورای مشاورهمشورت می

های اُستروشنی نه همه وقت موافقت داشت. ا نماید. ولی او به گفتهبدبینان دیگری هم پید
ها گوناگون بودند. های عرض هستی کردن قبیلهزندگی و اصول یتصورات هر دو آنها درباره

ک قرارداد یرحم نبود و هر بعدتر در تفکر داهی دیگرگونی به وجود آمد. وی حاال چندان بی

ها گردش خود را دیگرگون گذشت. استارهوقت می کرد.ر میکارانه فکخود را بسیار احتیاط

 
 شود. یوردخان مسئول برپایی چادرها بود. ورت: به ترکی یعنی چادر. یورد هم گفته میی 1
 آن نرم و دراز باشد. یهاکه پشم یایرپَت: قالین سیپَت: پرز. پتو: پرزدار. قال 2
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طفل نوزاد  یحدود و روزی هم فرا رسید که در اوتاو نو آذر صداماهای بییکرده بودند در س

 طنین انداخت.

 

پسر تولد شد. اُستروشنی خوشنود بود، همزمان با این در اندامش یک نوع غم و اندوه نیز 

ها نوشته شده باشد؟ نش چهیکرده باشد؟ در جبها میاین طفل چه سایه افکنده بود. تقدیر با

دانست که برای این طفلک ا از طرف اهورمزدا؟ آذر حتّا خود نمییها و آسمان یاز جانب خدا

وی با  هونی به کدامی از خدایان روی آورد و به کدام آنها التجا نماید؟سغدی و نیمنوزاد نیم

ها بزرگ آسمان یر کرد. او آذر را به آغوش گرفت و با عطاخوشنودی با داهی تبادل نظ

تر و های دنیاوی خوشخوشی یکوچمنچیان از همه یتبریک نمود. زیرا تولد پسر در خانواده

را تحفه داد و به جنگاور  یهمتایبی 1یگردید. مادی به اُستروشنی اسپ ذاتواالتر محسوب می

دوردست تیار کرده شده، در  یرا که در ونیتسیا یجنگآینده کامیابی آرزو کرد، سر و لباس 
داهی معظم  ها از کاروانی به دست آورده شده بود، پیشکش نمود.یکی از تاراجگری یاثنا

( 2آرام در جایخواب آویزه )بیلینچَکدیرگاه از اندام گندمگون پسرچه چشم نکند، که او آرام

ها آرزو نمود. به پسرچه چهالتجا کرده، کیمسماوی  یخوابید. او دست دعا باال و به خدامی

 یمادی و آذر تصورات را دارد.« غالب، فاتح، مظفر» یاوتسَر نام داد، که به لفظ آنها معنا

کند با او. پس از چهل سال، وقتی که این نداشتند که این نام تا کدام اندازه موافقت می

عالم،  یتنید، در دیگر گوشهود را میدر کشور بیگانه تارهای ابریشمین تقدیر خ یاُستروشن

درآورد. ولی های هونی اوتسَر با موفقیت این یا آن سرزمین را به تصرف خود میداهی قبیله

  دیدن این همه نه به مادی و نه به آذر میسر شد.
 

ها قدم نهاده بود. وی جنگاور دانا از آن روز سه سال گذشت که آذر بار اوّل به باشگاه هون

ورزید، یکجایه به کاروانیان های دور شرکت میکوچمنچیان در جای یهادر شبخون زدنشد، 

سزد که برای این او را مذمت بکنند؟ وی فرزند زمان خود کرد و میدر افتاد، آنها را غارت می

 یبچه« »اوتسَر»اش داد. پسرچهبود، خود زمان به او از طرز تفکر خلق و اطوار پند می

نشست، از یال رسید. وی الّکی ناترسانه به اسپ میمی 4و خیلی جسور به وایهبود  3«شدنی

 
 ل. نژادهیذات. اص: خوشیذات 1
 دست ساخته ینچَک: گهوارهیلیب 2
 دارد. یروشن یندهیکه آ یا: بچهیشدن یبچه 3
 ه: مراد. آرزویوا 4
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فرزندان  زد.، شمشیر پدر در دست، سر تا سر قلمرو کوچمنچیان را دور می1آن محکم قَپیده

اری مییبه مادرش در کارهای دیگر « نامی»نیز به وایه رسیده بودند. دخترشان  2اشاوگیه

ک قدم هم خود را یکرد، از او ، که در همه کارها به پدرش تقلید میشان ومنداد. پسر کالن

داشت. وقتی که او اسپ دوانده، از گرفت. به خصوص، وی شکار آهوان را دوست میدور نمی

کرد که آذر را هوس میافتاد، همچونان تیز رفتاری میعقب آن حیوانات چست و چاالک می

 آمد.
 

ازحد زیاد فربه شده بود. ولی هنوز هم مثل پیشتره به ها سخت پیر و داهی اعظم هون

افت و بی چون و یکرد. سخنش تغییر نمیزار کوچمنچیان سروری میبیابان پرریگ یامپراتور

گرفت و کسی به آن شبهه چرا برای همه قانون بود، اجرایَش هم خود همان لحظه صورت می
 یکرد و در اوتاو زیبامعظم عمل می یهقطع نظر از آن که آذر به حیث مشاور دا کرد.نمی

درآمد، یکجایه اش میزیست، اسک آزادانه، بدون یگان ابا به خانهچون تخم مرغ سفید می

تغییر  یُستروشنی دیگر درباره کردند.های فراغت را یکجایه کوتاه میخوردند، وقتطعام می

چهارم حیات انسان رو به  یالهکرد که پس از ده سکرد. فکر میدادن زندگانی خود فکر نمی

رسد یا نه. داند که تا سن پیری مینامند. تنها نمیهای پیری میآرَد که آن را آستانهپایان می

شود، بلکه با مقدار کاروانآخر، سن و سال هونیان نه با تبادل سالیان زیاد اندازه گرفته می

تاخت و تازهای دیوانه یش، که در اثناابنموده یهای طاش و با آن مسافههای به غارت برده

و  شود.اش حساب و کتاب کرده میزاران پس سر کردهها و ریگهای از بین تل و تپهوار با راه

بخشید، وی وطن تاب خود روشنی میها را با نور زرینهای هونهر گاه که ماه پُره باشگاه

شام خورده  یروشن هم در اثناآورد. همین طور، در وقتش اُستاصلی خود را به یاد می

تافت. درختان بزرگ گرفت، در نظرش مثل آینه مصفّا میبرآمدن ماه پُره، به خود نمودی می

ها میبلبالنش خواب از دیده یگرفتند. چهچهزردالوهایَش نیز به خود همان نوع رنگ می

ا گم شده میهای کهکشان در احساس وقت و فضاهربودند و زمین مثال کنارهای بیکرانه
 رفت.

 

١٠. 

 
* است که kap ییهندواروپا یشهیاد از ریدانسته شده اما به احتمال ز یدن. در دهخدا ترکیدن: گرفتن. قاپیقَپ 1

 شود.یده میهم د یسیانگل captureدر 
 اوگیه: ناتنی 2
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افت. به وی میسر شد که یها نیز تغییر میهون یشد. طرز زندگها آذر دیگر میبا مرور سال

اطراف چین را به سِتاندنِ اَنداز  یداهی معظم را راضی گرداند به آن که بهتر است شهر و نواح

ه خاکسترشان را باد راضی کنند، نظر به این که اهالی آنها را کُشته و ماوایشان را سوخت

سازند. در آن صورت، طور دائمی از ایشان غله دانه، خوراکواری برای چاروا گرفتن امکان دارد. 

وجو بنمای، که به دست آری و زنده نه این که یک دفعه غارتش سازی و دیگر آن را جست
کردند یاج مبمانی. برای دهقانان سبکی دست داد، آنها را کوچمنچیان غارتگر کمتر تل و تار

 ماند.و اهالی برای خودشان نیز یک قسم حاصل زحمتشان جهت تغذیه و زندگی باقی می

ریخت و دود آتش قتل و غارت آسمان صاف را کمتر فرا تر از همه خون انسان کمتر میمهم

، ک فکر تازه را تلقین کرده بود. همان افکار رایاُستروشنی به مادی بزرگ و توانا باز  گرفت.می

انار شیره و  یهای پخته رسیدهان زیاد در مغزش پخته رسیده بود، مثل دانهیکه در طول سال

آنها از سفر دوری  سازد.شربت بسته بود که تحت اندکی فشار کفیده هستی خود را نمایان می

 ماند. ها در ریگ روان درمیگشتند. نعل اسپبرمی
 

خفته  2گاوهایمثل موی بَرزه 1هایشانسهیمَگردید، یزمستان رفت، دشت و دمن سبزپوش م

آورد. ها را از دورادور میوزید و با خود بوی خوش گل و گیاهتافتند. شمالک فارَمی میمی

ها سرتاسر اش، که تابستانرحمانهپاشی داشت، نه با آن آتش سوزان بیآفتاب شعشعه

ها ر و گردن از سرد ماه و شمالگرفت، بلکه با نوازش، دست به سگُبی را فرا می 3چولستان

گذشت. مادی شکوه به میان آورد که کاروانرحم و شفقت میهای بیهون یشخشول شده

برند که از خطر های نو پیدا کرده، کوشش به کار میهای راه بزرگ ابریشم، پیراهه

کل ها رسیده رفتن و غارت کردن مشکوچمنچیان غارتگر هر چه دورتر بروند. به آن جای

 :شود. آذر گفتگشته است. و این کار نه همیشه میسر می

خود را بیرون آورد.  یهای در دل جای دادهزردآب یپس از آن که مادی همه !داهی معظم -

ما غارت کردن دهقانان را بس کردیم و به آنها باج و خراج مقرر نموده، بُرد کردیم. چه خواهد 

 را به راه اندازیم؟ شد که ما با کاروانیان نیز این کار

 :اُستروشنی فکر خود را شرح داد و  آمیز به آذر نگریستمادی سؤال

 
 . علفزار. زارزهمَیسه: سب 1
 گاو: گاو کالن و بزرگ. بَرز شکل دیگری از وَرز است. بَرزه 2
 در او نباشد.  یکه آدم ییگزار و جایابان ری( به معنای بیترک یچولستان: همان چول )واژه 3
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 .خودمان بگیریم یم و برعکس، آنها را محافظت نمایم، زیر حمایهیکاروانیان را غارت نساز -

ک یها گفته شود که از باشیترسند. به کاروانها سربازان بقوت اند و همه از آنها میهون

ک قسم مال و یتا دیگرش مال و اموال آنها را محافظت نموده، به عوضش از آنها مزد و منزل 

ها باز رد. راهیگما انجام می یشود و هم به فائدهاشیا بگیرند. این هم به تاجران معقول می

کنند، به حمله جرات ها دیدبانی میبینند که کاروان را هونشوند. غارتگران مینزدیک می

زهای احیاناً به یآریم و مثل امروز ما به چند و ما به طور دائمی فائده به دست میسازنمی

 دست آورده محتّاجی نخواهیم شد.

 :انگیز پاسخ گرداندغم و داهی معظم یک نوع ناباوری هویدا شد یدر چهره

 .ها هرگز خدمتگار دیگران نبودندهون -

 :ز سوز دل به گپش ادامه دادا آذر

شم امروز یشود. راه بزرگ ابرزمانه دیگرگون می .امخدمتگار شدن گپ نزده یمن درباره -

عقلی است اگر که از آب وی گاهگاه حلق خود تر بکنی وقتی که ماند. بیپر آب را می یدریا

 د گشت.یمند، برخوردار باامکان دارد به وی نزدیک شده، از سخاوتش بهره

 :داهی اعظم تن داد

نمی یکنند؟ این را هم فریب نظر نوبتتنها آیا به ما باور می .هست یمتدر این سخنت حک - 

 دانند؟

کنیم، در آن مان وفا میاینش کالً به ما وابسته است. اگر ثابت سازیم که ما به قول !آ، نه...ها -

 شوند و این خود کافی است.صورت پیشنهادها زیاد می

 :مادی گپ خود را گذراندنی شد

  .اندها همیشه طرفدار جنگ بودهونشاید، ولی ه -

 :آمد آذرسُست نه

های زیاد را به خود تابع مثال گیریم چین را. زمین .دانندجنگ را ممالک زیاد افضل می -

های های داخل کشور خود درمانده است. جنگکرده است، ولی اکنون در آتش جنگ

های ما را. ما هیج عکس. گیریم قبیلهرسانند و بر های کالن برده میخُردخُرد ناگزیر به جای

توانیم. برای چه؟ زیرا جنگ و خونریزیهایمان را نیست کرده نمین قوم و قبیلهیگاه نزاع ب

دهد که همه وابسته میبرآید، دشمن را آتش میهای دائمی همیشه از بخل و حسد آمده می

مهمش آدمان را بیشتر با هم داری. از این رو، از همه گردد با به دست آوردن قدرت و حکم

 آشتی دادن است، وحدت است.

 :سر جنباند داهی معظم
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 خوب، بیا کوشش بکنیم که فهمیده شود. !دشوار یچه خیلهای تو کیمفهمیدن گپ -

 :با حرارت دوام داد ،چه هنوز در جنبش استکه حس کرد در قلب مادی کیم ،اُستروشنی

داری راه یممالک را، که از پا یکنیم و همهارت میما کاروانی را غ !خودت مالحظه بکن -

شورانیم. آیا ما طرفداران زیاد داریم؟ حاال به خود دار اند، بر ضد خود میبزرگ ابریشم منفعت

گری کرده ستادهیآیا ما بر ضد آنها ا ،خیزندها برمیها یکجا بر ضد هونآن مملکت ؛تصور بنما
ه باز هم بیشتر در چول و صحرا مانده رویم. این برای مردم آید، کتوانیم؟ به ما الزم میمی

 برابر مرگ است.

 :تر چار زانو زدمادی به هیجان آمد، روی نمد درست

 گفتیم، که، ... از چه بایَد سر کرد؟ !خوبخوب - 

 :آذر پیشنهاد کرد

ساخته  سرایکاروان ،ای خراب و ولنگار شده باشگاهسرحدی یالزم است که در جای قلعه -

د کرد. برای تُجّار این شرائط خوب یآن جای را برقرار و سر حوضش را تازه با یبنا .شود

دهیم که خود ما خواهد شد. ما سربازان خود را می یسرای در قریبشود و کاروانمحسوب می

آنها کاروان را تا جای در کاریشان گسیل کنند و از آن سوی با کاروان دیگری پس گردند. 

گیرد. پرداخت پول و مال و اشیا را انجام مییطور، روز در میان کار خوب صورت مهمین 

سازیم. و اگر نبرد کردن الزم شود، ما مان را با کار دائمی بند میدهیم. ما با این راه آدمان

مکان میتکله یراه از همه دور و درازِ کاروان از صحرا های دیگر.لشکر کافی داریم در اَوول

زاران خود را آزاد و دلیر احساس نماید؟ ها در صحرا و ریگتواند غیراز هونو باز که می گذرد.

 توانند؟خوریم و به ما باور کرده میآیا هستند تاجرانی که ما همراه آنها دم به دم وامی

 و گفت: ها خیلی با دقت گپ را گوش کرده، به فکر رفتداهی معظم هون

 شناسی. آنها امینتا و بلکر یونانی.ب میهست و خود تو آنها را خو -

خریدند و بعداً ها غالم میشناخت. آنها از هوناُستروشنی این تاجران را در واقع خوب می

رساندند. تاجران با خسیسی را در یونان و رُم به فروش می« اشیاء زنده»بدون کدام مشکالت 

آمد تا که برای غالمان کردن الزم می خود خیلی فرق داشتند از دیگران و با آنها زیاد منشع

کرد. گپ در این تری مقرر گردد. در این گونه سوداها آذر به حیث ترجمان عمل مینرخ خوب

 دانست.توانست، کم کم زبان آنها را میها یک نوع زبان یافته میکه او با یونانی

  :خاطرنشان کرد یماد

  .آیندنزد ما میخری به بعد از یک ماه پر آنها برای غالم -

 توانیم قلعه را برقرار سازیم.بسیار خوب. تا آن وقت ما می -
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قلعه  یها بیهوده نگذرانیدند. دیوارهای خراب گردیدهتاجران دیر ماندند. روزهای دیگر را هون

ها را مجهز گرداندند. آذر تر کرده کندند. انبارخانهرا از نو برداشتند، حوض را چُقور و وسیع

تر است نسبت به سوختن و معلوم، که ساختن عجائب»گذرانید. یم روز را درون قلعه متما

اَسَک همیشه همراه وی بود. این هونی در سنگ گذراند او.با تمسخر از دل می« خراب کردن!

چینی هنری پیدا کرده بوده است و او با میل تمام با این کسب مشغول گردید. شکنی و سنگ

های دیار توانست بسیار ملکز خیلی معقول شده بود. مییاروان به او نفکر گسیل کردن ک

گری به دست انداخته، بایدیگر را ببیند، آشنا شود و به این وسیله جان خود را به خطر نه

آورد . توکل هم گاهگاه کار بد نه. همیشه مرگ را به گردن گرفته گشتن، حتّا به خون

ها اَمینتا و بلکر با یک تعداد خُرد ونانیی آید.یخوش مخوارترین کوچمنچی هم نه همیشه 

ها آمد که از هونعنه روانه بود. الزم میپاسبانان حاضر شدند. کاروانی برای آنها به سوی چن

بروند، ولی بعداً با مال و اموال « زیر سماء یامپراتور»غالم گرفته، با آنها یکجایه به پایتخت 

های راه بزرگ ابریشم با مرو باید برند، که تمام پیراهه یازگشت به سوزیاد با راه دور و دراز ب

ساز، سیر خراجات، ولی بسا مفید بود. حد دور و دراز، خستهگردید. این سفر بیآن پیوند می

 یداخل امپراتور یغالمان در چین هم بسیار بودند. اما غالمان هونی نظر به غالمان بینوا

از نو احیا شده را از نظر  یامینتا و بلکر قلعه دَم و سالم بودند.خیلی ارزان و بقوّت، بَر

ستگاه کاروان خیلی مساعد دانستند. آن فکر هم برایشان مفید یگذرانیدند و آن را برای ا

کرد. آنی باز فکر وانمود گردید که با کاروان راستاراست حرکت کردن وقت زیادی را صرف می

ی کاروان را با تمام مال و اموال در تمام راه طوالنی ابریشم به ها پاسبانآن که هون یدرباره
عهده دارند، در نهاد آنان حس ناباوری بیدار کرد و آنها تبسمی مانند به زهرخنده نمودند. آیا 

شناسند؟ چه قدرها نبرد کردن با آنها الزم آمده است در کنندگان صحرا را نمیآنها این اقامت

آمدند، گاهی کاروان را از دست رها کرده، سخت خسارمند میمی خ! گاهی غالبیطول تار

بخش است؟ شدند. و البته، داشتن چنین پاسبانان زورمند بد نبود، ولی آن تا چه اندازه باوری

های گرگهون یآیا این جا یگان فریب و نیرنگ نیست؟ تاجران با کاروان به قلعه، به النه

گردند و باز غالم حلقه بر ، مطیع آنها مییکالت، به آساندرآیند و بدون کدام مشمزاج می

 شوند.گوش می
 

توانست آنها را باور گردید و آذر هر قدر که میها بر مال روشن احساس میونانییناباوری از 

ها اکثر وقت خاموش بود. این رفتار او در نوبت خود ناباوری کناند. داهی معظم هونیمی

 یگرداند. مادی از آن خاطر لب فرو بسته بود که خود غایهبیشتر میها را باز هم یونانی

به زور در مغز و قلبش جایگزین گردیده بود. ، ها چون پاسبانان با اعتمادهون -زنها آزمایش ره
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آخر، خود او بود که تمام عمر با راهزنی و تله و تاراج مشغول گردیده است و فکر آن که 

ای پرقیمت حرکت بکنی و به آنها دست نرسانی، یا با زوری به سرقت هیکجایه با کاروان متاع

گردید. ولی از جانب دیگر فائده از این کار خیلی کالن به بخش وانمود نمینبری، هیج باوری

ها تلفات زیاد جانی داده بودند ها در جنگرسید و از این روی تافتن خوب نبود. هوننظر می

نهایت امینتا همچون سرور  گردید.دن را دادن تقاضا مییکشو به مردم امکان فارغ نفس 
 :خالصه کرد

 بسیار خوب خواهد شد ولی به ما ضمانت الزم است. -

 :آذر پرسید

 خواهید شما؟ چه خیلش را می -

 :یونانی جدی طلب کرد

ها را باید کسی سروری بکند، که ما به او اطمینان حاصل کرده توانیم. وی هم گروه هون -

 .دار و هم گروگان به شمار باید رودسر

 شما که را در نظر دارید؟ -

 تو را. -

 ها چشم دوخت.آذر با تحیّر به یونانی

 ولی من هونی نیستم. -

 :ک گردید یوگو شربَلَکر به گفت

رفت. ولی یشد، البته، با کاروان اولین خود داهی معظم مچه تفاوت دارد؟ بسیار خوب می -

فهمیم که این امکان ندارد. تو، آذر، آدم نزدیک داهی هستی، تو یستیم و میما چندان نادان ن

قول هستی. پس، دانیم، که آدم پاک وجدان و راستنماید و ما تو را میرا زیاد احترام می

 بری. آن طرفش بعد معلوم خواهد شد.اولین کاروان را تو خود می

کرد و همه انتظار شدند که داهی ا فکر میاش ربه عمل آمد. هر کس شنیده یدر اوتاو خاموش

  :نهایت او گفت و گویدمعظم چه می

خواهید با خود این آدم به خود من در کار. دیگری هر کسی را می توانم،من راضی شده نمی -

 رید.یبگ

 ونانی به عالمت نارضا سر جنباند.ی

گردد یا که هیج کس  اینهایت جدی است و کفالت هم نباید باعث شبههگفت و شنید بی -

 دیگر...

 دانستن خواست آذر. رود؟کاروان با کدام پیراهه می -

 امینتا به فکر رفت.



  بخش دوم: گالدیاتور
 

231 

، و بلخ گذشته، 1، یارکَنت«مُلک»تر است. آن از اگر با راه راست برویم، پس ره جنوبی خوب -

آنجا یک  م. دریدرآهای ممالک غرب به یونان میرسد. از آن جا توسط راهنهایت به مرو می

قسم مال و اموال و غالمان را به فروش رسانده، با راه آبی یک قسم ابریشم خوب را گرفته، از 

ش را یگذریم. مال را در رُم فرخته، چنان که در قصر امپراتور چین به ما این فرمارُم می

 گردیم.دادند، با همان راه باز می

 رد این راه؟یگچه قدر وقت را می -

 :انه جواب داداَمینتا آرام

 مانی.خبر میکنی، از گذشتن روزها بیبا کاروان، که راه طی می .کنیم نیم سالفکر می -

 :کردآذر به خیال رفته تکرار می -

 بلخ، مرو، از آن جا تا زادگاه من اُستروشن دست دراز کنی، برسد. -

 :بَلَکر تبسم کرد

ری! اگر، بسیار خواهش داشته باشی، که یدور بگای خود را از کاروان و تو نباید لحظه !ها، نه -

گیریم و از توانیم کار دیگری بکنیم. از رُم مال و اشیاء بیشتری می، مییبه زادگاهت به درآی

، کَند، خُجَند و 3مان از طریق اسپروکنیم. در آن صورت راهحرکت می 2ق قاشغریطر

رسیدن ممکن. این راه خیلی دور و دراز  اُستروشن، از آن جا به سمرقند و بخارا و باز به مرو

 توانی خویشاوندان خود را ببینی.اش برای ما این خواهد شد که تو میخواهد بود و فائده

 :آذر آهسته پرسید

 بعد چه؟ -

 :بَلَکر کتف در هم کشید

 شوی.پس، باز به کوچمنچیان خود آمده پیوست می -

شد که مال و اشیاءشان ان آنجا محسوب میشسپرند و وطنبرای تاجران، که عمری راه می

گذرد که آدم در عالم زادگاهش را خیال هم نمی ینماید، حتّا از گوشهبیشتر خریدار پیدا می

تفاوت است به دهد. برای آنان بیاَش شیرین صدا میشود و آن جای زبان مادریمی 4پزمان

 
 نیان کاشغر و ختن از توابع چیبوده در م یارکَند. شهریارکَنت: همان ی 1
ی که بعدها ترکان اویغور در آنجا با ایرانیان آمیختند. امروز بخشی از ایالت سین قاشغر: کاشغر. شهری ایران 2

 کیانگ چین است.
( شاعر ین اَعرَج اسفرنگیالدفی)موالنا س یف اِسفَرنگی. سیکستان امروزیشهر اِسفَره در تاج یمیاِسپَرو: نام قد 3

 ن شهر بود.یق.( اهل هم ۶٧٢هفتم )درگذشته  یسده
 دلتنگ. )صفت فاعلی از پژمردن( یژمان به معناپَزمان: پَ 4
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. به خصوص، در آسیای میانه نوشندزنند و از کدام سرچشمه آبی میکدام زبان گپ می

ات دیاران یونانیتوانی با همها میگاهاز مسکن یان لب زده است و در هر کدامیمسکن یونان

وگو داشتند. با یکدیگر گفت ییچینا یتاجران تا این دم با زبان شکسته .ییگفت و شنید بنما

آغاز کردند و داهی هیج وگو خود گفت یها سخن رفت، به زبان فهماراه یوقتی که درباره

ها ترجمه کرد و مادی او را وگویشان را به زبان هونیچیزی را نفهمیده ماند. آذر مضمون گفت
 نه بنمود.یای دیر معابا نگاه آزمایشکارانه

 :خیلی طوالنی را جمع بست نمود یوگوبا همین سخنان اُستروشنی گفت

برای پاسبانی چند نفر را به خود  .فتاگر داهی معظم ضد نباشند، من با شما خواهم ر -

 گرفتن الزم؟

 .م استیکاروان ما عظ -

 :اَمینتا تخمیناً کرد 

خیالم، اگر هفتاد سرباز باشد، کافی است. آنها در یونان زیاد نخواهند ماند. با کاروان دیگر  -

اش، همهروی، دیگر شوند. آخر، تو با ما تا رُم میگردند و ما را در مرو منتظر میپس می

 گیرد.وگو کردیم، صورت میطوری که ما گفت

 :آذر حیران شده پرسید

شود که راست طرف خانه دارد که سربازان ما را در مرو انتظار باشند؟ نمی یچه ضرورت -

 حرکت بکنند؟ بلکر شرح داد:

ار مکان به شمو تکله 2، کَنگوی1یران اشکانیاین سرزمین ا –های از همه پرخطر راه موضع -

توانیم با اند. ممالک غرب آرام و ما میها موجودهای ترکها حملهروند. در آن جایمی

 پاسبانان خود اکتفا نمایم.

خود را ابراز  یسر رضامند یها به اشارهچیز اساسی فیصله گردیده بود و داهی اعظم هون

رفت و چه قدر الزحمت پاسبانان کاروان پرداخت حق یداشت. ولی وقتی که سخن درباره

شان امکان دارد، در شود و چه قدر انعام دادنمال به حساب کوچمنچیان گذرانده داده می

وار کشمکش کردند، گمان کردن ممکن این خصوص تاجران هیج گذشت نکردند. آنها دیوانه

رود. تنها وقت غروب آفتاب به خالصه حیات یا مرگ آنها می یبود، که گویا سخن درباره

و از ده یک قسم تمام مال و منال را خواهند  ییطال یک شتر برده تنگهیکه از هر  آمدند

 
 ( یا ایران اشکانی است. Parthia« )پارتیا»( که تلفظ روسی نام Парфияدر متن پَرفیا ) 1
 ( ایغورستانKanguyکَنگوی: )در انگلیسی:  2
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پرداخت. این برای مادی خیلی کم وانمود گردید. و این کار نو بود و او رضایت داد که حاال 

 تر خواهد کرد.اش خوب انجام گیرد، طلبات را قطعیموافقه دارد. اما، بعداً همه

توانستند که این قرارداد ، زیاد از آن تاجران به خود تصور کرده نمیچه داهی معظم و چه آذر

های ان برای قبیلهیکوچمنچیان چه اهمیتی یا نقشی دارد. ماهیتاً، یونان یبرای تقدیر آینده

ها را دیده و آموخته، بعد با نظر دهند و آنها آن جایش مییهای بای غرب را نماهونی مملکت

ال توانست که با لشکر خویش یها آتداهی معظم هون وی لشکر بکشند.گرانه به آن ساشغال

گان جای ضدیَت سختی احساس نکرد. رُم را اشغال نمود و آن را یتمام اروپا را گذرد، در 

ها رخ داده این بعد از گذشتن چندین صد ساله یخودش اعالن داشت. ول یپایتخت امپراتور

ها تمام های ما زنده نمانده بودند. زیر تصرف هونن قصهاز قهرمانا یبود، که اکنون هیج کدام

ها روم، گائول و شمال ایتالیا ناچار و ناعالج مانده بودند. نهایت، رُمی یقسمت شرقی امپراتور

های کاتالونگیا فشار ر و زبر کرده، در میدانیروی زیاد کوچمنچیان پرزور و پروحشت را زیبا ن

ها، که در ند. طور عامَوی خود را به آن کشورها زدن هونآورده، از خاک اروپا پیش کرد

ها سبب شد و در نتیجه، عوضشد، به مهاجرت بزرگ خلقتصورشان آفتاب آن جا رفته می

آنی همین طور،  های نو پیدا شدند.ها و زبان آنها به عمل آمد و ملیت و دولتشَوی خلق

های بزرگ شخصی باعث خرابی یفائدهناچیز و قرار اشخاص عالحده برای  یگاهی معاهده

رساند. و البته، آذر اُستروشنی تاریخی شده، به تقدیر تمدن جهانی تاثیر معنوی خود را می

به حیات آسایشته بازگرداندن تاراجگری -توانست که فکر او هرگز به خود تصور کرده نمی

گردد های نو به نوی میها به گردباد آتشین مبدل گردیده، باعث جنگ و خونریزیهای هون
 یهای حوزهها قدم نامبارک هونکه تاریخ بشر مثلش را ندیده و به هزاران فرسنگ دوری

 کشد.صد سال آینده طول میرسد و این مدت پنجگُبی می

 

١١. 

تاجران یونانی پنجاه غالم بقوّت را انتخاب کرده خریدند و بعد از کشمکش زیاد پولشان را 

گشتند. مادی و عنه، که دیری نگذشته از آن جای با کاروان باید برمیچن به پرداخته، رفتند

چه خصوص متصل آذر تنها ماندند. داهی اعظم به اُستروشنی با دقت نظاره کرد. وی در کیم

 :آهسته به گپ درآمد 1چیندهک سخنش را چیندهیکرد. بعد هر فکر می

 
 چیده. با دقت.چینده: چیدهچینده 1
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ه این درجه صاحب اعتبار نشده بود، که تو ها هنوز بهیج کسی از بیگانگان در بین هون -

را  ینام مرد چینای چنچن، ما چژانما گیون یشدی. یک زمان، هنگام حکمداری پیشوا

اسیرگرفته بودیم، که بعداً چون سفیر به ممالک غربی فرستاده شده بود و او برای پیدا کردن 

چون انسان خردمند نشان داد. ها سفارش گرفته بود. مرد چینی خود را اتفاقچیان بر ضد هون

خواست او را مشاور خود تعیین نماید، ولی وی فرار کردن را افضل دانست  یچن چینایگیون
وجو نکردی و به طور کن تو راه دیگر گریز را جستیو نخواست، که به مردم ما خدمت کند. ل

رها دادی. وقتی  حقّانی برای معین کردن تقدیر ما کمک بنمودی. تو دو دفعه مرا از هالکت

 یو گفتی که همه چیز را داری. همه یخواستم پاداش تو را دهم، تو از آن هم رو تافتکه می

بود، چنین گری، اگر در جای تو مییاین اعتبار تو را در نزد ما باال بُرد. گمان است که کس د

پره حسابی کرد. ولی من برای سالمت ماندنم به طفیل هشیاری تو هنوز غرض رفتار میبی

کنم، بگوی، از من طلب بنما، زیرا تو فردا با کاروان ام. باز هم به خودت پیشنهاد مینکرده

روی. از آن سوی راه از طریق سرزمین زادگاه تو مییتاجران یونانی تا خود رُم به سفر م

و در این . تیآیمانی یا که به طرف ما باز میدر زادگاهت می –گذرد. خود حل بنما؛ تو آن جا 

دهند. و این جا هایت گوش میهستی که به گپ یجا عایله داری. تو در این جا شخصیت

رسد، گفتن این داری. وی بدون غمخواری پدرانه چه سان به وایه می 1رودوست یپسرچه

که در آنجا نیز زن و فرزند داری. بلی، این همین  ییتوانی اعتراض بنماآسان نیست. تو می

اند، به خویش و تبارانش و فرزندانت اکنون به وایه رسیده یات در احاطهن عایلهطور. ولی آ

ن پره به خود تو وابسته است، اوتسَر همگی سه سال یتو محتّاجی نیستند. ا یکمک پدرانه

ماند، صحرا کوچمنچیان نارسیده می یگان گوشهیگردد، یا که در دارد. وی سرباز بزرگ می

واهی بود به این سؤال. همین طور، فکر بکن. حاال وقت زیاد در پیش تنها تو جوابگوی خ

کنم و نه تعریف. نه هر وقت به ما ی، تو را نه مذمت مییداری. و تو به هر خالصه، که بیا

م. چنین امکانیّت حاال به تو دست ییشود که تقدیر خودمان را خودمان معین نمامیسر می

های کوچمنچیان هم مالقات نخواهیم کرد. به طرفداده است. گپم را گفتم. دیگر با 

گردی، از یها را انتخاب خواهم کرد. اگر باز مروم و آنجا سرداران قبیلهدوردستمان می

دیدارت شاد خواهم شد. و اگر نه، تو را همیشه به یاد خواهم آورد، همچون انسان دانا، بَردَم و 

 تقدیر گردانده است.بقوّت که تصادف مساعدی ما را با یکدیگر هم
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جنباند. و آذر بار چندم بود باوری حاصل کرد که در عالم زد و متفکرانه سر میمادی گپ می

دانش و  یمدنیّت هم شاید وجود ندارند. تنها درجههم نیستند و بی 1ییاوایمردمان 

 خلقش وابستگی دارد، که محض آنها 2هایخردمندی هر انسان به شرائط زندگی و عنعنه

 یها را. در حیات باشندگان خونخوار و درندهها و ملتسازند قبیلهها با هم پیوند میچون راه

ب آورده شده موجودند که از یهای سالم و به ترتصحراها و طرز فکررانی آنها آن قدر معنی

تواند. و در عین حال آذر در زادگاه خود هم با آنها کس متحیر نشده نمی ییمشاهده و شناسا

یها آن قدر رو به رو آمده است که آنها را مها، غرض و خودخواهیعقلیبا ظاهر گردیدن بی

مادی و آذر با همدیگر همچون آدمان جدی، جنگاوران و مردان  توان با پس دست رفع نمود.

د به داهی معظم در جواب آن همه یدانست چه گومیدان خیرخوش کردند. اُستروشنی نمی

را بشنود. وقت  یک قطار وعدهای خشک و خالیخواست از او ی هم نمیهایش و مادگفتنی

ها هم آدمان، هم حوادث، هم سیاست یک عده دولت ؛اش را خود جابجا خواهد گذاشتهمه

دانستند که آیا با برآرد. و مثل همین حاال آنها نمیترینش را روی آب میرا و از همه عاقالنه

 خرین دیدار آنی است.خورند یا که این آهم باز وامی

ن صورت گرفت. سومون خود را روی زمین خانه انداخت، یاش بسا وزنخیر و خوش در خانه

ست. وی آواز بلند نکرده یگرلرزید و میست مییهای شوهرش را به آغوش گرفته، بی اپای

خود را وانمود سازد و با اشک یاراده یریخت. به زن هونی اجازت نیست که سستاشک می

شوهر دوم او را راه بزرگ ابریشم گرفت. گمان  وادار نماید. یریزی خود مردش را به پریشان

است که گشته دهد، تنها فال نشان دهد که هست یا نه. تنها به روزهای نیک امید بستنش 
نگریستند. اوتسَر ممکن. فرزندان نیز به آذر چسپیده گرفتند و با چشمان امدادطلبانه به او می

اشان های حکمران خانهسر و سامانیکرد، به بید نشسته، به کمانش تیر جای میروی نم

شان را با نوازش صله گذشته کرده بود. سر همه ینداشت. آذر هم طوری کرد که دفعه ییپروا

ها در خانه فراوان بود. غیر از این او به سومون یک اش را به بر کشید. خوردنیکرد، زوجهمی

های طالی را تقدیم کرد. آن را هنگام خیر و معذور خود داهی به او بخشیده همیان پر تنگه

های خود بود و او گفته بود، که تا بازگشته آمدنش برای او کفایت خواهد کرد. آیا او به گفته

بار دیگر سر اوتسَر را صله کرد و با شتاب از اوتاو بیرون برآمد و آب دهان در  کرد؟باور می

 یاراده یرا به زور فرو بُرد. مرد حقیقی هونی در حضور زن و فرزندان سست کامش جمع شده
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وی یکجایه با اسک هفتاد سرباز را برای گسیل و پاسبانی کردن  کرد.خود را هرگز نمایان نمی

کاروان انتخاب نمودند. آنها جوانان چست و چاالک و قدرتمند بودند. کوچمنچیان سن و 

های قییدادند و به اینجیآنها نه به هر امر و فرمان گوش م سالشان کالن را نگرفتند.

 آنان تاب آوردن هم آسان نبود. یخونخوارانه

 

١٢. 

رفتند، گویا دود راه از نو زیر سم اشترانی که چنگ و خاک صحرا را به سماء برآورده پیش می

خود را الوانج داده و رفتند. بر دوش با وقار و سربلندی پیش می« نوردهای بیابانکشتی»کرد. 

های خود آنها آهنگ رفتار کل کاروانیان را مانیبا قدم رفتند.رفتند و مییدشت را پر کرده م

تابستان  سواران.به اسپ 1کردندنمودند و با چشمان سیه خود ناپسندانه چشم اَال میافاده می

شونده سوزانده خشک خشکهای آمدند، مثل سبزه و گیاهرفتند و میرا که می یآنهای یهمه
پارهریزه، کوهپایان و پرسنگ و سنگکرد. درخت، قریب که وجود نداشت. صحراهای بیمی

آمدند و کاروان را در ها، گاهی به هم نزدیک میمیان بیابان یهای قطار اندر قطار چون تسمه

شدند، که ر میبرآوردند، گاهی همچونان از هم دوهای تسبیح چیده میک قطار، مثل دانهی

  کنار.های بیداد که جوالن زنند در دشتها، خدا میدیگر به اسپ
 

 یپایان به اجران نموده و او با شوقمندی بیییآذر دوستش اسک را سردار قراوالن کاروان تع

رفت و گاه پیش خود شروع کرده بود. در تمام راه دور و دراز کاروان گاه پس می یوظیفه

های احتمالی گپ کرده، از حادثه-داد که با یکدیگر گپبه پاسبانان امکان نمیرانده، اسپ می

های ها در لباسِ از حیوانات وحشی ساخته شده با ریش و مویخبر مانند. هونره کاروان بی

آنها ساربانان خود  یرسیدند. در احاطهآور میسیاه سوخته، به چشم بسا دهشت-رسیده، سپ

کردند. اما تاجران امینتا و بلکر پنهانی نه یک بار و دو بار پشیمانی خود را ناراحت احساس می

 داشتند، که بیهوده با داهی اعظم آنها عهد و پیمان بستند.را به هم ابراز می
 

ضابطه شدن معنا نداشت. سفر دور و دراز اکنون شروع شده بود، همه عموماً گویم، حاال بی

دانست و علی قدر حال و توانایی خود خود را خوب می یفهیزور و توانا بودند، هر کدام وظ

ها شدند و در سر بلندترین تپهها پدیدار میچه خیل سواره-کرد. گاهگاهی از دور کیماجرا می

ها بودند، چه میشدند. آنها کهاما نزدیک نمی کردند.ستاده طرف کاروان نظاره مییراست ا

خواستند که به های دراز مسلح بسیار میباوقار با نیزه هایخواستند، معلوم نبود. کوچمنچی
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غالمانی که با هم با  کاروان نزدیک شوند، تا به حدی، که آواز یکدیکر را شنیده توانند.

شدند. آذر با دل ها از ترس با هم جفس میدیدن هون یها بسته شده بودند در اثناریسمان

« زیر سماء یامپراتور»زد طرف یگونه قدم م آزرده به یاد می آورد که خودش یک زمان چه

آمد. وی ممنوع گردانده مثل همین غالمان بیچاره و بینوا و از تحت دل به آنها رحمش می

کرد که غالمان را درست خوراک دهند. هر آنچه بود که پاسبانان آنها را بزنند و کوشش می

انی آن زمان روی زحمت غالمان قرار بات جهیتوانست برای آنها بکند، همین بود! ترتکه او می

داشت. و این درست بود، حتمی بود، هر قرار را هم، که اُستروشنی تغییر دادن خواهد، اما 

توانست. یک زمانی بات استوار گردیده، ساخت دولتی را دیگرگون کرده نمییچنین ترت

به دست آورد.  یخودش هم غالمی را از سر گذرانده بود و وضعیَت دیگرگون شد و او آزاد

خندد و آنها هم ماند باور بنمایند که روزی آفتاب به روی آنها هم میهمینش باقی می

 پرتابند.ارغمچین غالمی را از گردن خود می
 

است که عقب  یها بر گردن آنهاییجهان از جدای یک غم و غصهیگویند که چار در شرق می

اند. آذر، که در صف پیش است که در سفر یسانآن بر گردن آن ک یاند، تنها یک حصّهمانده

کردند. ها تله میتوانست. دل او را گرگکرد، با این فکر راضی شدن نمیکاروان حرکت می

خیره به خود کرد، حاال آنها را خیرهاش فکر میعایله و فرزندان در اُستروشن مانده یدرباره

هر کس که در این زمانه او را غم » ستند:یغم ننمود و باور داشت که آنها نیز بیتصور می

با فرزندان و اوتسَر خُردسال هم از  ولی سومون« ا آدم نیست، یا از این عالم نیست!ی نیست

گُبی  یداهی اعظم در صحرا یرفتند، گویا آنها در خرگاهِ تحفه کردهپیش چشمانش دور نمی

کند و آیا او را باز هم دیدن میسر ها میزنند. تقدیر با اوتسَر چهاند و همراهش قدم مینمانده

های ها که در باشگاهشده باشد؟ زندگی برای بچه یکان آسان نبود، مخصوصاً برای آن بچهمی

کردند، لیک این دختر و ها به آنان کمک میاند. هر چند که قبیلهپدر ماندهکوچمنچیان بی

ک اَوول به دیگرش یها از رشان. و صغیرهتافتند در نظتر میپسران و خودشان عزیزتر و نزدیک
به  یخالندند، تا که قُوتک خیمه به دیگر خیمه سر مییگشتند، از سرسان و سرگردان می

 یدانست که بعدِ به سفر برآمدن او مادی پسرَکش اوتسَر را به خانهآذر نمی دست آرند.

کرد که خود تصور می کرد. مادی بهخودش گرفته بود و با وی چون پسر خود مناسبت می

های عظیم اشتراک کرده، بسیار خوناوتسَر باید در آینده سرلشکر بزرگ شود، در لشکرکشی

افت، در گمان بود که با او یهای داهی خبر میها بریزد. و اگر اُستروشنی بعدها از این نیت

های هوندگریو بیدا یشد، زیرا او هرگز خونخوارشود و حتماً به آن فکر راضی نمی یهمرا

را چون یک « اوتسَر»پسندید. و حاال های دیگر نمیها را نسبت به تقدیر خلقها و قیصریان
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تا این دم، تقدیر آذر را دیگران  کرد.های دلش را آشکار نمیبینوا تصور کرده، الم یصغیره

ده، نمیحیات او در دست خودش است. وی به هیَجان آم یبعدهکردند. اکنون راه منحل می

دانست چه کند، کدام راه زندگی را انتخاب نماید. برایش معلوم گشت که قطعیّت و مردانگی 

ها نیز در کار بوده نه تنها در کار و عملیات، بلکه در حل معماهای فکری و خالصه کردن

بود، همین ک انسان دانشمند هم، اگر در جای او مییاست. و او همان طور عمل کرد که هر 
دادگی شد، بگذار همهات زندگی اهمیت نمیینمود. وی دست افشاند و به واقععمل میطور 

رفت و فرسنگکاروان شتاب نکرده پیش می اش با راه خود، بدون اشتراک او صورت بگیرد.

های های پُر چنگ و غبار ماالمال فریاد جرس در عقب ماندند. پشههای زیاد راه و بیراهه

ها از باالی سرشان پرواز کردند، گاهگاهی پرندهخود سرها را گرنگ می 1نگاسیگوناگون با غ

های خشک شده یکجایه با بوی ناخوش عرق بدن حیوانات گذشتند. بوی علف و گیاهکرده می

کردند، صداهای آخر خود را آغاز میرسید. ساربانان سرود حزین و بییک ذیل به مشام می

های دور شنیده میفریاد کردن پاسبانان هونی از دوری یکدیکر را یخری و با آواز گرفته

 شدند.
 

فروآوردند، کرد، غالمان بارهای شتران را میگیری اختیار میکه کاروان دم ییهادر آن جای

داد. دادند و بعد از اندکی دم گرفتن کاروان باز راهش را دوام میآنها را خوراک و آب می

حیات و معنا و  یکردند، که دربارهه ماندن وقت و ادار میک جای شخ شدیکرنگی و گویا در ی

ماهیت زندگی بیشتر فکر بکنی و آذر گویا همین حاال درک کرد که کوچمنچیان از کجا این 

سازند، قدر افسانه و روایت رنگین دارند و چه طور آنها با نقل کردن آنها چشم وقت را کور می

افکنی و نمایند. هر چند دهشتخود صحبت را گرم میهای مرغوب های شیرین و قصهبا نَقل

زندگی نیز جواب پیدا کردن  یبودن در خون آنها وجود داشت، به این جهت معما یاحساسات

 گردید.آمد که آن برای رسیدن به مقصد به دوش اوالدهای آینده نیز بار گران میالزم می

کرده  2فرشای زمانوی وسیع و نفیس مومهشم را به مثل راهیبود اگر راه بزرگ ابردرست نمی
ها. از آن راه بسیار آمدند آن راهکردیم. در واقع، هیج به عقل و تفکر راست نمیشده تصور می

« زیر سماء یامپراتور»رفتند. راه اساسی از پایتخت ها به چار طرف تقسیم شده میپیراهه

هایش از حدودهای سید. پیراههررفته می 3«کیبحر آدریات»های شروع شده، تا به ساحل

 
 مگس ینگاس: صدایغ 1
 فرش: با موم فرش شده )مانند سنگفرش(موم 2
 (: دریایی در شرق ایتالیا که به دریای مدیترانه پیوسته است. Adriaticدریای آدریاتیک ) 3
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راه بزرگ ابریشم  یپیوستند، که مرکز بی همتاو سغد گذشته، با مرو می 1یونان و باختر

بردند که در جهان نوع بهترینش محسوب هان به غرب آهن می یاز امپراتور شد.محسوب می

ند. ولی موادی بردگردید. نیکل، فلزات پرقیمت، دیگر مال و اشیاء رنگ داد شده نیز میمی

در بازگشت نیز تاجران  کرد.ها تنها چین استحصال میاساسی سودا ابریشم بود، که آن زمان

 آوردند.های گوناگون، دارووار، عطریات و سالح میمتاع
 

اسباب  ینغزکک جور کرده، ترنگ کشیده شده یها مثل تارهاراه بزرگ ابریشم در دهان

بردند، طرفش میقطار را دیده سوداگران حسد می-قطارهای داد. کاروانموسقی صدا می

موادِ بازارش تیز چه گونه  یتر بدانند که نرخ و نواشتافتند، تا نویدی بشنوند، از همه مهم

ها راهزن بسیار است؟ به هر دو طرف فرو آمده است؟ آیا در راهاست؟ آیا نرخ غالمان پست نه
 2کردند. طلبگارانیهای زیاد حرکت میگرین، بایهم توسط کاروانیان سیل موادهای گوناگو

آمدند. الزم بود، که شدند، تا رفت زیاد دچار میچیزی را چنگ زده، گرفتنی می 3وارکه نهنگ

های در گذرگاه های زیاد به خرج دهند.ها مبلغهمیشه هشیار باشند و برای نگهداری پاسبان

زیاد آب و خوراکی  یاً ضرور بود. ذخیرهمکان آمادگی جدی سربانان مخصوصتکله یصحرا

توانست که کاروان را با طوفان استقبال گری ریگ میم شاهیشد. اقلبرای حیوانات گرفته می

همین طور هم شد.  آورد.د و از این رو تاخیر کردن در راه خوف و خطر زیادی پیش میینما

فروآمد. اما کوچیدن ریگ ت میاز راستی، که شمال تندباد بسنده شده بود. غبار آسمان پس

یگرفت و پی پای شتران را مها را پخش کرده میک لحظه پیراههیهنوز دوام داشت، در 

کرد، سپس، کمی دم گرفته، از پوشاند. عادتاً کاروان از بیگاهی تا یک پاس شب حرکت می

ها پس های روز را درون خیمهرفت. ساعترفت و میصبح تا سر زدن هجوم گرما سخت می

کشیدند، فرسا سخت عذاب میطاقت یها و شتران از گرماکردند. غالمان، اسپسر می

 
و در « بَخل»میانه به صورت  یپارس( نام کهن شهری است که در Baxtrišباختر: در پارسی کهن باختریش ) 1

 ربطی به این نام ندارد. « غرب»به معنای « باختر»درآمده است. « بلخ»پارسی نو به صورت 
 طلبگار: طلبگر. طالب. خواهان. 2
در شرح حال  یشود. فردوسنهنگ در اصل نام همان جانوری است که در ایران امروزه بیشتر تمساح خوانده می 3

نم نه مرده نشان / به دست نهنگان مردم کُشان. پستاندار دریایی بزرگ معروف که ید: نه زو زنده بیوگیابومنصور م

خوانده « بال وال/»پیش در پارسی  ی( از گذشته تا سدهwhale: یسیشود )در انگلیشتر نهنگ گفته میامروزه ب
 شد. می
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ها را زیر مردند هم، چُقوری کنده، مردهخوابیدند، گویا که تمام مرده باشند. مینجنبیده می

 کردند.درآمدند، شتاب میخاک کرده، باز به راه می
 

افت. آذر بییمکان پایان میتکله یو حدود. صحرا حدماه سوم سفر ادامه داشت در آن راه بی

مکان دهشتبرآورد، که تکلهیکرد و خود خالصه ماختیار آن را با صحراهای گُبی مانند می

دار همسایگی داشت. اما این جا ریزههای سنگین و سنگآورتر است. در گُبی ریگ با تپه

ای وجود رسید، مورچه، حتّا پشهمیریگ. سوسماری به چشم ن یسراسر عبارت بود از صحرا

از آنها در تکله یتواند. هیج کدامنداشت، که کاروان گویا بی همراهی وی حرکت کرده نمی

خوردند. در ها راست به چشم میهای ریگ مثل تختهقبط توانستند.مکان زنده ماندن نمی

وجود نداشت. و کاروان به  زده( 1پرهای ریگ، حتّا چُقورکی )مثل نانروی آن نه این که توده

رسید، صداهای حیرتنهاد. و همین که پای کاروان به آن جای میروی آن پای میزور روی

نگیرنده و حتّا به صدا های آرامرسیدند: مانند فریاد، ناله و شیون، گریهآوری به گوش می

شدند. شان شخ میستاده، در جاییها و سازها. همه از ترس باز اموسقی حزین مانند به صوت

های برداشتند، آن آهنگگردیدند. همین که باز قدم میصوت و ساز و صداها خاموش می

دانست، همین که خر ها را خوب میها که آن جایشدند. سرور ساربانناخوش از نو بلند می

و « خوانندههای خوشریگ»ها کرد که اینرسید، همسفران را آگاه میسوار به آن جای می

وار آوازها رفت و آن موسقیش مییهیج گونه خطر در ذات خود ندارند. کاروان باز هم پ

  دادند.دیرگاه خاموش نشده، آه و ناله و شیون خویش را دوام می
 

مکان اولین هجوم به کاروان رخ داد. وقت سحر بود، همه را خواب شیرین زیر تکله یدر صحرا

شتر خلل 3افشان، فریاد جرس و خُرّاکهای بینیاسپ 2قفیر-کرده بود. آرامیِ تمام را فیرق

های اسپ بلند گردید که های ریگ روان داد و فریاد ناگهانی سوارهاز عقب تپه کردند.دار می

شان تا های نمدیدار بسته، کالهکردند. روی آنها با متاع سیاه تسمهاز هر سوی حرکت می

های دراز به و نیزه 4یرهای گردِ سر بازی داراندهباالی چشم کشیده شده بود. آنها با شمش

وران را پخش کرد. اسک با دقت حمله یها صداهای جنگی هونپاسبانان حمله آوردند. نعره

آنها را به نشان گرفته، تیر از کمان خالی کرد. تیر او راست به چشم اسپ سوار اولین رسید. 

 
 انینانوا یند. شانهزنیا طرح میر نان سوراخ یخم یکه با آن رو یپَر: قالبنان 1
 دن اسپیکش ینیب یرق: صدایفرقیف 2
 شتر یخُرّاک: صدا 3
 دارانده: دور سر چرخانده یگردِ سر باز 4
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فتاد و سوارش را پخش کرد. از عقب وی پشتش به زمین ااسپ بلند شیهه کشید و با تخته

اسپ و آدم به هم برخورد را تشکیل  یهای دیگر نشان تیر شدند و باالی هم افتاده، تودهاسپ

توانستند و پیچیدند و ازجای خیسته نمیکشیدند، به هم میست فریاد مییدادند که بی ا

گر در افتادگان را نیز هدف تیر ها دیدان قیامت درمانده بودند. همین طور، هونگویا در الی

رحمانه سر زده شدن دادند و بعد شمشیرها را لوچ کرده، به آنها در افتادند. بیقرار می

غارتگرانی را که به دست پاسبانان کوچمنچیان افتاده بودند، دیگران دیده، به هراس افتادند و 

که  -سوار اولین  اروان دور رفتند.انگیز رو به فرار آوردند و از کهای هولیبه صداها و لولوگو

تگ اسپ و آدمان خالص خورده، شمشیر به  ینهایت از توده ،ده بودیبا اسپش فرو غلت

دستش گرفت و به خود را حمایه کردن آماده شد. آذر و اسک بر سر او رفتند. اسک زه 

 گفت: د، ولی راهزن نقابش را از سرگرفته خندید و فریاد برآوردهیکمانش را ترنگ کش

 ؟! اه ،؟! دوتن ضد یک کساه د،پنداریشما باز خود را مرد می -

 :پیسخند کرد آذر

 کو؟  ،ایآوردهآخر، تو هم تن تنها به کاروان حمله نه -

  :ش آوردهیاو اعتراض پ

 .ا امکان ده، که من هم برومیجنگ و با یو شما هم بسیار بودید،  -

از قهر پیش چشمانش را  که برای آذر آشنا بود. زد،راهزن به لفظ ترکی کدام قومی گپ می

شد. اُستروشنی از اسپ جسته جزا نباید گذاشته میکی فرا گرفت. این گونه گستاخی بییتار

اسپش را به دست اَسَک بداد. شمشیرش را لوچ کرده، طرف راهزن قدم ماند.  یفرو آمد و جلو
هایش را نمایان کرده، با وخته، دندانرا به او د 1پَلَقشوی روی طبق برین و چشمان چَلَق

اولینش نشان داد که دشمن بسیار زور است. آذر  یبار به حمله گذشت. ضربهوحشت یصدا

بش ارزنده است. آنها یکی گرد دیگر چرخ مییهای او را رد و بدل کرده، آگاه شد که رقضربه

زدند و هیج کدام غالب شیر میبردند، با تمام نیرو شمدهنده به کار میهای فریبزدند، حرکت

شد. اُستروشنی خود را خسته احساس نموده، چشمانش را عرق شور زیر کرد، اما راهزن نمی

گرفت، گویا در خود خستگی کرد، جسته خود را عقب مییهمانا آرام نگرفته، حمله م

حظه آلود چشمان تنگ او را درک کرد و در یک لکرد. آذر بناگاه نگاه غضباحساس نمی

او را زده گرداند و با یک جهش به پیش دم شمشیرش را راست به سر و روی او  یضربه

اش رساند. وی خود را پس کشید و پایش لغژیده پشتناکی افتاد. آذر به او در افتاد و با موزه
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همسفر خود را دستگیری  یها غریو برداشتند، غلبهشمشیر او را زده از دستش افتاند. هون

 ت او را دیده داد و فغان برداشتند.یّدور مغلوب یهمراهان راهزن از باالی تپهنمودند. 

 :وی داد زد و آذر دم شمشیر را به گردن دشمنش خالند

 بکش مرا!  -

 :اَسَک فریاد کرد
 گیریم!او را اسیر می -

اُستروشنی به کشتن شتاب نکرد. وی چنین رقیب  و از شادی روی زین به رقص در آمد.

را از این پیش ندیده بود، از این رو دلش راه نداد، که کار او را تمام کند و حتّا نهانی پرزور 

ت تن یّبه مغلوب ینسبت به وی احترام احساس نمود. حتّا بی سالح دو قدم دورتر از مرگ و

آذر شمشیرش را برداشت و از نزد راهزن  دانست.داد و مرگ را از اسیر شدن افضل مینمی

 او گفت: و به دور شد

ان نمی ینشو! این چیزها را برای خرده حل کردن دندان شما 1برو! و دیگر به کاروان ما چَقّه -

 گذرد.

غارتگر آهسته خیست، شمشیرش را از روی ریگ برداشت، طرف اُستروشنی دیرگاه نظر کرد 

 و غیرچشمداشت گفت:

 کند. یخواهی عمر آدم را دراز متو هزارسال خواهی زیست! مردی و نیک -

 لنگیده، به شمشیرش تکیه آورده، به طرف آدمانش رفت.وی لنگیده

 :اَسَک غرغر کرد 

 شد.چه خیل غالم خوبی می .بیهوده رهایش کردی -

آذر به او پاسخی نداد. وی خیلی خسته گردیده بود، از این نبرد ناگهانی و دیرکشال یافته، 

ان اَمینتا یونانی اظره کرده یگان چیز بگوید.خواست با دوستش حاال بحث و منغیر از این نمی

مان نبودند که برای یو بَلَکر به یکدیگر نگاه کردند و برابر نفس راست نمودند. حاال آنها پش

ک آنها بدون یاند. باور حاصل شد، که تا آدریاتکرده 2پاسبان کاروان این کوچمنچیان را کرا

های گردن آخرش را شروع کرد. زنگولهسرود بیها از نو سردار ساربان تلفات خواهند رسید.

، که «های بیابانگردکشتی» –ها قطار شده از دو طرف اشتران شتران باز صدا دادند و هون

های روی ریگ شد، اما جسد راهزنکاروان از آن جای دور می زدند، گذشتند.یک رقم قدم می

 شان به بدبختی مواجه شده بود.د، حملهخوابیدند، این دفعه بخت از آنها برگشته بوافتاده می
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های رسند، از تپهیدیدند که اشتران کاروان از دور خیلی خُرد به چشم مهمراهان آنها می

مکان، که بارها شاهد تکله یصحرا های خود را جمع کرده گیرند.ریگ فرو آمدند، تا که مرده

زاران به آسمان کبود گزرد ری چنین ماجراها گردیده است، به سکوت رفته بود و با چشمان

 نگریست.می

 

١٣. 

کردند. گذشت، با گوناگونی خود کسی را خرسند نمیهایی که راه کاروان از آنها میزمین

ریزه زاران را صحراهای پر شغل و سنگماندند. ریگتاثیر را میهای اثرهای رَسّامی کممنظره

های نسترن، ذکر و زالل خودنمایی میتهها و طالهای سیر خرسنگ با بکردند، کوهعوض می

تابستان  گردید.های روان را دیدن میسر میها و آببرگهجای سبزه و سه-نمودند، تنها جای

ها سرد گردیده، امکان بیشتر وقت را در شدند. شبتر میرسید. روزها تا رفت کوتاهبه آخر می

شدند، آذر همان اندازه یانه نزدیک میآمد. هر قدر که به آسیای مراه گذراندن به وجود می
نمود، اما او را اکنون واقعیت اشغال می یرفت. جای تصورات پیشترهشتر به فکر فرو مییب

پیچاند. مهر وطن تا رفت بیشتر او را به های به قریبی رخ داده، دود او را به فلک میحادثه

ب و آتش گذاشته، از دود زهرآگین کشید. وی آماده بود که خود را بار دیگر میان آخود می

ها نفس کشد، از نو وزن و ضربه پُتک و بالغه را احساس نماید که توسط آنها آهن و انگِشت

کرد، روی سندان نهاده، به آنها شکل و نمودهای موافق میفوالد را گداخته، سالح تیار می

این که در کشورهای داد. از اَفتش، در وطن خود هنرمند عادی شدن بهتر است نسبت به 

ان معظم را ادا بکنی و هر روز خود را زیر خطر احساس نمایی. یک چیز او یبیگانه خدمت داه

درآمد. وی خُردتَرَک، که هر شب به خوابش می« اوتسَر»گذاشت. آن هم باشد را آرام نمی

 یلهجه آورد ، که بادست سوی پدر دراز کرده، اولین سخنان را هر خیل کرده، به زبان می

پدرش، به زبان سغدی. از این رو، آذر خود را در نزد  یداد، نه به زبان مادرها صدا میهون

تواند. او را تامین کرده نمی یپنداشت، به فرزند حیات بخشده و لیکن آیندهکار میپسر گنه

ستروشن وی حاال چنین قرار داد که کله خویش را با هر گونه فکرها بند نکرده، سر راهش به اُ

 ها پیشکش خواهد کرد.داند که حیات و امر تقدیر چهمی ید، در راه بازگشت باز کیبدرآ

به سر فرو آورده، فکرهای گوناگون را از خود دور کرد، اسپش را تازیانه زده، خود  یآذر مُشت

شهرهای ملک، یارکند و بلخ،  راند.را به پیش کاروان رساند که آن جا رفیقش اسک اسپ می

ار جهت به هم مانند بودند و برای آشنایی یه با چیزی شهرور نبودند، عقب ماندند. آنها از بسک

های دشت و بیابان برای های شایان دقت آنها وقت نداشتند. خطر از راهپیدا کردن با جای

ها، در گشت و فراز تپهکرد، ضرور بود که در هر سر قدم، در هر خمکاروان هنوز هم تهدید می
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اری را از دست ندهند، زیرا در هر کدامی از چنین یهای کالن، هوشیان هر تله و بون سایهپا

آنها به  های رایگان امکان داشت.گریها، پناه بردنِ دزدان و غارتگران، دوستداران بایجای

شدند. اکنون به آن سرزمین رسیده، تاجران خود را در نزدیک می یران اشکانیهای ازمین

نهایت کالن رسانده شم به این کشورها نفع بییپنداشتند. راه بزرگ ابرخطری میآغوش بی

های این هایی را که از پهنایفرمان داده بود کاروان« دوم 1اُرُد»، یران اشکانیبود و شاه ا
مخصوص  یاشکان یهای سوارهگذرند، خیلی و خیلی احتیاط بکنند. گروهمملکت عظیم می

کردند و هنگام از سرحدهایشان خارج ده، کاروانیان را استقبال میبه سرحدهای خود برآم

 نمود.گردیدن آنها گسیل می
 

ها در پیش باز دو روز راه مانده بود. همین که ساربان یران اشکانیتا رسیدن این کاروان به ا

نده ک جای قرار دارند. آنها بعد پراکیسواران را دیدند، زود فهمیدند که آنها در گروه اسپ

ها خیلی زیاد بودند ا طرف کاروان روانه شدند. سوارهیشده، به خود شکل کمانک را گرفته، گو

افگن هونیان با سر و رسانید. جنگاوران دهشتو زد و خورد با آنها به تلفات کالن آورده می

 یصداهای وحشیانه از دو طرف کاروان پیش در آمدند و برای نبرد با دشمنان نامعلوم آمادگ

کرده، دیرگاه به آن آدمان، که طور  2سرور کاروانیان، دست به جبین لَپَر گرفتند.

 غیرچشمداشت سد راه شدنی اند، نگریست و بعد گفت:

 ها هستند.به نظرم، آنها کَنگوی -

ها به آسیای میانه تاجران اَمینتا و بلکر از شنیدن این گپ گویا به نالش درآمدند. کنگوی

کاری و افراط یمده، مردم زیادی بودند. آنها قادر بودند به بسیار پستهمچون کوچمنچی درآ

مندی داشتند. زیاده از این، آنها به کم عالقه« زیر سماء یامپراتور»دست بزنند و به 

شدند. اعتنایی خود را فهماندنی میکردند و با خود همین بیحکمداران چینایی خودنمایی می

کردند. آنها به چَن آمده را در هر جایی که توانند غارت می-های از چَنها کاروانکنگوی

آوردند و از این سر اطاعت فرود می یزردشت 3کردند، که به پنتئونخدای فَردو اطاعت می
فایده شماریده ها بیوگوی کردن با کَنگویجهت به سغدیان نزدیکی داشتند. مسالمت گفت

تسلیم کناندن هم امکان نداشت. آنها از جهت  شد، مثل آن که آنها را با نیروی عظیممی

 :حساب و بسیار جَنگَره هم بودند. آذر به فکر رفته پرسیدمقدار نیز بی

 ها؟کنگوی -

 
 اشکانی در متن آراد: همان اُرُد اشک پنجم 1
 بانهیلَپَر: سا 2
 خدایی، گروه خدایان(، همهpantheonان: پنتئون )یدر متن پنت 3
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که چینیان آن را اشغال  یوی به خاطر آورد که چه سان آنها به کمک دولت دَوَن آمدند، وقت 

ایرشی جنگ  یها ایستاده، در قلعهکردنی بودند و چه طور اُستروشنی پهلو به پهلوی کَنگوی

 کند. کرده بود. عجب نه، حاال در بین آنها یگان شناس خود را پیدا می

 :آذرفرمان داد

جنگ کنم که به گپ در آرم. شاید، که بییروم و کوشش مد! من طرف آنها مییباز ایست -

 مسئله را فیصله سازیم.

  و گفت: ک از صف بیرون شدسَاَ -

 !من با تو -

 :آذر رفیقش را بازداشتنی شد

 .رومالزم نه، تنها می -

  .روممن همراهت می -
 

دو سواره به یک  پس او روانه شد.یکروی نمود اسک و به راضی نشدن وی نگاه نکرده، پس

ها رسیدند، که کاروان را به طور کمانک پیچانده گرفتنی بودند. کم زودی نزدیک کنگوی

را گره بندند. به مقابل آذر سه سواره کنده شده، برآمد و در نشیب تپه مانده بود که آنها حلقه 

سالح به هم نزدیک شدند. اُستروشنی دست راستش را باال برداشت تا فهماند که بی ایستادند.

به یکدیگر نگاه کرده، باز هم  ها نیز همین طور کردند.ت بدی ندارد. کنگوییّآمده است و ن

های برنجی داشتند، شمشیر، نیزه و های چرمی و جوشنها لباستر شدند. کَنگوینزدیک

گون، ریش و بروت های پهن و گندمکمان برداشته بودند. تیرهایشان هم بسیار بود. روی

اختیار تبسم کرد، حال آن که آنها آذر بی داشتند آنها. 1نماآلوس یچندتاری و چشمان اندک

ها شناس تافت به او، که قاوونچی نام داشت. ز سوارههنوز سخنی رد و بدل نکرده بودند. یکی ا

توام بود. آذر در ایرشی، هنگام محاربه با چینیان  2اشو نام او از وقت تولد شدنش با نام دیه

 یبه وی نه یک بار و دو بار کمک رسانده، از کمان دورزن، که خودش از تخته و تسمه

ود. قاوونچی آن وقت گفته بود که با اُستروشنی فوالدی ساخته بود، تیر پراندن را یاد داده ب

 
خشم.  یستن از رویچشم نگر یآلوس: به گوشهل باشد. چشمین. آن که چشمش به کنار مایآلوس: کژب 1

 ل. چشماغول. چشم غره. چشم زهرهیچشماغ
 زاریعنی اهل خربزه« قاوونچی»است. « خربزه»ای به ترکی ازبکی به معن« قاوون»دیه: ده. روستا.  2
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برادران همخون برین با هم قرین خواهند شد. آذر به زبان سغدی شناس دیرین خود را 

 :شادباش گفت

 شاد باش، قاوونچی!  -

ای افکند. چندین تابستان گذشته است از آخرین قاوونچی به طرف اُستروشنی نگاه ناباورانه

تن، همان آذر آرام و اندیشمند به طور بود شناختن این سرباز رویینواخوری آنها و دشوار 
 :ها لباس در بر کرده است. او با تحیّر مد کشیدهونی

از چه تو تا  !نخاد، که این تو باشی، برادرم؟ آخر، تو را چینیان سر گرفته بودند کو! ای..  ای -

 ای؟حال زنده

 و گفت: آذر خندید

 د. ولی مرده یا زنده، به هر حال از دیدن تو شادم.دانم. همین طور شنمی -

تپ زد، ر را به آغوش گرفتند. قاوونچی دست به کتف آذر تپگآنها به هم نزدیک شده، یکدی

 بیند.بنمود، گویا هیج باور نداشت که رفیق دیرینش را می 1دست کرده تَعافرویش را دست

؟ و چرا همراه یاتو این قدر سال در کجا بودهای، اُستروشنی. من هم شادم که تو زنده مانده -

 کاروانی؟

 کنیم.هایم دور و دراز، کاروان از خودی است و ما آن را مشایعت میقصه -

 :وست. کَنگوی امر دادیها به همدیگر نگریستند. باز چند سواره به آنها آمده پکنگوی

 حلقه را رها کنید، اینها از آن خودی. -

چون دیدند که کوچمنچیان از کاروان دور شدند، نفس راست کردند.  ،و بَلَکر اَمینتا ،هاونانیی

 :اَمینتا سر جنباند

وی نه تنها مال و اموال ما را نجات داد، بلکه سرمان را ! خدایان به ما رساندند این آذر را -

 !هم

با  ،ی بودتوانست که این چه مالقات ناگهاندر این میان قاوونچی هیج به خود باور کرده نمی

 :دست اشاره نمود

، دوستی یاند؟ همین که از خانه چار قدم دورتر رفتحد و کنارکه گفته، که صحراهای ما بی -

 .من حد و کنار ندارد یکنی. شادمانجانی خود را پیدا می

 :آذر یادآور شد

 تو کاروان را از دست دادی! به این حکمدار تو چه خواهد گفت؟ 2ی!ا ،ای مان - 

 
 تَعاف: تعجب 1
 ! باشد!ی: ای، مان! ایا 2
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 و گفت: نچی با تواضع قامت راست گرفتقاوو

اینک، دو سال است که حکمدار خودم هستم. از کسی ترس و بیم ندارم، بر عکس، همه از  -

 خواهند که دل مرا نرم سازند. ترسند و میمن می

 :وگوی مغرورانه را یک سوی گذاشت و به التجا درآمدبعد قاوونچی موضوع گفت

ه شمایان شتاب دارید. ولی هولی من از این جا سه روزه راه فهمم کبرادرم، من خود می -

 گذری؟د در آمده، مییتوانم که تو را مهمان نکرده، جواب دهم؟ شااست. چه طور می

 :آذر خندیده، او را دوباره به آغوش کشید

ات دهم، حتماً خانهخواهم. واقعاً هم ما شتاب داریم. در بازگشت به تو وعده میعذر می -

 گذریم.آمده میدر

 ش شده پرسید:یرسپس، دلش ریش

 اُستروشن؟ ،آن جا چه حال دارد -

 قاوونچی کتف در هم کشید.

کنند؟ شما کوچمنچیان نیستید، مقیمی آن جا آرامی است. و با آنها چه کاری هم می -

شوید، نیت جنگیدن ندارید. من این طور آرام کنید، با سودا مشغول مینشینید. کار می

 شدم.توانستم، ضیق میستن نمینش

 هستم، برادر جان! یام، من نیز مثل تو کوچمنچمن هم از زندگی آرام و آسوده دور شده -

اینها هونی؟ وحشیان تیار! از گوشت آدم هم  -شود که، بینم، از همراهانت معلوم میمی -

 کنند.استعمال می

 و گفت: آذر به اسک اشاره کرد با قطعیّت

-صفتما گاهی وحشی یتواند برای تو هم دوست خوب شود. همهمن است، می وی دوست -

 سازی؟کار میشویم. چه طور تو ما را این طور گنهم، گاهی باز آدم مییا

 :قاوونچی رضامندانه سر جنباند

بعد یکدیگر را فراموش خواهم که منگویی، برادرم. خوب، سالمت باش! بسیار میراست می -

 نسازیم.

 میدوارم! ا -

کاروان از نو  ر و خوش کردند.یآنها باز به همدیگر نزدیک شدند و برادروار بغل کُشاده خ

دید یکه را می یسواره یحرکتش را دوام داد. آذر هنوز هم به عقب نظر کرده، دیرگاه جثه

 نمود.که هنوز هم دست باال کرده، خیر و خوش می
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آدم، که با اَفت و اندام و رنگ و پوست و اجداد  1ب و زیچیحساهای بیشهر مرو با کاروان

های شهر پر غلغله و روز و رسته خود از همدیگر تفاوت داشتند، آذر را در حیرت گذاشت.

وگذار، از چه بود و ماندند. همه مشغول سودا، گفتوآیی زنبوران عسل را میپرپر آدم، رفت

وگویشان. ولی داد در گفتهای گوناگون صدا میها و شیوهزدند، زبانچه شد عالم گپ می

کرد. خود احساس می یزدند. او حاال خود را گویا در خانهبیشتر به زبان مادری آذر گپ می

نمانده بود برای رفتن به شهرهای دیگر از طریق راه  یچون به مرو رسیدند، گویا دیگر حاجت

چیز را بفروشند و بهترین مال و اشیاء را توانستند در این شهر همه بزرگ ابریشم. آنها می
دادند. اما اگر خریدنی شوند، نرخ د بگیرند. ولی وقت فروش، نیمِ ارزشِ مال و اشیاء را مییخر

خواستند تا آن شهرهایی بروند که مال و اموالبرداشتند. از این رو، تاجران میرا به سماء می

 یفروشی، از اَفتش سرحدبازار غالم ند.شان خریداران حقیقی و نرخ دلخواه داشته باش

مرد و زنِ سن و  –توانستند از آن جا غالم کرد و مینداشت. وی میدان عظیمی را تشکیل می

اش گوناگون را برای ادای کارهای گوناگون بفروشند و بخرند. برآمد اجتماعی ،سالش گوناگون

بحث و تالش، صدای قَسَرّاس زناندن داشت. داد و فریاد،  یبه این بازار در آمدن خود مشکالت

گرفت و آذر از آن جا شد، چنگ و غبار زهرآلودکننده بینی و راه نفس را میتازیانه بلند می

برآمده نفس تازه کشید و خود را آسوده حس کرد و بار دیگر به حاال غالمانی که در آن جای 

و از این قضیه خوب خبر آمد. ازبان خرید و فروش داشتند، رحمش میبه مثل حیوان بی

گشت و امروز به پایش غل و آنی که دیروز آزاد و سربلند می یداشت، ولی مشکل است برا

ماند، وارد شدند. ان اَمینتا و بَلَکر به آن محشرگاه، که بحر پرطغیان را مییونانی زنجیر زدند.

غالمان را نغزکک  بعضی چیزها را به فروش رسانیدند، بعضی چیزها خریدند. آنها قسم زیاد

برآمدند، زیرا ها قریب، که از میدان بازار بیرون نمیده برگشتند. هونیپول کردند و با طبعِ بال
نظارت کاروان آنها در همان جای قرار داشت. در شهر هم کم بودند کسانی که به چیزِ بی

 آمد.کردن الزم می خوابیده چشم ااَل نکنند، از این رو، به مال و اموال چهارچشمه شده نظاره

داشتند، دزدان نه چندان رغبت نگاه کردن داشتند. ها زیر نظارت نگاه میهر جایی که هون

به سرقت بردن  یاداد که از دست آنان لقمهبار هونیان برایشان از آن شهادت مینمود دهشت

 
 .ی: انبوهیچیز 1



  بخش دوم: گالدیاتور
 

249 

سا ناجور احساس پر آدم مرو خود را ب 1سر و نوگها نیز در آن بازار بیخود هونی آسان نیست.

اند، به بازار که در حد و کناریِ صحرا و بیابان عادت کردهکردند. آنها که به آرامی و بیمی

کردند، باز کی به صبرانه و با نفرت نظر میماند، بیحساب را میمورچگانِ بی ینظرشان خانه

 کشیدند.قراری انتظاری میراه در آمدن کاروان را با بی
 

شورش غالمان به اوج اعالیش « زیر سماء یامپراتور»افت. در یخبر  یاد تازهیز نودر مرو آذر ا

بلند خیست،  2های به سر آدمان آمده، از آن که آب دریای خواَنخیرسیده است. به بدبختی

پایتخت چن همه جای را شُسته رُفته است، باز حرکت دهقانان قَشّاق و بینوا ضم شده است.

اند. به سرِ تخت را سر از تن جدا کرده 3مَنن در آمده است. امپراتور وَنعنه به دست شورشگرا

مشهور بود و او بر ضد گروه 5اودیبر آمده است که با نام گوآن 4«خِن یسالله» ینماینده
اش به گرفتن عنوان ای فرستاده است و با عملیات عاقالنهسُرخان لشکر قیرکنندههای ابرو

مَن را امپراتور وَن یهای آویزان و پر آژنگ و پژمردهیده است.آذر رخسارهامپراتور سزاوار گرد

کرد. وی بار دیگر به کار خود ایستاده تماشا می یخانهبه یاد آورده ، که مسابقه را در سالم

بردارد و به همان های بلند حکمداری میرفتار تن داده است، که آدم را دمی به قلهتقدیر کج

-از نظر آدمیّت گویم، دل آذر به داهی ابرو سُرخان فن سازد.به زمین یکسان می آسانی گرفته

چون نهایَت کار فَن سوزد. آخر اتفاق افتاد، او هم در دست وی نبرد کرده است.چون می

در  غالبیّت به دست آورده است که نه به خودش و نه به طرفداران او هیج چیزی نداده است.

 6های شهر بر آمده گشت و گذار کردن سرلشکر سورِنمه روز به کوچیه یمرو واقعه برجسته

 ،دانستند. وی قامت بلند، زیبابود که مردم او را همچون نماینده اعتمادناک شاه آراد دوم می

 ،مرغیان در قالب ریخته باشند یکنندهچشم را خیره یِکنی که او را از فلز رنگخیال می

افت، وی عادی بود و یزادگان حساب مید. با این که او از اشرافناپذیر بومنش و مغلوببزرگ

کرد. غمخواریِ از همه مهمِ سرلشکر جاری ک خیل مناسبت مییباشندگان شهر  یبا همه

 
 انیپایسر و آغاز. بیسر و نوگ: بیب 1
 ( Yangtzeرود بزرگ چین یانگ تسه ) ی: شکل روسیخواَنخ 2
 Wang Mang( در انگلیسی د.م. ٢٣پ.د.م مرگ:  ۴۵ن )زاده: حدود یخ یمَن: امپراتور سلسله-وَن 3
«( نو»)در چینی به معنای « خین» یهان را برانداخت و امپراتوری تازه یمن سلسلهمنگ یا ونونگ Xinن: یخ 4

 را پی افکند. اما پس از مرگش دوباره امپراتوری هان از سر گرفته شد. 
 Guangwuسی یر انگلد.م.( د ۵٧پ.د.م.، مرگ:  ۵هان )زاده:  یاودی: امپراتور سلسله-گوآن 5
است که از خاندان اشکانی « رُستَهم سورِن پَهلَو»سورن: در متن سورین. منظور ایران اسپهبد زمان اشکانیان  6

 ( خوانده شده است.Surenaهای رومیان به نام سورنا )سورن بود و در نوشته
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کردن ترتیبات در شهر مرو بود: هیج کدامی از هزاران اهل سودا، که فراوانی شهر را تامین 

دار گردد. عرض و شکایت ا کارشان خللیو  کردند، نباید یگان خیل تضییق بینندمی

گرفت و خود همان لحظه قرار قبول کرده میها صورت میراستاراست در قد کوچه و رسته

 گردید.ف نمییها تحرا از روی حقیقت، منافع هیج کدامی از طرفیشد، چون قاعده و 

 

کر جایگیر شده بود. لَمینتا و بَباری سورِن به میدان بازار وارد شد که آن جای کاروان یونانیان اَ

از اسپ فرو آمده، درون بناها قدم زد، دید که آدمان چه گونه جایگیر شدند و مال و اموال

شان به چه نوع یشان در چه حالت تخت زده شده است. از تاجران پرسان کرد که وضع سودا

 یانات تهیه شدهدهد و او را سر و لباسِ از پوستِ حیواست و آیا کسی شما را رنج نمی

که در پهلویش قرار داشت و از ساکنان صحرای  ،او به آذر کوچمنچیان در حیرت گذاشت.

 :نظر افکنده پرسید ،اطراف تفاوت نداشت
 ها؟هونی - 

 :معقول کرد گپ او را

  .هاهونی -

 :سرلشکر معقول دانست

ابریشم کشیده شوند، های گوناگون بیشتر به راه بزرگ این بسیار خوب، هر قدر، که خلق -

 ما همان قدر خوب خواهد شد. یبرای همه

 .ها همیشه با ما دشمنی داشتندبلی. اما هونی -

  :گفت از اهل رکاب سورن

 ؟کدامی -

 وی در جواب تنها لبخند کرد.

 م.یابینی، دانا شدهیک وقت ما نیز عیناَ همین خیل بودیم. اما حاال، چنانک می -

مالقات با  امر کرد که به این کاروان دقت مخصوص بدهند. 1داد و رَهارَهوی سیر خود را دوام 

سرلشکر سورِن تمام عمر در خاطر آذر ماند و بار دیگر، پس از بیست سال در خاطرات او 
ناپذیر روم در تکرار یافت، وقتی که در تمام عالم خبر شکست سخت خوردن لژیون مغلوب

سورن نه تنها تار و مار کرد آنها را، حتّا سرفرمانده آنها پهن گردید.  یران اشکانینبرد با ا

 
 رَهارَه: در راه )رَه + ا + رَه. مانند گرماگرم( 1
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 یرا اسیر گرفت، سرش را از تن جدا کرده، چون غنیمت به دست آمده 1«مارک کراس»

کشید، باز هم ریگ کاروان را به کام خود می فرستاد.« اُرُد دوم» یران اشکانیجنگی به شاه ا

یشتر مالشان را تاجران در مرو به سودا زدند و ولی اکنون مسافه خیلی کم مانده بود. قسم ب

روم طالبگار زیادی داشت.  یبردند که آن در امپراتورمی یحاال با خود تنها ابریشم چینای

خدمت کاروان در راه، غالمان هم کم باقی مانده بودند، فروش آنها در یونان  یبرای ادا

 برایشان نفع بیشتری داشت.

 

کشیدند، که برای آنها ها نیز آزادانه نفس میکردند، هونیزاد حس میسربازان خود را نسبتاً آ

پر از سراب رسیده  یهاکاروان به سرحد سرزمین در مروِ سیرآدم و پُرمَغَل خیلی دشوار بود.

های باغ دادند.انگیز، که در فضاها رخ میهای حیرتنگریست به منظرهبود. آذر متحیرانه می

های نمودند. شاخهجات خود دقت را جلب میدا شدن گرفتند، و با میوهو درخت پی 2پر از دال
های آنها را به جنبش میپر بار آنها تا به زمین خم شده بودند. شمالک فارَم شاخچه و برگ

افتیدند. عجیب این بود که حتّا آواز به زمین کالن سرخ به زمین می-های کالنبیآورد و س

کبود خود دقت بیننده را به آمد و با آب کبگاهی کولی پیش می شد.افتادن آنها شنیده می

گشت، حالوت میرونی، که از آن به اطراف پهن مییکشید و سَلقینی و سَخود می یسو

های نازک آنها کردند و در روی موجاحاطه می 3زارانشیها را قَمهای کولبخشید. ساحل

ها، بین کوه و تلشد از کوهیا رودی جاری می و مرغکان هر رنگه و گل آب زیبا شنا داشتند.

زده، هزار پاره شده و  5های عظیم با شستزده، آبش به خرسنگ 4ها را سوراخ کرده و شُوّاس

حاصل نموده، کوه و دره را  6های آب، تیر و کمانباز با هم یکجا گشته، گاهی از جهش قطره

مُصفّای رود، دخترکان کوزه بر دوش آب میهای نمود. از این گونه آبن مییّبا نور خود مُز

ها گاهگاه سراب پیمودند.رمنده و طاووس و تذرو خرامیده، راهِ خانه می یگرفتند، چون آهو

 
( رومی. سرکنسول سوریه در جمهوری روم. نبرد Marcus Licinius Crassusس کراسوس )مارک کراس: مارکو 1

پ.د.م در آسیای کهتر یا آناتولی روی داد. کارای امروزه در ترکیه قرار  ۵٣( در سال Battle of Carrhaeکارای )
 شود.( خوانده میHarranدارد و حرّان )

 د. دال و درخت: دار و درختیدار = درخت سپیدرخت. مانند سپ یبه معنا« دار»دال: همان  2
 شکریمانند ن یایش: رُستنیقَم 3
 ا و رودیدر یشُوّاس: صدا 4
 شست: سرعت 5
 ن کمانیروکمان: رنگیت 6
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های بیآمدند. ولی آنها در آن جا یکرنگ بودند و گاهی کوهدر صحراهای گُبی نیز پدید می

زده، مثل دود  1دیدند که لَپّسا میها همان ریگ را هونییگشتند و گل و گیاهی نمایان می

ها کردند. اما این جا رنگست به جنبش در آمده، گاهی موج حاصل مییازرد سبک بی

های کردند که آنها منظرهیپرست به خود تصور مدیگر داشتند و رهگذرهای خرافات 2شهامت

د و سرلشکران ناترس بینند که این تنها به سربازان شهیهای ارم سماوی را میآسا و باغجنت
 گردد.میسر می

 

کردند و آنها را های گوناگون کار و زندگی میدر اطراف و اکناف، کشورهای گوناگون، خلق

آمد. به وجود نمی یبه هم پیوسته بودند. در مناسبت بین یکدیگر مشکالت یانیهای ناعَرشته

های مهندسان و معماران و ی. ایجادکار3عالم بود یونان در آن زمان مرکز تمدن و فلسفهی

گرداند. آذر، که به یونانی یک نوع گپ زده میتراشان این مملکت همه را مفتون میهیکل

وگو کرده، جایی الزم آید، که دم گیرند، برای خود بسیار گپتوانست، با ساکنان محالت گفت

آورد. آذر به حیرت میحد وحدود آن گونگی جهان و بیگرفت. او را گونههای نو را دانسته می

جهت به « زیر سماء یامپراتور»گران و همان سرلشکران کرد که زورآزمایی اشغالفکر می

ناپذیر آور است، زیرا آنها هر چند بزرگ و مغلوبخود تابع نمودن جهان خود یک چیز خنده
ک در یرزاران و صحراها چون یک دود باآخر، بیشههای بیباشند هم، در بین این همه کوه

ا به یدانست که به خداهای خود شکرانه پیش آرَد و شوند. و او نمیشبِ تار نیست و نابود می

اند در جهان گردش کند، همه چیز را از آنها در مناظره پردازد که آنها به شمال امکان داده

ماند و  ی بیابان. وی در کجا و چه طور باز«خارهاکلوله»ک جا به دیگر جا روفته ببرد، مثل ی

گیرد. این گونه فراغت برای فرزند حضرت آدم، به خصوص در نهایَت وی آرام و قرار هم می

 خیلی ضرور است. 4آوان کماالت
 

١۵. 

 
 لَپّس زدن: مانند موج حرکت کردن 1
 شهامت: فرمانروایی 2
نشر هان بوده اما تنها مرکز ج در فلسفهنشر دوم پ.د.م. یکی از مرکزهای  یشکی نیست که یونان در سده 3

از یونان وجود داشته  ترفلسفه و به ویژه تمدن جهان نبوده است. تمدن در آسیا )هند، چین، ایران( بسیار پیش

 است. 
 یپس از پنجاه سالگ یهادوران کمال. سال یعنیاوان کماالت:  4



  بخش دوم: گالدیاتور
 

253 

انسان آن چنان آفریده شده است که تصورات وی نه همه وقت با حیات واقعی و حالت اشیاها 

لکتی که مدنیّت و فرهنگش به کرد، ممکاروان در خاک روم قدیم حرکت می کند.موافقت می

ها داشتند. آذر با حس کنجکاوی به عالی رسیده بود و مردمش عجب اعجازکاری یدرجه

دیه  یهیآورد که در همساهای یونانیان را به یادش میکرد. وی قصهاطرافش نظر می

جالبی  کردند. وی در این کشور سابق زادگاه آنان یگان چیز نوزادگاهش اُستروشن زندگی می

کردند و اوالد پنجم ساکنان یونانی در حدودهای سغدیان زندگی می یاَلّکَ پیدا کرده نتوانست.

گل شکفته است، که -کردند که یونان کشور سبز و خرّم و گلدور از یونان به خود تصور می

فته، ها باطبیعت سخاوتمند آن افسانه یگل و ریحان فرا گرفته است. درباره یآن را سراسر بو

کرد که روزی به زمین کردند و هری ونانی که در سغد اقامت داشت، آرزو میداستان می

های آفتاب سوخته و سنگآذر در اطراف خود زمین ها زند.پدرانشان رَوَد و خاک آن را بوسه

های از ها و خرسنگها افتاده و ریخته، شاخههای بی گُل و گیاه با مرور سالو کوه 1چیل

دید. برای دهقانان هم کشت و کفیده خوابیده را میوزانه و سردی شبانگاهان کفیدهگرمی ر

تر به نظرش میجهت نظر به دهقانان سغد سخت یکار آنجا چندان آسان نبود، بلکه از بسیار

کردند، تازه کرده کشت و کار می ییجا های هرهای زمین که از سنگرسید. همان پارچه

شد. اُستروشنی فهمید تر هرگز تامین کرده نمیکالن یعایله که با آن دادند،حاصل اندکی می

ا در یطالرنگ و  2سورِ یها از چه این قدر با هوس از پی به دست آوردن پوست بَرهکه یونانی

های بهتری، سالح در دست هزاران هزار فرسخ راه را طی کرده، از زادگاه یلقمه یوجوجست

بای و  یگمان آرزوتوانست، بیشان خورانده و پوشانده میرا که زمینخود دور افتادند. آنها 
ها خواهش زنده ماندن و از بین نرفتن در طول عصرها به غنی شدن، از حساب دیگر خلق

وطن و البته، چیز گم کرده همیشه به نظر  یتشویش آورده است. اما چه باید گفت درباره

ر، با جالی دائمی و خیاالت یها و اساطونان قدیم در افسانهتابد. واقعاً هم یتر میعزیز و جالب

 رنگین فرّ و حشمت داشت.
 

در خاک یونان یک واقعه رخ داد که در جسم و جان اُستروشنی تاثیر سخت گذاشت. کاروان 

کوچمنچیان وحشی  یکرد و دیگر تهدید حملهخوف و خطر حرکت میدر وضعیت نسبتاً کم

فروزان شد.  ین سربانان و جنگاوران هونی یکباره آتش دشمنوجود نداشت. ولی در بی

 
 شکنفرسا، سنگل: سنگیچسنگ 1
های ( در افسانهJason and Golden Fleece« )جیسون و پوست زرین»سور: سرخ طالرنگ. اشاره به داستان  2

 یونانی است. 
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زادگان یونانی انتخاب شده بودند. هم این و هم آن از سربانان همه از بین چینیان و اصیل

دیدند. ولی وقتی که هونیها را، که با قتل و غارت مشغول و مشهور بودند، بد میقدیم هونی

خاکستر خنک  یگران غالب شدند، آن خصومت زیر پردهها کاروان را پاسبانی کرده، بر غارت

باقی مانده بود. خطر عقب انداخته شده بود و سربانان خود را نظر به کوچمنچیان باالتر می

ها یا خیسته بیروند ها ایشان نزد آذر آمده، طلب کردند که هونیستگاهیکی از ایپنداشتند. در 
 رتر از کاروان حرکت بکنند. خود، یا که در مسافه خیلی دو یطرف صحرا

 :آب دهانش را پاش داده، ساربان پیر به گپ درآمد

 ! بیهوده نیست که آنها در تن پوست حیوانات وحشی دارند!یآنها آدم نه، آنها وحش -

 آید.خوران میاز آنها بوی الشه -

یکجایه با  جویند که یگان چیز را دزدند یا یگان کس را سر زنند. اگر آنهامی 1تیفقط پَ -

 کشیم.کاروان حرکت کنند، ما از بردن کاروان دیگر دست می
 

های بزرگ ابریشم رفت و آ کرده است. بود که سالیان زیاد در راه ییها مرد چیناسردار ساربان

کرد و او را تنها برای آن پرطاقتانه تحمل از دیگران فرق می یوی با خصلت بدبینانه و شطاح

همتا بود.بحث و تالش بی یبلددانست و راهخود را خیلی خوب می یکردند که وظیفهمی

که گرد آتش نشسته بودند، سالح به دست گرفتند. ساربانان شمشیر از  یهایناگزیر بود. هونی

نیام کشیدند، هر چند که هنر جنگاوری زور نداشتند، به هر حال در این زد و خورد خون 

آذر در اضطراب افتاد، راه نجات و پیشگیری خونریزی را  بسیار به هدر ریختنش امکان داشت.

ساربان پیر  برد.جُست و برای آرام گرداندن هر دو طرف سخنی و تدبیری باید به کار میمی

وار دزدیده نزدیک میداد و ندیده ماند که از عقب، اسک به او گرگداد وفریادش را دوام می

ک مژه زدن سر سرساربان یشمشیر انداخت و در  یشود. آذر حتّا لب وا کرده نتوانست. هون

هایش را لرزه ریزه افتاد، پایروی سنگ 2پرید. جسد او باز چندی راست ماند و بعد گورساس

فرا گرفت و از گردن بُریده شده خون بسیاری ریخت. ساربانان از ترس به هیجان آمده هر 
ت و از عقب ساربانان ترس و ده را از مویش داشته، برداشیگریختند. اسک سر بر یسوی

بعده سخنی به زبان نیامد. دیگر ساربانان طرف کوچمنچیان عقالً حرکت من یدرباره غوراند.

کردند و با چشمان کدیگرحرکت مییکاروان دورتر از  ینگاهی کرده نتوانستند و آنها در حلقه

ها سه سال پهلو به هونیافکندند. اُستروشنی با یتنگ و هشیار ناترسانه به چار طرف نظر م
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ها اشتراک داشت، کاروانیان را غارت کرده، پهلو گشت، زندگانی کرد، یکجایه با آنها در جنگ

کردند. از این رو، وی را با این گونه رفتار در شان را برابر تقسیم میچیزهای به دست آورده

انداخت.  1آذر را به تَهلُکه هافکرانه رفتار کردن سردار ساربانحیرت گذاشتن نتوانی. ولی سبک

کرد، که آدم چه قدر مُرکّب آفریده شده است و چه آن فکر می یوی گشته و برگشته درباره

رحمی از حد گذرا و منشی، بیت و بزرگیّهای گوناگون به مانند وحشانسان چنین خصلت

 اند.داده شده یاحساسات بس بانزاکت در جسم و جان او جا
 

بحر بسیار شنیده بود، ولی شهامت و  یبه ساحل بحر برآمده ماند. آذر دربارهبناگاه کاروان 

توانست. وی اوّل یک ستون وسیع و بلند را بدید که بزرگی آن را حتّا به خود تصور کرده نمی

با یک برجش به زمین تکیه آورده است و با دیگرش یک طرف آسمان را برداشتن دارد. 
 .متحیرانه به امینتا نگریست

 این چه است؟ -

 :پروا جواب دادبیوی 

 !بحر -

باز چند روز راه باید طی کرد و آخرین مقصد آنها  2و به حساب گرفت که تا رسیدن به آتن

آذر اوّل قریب، که به گپ او باور نکرد و بعد هر قدر به بحر بیشتر  یونان را تماشا کردن است.

 یری نگذشته کاروان در ساحل قرار گرفت.تافت و دشدند، بحر تا رفت هموار مینزدیک می

یکشید. وی گویا زیر آفتاب خواب نکرده بود، بلکه شراره مبحر آرام بود و آسوده نفس می

آمدند، از خود غِلیده می-زاران اطرافش غِلیدههای سبک تا به ریگداد، موجکشید و جال می

رسید که عبارت از ه چشم میزاری بگذاشتند. دورتر از ساحل بیشهک کفک باقی میییک

غیهای تهای تیزشان به مثل قلهزیتون و سنوبرهای عظیم بودند. نوگ یآساهای نقرهدرخت

چیزهای محتشم طبیعی، که گرداگرد آن  یبحر و همه رسیدند.های بلند به چشم میدار کوه

رد که دیروزکک کاروان کرا فرا گرفتند، آذر را مات و مبهوت گردانده بودند و به خود باور نمی
مردم از  آورد.ها را به جنبش میبته یپایه 3سیلگذشت و شمال گرمچیل میاز ره سنگ

هایشان خود را درون ها خود را زود به زیر افکنده و با لباسشادی فغان برداشتند. آنها از اسپ

های حتّا هونی رفتند.دان( میها آب کشیده، طرف باتالق )الیپرتافتند، با دستآب می
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اسک  دا گردید.یشان یک نوع تبسم پافکن هم در اضطراب افتاده، در چهرهناترس و دهشت

چلپ آب کشید و طعم آن را چشیده دید. از طعم تلخ و به آب در آمد، با کف دستش چلپ

  :چُقور فکر کرده گفت و« تف!»رِ زهرآگین آن روی ترش کرده یتغ

فهمم که آن آبها از کجا اکنون می .ران با چنین آب موجودندسادر صحراهای ما هم چشمه -

 گرفته است.تگ زمین زده گذشته، تا به گُبی هم رسیده میآیند. بحر تگمی

 

کردند. ولی وی ها احساس میآدمان از دیدن بحر به شوق آمدند و در نزد آن خود را مثل بچه

کرکننده میگوش یها صداخورکهیدمید، مااش به تدریج مینهیپروا نداشت. صندوق س

های دورادور بحر را پیچانده گرفته بودند.چه بخت زاران و ساحلابدی بیشه یهابرآوردند، کوه

ها را ییکرد آذر. تمام روز آن زیباها، فکر میبزرگی است زندگی کردن در این قبیل جای

-ها در کیمهمان لحظه کرد کهگردید، تمام فراموش میکرد، فرحمند میدیده، هوس می

دانست که بحر وی حاال نمی سازد.ها را تیره میکجاها جنگ دوام دارد و دود آتش آن آسمآن

کاروان به آتن  تواند.آرام و نوازشگر برای آدمان به بدبختی و عذاب و پرمشقت هم گردیده می

پست و نظرناگیر، با  کباره در رو به رویش نمودار گردید. بناهای خُنُکیشد و شهر نزدیک می

گذشت، نمودار شدند. از خیالش می 1گیندرختان چنگ و گرد پخش کرده، دیوارهای پاخسه

تافت. بعد اش تا به همان اندازه آشنا میدیده یکه او گویا به سرحد سغد رسیده باشد. منظره

 نمود داشتند. یونانیان نیز همین گونه یهای در نزد اُستروشن ساختهبه یادش آورد که خانه

کاروان در میدان بازار قرار گرفت که مثل میدان بازارهای مرو پرمَغَل و سیرآدم بود. غالمان 

کارانه پاسبانی میها مال و اشیا را احتیاطبارها را فرو آوردند، به حیوانات خوراک دادند. هون

ه، دوام چند روز تمام مال و نامه شروع کرداَمینتا و بلکر زود به سودا و شرط، هاونانیی کردند.

ابریشم باقی مانده بود، که آنها را به روم باید می یهاا را به فروش رساندند. تنها تایهیاش

به کاروان به صفت  یتاجران خرسند بودند. غایه بردند. حتّا به غالمان هم خریدار پیدا کردند.

ای ا به یونان بدون کدام خسارهخود را پُره نشان داد. ت یها درستپاسبان جلب کردن هونی

ک هفته امینتا به آذر خوش خبر یزیاد به دست آوردند. و پس از  یرسیده بودند و فائده
ها رساند که کاروان یونانی گیدَرن از طریق سغد به چین روانه است و او راضی است که هونی

 :را به حیث پاسبان با خود بگیرد. اَمینتا یادرَس شد

 یی.نماده بودی همراه ما به روم سفر میتو وعده کر -
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زادگاهش خواهد  -آذر دودله شد. اگر او نیز همراه گیدرن برود، پس، بعد از دو ماه به خانه 

داده باشد؟ و در عین حال وی به تاجران وعده رسید. آیا بار دیگر چنین امکانیّت دست می

اکنون دودلگی  یدم بااعتبار بود، ولداد که آنها را تا روم همراهی خواهد کرد. اُستروشنی آ

 :اَمینتا خواهش کردو از  احساس کرد

 .به من امکان بده، یک دو روز فکر کنم -
 

حد مفتون گردانده بود و آذر با رفیقش اسک در آتن گشت و گذار داشتند و شهر آنها را بی

بود، آتنیان را  شان، که از پوست حیوانات وحشیخودشان هم، با نمود وحشیانه و سر و لباس

رسیدند و باز بسیار چیزها گذاشتند. بسیار چیزها اُستروشنی را به یادش میدر حیرت می

خورد. شان میها و معبدهای پاخسگی )الیی( به چشمهیج به آن مانندی نداشت، تنها خانه

و آنها همچونان تنگ  کردند.ها با شهامت خود فرق میمعبدهای مرمرین در بین آن عمارت

خوردند و حتماً با یتق زدن، اگر درشان کُشاده شود، به زور تاب متار بودند، که وقت تق

هایشان از خشت خام بودند، که به زودی راهگذر کتف به کتف برخورد کردن ناگزیر بود. خانه

غلتنادند، بلکه دزدان سوراخ ا ویران کردن آنها امکان داشت. آن دیوارها را نمییساختن و 

هایشان پسناکی در کوچه و خانه نامیدند.می« دیوار سوراخ»درآمدند و آنها را یم کرده
شدند، عیناً مثل اُستروشن. به طرف کوچه دری کشاده نمیها ساخته میرویشان درون هولی

ساختند. در آن گونه راهروها آدمان، ها را رو به کوچه میشد و احیاناً زیر دوکان و استاخانه

ای کردند. در دیوارهای بنا تریزهگذشته باشند، گشت و گذار میزها مییاز دهل مثل این که

ای نمودار نبوده است. تنها زیر سقف روزنه« تریزه»وجود نداشت، حتّا در زبان یونانی مفهوم 

پوشی هم آن جا عادی لباس درآمده است.ها روشنی میشد و خالص، که از آن به خانهمی

نده عموماً وجود نداشته است، در هر خانواده خودشان چیزی دوخته میبود. در یونان دوز

 .1اند. هم لباس زنانه و هم مردانه تنها از دو لباس عبارت بوده است: پیراهن و جیلکپوشیده

کشیدند، در بازار با سودا ها زحمت میراندند، مردها در استاخانهدر خانه حتماً زنان حکم می

برآمدند، تا آگاه شوند که کدام یا خود به سیر و هواخوری می یخدمت یادا یمشغول شده، برا

ها زود پهن گردیده و خبرِ همراه کاروان به آتن وارد گردیدنِ هونی گری هست یا نه.نوی

آمدند و کوچمنچیان غیرعادی را دیده، فوج جمع شده، در میدان بازار فرو می-مردم آتن فوج

ها به چنین متحیرانه به آنها نظاره کردن یونانیآن که خود هونیافتادند. و حال در حیرت می
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دادند. آنها، مثل همیشه، ناترس و بدون کدام وهم و هراس بودند و به ها چندان اعتبار نمی

طرز  زیسته باشند.ها چنان عادت کرده بودند که گویا در صحراهای خود میحیات یونانی

کرد، هیج برابرنبود. بود و به آن چه که آذر استعمال می خوری یونانیان بسیار نامحدودطعام

رفته است شان به شمار مییخوردند. نان خوراک اساسی اجات و نان میوات، میوهماهی، سبزه

 اند.دادهو دیگر هر چیز بدهند، بعد از نان می
 

زد، ین گپ مزدند، اما آذر آن را نه به مثل آن که در اُستروشدر همه جا به یونانی گپ می

های سغدی و ترکی را یکجایه استفاده ها وقت گپ زدن کلمه و عبارهفهمید. آن جا یونانیمی

کردند. این جای گفت و گو صاف به یونانی دوام داشت و گاهی از رفت گفت و گذارهای می

 یهایشان، هر آن چه که ضرورت داشته باشد، رودر خانه کرد به خود.جدا می ییجدی معنا

کردگی. گل بر آوردن و حک نوشتهها لوچ و انداوهماندند. دیوار خانهیوارها آویزان کرده مید

شده است و ده است و این تنها به دارایان میسر مییافتبا رنگ برایشان خیلی گران می یجات

های ای که دوکانتخمیناً نیمروز بود، که آذر و اسک کوچه برآمدند، آن هم به کوچه خالص.

داد، فروآمدند، مس صدا میپایان میست باالیاها بیرمندان قطار جایگیر شده بودند. بالغههن

های خریدار و فروشندگان وگو و گلودَرانیآهنگری، گفت یسندان و غَژّاسِ دَم و کوره یصدا

  خورد.به آسمان دکّه می
 

که اُستاهای  ییرهایفروشان گذشته توقف کرد. دقت او را شمشآذر از نزدیک دوکان سالح

و  1ها، زره، شافبرآوردند، با خود کشید. به جوشنوطنش اُستروشن هم ساخته به بازار می

آن افتاد،  یها نگریست. وقتی که چشمش به چشم فروشندهشمشیرهای عیناَ مثل اُستروشنی

 سغدی بود.بال را شناخته، که او نیم یونانی و نیم یباز هم حیرتش دو چند گردیده و او اَرت

اَرتیبال هم در آتن و هم در اُستروشن دوکان داشته است. شش ماه آن جا و شش ماه در این 

های آورده است، به اُستروشن سالحهای سغد را میکرده است. به آتن سالحجا سودا می

برده است، بیشتر نه برای ضرورت، بلکه از روی هوس را می 2یونانی و رومی و حتّا سَمنیت

افته بوده است. وی مثل پیشتره قوییبا گذشت وقت کم تغییر  لاَرتیبا اند.کردهد میخری

سیاه غولی سرخ، که آن را ریش و بروت سپهای پرگوشت سپو رخساره 3هیکل، با شکمِ دَم

 اش نشناختن ممکن نبود.اند، با چشمان کالن جسته برآمدهفرا گرفته
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  :آذر گفته پرسید -

 اَرتیبال؟  -

از  -که خیال کرد به دوکانش خریداران آمدند ،دوکان رفت. فروشنده یتختهپیشترِ پیشو 

فروشی، به ها مانند، ولی چه تفاوت دارد، که مالت را به که میراستی هم، که آنها به وحشی

  :گفت ،ا که به هر کسی که پول دهدیتاجر 

 توانم...ام، می، شمشیرهای خوب آورده1یرانیبلی، این منم، آدم نیک، ا -

 :اُستروشنی سخن او را برید

 ساز از اُستروشن.، اَرتیبال؟ من آذر، اُستای سالحیتو مرا نشناخت !صبر بکن  - 

 :دو دست برداشته، عقبناکی درون دوکانش رفتو در حیرت افتاد اَرتیبال  

 ! تو چه طور این جا رسیدی؟ آخر، تو را کشته بودند. کو؟...یی..یییی -

  :یق شدض آذر

ای ام ، زنده، سالمت! فراموش کردهستادهی؟ اینک، من در نزدیک تو اییگوتو چه فسانه می -

 خریدی؟ تو، که چه سان از من سالح می

 :به خود پیچیده سوداگر ناباورانه از اُستروشنی چشم نکنده

سر راه کشورشان به نیان تو را اسیر گرفتند و گویا تو را یگفتند که چیاد دارم، یاد دارم! می -

زدند که به چشم خود دیدند چه طور سر تو را از تنت قتل رساندند. در این باره آنها گپ می

 اند...جدا کرده

 

خندید، اما حاال به وی الزم بود که ها از تحت دل میبود، آذر به این گپاگر وقت دیگری می

ر چیزهای دیگر پرسان شود. از هستی خود در روی زمین و باز بسیا یهرچه زودتر درباره

اش به او چشم دوخته، باز دست افشاند اش. لیکن سوداگر از تگِ مَنهعایله یهمه پیش درباره

 گویان کدام دعا را به زبان آورده ، گویا بالها را از خود دور ساخت.« کوف! سوف!»و 

 :اُستروشنی ضیق شد

 ور کنانم!توانیم تو را به دیگر چیز بایخوب، بس است. م -

 :تخته شمشیری را به دست گرفته، به دوکاندار حمله آوردوی از پیش

1برین کَنم!سرت را سیبچه -
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و البته، هیج گونه  زده را به هوش آوردحیرت« اَرتیبال»گوید که محض همین عمل چه می

ا از گویند که آنهآورد و محض باز میبال و روح شمشیرها به دست گرفته به کسی حمله نمی

اَرتیبال عرق جبینش را پاک کرد و تکلف  .ترسندخنجرها می و چیزهای دَمش تیزنیزه، تیر

 نمود:

 ز به در آ! یبه در آ درون دوکان. و تو... ن -
در اتاق عقب،  در آمدند. بار اسک غیور به حیرت آورده بود.سوداگر را اَفت و انجام دهشت

  :وردند. سوداگر باز شروع کرد به گپهای مالیم و بالشت تکیه آچهروی کورپه

 ؟یخواهم بپرسم، تو کجا بودی؟ و از کدام لحد پیدا شدمی !ای...ای...آخر، تو مرد بودی! ای -

  .ها افتادمدر چین بودم، بعداً به دست هونی -

 :آذر کوتاه شرح داد

 .به این طرف با کاروان اَمینتا و بلکر آمدم -

داند، در عین وقت معلومات حاصل کردنی شد که در اُستروشن های او جواب گرخود به سؤال

داد، چه او را اذیت میمیسوداگر سُلفیده، دهانش را با کف دست داشت. ک. چه گپ و چه خبر

 توانست.اما چه؟ آذر فهمیدن نمی

 !شراب، این گوشت. به دَستَرخان نگاه کن نای، نه ای... ای -

 ها ریخت.را در پیالهچه شراب سرخ ارغوانی وی از کوزه

 اُستروشن چه گفتن ممکن؟ یدرباره !آ..ها - 

اش. عایله یخواست که از بسیار چیزهای دیگر پرسان شود، پیش از همه دربارهمی

 :اُستروشنی باز هم پرسان کرد

 کو؟ دیدی یا نه؟  ی،رفتمن خبر داری؟ آخر، تو آن جا می یاز عایله -

بینم؟ همه زنده، سالمت. حتّا به دوکان آهنگری تو درآمده بودم. از م! ها، چه طور ن...د...د -

 متین کاردی چند خریدم...

 خیز شد.آذر از حیرت قریب نیم

 اش باز که است؟ متین -

 :دست و پا خورد او

کردند که دیگر تو تَرَش، همه فکر میدانی چه؟ آخر، تو مرده بودی، نه، اَنیقای، می... ای - 

 :سخن را گم نکرد او یرشته .ت نیستیدر قید حیا
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سه سال تو را باز منتظر شد. آنی بعد سرور محله او را به گپ درآورد که « ننی»خانم تو  – 

 به شوهر برآید. تو او را یاد داری؟« متین»گر کند، به یشوهر د

ر هه، نخاد که بودن متین را آذر نداند؟ سالخورده، چوب خشک دراز برین از همه چیز د -

او به همه  یکافت. خصلت و خوزندگی نارضا. خانم او مرده بود، وقت زیاد برای خود زنی می

ساز، خواست تقدیرش را با او پیوند دهد، چرا که سالحها نمیزناز بیوه یمعلوم بود. هیج کدام

 چندان هنرمند خوب نبود.

 :داداَرتیبال آوازش را تغییر  ،گپ را گفته بود یبعد از آن که همه

کند. تو زندگی می یخود را فروخته، حاال در خانه یهمین طور، متین هولی و اُستاخانه - 

سازی رساند، در دوکان سالحک دختر تو را به شوهر دادند. ولی پسرت به متین یاری مییباز 

 ش.یاش در جابینی، دیگر همهخودت. چنان که می

 ه مانده است، با دست دهانش را محکم داشت.های زیادتی را لقیدسوداگر چون دید که گپ

 :میان کام و زبان گفت و اش آذر را پریشان کردهای عایلهخبر ناخوش از دیگرگونی

  .خود برگردم یخواستم به خانهمن می -

  !باز گرد !آ...ها -باز گرد،  -

 :سوداگر به زودی فکر او را به قَپ کرد

 یگرداند. و اگر نه، در خانهخانمت را به تو باز می گردی؟ عجب نه، متیناز چه باز نمی -

 دانی؟کنی. یا این که، میدخترانت زندگی می

 :ل شکفتگُلابراز داشت و از این گپش گُ یااَرتیبال فکر تازه -
 .شناسیشوی. آخر، تو سالح را خوب میدر دوکان من نشسته با سودا مشغول می -

های او را نداشت. نهایت با خاطر آشفته و پریشان از دن گپاما آذر دیگر تاب و توان گوش کر

سوزاند، رون شد. آفتاب و نورهای سوزان آن او را مییحتّا خیر و خوش نکرده، ب. جای خیست

ها شنید. این قدر سالدید و نه میاما اُستروشنی گویا کور و کر شده بود، که نه چیزی را می

 .ر اصل نه اینش هست و نه آنشزن و پسرش فکر بکند و د یدرباره
 

تخته ده گیرد، او سر پیشیاسک هم از عقب او برآمد. اما پیش از آن، که به رفیق خود رس

ش استاد را برداشت، آن را به غالف چرمینی انداخت و از عقب آذر یخم شد، شمشیر پیش رو

 شتاب کرد.

نداخت، ولی آن جا دیگر دوکانش آهسته به تنگ کوچه نظر ا یتختهبال از عقب پیشیارت
 :اندیشیدبه خود میو  کسی به چشمش ننمود

 شاید، این همه روحی بود؟  -
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های آذر با قدم کرد.اما از آن جا غیب زدن بهترین شمشیرش عکس این فکر را افاده می

نها شتابکارانه به اتاق هولی سر بازار در آمد، که آن جا یونانیان اَمینتا و بلکر سکونت داشتند. آ

شان را حساب و کتاب های به دست آوردهدهیفیچ کنان فانشسته بودند، فیچ 1ز پَستَکیپسِ م

کردند و در فکر آن بودند که در بازگشت با خود چه چیزها بگیرند. اُستروشنی آنها را از می

  :شان باز داشت و آنها نارضا طرفش نظر افکندند. اُستروشنی قطعی ابراز داشتحساب و کتاب

 برآید؟دَرن کی به راه مییکاروان گ .روماَمینتا! با شما به روم می -

 :آذر در حیرت افتاد و با شتاب پاسخ داد یبلکر از طبع خیره

آورده ها برای پاسبانی کاروان به تشویش میاگر تو را حساب و کتاب هونی .بعد از دو روز - 

به داهی معظم مادی پس از آن جا رسیدن  اش را به گیدَرن فهماندیم و اوباشد، پس ما همه

 حساب و کتاب را برابر خواهد کرد.

 :اُستروشنی او را بازداشت

 گردد.با کاروان رفیق من اسک باز می .من از این خصوص نپرسیدم -

وی از نارضا بودنش  2ست و بیستیاسک با قاش و قواقِ گرفته تعظیم به جا آورد . تمام ا

 گفت آهسته و دادنددرک می

  .روممن با تو می -

 آذر قطعی سر جنباند.

گردیم. و این دانم که ما کی برمیبه ما الزم است که راه دور و درازی طی کنیم. من نمی -

 بسا پرخطر است.

تاجران امینتا و بلکر از  ز قدم زد.یم یاش را از نیام کشید و سواسک شمشیرِ از دوکان گرفته

 :ای گرفتند. بار دیگر نارضا تکرار کرد هونیخود را به گوشهترس جسته از جا برخاستند و 

این نابکار را سر از تن جدا می یروم! و اگر تو این را نخواهی، من هر دومن همراه تو می -

 سازم. آن گاه کسی به جایی نخواهد رفت.

 :زده شدآذر شتاب

 رویم.خوب، خوب! قرار همین، یکجایه می -

اسک شمشیر را به غالفش انداخت. وضع طبیعی و  .ام بخشیدنی شدهونی خشم گرفته را آر

کرد و همیشه واضح و روشن عمل بدون کدام نیرنگ و هیج گونه شرط و شرائط را تقاضا نمی

 وی در زندگی همین طور بود، در رفاقت و دوستی نیز ده چندان. نمود.می

 
 پَستَک: پست. کوتاه. مخالف بلند 1
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١۶. 

نام، «سمین»پاسبانان را آذر به  یر دستهکاروان تاجر گیدَرن از آتن صبح بر وقت برآمد. سردا

 هونی جنگاور با اعتماد بسیار هم جوان، باور کرد. و همه با این قرار اُستروشنی راضی شدند.

وگو کرده بودند، خود آذر، تاجران یونانی و اسک به بندر رفتند. کشتی که امینتا و بلکر گفت

ها تامین بود و د عبارت بود. زورق با بادبانو بدنه اش خیلی بلن 1هاچهک زورق بدون بیلیاز 

ک نوع شمال یتوانست. خوشبختانه، اوّل تیر ماه در بحر فقط به روِش شمال حرکت کرده می

بینی که ونانی گز گوشت عقابی - سزورق کائنا ید. ناخدایوزدائمی و متصل و معتدلی می

تالیا آنها در هفت روز رفته میباور داشت که تا ای ،ای داشتدار شمال لیسیدهروی آژنگ

های ابریشم را غالمان در اختیار تاجران یونانی از بیست نفر زیاد نمانده بودند. آنها تایه رسند.

اعیان و اشراف و دولتمندان روم نگاه  یزودزود به کشتی در آوردند که آن مخصوص برا

های بحر های ساحلهدیوار کو داشته شده بودند و کشتی خود همان بیگاهی حرکت کرد.
های گذشته، کشتی به آب« ارادوس»گردیدند، تنها از جزیرهییونان دیرگاه از نظر ناپدید نمی

غوث  یک نوع پردهیشتر یبحر کُشاد برآمد. زمین در نظر شکل یک تسمه را گرفت که ب

آذر از  ند.کنار گویا تنها و تنها ماماند. بعد تماماً غیب زد و کشتی در بحر بیکفک را می

 یباد، به یک آینه ی، با اندکی حمایه2«زمین یبحر میانه»برد. کبودی آب تاثرات نو لذت می

نهایت عظیم مانند بود. در آن آفتاب و پاره ابرهای آسمان، عکس خود را افکنده بود و بی

تی های دراز از پهلوی چوب کشاسک هونی ساعت کردند.ها حرکت میگل یو خوشه 3مِدوزا

کرد که گفت. وی فکر میها میچه-کرد و در حیرت افتاده، طور خود کیمدور نشد، تماشا می

بیند، به کوچمنچیان خود نقل نماید، او را این همه عجائبات سفر، که حاال می یاگر درباره

کنند. از همان صحرایی که حاال به این شمارند و از حدود صحرا برآورده پیش میدروغگو می

خوردند. از های روی ریگ به چشم نمیها و گلتودهکرد. این جا تنها ریگر مانندش میبح

همان یک -رنگی طبیعت ها فرق داشت، ولی پهنای همان یکراستی، رنگ ریگ از رنگ موج

شدند، هایی که در اطراف کشتی پیدا میگردد. دلفینرنگی است که به تمام احساس می

 
 بیلچه: پاروی قایق 1
:  Mediاز دو بخش  Mediterranean Sea)در انگلیسی: « دریای مدیترانه»نام  یزمین: ترجمه یبحر میانه 2

 زمین( terraمیان، 
روسی « مِدوزا( »jellyfish )در انگلیسی:است « عروس دریایی»پا )ن.( منظور روده یبدن بحرمِدوزا: جانور نرم 3
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برد، گاه آن را مبهوت گردانده بودند. وی گاهی به کمان خود دست میهونی را تماماً مات و 

های زنده درون توانست که این جانپرتافت و تا دمی خود را آرام حس کرده نمییک سو می

 تافتند.سیاهی به چشمش می یرا چون نقطهیبحر دورادور شنا کرده رفتند و اخ

 

آب شور بحر به رخساره 1هایهوا صاف، چَکرهوزید. تر میدر این میان شمال تا رفت سخت

ند. شمال یها به در آزدند. ناخدای کشتی به همه امر کرد که درون حجرههایش آمده می

جنباند. آذر و اسک شب را بسا کشید، بی ایست میک سوی به دیگر سوی مییکشتی را از 

یروزه کارستان شمال تمام سحر دیگر بحر باز آرام گرفته بود و گویا د ناآرام گذرانیدند.

کرد که کشتی با آن شبهایش را چنان پراپر میفراموش گردید. نسیم فارَمی وزیده، بادبان

ناگهان از قعر بحر  دوید.های مَرغزاران میروی گل-یماند که روپرک عظیم و زیبایی را می

های خوردند، موجم میناپذیر به چشدار آن فتحغیهای تپارهنمودار شد. کوه 2تیکر یجزیره
حساب مبدل شده پس های بیرویین آنها برخورده، به کفک یرفته به تنه 3هاعظیم با شَرفه

ت نزدیک یکر یگشتند. کشتی یکباره به سوی دیگر روانه شد، نخواستند که به جزیرهمی

ستند و زیگشتند. آن جا دزدان دریایی میهای بد مین بحرنوردان آوازهیشوند. چرا که ب

در کشتی همگی بیست نفر مالحان بودند،  شدند.تاجران دم به دم گرفتار هجوم آنها می

همان مقدار غالم و تاجران و آذر با اسک. گمان بود که آنها، اگر غارتگران بحری حمله آورند، 

ر از این در زدوخوردهای درون بحر هرگز به نیروی غالمان باور نمییمقابلیّت نشان دهند، غ

های بیزار دیرگاه در افق نمودار بود و بعد تماماً در عقب آببار و مهمانتِ دهشتیکر کردند.

از بین باز دو  کبود ناپدید شده رفت. حاال کشتی راست سوی ایتالیا راه پیش گرفته بود.کب

صبح  گان خیل مانع وجود نداشت.یشد و روز گذشت، سیاحت آرامانه و پرنشاط پس سر می

آویزان شدند و کشتی قریب که از  4برین-ها خلتهباد تمام بسنده گردید. بادبان روز سوم

جنبید. مالحان خود را پس هم به آب پرتافتند. آنهایی که چندان شناور نبودند جایش نمی

بردند. ولی این عمل هم دیر دوام نکرد، یگان سبکی جهت پیشروی حاصل یآب شور فرو م

های خورد نمکین فرا میحان را در هم کشیده، رویشان را دانهنشد. آب شور بحر پوست مال
تر لباس پوشید، موی بعد از رفتن کاروان آذر سبک گردید.گرفت، یعنی در بدن نمک پیدا می

سرش را راست کناند، ریش و موی لبش را خیلی کوتاه کرد. و حاال از یونانیان کم تفاوت 

 
 کهچَکره: قطره. دانه. چ 1
 رایج است.« کرِت»ترانه. در فارسی بیشتر با تلفظ فرانسوی یمد یاین در درینشیونانی یارهی( جزCreteت: )یکر 2
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اش را عوض نماید و از فشار جانگداز نی جنگاورانهداشت. اما اسک نخواست که سر و لباس هو

ناس به آن چندان ینمودار شد. اوّل ناخدا کا ایاز دور کشتی کشید.هوای نم و گرم عذاب می

آید، با دقت نظاره کرد. وی اهمیت نداد. وقتی حس کرد که آن راست سوی کشتی وی می

بار بود جنگی است. خیلی کمشد و پس از چندی عیان شد که آن کشتی متصل نزدیک می

تر بود نظر به این کشتی تاجران. در آن در دو قطار مردان نشسته هایش نیز پستکشتی و لبه

زدند. در فوک کشتی، که قریب با آب برابری داشت، منجنیقِ از بودند که بی ایست بیل می

ر آن دستگاه مس ساخته شده را گذاشته بودند، که برابر سر تمساح عظیمی حجم داشت. د

کشتی ناشناس راست به سوی تو حرکت »کایناس پریشان گردید زیرآبی پیوست کرده بودند.

  «کنی؟ و از آن کجا هم فرار کردن ممکن؟کرده آید، چه می
 

هایش نیز ا که از شیشه ساخته شده باشد، عقالً جنبشی نداشت. بادبانیبحر آرام بود، گو
گفت زیر لب می ناخدای کشتی «ها باشند؟خاد که راهزنن» دادند.حرکتی از خود نشان نمی

 با دقت نگریست و به خشم آمده داد زد:سپس  و

 هایند!یبلی، همین طور. آنها فینیق -

شدند. مالحان ناترس دائم دور از سرزمین ها از قدیم در بحر با غارتگری مشغول مییفینیق

، هیج کس به آنها مقابلیّت جدی ظاهر کردندگشتند. خونسردانه عمل میخود شنا کرده می

بحر و برّ بودند، در عمل هم، مثل تصورات در آدمان پیدا  1نانیتوانست. آنها خواجهکرده نمی

 :کردند. آذر گفتعمل می یشده بدطینت

 !جنگیمبا آنها می -
 

 هایکشتی فینیق چه خیل امر داد.کایناس با جهل دست افشاند و طرف مالحان دویده کیم

غوطید و های آنان که گاهی به آب میدیدن ممکن بود، از بیلچه یآمد. اَلّکَتیز رسیده می

گرفتند. آنها فروآید. غارتگران به حمله آمادگی میشد، چه گونه آب تراویده میگاهی باال می

دیگر کشتی گذرند  یکشتی به لبه یک لبهیخواستند که از کول چوبین خود را کشیده، می

ها ها به همدیگر نزدیک شدند. بیلچهکشتی بستند.دار خود را دست میرغَمچین چنگکو اَ

ها ارغمچین پرتاب ها به طرف کشتی تاجران دهفنیقی ییکباره به قعر آب رفتند و از کشت

ها را بریدنی بودند، که یکباره ها بند ماندند. مالحان ریسمانهایشان در لبهشدند. چنگک
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تیزی به کار درآمدند که هاشان نوگهای دستهها به هوا برخاستند و چنگکتیرها از کمان

زد پل چوبین  1غلتاندند. تَرَقّاستوسط آنها غارتگران مالحان مقابلیّت نشان دهنده را زده می

کشتی تاجران فرو آمد و غارتگران با غریو غالبیّت به کشتی تاجران گذشتن  یبه لبه

حد زیاد بودند. افتانید، ولی آنها بیان را پس هم زده میید فنیقاسک با کمان خو خواستند.

رحمانه صورت گرفت. هر دو طرف یکدیکر را تاجران زد و خورد بی یدیری نگذشته در کشت
کردند. دیگران را ها حیات خود را محافظت میبعضی کرد.زدند، کسی به کسی رحم نمیمی

ها بدون مال و اموال فرا گرفته بود. از این که یونانیکالن  2یبه دست آوردن اولجَه یوسوسه

های فنیقی خوردند.توانستند، غم میو دست خشک و خالی به ایتالیا شنا کرده رفته نمی

سیاه در تمام کشتی پهن و پریشان شدند. آنها با شمشیر چست و چاالک و مثل انگشت سپ

کردند، دند و قریب که غلب را طنطنه میغورانشان را میهای کوتاهکردند، نیزهعربده می

 کردند.رحمانه محو میمالحان کشتی تاجران را بی
 

گذاشت، که جنگید، نمیمقاومت بسنده گردید. آذر، که از روی عادتش با دو شمشیر می

نمود، مثل پلنگ صدا داده، غارتگران به وی نزدیک شوند. او را از عقب اسک حفاظت می

ترساند. وی اش میخون از سرتا پا فرا گرفته یانهیزناند، با نمود وحشدندانش را غَجراس 

ها مالحان فنیقی برد.خون بیگانه بود و هونی آن را دیده از ریختن خون دشمن گویا لذت می

شان را تسلیم دهند. همچونان دیگر زنده مانده را به دوم کشتی برده، مجبور کردند که سالح

جویی میت نشان ندادند، بلکه با کینهیّده بود، غالمان نه تنها مقابلبینی کرکه کایناس پیش

شوند. بُز را غم جان و قصاب آنها چه گونه هالک می ینان تا این وقتهینگریستند که خواجه

را غم چربی. و حال آن که اشغال کرده شدن کشتی از طرف غارتگران در تقدیر غالمان هیج 

گر زیاده از آن به دست باز هم یک دست به دست دینها از کرد. آچیز را دیگرگون نمی

  گرفت.باال می 3گذشتند، ولی این جا از عقل دیده حس نِقارسِتانیخونخوارتر می
 

ها فراموش کرده بود، حاال از نو او را جنگید. احساسات غالمی، که کیاُستروشنی سخت می

فقط به دست آنها اسیر نشدن را فکر میگرفت و او به زنده ماندن خود راضی نبود، فرا می

زنده ماندند. کاپیتان کایناس و قِسم ِزیاد آدمان او کشته شدند.  ،او و اسک –کرد. آنها دو تن 

ن غالمان یهای ابریشم را رنگین گرداند. امینتا در ببلکر نیز به قتل رسید، با خون خود تایه
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شمشیر آذر از پا در افتاد. از عقبش، که  یربهاز ض یک فنیقیباز  نشست.پناه برده، لرزیده می

کرد، به ستون بادبان کشتی تکیه برده، به خود باور داشت که حاال باز هونی حمایت می

های دریایی خواستند طرف او نیزه اندازند که دیرگاه با دشمن زد و خورد خواهد کرد. راهزن

دراز  ینها پس گشتند. کاپیتان نیزهچه گفت و آ-ان فریاد کشیده کیمین دم کاپیتان فنیقیا

را گرفته طرف اسک حرکت کرد. هونی نعره وحشیانه کشید و خواست که او را با شمشیر 

غلت داده، نیزه را سوی اسک غوراند. نیزه اسک را دریافت، اما محو سازد، ولی وی چپ

 1ه، هونی را تَمّهنیزه محکم قَپید یکاپیتان به وی امکان نداد که روی کشتی افتد. از دسته

کنانده افتاد، چند  2کشتی بیرون انداخت. وی آب را به اطرافش چَرَخسَه ینمود و از لبه

ان یآذر هالکت رفیقش را ندید، ولی از وجاهت فنیق برد.یکبود آن لذت م-لحظه از تابش کب

دراز با کرد که ارغمچین پی برد که تنها مانده است. با قهر و زهرش بر سر دشمن حمله می

درد جانکاه او  چنگکش در گردنش پیچید و همان لحظه با قسمت کُند نیزه به شکمش زدند.

دوم با  یچد. وی نفس راست کردنی شد، ولی نتوانست. ضربهیرا وادار نمود که به خود بپ

 چوب اُستروشنی را از پا افتاند و او از هوش رفت، روی صحن کشتی افتاد.

 

١٧. 

ریزه شده، به ک آن میده و ریزهیهای سرخ به حرکت آمدند و در هدر پیش چشمانش حلق

روشنی پدید آمد و آذر خود را روی  یهای خُردخُرد تبدیل یافتند. سپس، یک نقطهچهحلقه

ها لغژیده ریزهای بدید که به آن چسپیده بر آمدنش الزم، اما پایش روی سنگپارهشخ کوه

های عرق زده بر آمده است. هوا بسا گرم. به رویش دانه داده است.امکان باال برآمدن نمی

 هاکرده است، نهایت با سُلفه و عطسه راه نفسش کُشاده شده، باز از سنگنفسش تنگی می

دیده های اَرچه را میو بته 3ایاَرچه یخواسته است، که ریشهداشته باال بر آمدن میداشته

های بییکجایه با بوی زمین نم و گل و گیاه رسیدند،است، بوی خوش آنها به دماغش می

پاره تنگنای ژرفی وجود داشته در پهلوی دیگران کوه دیده است.پاره میحساب، که در آن کوه

است که بسیار هم خطرناک. جایی نداشته است که پا بمانی یا دست رسانی. و تنها در آخرتر 

پهلوانی. در  ییر در صندوق سینهشمش یرسیده است که مثل تمغهدگی به چشم مییآن کف
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ند. به یخواسته است که آنها برآها باز میهمان بریدگی عقابان النه ماندند و گویا آذر کی

چه و خس و خاشاک دو چوجه خوابیده است. عظیمی از خیم یخصوص، حاال، که روی النه

کنان دهان باز هسه پر برآوردند و خالص، بی ایست چهچ-لوچ، تنها دو-ها هنوز لوبچوجه

 خوردنی بدهد. 1اَشانداشتند، تا آچّهمی

 

تواند یها پیدا شدند، یکتا آنها را مکرده است. اکنون، که چوجهآذر این روز را دیرگاه آرزو می

های پارهبا خود بگیرد. خوراک داده کالن کنَد و با عقاب بزرگ به شکار برآید در کوه

های وش بگیرد، که در آن جایها خیلی زیادند. ولی چوجهشهرستان خود، گرگ و روباه، خرگ

توانسته است، حاال توان کرد، پسرچه به خود تصور کردن نمیعقاب را چه گونه تربیت می

عنی، کاری یاند آنها. و حاال او را یک آرزو فرا گرفته بوده است: خیلی سُست و مُست بوده

مانده است که وهسار موقع گرفته، انتظار آن میک یوی در قله عقاب رسیدن. یکرده، تا النه
شود حرکت به پایان فرو آمدن میکمی دم بگیرد و همین که لرزیدن دستانش بسنده می

گرفتگی وجود است. در آن کفیدگی جای دست می یاکنندهکند که آن جا ژرفنای سر گرنگ

شخ پایان فرو آمدنی می یهکاری تمام دست و پا نهاده، از تننداشته است، لیکن با احتیاط

اد ندارد، که تا فرود آمدن به جای النه چه قدر وقت صرف کرده یشده است. وی حاال در 

ادش بوده یش میسر گردیده است. در یاست و این به عوض چه قدر نیرو به خرج دادن برا

 ینهگرفتند. آذر روی الگویان خود را قفا میهای عقاب چهچهاست که او را دیده چوجه

کرده است که الها النه مستحکم باشد. وی آن جا ایستاده به عظیم برآمد، به خدا التجا می

کدام دور دورها به -میگرفته است. از کفرا می یافکنده است و او را دهشتپایان نظر می

گرفت پاره را فرا میهای کوهشده است و به تدریج شخچشمش دود کبودچه تابی نمودار می

ها بیرون جستن امر محال گفته است که اکنون تمام، از این جایآن گاه آذر به خود میاست. 

ش را به چیزی یای هست و نه پاافکنده است، که نه دسترس بتهاست. وی به باال نظر می

شده است. هر چند روز آفتابی تکیه دادن امکان دارد. و ترسش به تدریج به دهشت مبدل می

بسته است. ها او را فشار آورده، اعضای بدنش یخ میکرده است که کوهمیباشد هم، او خیال 
کرده یاز برای آن گریه م داده است.وی به سنگ سردی جفس شده، جلوی گریه را سر می

خواسته است که بیگاهی برگردد و است که به کسی کجا رفتن خود را خبر نداده است. می

انگیزی به گوشش رسید. وی هول یشَرفه ه سازد.دوستانش را از ناترسی خود آگا یهمه

خورد. چشمان از گریه تَرَش را پاک کرد و در تارِ سرش عقاب عظیمی را بدید که دور می
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خواست کسی را تر گرفته، میعقاب از حد زیاد کالن تافت در نظرش. وی تا رفت دوره را تنگ

 ای تیز ژرفنای چُقور افکند.هکه به آشیانش راه یافته است، زده روی سنگ و خرسنگ

عجیب، عقاب را دیده تمام ترس و بیم آذر غیب زد. وی به اطراف نگریست. چشمش به یک 

هایش به زمین کشال بودند. دراز شده، یکی از آنها درخت کالن افتاد که شاخه یبریده یتنه

نگال عقاب رها توانست توسط آن خود را از چرا کنده گرفت. حاال در دستش سالح بود و می

به  یور شده، به او در افتاد، ولی او با چوب دراز و بقوّت پرندهدهد. عقاب به پسرک حمله

ای یک سو پرید و دوباره خواست به او هجوم خشم آمده را بزد. عقاب با بانگ گوش کرکننده

وام کرد. آورد .آذر باز هم خود را حمایه کرده توانست. نبرد بین آنها تا تاریک شدن روز د

کرد. ترس و بیم او را ترک کرده بود. در هر حال میپسرک برای زنده ماندن خود تالش می

خواست که خود را از آن دام بال کاری کرده رها دهد، که خود خود را به آن گرفتار کرده 

 های آرام روشنیهای خاکستر به کوهها مثل دانهتنها و شبانگاهان، وقتی که نور ستاره است.

پاشیدن، وی عزم کرد از آن کفیدگی شخ عظیم به صد عذاب باال برآید. عقاب کجای گم شده 

شار گردانده، به روش کفیدگی تنگ قبور ، دستانش را خون1کنانبود و آذر زور زده و ایهّس

 شد. مانند شخ باال می
 

ا میخواست که یگان خیل چوجه عقاب داشته باشد، حاال فقط یک چیز روی دیگر نمی

 یاز همین دام بال خالص خورده، هر چه دورتر برود. از همان روز سرکرده وی برا –خواست 

خود به یک خالصه آمده بود: هر قدر وزنین و مهم باشد هم، تو در چه گونه وضعیت ناهنجار 

اش قوی مانده باشی هم، تا آخر برای حیات خود مبارزه بکن. تقدیر تنها به انسان دلیر و اراده

و آذر هر  دهد، که زنده بماند و از هر گونه وضعیت ناگوار بیرون آید.بیچون و چرا امکان می

گری کرده توانست، اد داشت که بر ضد عقاب پُر دهشت گویا در رویا ایستادهیچند خوب در 

نمود که چه گونه او را عقاب کالن با بال و پرش زده افتادنی کرد و احساس میحاال باور نمی

کند به سویش. وی نالش کرد، خواست که عقاب را با شد و از منقارش آب پوف میمی

را بدید که با اَفت و اندام زشت و رقت یدستش زده گرداند و چشم کُشود. در تار سرش آدم
هایش زده، از دهان مشک به رویش نگرد. همان آدم او را با کف دست به شقیقهآور به او می

اش فرو آمده، تخت پشتش را تر کرد و سردی جانکاهی را سینه ریخت. آب از سرآب می

به هوش آمد، از دستش گرفته، مجبور کردند که از  یاحساس نمود. آدمان دیدند که اُستروشن
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ها رخ جایش برخیزد. آنی اکنون آذر به اطرافش نظر افکنده، به خاطرش آورد که چه واقعه

شان بر سرش، سخت یم جنگ را با آنها، هم ضربهها را به کشتی، هیدادند: هم هجوم فنیق

ها، گویا یکه چین کرده گرفتگی باشند، همهفنیقی که در نتیجه از هوش رفته افتادنیاش را.

کردند، با یکدیگر می 1شان سیارگ و پی، سیرحرکت. آنها در کشتی اشغال شده دو و غیج

هاشان غالمان را، مثل یکردند. بعضمی های ابریشم را کفانده، نظارهبلند گپ زده، تایه-بلند
های ابریشم را دست به دست گذرانده، به بردند و تایهپاده پیش انداخته، به کشتی خود می

شان کمزولچه و لوچک، پایلوچ، در تنها نیمراهزن یبردند. همهخود می یکشتی غارتگرانه

 شود.شلوار وسیع داشتند، که از بجولک پای با ریسمان بسته می

 

نگریست. روی کم گوشت با ریش سیاه کلوته فرا ها با تحیر به آذر میناخدای کشتی فنیقی

اش به زهرخنده مانند بود. وی چند سخن به زبان خودش طرف آذر گفت. آهنگ گپش گرفته
ماند. آذر چیزی نفهمید و سر جنبانده اشاره کرد که او را نمیتَرقّاتروق بازار آهنگران را می

ده نتوانست. فهم کرد که هونی را، عجب نه، کشته یمد. وی با چشم اسک را جُست. دفه

بست که آن سما آشنا را در لباس حیوانات باشند. اما به این باور نداشت. در هر حال امید می

آور بود برایش وحشی با کمان و شمشیر در دست شاید بار دیگر دیدن میسرش گردد. دهشت

در پیش ایستاده وی دیگر هیج متکا ندارد و  یتنها مانده است و در غالم فکر کردن، که از نو

 شنود.را نمی 2دیگر از کسی صدای دستگیری و تثنا

 چه گفت، که آذر او را فهمید.ناخدا آهسته به یونانی کیم

رند. برای یتوانستند تو را بکشند، ولی گفتم که تو را زنده بگای. میتو جنگاور ماهر بوده -

 .دهند. بخت تو آمد کردین غالمان در روم پول کالن میچن

احساس  یاختیار کتف در هم کشید. از این که او زنده بماند، هرگز خوشبختاُستروشنی بی

جست، تا به دست گیرد و زد و خورد را دوام دهد. کرد. وی با چشم شمشیر خود را مینمی

ناخدا از نیت  جنگیده مردن اوالتر است.تافت که سالح به دست بهترین راه برایش همین می

ها دویده نزد ناخدا آمدند، زود فریاد زد. دو تن از فنیقی یخِرّ یاو آگاه شد. وی با آواز گرفته
کشان گذرانده، درون کشتی خود انداختند. او دستان او را پس تاب داده بستند و از پل لرزان

میدان کشتی  یای در آفتاب تفسیدههتخته یرا از آن جای گرفته بردند و راست رو

گذاشتند. و پس از نیم ساعت به دست و پایش زنجیر زدند، اکنون دیگر امکان جنبیدن و 
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ان قطار ماندند. یغالمان و اسیر افتادگان را در میدان کشتی فنیق مقابلیّت نشان دادن نداشت.

افتادگان را خود همان جا،  تر بودند، به یک گوشه گذراندند، مجروحان وآنهایی را که بقوّت

هیج باور  ش نظر همه، یکتاگی چوب به سرشان زده و از هوش روانده، در آب پرتافتند.یپ

رحمی و جبر و همتا این گونه بیآمد که در چنین روز روشن، در بین بحر کبود بیکس نمی

 بیندند.ظلم را نسبت به حیات آدمی روا می
 

له داده تا آخر کشتی رساندند و آن جا او را مجبور کردند که با یزده، تآذر را با تازیانه زده

دراز و پستک انداختند. در هر دو طرف  ید. وی را برده، به حجرهیهای چوبی پایان فرو آزینه

های زورق قرار داشتند. ها، اسیران دیگر هم نشسته بودند، که در پس بیلآن، روی خرک

. وی به دیوار آن جا تکیه آورد. لیکن با تازیانه زدند به است 1یاُستروشنی فهمید که آن گال
گردنش. وی موازنت را گم کرده، روی تخت فرش افتاد. او را کشاله کرده، تا آخرین کرسی 

ای، که از سر تا آخر کشتی به درازا میهایش را به کناندهبرج کشتی بُرده نشاندند و پای

که بیلچه نشانده شده بود، بستند. در پهلوی او،  درازی، 2خوابید و دستش را به تختِ سلیق

سیاه او سفیدی چشمش را بر سپ یپسِ همان بیلچه یک زنگی دیومانند نشسته بود. در رو

گفت، ولی چه میمال دیدن امکان داشت، لبان سرخ او به جنبش در آمدند. وی به آذر کیم

نگریست. قهر و غضب به اطراف میاُستروشنی از غایت  گوید.وی از کجا داند، که او چه می

آدمان را  یک آهنگ و تهدید دائمی شلالق زدن همهیپروا. محنت یکرنگ و همه بیگانه و بی

تبدیل داد، که همه زار و نزار خوراکی و استراحتی بودند. همان زنگی به  یبه حیوان محنت

 :یونانی آهسته گفت یلفظ شکسته

 شود؟کشند، آیا خوب میمی .کننده میآرام بشین، و گر نه حالت را تبا -
 

ن کشتی گذرانده یها تمام بار اشغال شده را غالمان به ادر این میان تحت نظارت فنیقی

پرتافتند. از کشتی یونانی، هر آن چه را که اندک ارزش داشت، کشیده برآوردند و کشتی را 

گه داد. با امر دیدبان، ک دم مثل هیزم خشک سوخته، النیخود دزدان آتش زدند. کشتی در 

ها را زود به کار درآوردند و های طرف راست بیلزندر دست تازیانه بیل یمرد تنومند فنیق

 یاش به فضاها برآمده دور شد. وقتی که به مسافهالنگه یآنها از کشتی غارت گردیده یکشت

 
دار جنگی قدیمی ( کشتی بزرگ بادبانgalley، در انگلیسی: Галераروسی: واژه از گالی: )در متن گالیرا، وام 1
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نیز به کار در  های طرف چپزنخیلی دور رفتند، ناظر قمچینش را شَرَقّاس زناند و بیل

کرد. یزنی حرکت مها با بیلدر بحر همانا سکونت حکمران بود و تنها کشتی راهزن آمدند.

شان را به کار بیل زدن وزنین بود، الزم بود که هر دو غالم به یک بیل وابسته شده تمام قوّت

ش برند. آذر هنوز به آهنگ دهل روی کشتی عادت نکرده بود و با این هم از پشت سر

شد و درد جانکاه گردان میآن نفس یداد. از هر ضربهناظر بلند صدا می یشرقاس تازیانه
شار پیدا شده بودند. همان های خونگرفت و در تخت پشتش کفیدگییجسمش را فرا م

 :زد طرف آذرزنگی پِچِرّاس می

 آرام باش. مثل من. هه، سخت قَپ!  -

کشی بیل ترتیبی را حس کرده، رفته بود.سمت گالی بیو نهایت ناظر دور شد. او در دیگر ق 

خود را عقب  یبیل را سخت طرف خود کشیده، تمام جثه یشد که دستهآسان نبود. الزم می

گردان شده بود، خیالش رسید، آذر نفسکشی هوا نمیکشتی برای نفس یخانهاندازی. در بیل

زن نوآموخت کمک رساند. موشکبیل زنگی خواست که به رود.که همین حاال از هوش می

کرد. آذر تا یدادند و خالص و او به جان همراه نوش جان ضم مهای سخت دستان او کار می

دادگی شد، طاقت آورد که این معنای عوض شدن کتا صدا میی-که دهل یکتا یهمان ساعت

ان یکردند. فنیقمیها در هر پنج ساعت جای عوض رانبیل کرد.ها را افاده میراننوبت بیل

رساندند. بیچاره غالم از قوّت مانده، عذاب و غالمان و مال و اموال غارت شده را به فروش می

کردند؟ و گوید؟ به او چه گونه نرخ معین میشده، میده به که هم در کارمییپرمشقت کش

گران غالمان خود را زنی رها دهد، ولی غارتها را تنها مرگ از بیلزنخانه بیلاگر در دیگر بیل

گیری و همین طور هر روزشان سپری میکردند. پنج ساعت کار، پنج ساعت دماحتیاط می

د. یهای اره مانند فرو غلتکشتی رساند و روی تخته یآذر به زور خود را تا لبه شد.

ک پهلو به دیگرش گشته، یزنجیرهایش شرقاس زدند و امکان درست خوابیدن ندادند و او از 

سوخت، از حد زیاد تشنه شده بود، باز تری گیرد. بدن پُرجراحتش مییبرای خود وضع قُلَ تا

رود، ها فرو میکرد به قعر تاریکین بود که چشمش را بپوشد، خیال مییناکترش ادهشت

 گردد.مدهوش می

 

 آب شور با 1غالمان ظرف آب را با خوراکی برداشته پیشش آوردند. اُستروشنی یک کُروشکه

گرم سیر نمک را نوشیده و چشم پوشاند. وی حال و مدار حتّا فکر کردن نداشت. وی چه و 
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 یدرخت چه؟ زنگی پُرزور به او امکان چشم پوشاندن نداد. وی به دست آذر کاسه یکُنده

 گفت:و می 1سِلکاندخوراک را داده، او را می

 شود.بخور، خوردن در کار. همین زمان باز کار سر می -

لذت و بدبوی را ناعالج خورد و دیگر در جایش یستروشنی گپ او را رد نکرده، خوراک بس باُ

پنج ساعت وقت تیز گذشت. از نو طبل به نواختن در آمد. زنگی به صد  افتاده، به خواب رفت.

خانه درآورد. آنها را باز جا به جا نشاندند و باز دهل نو عذاب اُستروشنی را بیدار کرده، به بیل

ل را به خود کشیده، گاه به پیش مییرانی را نواخت، که موافق آن گاه دسته باز آهنگ بیل

رسیدند و تازیانه به سر و به کتف غالمان اذیت انداختند. آوازهای وحشیانه به گوش می

آمده بود. در حالت کرد، وی به هوش نهآذر چیزی را حس نمی فروآمد.کشیده با ضربه می

پرتافت و همین طور ساعتی دهل جور شده، گاه خود را پیش، گاه پس میبیخودی به صدا

هایش را افروخت و دندانگفت، چشمانش آتشک میها میچه-ها دوام کرد. زنگی به او کیم

دانست، که های او و تماماً نمیفهمید از گفتنیساوید. اما اُستروشنی هیج چیز نمیبه هم می

، در «زیر سماء یامپراتور»اش در شده است. کارهای پیشتره خود در کجا است و به او چه

 2تافتبرین می-هاهای نمک، همه یک کارِ شوخیِ بچهزارها، در زمین بایا، حتّا در کانشالی

جمع  یروز او به خود آمد، قوهتنها بعد از دو شبانه نسبت به این کار و مناسبت غیرانسانی.

زنگی با تبسم پاسخ گرداند و با سر  یدوستانه یو اشاره اش را احساس کرد و به ایماشده

 اشاره نمود.

 

بیگاهی هر دو در صحن کشتی دراز کشیدند. آنها را همین حاال با شوربای از گوشت گاو تهیه 

خیلی سیرغذا، ولی دل بی یو سرکه و نمک داشت. و 3کرده بودند، نَسک« ضیافت»شده 

آورد. برای آن که از قوت لرزید، دلش غش میو به خود میخورد جاکننده بود. آذر آن را می

برد. به این طریق، او از نو ارادتمندی خود را برقرار کرد و قطعیّت نماند، زور به زورکی فرو می

توان روحهای زیاد بار آورد. و آیا میپیشترش به وی برگشت. ولی تقدیر باز با او نامهربانی

ضرور  یدگار عمل کرد؟ از اَفتش، این هم به آنها، برای حاجتافتاده شده، ضد خواست آفری
غالمی  یچکانند و بعد باز به میخ جفابوده است، که گاهی به حلقت آب حیات و آزادی می

 
 را تکان دادن یسِلکاندن: با آرنج کس 1
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آهنگری آب و تاب خورده، توسط آب سرد  یسازند. فلزات، عادتاً، اوّل در کورهگرفتار می

ه، طاقت آوردن الزم. پرصبرانه به این همه جبر و شد. دندان به دندان نهادیخنک گردانده م

ماند و حتماً از پس جفاها طاقت باید کرد و باوری باید داشت. جهان دائمی یک خیل نمی

فهم و فراست تبدیل نباید رسد. از همه مهمش به حیوان بیک روز روشن فرا مییشب تار

باید پیدا  یاکنندهخوشدل یچه خیل یک واسطهیافت و حتّا در وضع همین روزی نیز کیم
کردند، که غم خوردن الزم نه، که پس از ای آمده، تلقین میکرد. به یادش سخنان شاعرانه

 گردد.رسد، که زمین و زمان پر گُل میزمستان سردی قَهرَتون حتماً بهار نازنین فرا می

 

خواست ها باز میکی ن فکرهای به سرش آمده زهرخنده کرد و رو به زنگی آورد، کهیوی از ا

 یخانهزنگی به او امکان داد که در بیل یادا نشونده یوگو نماید. نیروبا این آشنا نُوَش گفت

کشتی کارهای پرمشقت را در حالِ به تگ حلقش آمدن جانش هم تاب آورده، اجرا نماید. وی 
توانست. وی ته میجناب خود را روحاً نگاه داشجوانمردان عالی –پهلوانان  یهمچونان همه

شتافت، زیرا به دید که آدم در پهلویَش بود به یاری محتّاجی است، حتماً برای یاری میمی

 1زنگی با نَر انگشت خود باور داشت که روزی به او نیز، حتماً، دست یاری دراز خواهند کرد.

 خود را نشان داده گفت:

2.من مبانا -
 

خواست در این جا هم با این نام به زبان د و او میگرفتناو را در وطنش همین طور نام می

کرد. بیلگویان تحقیرآمیز فریادش کنند، که از این روی ترش می«سیاه!»گیرند، نه این که 

نگریست، هیج گاه رو پناه نمیران نو به او با دل صافش معقول شده بود، به کس راست می

ها در چهرهکرد و در این لحظهرد طاقت میزد. دندان به دندان مانده، به دکرد، چشمک نمی

ا سرافکندگی غالمانه، که عاقبت آن با مرگ یافکند، نه ترس و بیم و اش یک روی سایه می

 اُستروشنی با انگشت سر دلش را نشان داده نام خود را به زبان آورد: شد.تمام می

 آذر! -

های دیومانند او گویا گم شده مبانا به او دست دراز کرد و کف دست اُستروشنی بین پنجه
ها را از تحت دل بفشارد و این حرکت او را زنگی با خواست، که آن پنجهرفت. اما وی می

شد و حبشستان بود. وی با شکار شیر و پلنگ مشغول می یمبانا زاده تبسمی ارج گذاشت.

های که جنگ داد و معلوم استاش به این شهادت مینقش و زخم ناخن درندگان در سرسینه

 
 نَر انگشت: انگشت بزرگ دست. شست 1
 Mbanaمبانا: در خط انگلیسی  2
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یک طرف انجام می یتن به تن با حیوانات وحشی تیزدندان و تیزچنگال نه همیشه با غلبه

ها را به در افتاده، از بین آنها پرزور و تواناترین ییقایان آفریها زودزود به دیهاتگرفت.فنیقی

ران را کَلتَک گرفتند. مبانا با آنها سخت مقابلیّت نشان داد. سر بسیاری از غارتگغالمی می

ت و پاره شده یپوسیده، ت یاو سرهاشان، مانند کدو یمبانا از تن جدا کرده بود، که از ضربه

ن پهلوان عظیم جثه تیر انداخته، پیچانده، یرفت. ولی آنها زیاد بودند و توانستند به سر امی

سال باز او در  بگیرند. تنها پس از همین مبانا ضدیّت نشان دادن را بس کرده بود. اینک، یک

کند. ولی رومیان برای وی پول زیاد دادنی ران جان میبه حیث بیل یکشتی غارتگران فنیق

غالم بردند که او در آن جا چون گالدیاتور یعنی پهلوانتالیا مییشدند و حاال زنگی را به ا

 :ورزید. زنگی ابراز آرزو کردشغل می

  !افتادیمکتب گالدیاتوری میک میشد که هر دوی ما در ای، چه خوب می -

 :آذر با کنجکاوی پرسید

 ش چیست؟«گالدیاتور»این  -

که با یکدیگر تا  ییرک و با آنها گالدیاتورها. آنهایبازانی هستند کاردان سدر روم مسخره -

 دارند.جنگند. این بازی را در روم بسیار دوست میشان میکشته شدن

 ت گذاشت.های مبانا اُستروشنی را در حیرگپ

 کنیم.ها جنگ میهمان 1آیا روم دشمن ندارد؟ ما با اَنَه -

بدتر  یدهند. اما گالدیاتوراین لژیونرها هستند. و برای جنگ به آنها پول بسیار می یبرا -

 ها دوست دارند خونریزی و مرگ را.است از غالمی. رومی

 از و« گ و خونریزی شاد بگردند؟آنها چه گونه آدم اند که ازمر»جنباند. آذر از تحیر سر می

 :زنگی پرسید

م؟ و همان طور تو برای کشتن من و من یپس، من و تو هم باید با یکدیگر چنین جنگ بکن -

 کنیم؟برای کشتن تو نبرد می

 :ساده لوحانه شرح داد  و هیکل به فکر فرو رفتمبانای قوی

زنم. تو رفیقم هستی. برای رفیق شده میکشم. خود را به مرده البته. لیکن تو را نمی !آ...ها -

 .مردن ممکن. او را نباید کشت
  

 
 حض این کهد و ندا. این که. میاَنَه: نشان تاک 1
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بیل را گاه سوی خود کشیده و گاه  یرانی کرد. دستهسپس، مدت پنج ساعت اُستروشنی بیل

ن آدمان یشهر تعجبات روم و آدمانش، که از مرگ خودشان بر ا یاز خود دور کرده، درباره

 خیال کرد.اند، فکر و کردهخوشی میوقت

 

١٨. 

های خود را ها بادبانفنیقی یزنی به آخر رسید. شمال بحری باز به وزیدن سر کرد. کشتبیل

هایی پُر کفک در فرو آورده، آهسته به پیش حرکت کرده، تا رفت با فوک خود درون موج

گرفتند میتر شد. حاال آنها از بیل همان وقت کار های گالی کار آسانرانرفت. به بیلآمده می

د. دَمیکه کشتی را با راه خود راست راندن الزم شوَد، یا که گردش پُره حاصل کردن الزم آ

کرد و خود را خیلی هم گرفت، وی تا رفت بیشتر نیرو پیدا میآذر انجام می یدهیگیری به فا

وی شد. شمال تا رفت شدیدتر گردیده، کشتی را از یک سهوا بد می نمود.هشیار احساس می
نداشتند. طوفان  یان، که بحرنوردان ماهر بودند، پرواییراند. ولی از این فنیقبه دیگر سوی می

های ایتالیا میک یا دو روز به ساحلیدر پیش بود. آنها به حساب گرفته بودند که پس از 

دار مانند قطار کوه نموهای ارهرسند. و آنها در این حسابشان غلط نکرده بودند. اوّل دندانه

گفته، از قعرِ اقیانوس « من!»پذیر گردید. زمین گویا شدند و بعد ساحل را بر مال دیدن امکان

ان به بندر یهای غروب آفتاب، کشتی فنیقآمد. پس از چند ساعت، قریبیباال شده، پیشتر می

 وارد شد. 1«بریندیزی»شهر 
 

ها شهرک نه چندان کالن، کیکردند. این این جا غارتگران خود را گویا در خانه احساس می

شان را در همین گاه دزدان و راهزنان بحری قرار گرفته بود. چیزهای به غارت آوردهباز مسکن

کردند و از این رو به بریندیزی از تمام زدند. غارتگران سر سودا پافشاری نمیجا به سودا می

های دیگر، در مرکز مملکت به ایشان را در جآمدند تا که مال ارزان خریدهایتالیا تاجران می

غالمان را از کشتی رانده بر آوردند و در  تر به دست آرند.کالن یدهیقیمت زیادتر فروخته، فا

فروشی ساخته شده بود، جایگیر کردند. به آنها دراز رویه، که محض برای غالم ییک بنای

های بهتری هم دادند. هاشان را پست سازند و لباسوشو کنند، مویامکان دادند که شست

شان را داد که طبعاً نرخرفتند و نمود ظاهریشان امکان میآخر، غالمان نیز مال به حساب می

کرا کردند که دواسپه بود، برای  ییهاباال ببرد یا پست فرو آرد. در این میان غارتگران گردونه

ها، پیاده هی کردن اراناین فصل تیر ماه بود، فصل ب کشاندن بار و غالمان سَفربَر شدند.

 
 ( بندری در جنوب شرق ایتالیا بر دریای آدریاتیکBrindisiبریندیزی: ) 1
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گرفت. ابریشم را در خود بریندیز هم به فروش رساندن امکان غالمان تا رُم وقت زیاد را می

ان از دوام دادن سفر در تمام یدادند، اما فنیقداشت، ولی در رُم به آن سه برابر بیشتر پول می

های ، که به آنها حلقههای چوبین جای دادندغالمان را در قفس کردند.مملکت خودداری می

رها امکان یها را با میخ به چوب گردونه قائم گردانده بودند. زنجفلزی جور کرده، حلقه

 یآمد، که تمام راه را سر زانو نشسته طی نمایند، که این بسدادند و الزم میخیستن نمی

ها غالم دهک قفس آذر و مبانا را و یسوزاند. در داد و درد تخت پشت را سخت میعذاب می

دیگر و یونانی اَمینتا را که از تجار دولتمند به غالمی محکوم شدند و اسیری سخت خراب و 

ک ذیل ینالید و گریست، از تقدیر خود میاَمینتا می الغر گردانده است، جای داده بودند.

ت گذشت. این حال تا دمی ادامه داشت که نهایَاو گوش را سوراخ کرده می یهاهُنگاس زدن

ایتالیا اُستروشنی را با  برآرد.رد، زبانش را از پس گردنش کنده، مییزنگی گفت اگر آرام نگ

همتا بود، با شهامت و رنگارنگی خود گرداند. طبیعت آن جای بیرنگارنگی خود مفتون می

کرنگ یه و یثمرش نیز کم نبودند، که به چشم کرهای بیگردانید. ولی زمینهمه را مفتون می

 افتند.تمی

 :پرسید ،رش گردانده بودیها دلگآذر، که خاموش حرکت کردن

 برند؟ ما را کجا می -

ک سوی به یها را از های گردونه، که باران سخت و راه تر چرخایست غوژاس زدن چرخبی

گرفتند، آذر را به های گردونه زده میلغژانید و غالمان سرهاشان را به چوبدیگر سوی می

 :بود. اَمینتا با قواق گرفته و بعد او لبخند کرده گفتجان رسانده 

م. با یخواستبرند که خود رفتن میبه همان جایی می؟ بردندبرند، باز کجا میبه رُم می -

رسانند، یکجایه با هایمان. اکنون تنها ما نه، بلکه دیگران ما را به فروش میغالمان و ابریشم

 ها!چهدانم باز کیمغله، حیوانات و نمی

. 1گفت و گذار یونانی را از بند خیال تقدیر خود بیرون آورده بود، بناً جاغش تفسیده رفت

 :اُستروشنی بار دیگر پرسید

 رُم؟  ،این چه شهری است -

 ، گفت:به فکر رفته بود ، کهاَمینتا

ن و آنها کال یک شهر به سر خود دولت عالحده است. رُم از همهیبینی، در ایتالیا هر می -

تیقا تا کشورهای بریهای آفر. از زمین1زورتر است. وی در حقیقت پایتخت واقعی جهان است

 
 کرد. یار پرحرفیده رفت: بسیاد حرف زدن. جاغش تفسیدن: زیجاغ: فک. جاغ تفس 1



 آذر استروشنی
 

278 

ها مدام در جنگ و جدال اند، حدودهای خود را وسیع میدر تصرف وی است. رمی 2ها

آرند. رم را با یگان مال و اموال نایافت در حیرت های نو به نو به دست میگریگردانند، بای

خرند. در بندر رُم را این جا با میل تمام می ییوار است، هر چند که ابریشم چیناگذاشتن دش

آرند، زیاد هستند. به رم حاال ، که از مصر می4و نان و پاپیروس 3ریدار، زغهای تریزهکشتی

رود. این جا در روی زمین موجود است. در رم همه چیز به سودا می آرند، کههمه چیز را می
لی و یسیآرند؛ از سسنگ مرمر می 7ای، و الکون6کای، آت5یک جنّت است. از ائوبیا برای تاجرها

ا و گائول؛ مس از قبرس آورده یکشانند؛ طال و نقره از آسیای میانه، اسپانآسیای خُرد چرم می

های پشمی بها و استخوان فیل را از هند؛ متاعهای قیمترا از بریتانیا؛ سنگ 8شد؛ قلعَگیمی

آورند. خود ایتالیا شراب فراوان، می 10النیو واو 9ها را از ایرانه و سوریه؛ قالینینیقرا از ف

حد زیاد دارد. اما غالمان را به این جا فریب، که از تمام دنیا روغن زیتون، نمک و حیوانات بی

 اش رااست. حاال، صبر بکن، خود همه یزنند. آنی دیدی، رُم چه گونه شهرآورده، به سودا می

 اَمینتا به خیاالت فرو رفت. به چشمان خود خواهی دید.

 

تافت. حتّا در حال زار غالمی هم وی را حس کنجکاوی ترک برای آذر تماشای رم عجیب می

که آنها را گذرانده آوردند،  یهاید: راهیگردوانمود می 11آوراش مَراقکرد. برای او همهنمی

شان. خواهش و لباس آنها، زبان و طرز زندگانی شهرها و دیهات اطراف آنها، آدمان و سر

اش را یداد که حالت روحکرد و امکان میمی 12فهمیدن و دیدن چیزهای نو او را مَنگرفت

 
 محور است. -رُم هم باز اروپا یاین برداشت درباره 1
تا مرز اسکاتلند( در دست  یا )انگلستان امروزیتانیبر یرهیجز یا. بخش جنوبیتانین بریها: سرزمتیبر یکشورها 2

 ان بود.یروم
 های روغنیزغیر: بذرک. از دانه 3
ار یت یم از آن رستنیقد یهاگر خلقیان و دیکه مصر یسینو[. مصالح خطیی]=استوا یکیتراپ یروس: رَستنیپاپ 4

 کردند )ن.(یم
 ونانیبزرگ  یرهین جزی(: دومEuboeaا )یوبیا 5
 ونان که مرکز آن شهر آتن است.ین یاز سرزم ی(: بخشAttica) کایآت 6
 ونان که شهر اسپارت در آن قرار دارد.ین یاز سرزم ی(: بخشLaconiaا )یالکون 7
 : منظور همان فلز قلع استیقلعَگ 8
نی در نام استا« فارس»است. « ایران» Persiaاست. معنای  Persiaاستفاده شده که « فارس»در متن تاجیکی از  9

 ایران است.
 النهرین(یا همان بابِل در میان رودان )بین Babylonالن: تلفظ روسی یواو 10
 آور: جالب توجهمراق 11
 مَنگرفت: جلب 12
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قا سه شیر را کشته یکرد که در آفرشد. وی قصه میافتاده نمیمعتدل بگرداند. مبانا نیز روح

کی یبه رُم وقت فرا رسیدن تار. دگی استندها از آن خونخواران هم خونخوارتر نبواست و رُمی

کرد که گذشتند. آذر حتّا به چشم خود باور نمیوارد شدند. از نزد بناهای پاخسه دیوار می

ها، واقعاً هم، ن شهر ابدی آن سالیشمارند. در ااین همان شهری است که پایتخت جهان می

با مرمر  1ویصرها و بناهای جامعههای گلین )پاخسه دیوار( در قطار معبدهای بزرگ، قخانه

زیب داده شده بسیار بودند. رم به ساختمان سلسله بناها و قصرهای محتشم سی سال پیشتر، 

شروع کرده بود. اما حاال وی شهر هررنگه )بوقلمون( « ان آوگوستیآکتاو»در زمان حکمرانی 

اش را آذر بعداً ر این باره همهاما، د شد.ده میینام« نییشهر ال»ماند، که واقعاً آن وقت را می

گذرانی درآیند، که جهت شبها با بار و غالمان به بازار رم میگیرد، حاال گردونهفهمیده می

کردند. فصل تیر ماه برای غارت کردن در توقف خواهند کرد. فنیقیان برای بازگشت شتاب می

ت در راه بزرگ ابریشم کم میها حرکبحر و در خشکی بسا مساعد بود. برابر فرارسی سرد ماه

بر آرند که بازارهای کالن  یهای خود را به شهرهایکردند که مالشد و تاجران حرکت می

ها به غارت بردند. کی بندرگاهیداشتند. غارتگران مال و منال آنها را در بحرِ کُشاد، در نزد

اکواری و آب تازه را خور یشدند، تا که ذخیرههای پرمال و اموال به بندر داخل میکشتی

 پُراپُر گردانند.

 

کرد، که آنها را غالمان را به بازار پیشکی هی کردند. آسمان افق را اکنون سیاهی پخش می

ها لوچ کرده و گرسنه در آن جایخواب گسترده شده گذرانده، لوب یروی خس و خاشاک برا

ست مییاخوابیدند و بیسحرگاهان به هم جفس شده، می یسر دادند. غالمان از سردی هوا

آورد، به آنها الزم بود که هر چه زودتر مال زندهسُلفیدند. ولی این کسی را به تشویش نمی

شان را جا به جا کرده، به بندرگاه بریندیزی برگردند، که کشتیی فنیقیان در همان جا قرار 

های بیچاره و زندند، غالمکرکنندگان داد و فریاد مینهایت سیرآدم بود. نظارتبازار بی داشت.

دادند. غالمان را به تخت ها قِسراس صدا میانهیناتوان گران و ناالن بودند، باالی سرشان تاز

دار آنها را درست دیده تواند. بین آنها مردمان یای نه چندان بلند بر آوردند تا که خرصفه
های نیز وجود داشتند، که با ریشها ، یونانیان، حتّا آلمانی2یباختر یآسیایی، زنگیان، سکاها

 
 یاجتماع«. جامعه»: صفت یوجامعه 1
 ( در پارسی گاهی اسکیث/Scythianدر انگلیسی:  скифواژه از روسی )سیریلیک: وام«: اسکیف»در متن  2

 کردندایرانی باستان که در شرق اروپا زندگی می یهاا سکاهای باختری. از قومیشود گفته می اسکیت
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هاشان در دست طفل داشتند. ها هم بسیار بودند. بعضیکردند. زنژولیده فرق می ییسیرمو

د به ینی و یونانی عایجاتش آویزان بود که به زبان التچه با نوشتهدر گردن کسر آنان تخت

د در پهلوی مبانا و ربنیآذر زنج داد.مندی و اخالقش معلومات میبرآمد اجتماعی، صحت

تَمغَه و در سرشان چنبرها گذاشته  1های آنها با تباشیرستاده بود. در پاییاَمینتا یونانی ا

این  یهای نمدی پوشاندند، بعضی دیگر، مثل امینتا از همهبودند. بعضی غالمان را بر سر کاله
آذر می اشتند و خالص.نصیب بودند و از جهت لباس نیز تنها لُنگی در بدن دبی« کرّ و فرّ»

این چه معنا دارد و امینتا، که در این خصوص تصورات زیاد و  یخواست بفهمد که همه

های با تباشیر سفید کرده شده با نرخ بلند به کرده فهماند: پای 2فیچ-عمیق داشت، فیچ

ه شدهکه بر سر چنبر دارند، در محاربه با زور سالح به دست در آورد ییرسند. آنهافروش می

شان نه چندان مندیغالمانِ صحت یکه در سر کاله گرد نمدی دارند به معنا یاند. آنهای

برهنه، بدون هیج گونه نشانه، نه از باشند. غالمان نیمیخوب بود، یا اخالقاً چندان پاک نم

در ا یتوانند و حربیان بودند و نه کسب و هنری داشتند. آنها تنها با کار سیاه مشغول شده می

 شان ممکن.های دولتمندان به حیث پاسبان کار کردنخانه

 

-نخست خریداران نیز پیدا شدند. آنها از پهلوی قطار غالمان در بلندی صف کشیده آهسته

دوختند. اولین شده امینتا را خریدند. به یک گذشتند و به آنها چشم میآهسته قدم نهاده می

نی باغبان الزم بوده است. وقتی فهمید که او تاجر قد رومی برای پرورش درخت، یعمرد میان

بوده است، حتّا به نرخش تالش ورزید. برای چنین غالم هر قدر نرخ بگذارند هم، ارزش 

کردند، تالش میها بحث میخریداران با فروشنده برداشت.ن کل خراجاتش را مییداشت و ا

کردند. مجبورشان میوان نظر مینمودند، به غالمان همچونان حیورزیدند، نرخ را کم می

یشان را مشت سازند، تا زور بازویشان را بسنجند، مجبور منمودند که دهان کُشاده، دست

شان عرق میکشیدند، از سر و گردنجهاندند. غالمان گرسنه به زور نفس میدواندند، می

نی گپ یاساً به التآن جا اس گرفتند.شان چنگ میهای با تباشیر سفید کرده شدهریخت، پای

گرفت، ها را چیده میهایشان بعضی سخنکرد و از گپزدند. آذر آنها را بادقت گوش میمی
آمدند و او چون اُستای ها بیشتر به اُستروشن با کاروان میش مفهوم بودند. ایتالیاوییکه برا

مدند. زنگی آبه نزد مبانا هم خریداران می کرد.ایشان دقت می یوگوساز به گفتسالح

کرد. قیمتش را پرسان میها را به خود جلب میهای سخت دقت بسیاریبرجسته با موشک

 
 رندیگیا بَمبو( می)بَنبو  یهند ید رنگ که از نایسپ یرهیر: شیتباش 1
 چ: تند تندیفچیف 2
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گفتند که این ها با تاسف میسنجیدند، ولی فنیقیشدند، غُدَدهای بدنش را پخش کرده می

ها را منتظر بودند و دو تن کهصبرانه کیمبه فروش رفته است. و آنها گویا بی یغالم اَلّکَ

 جا حاضر شده را دیده، یک قد پریدند. وار به میانردهای سراسیمهم
 

د. وی از این پیش چنین آدم زیبا را ندیده یکم به خود کشیدقت آذر را از آن دو تن خریدار 

های سخت ای بود. اگر مبانا با موشککالن، از هر جهت نغز رسیدهبود. وی مرد قد بلند کتف

ستاده نظاره مییکرده باشد، اما آن خریداری که در پایان امی خود، فرق یو دمیده برآمده

قدیمی  یبه چشم مثل هیکل زنده شده یستاد. ویااش فرق کرده میکرد، با متناسبی جثه

اش غولی 1رنگهای مَلّهنمود. مویجُرم میاش، سر و رویش نیز بیتافت. قیافهزیبا می یقهیعت

نمودند. اش به حسنش حسن ضم میزدهقیچی یبروت زیبا تمام سرش را فرا گرفته، ریش و

منی و غرور ای از منکبودش راست دوخته شدند. در نهاد آن مرد نشانه-چشمان کالن کب
قد، شد. میانهمراه او تماماً بر عکس او نمودار می نمود.شد، وی آرام و خیرخواه میدیده نمی

ها رومی یگشت. وی مثل همهه زور برداشته میفربه، با شکم خیلی برجسته، که از اَفتش ب

تافت. بعضی تارهای نش بلند و پیوست مییاش برابر جبهای سیرگوشت داشت، بینیرخساره

اند، راست به مابین جبینش فرو آمده بودند. چشمان خیلی چُقور فرو مویَش، که نریخته مانده

خریداران هر دوی آنها را  ناکش.و دلشدند، دهانش کج اش به همه ناباورانه دوخته میرفته

له داده مابین یآمد که مردم را با دست تیدیده زود هر سو پراکنده شدند. به آنها الزم نم

نگریست و کسی را که چشمش به موی میند. همه با هوس و احترام به آن آزادمرد ملهیدرآ

 کردند:گرد و دم به دم صدا میکردند که به او نله داده، هشیار مییافتاده باشد، تآنها نه

 اسپارتاکوس! شرف به اسپارتاکوس! -

کرد و گاه دست راستش را باال برداشته، احترامداران خویش را تهنیت میپهلوان تبسم می

زاده در اصیل 2یاهیوی اسپارتاکوس بود، خود همان گالدیاتور شهرتمند روم. این تراک گفت.

عظیمی بود. در جنگ با رومیان اسیر  یسرور قیبیله« نسْکرادا»زادگاه خودش، در کوهستان 

ون شامل گردید. در یناظرش به صف جنگاوران لژطبیعی بی یافتاد، برای جسارت و نیرو

 
 رنگ: سرخ رنگمَلّه 1
ن و برابر جنوب غربی بلغارستان امروز. تراکیه ثراس( در شمال یونا Thraceای: اهل تراکیه )در انگلیسی: تراکیه 2

( و صفت نسبی Фракияبه وام گرفته شده و از این رو در متن به صورت فراکیه ) یدر گویش تاجیکی از راه روس
 آن فراکیاگی و فراکیاوی آمده است.
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و سروری  1دیکن یکرد و رتبه و وظیفهناپذیری خود فرق میها با نیرومندی و مغلوبجنگ

نو شادمانی و شرف نصیب او می یافتاده ک اسیریده لژیونر را به عهده داشت، که برای هر 

های های رومی از نو به تراکیه حرکت کردند و خواستند که قبیلهگردید. وقتی که لژیون

های خودش پیوست، که ضد شورشگر را آشتی دهند، اسپارتاکوس فکر کرد و با همان قبیله

رتاکوس را از پا زده افتادند و کی از نبردها اسپایبردند. در های اشغالی روم مبارزه میسرزمین
او دوباره به دست رومیان اسیر افتاد. او را اوّل چون فراری، به مرگ محکوم نمودند، ولی عفو 

اسپارتاکوس همراه  قرار داشت. 2کرده، به مکتب گالدیاتورانی فروختند، که در تصرف آکسیان

ها ن را گشته دیده. در میدانرومی و والیات آ یشهرهای ایتالیا یان خود قریب همهیخواجه

ا پنج گالدیاتور به یبا بزرگترین زورآوران، پهلوانان و گردان قوه آزمود. گاهی او را بر ضد سه 

و زیرکی او  یبرآمد. قوّه و نیرو و چَقّانی و چاالکی، داناینداختند و او حتماً غالب میاینبرد م

آورد. های کالن به دست میپارتاکوس مبلغانداخت. آکسیان با شرافت اسهمه را به حیرت می

اسپارتاکوس در بیشتر از صد نبرد باری هم جراحت نبرداشته بود. رومیان به او چون قهرمان 

  انداختند.کردند و البته، همان یک دفعه فرار کردنش را دائم پیش میخود مناسبت می
 

نگریست. دقت به وی و مبانا میستاده، با یهمین گونه آدم بود او، که حاال پیش چشم آذر ا

منشی اسپارتاکوس آگاهی یافت و نسبت به او موقع خود را اُستروشنی به آسانی از بزرگ

ن نمود و حال آن که غالم حق نداشت نسبت به دیگران نقطه نظر خویش را ابراز دارد. یمع

 :آکسیان شتابکارانه اظهار داشت

وی به خودت گپ زده  یاست که من درباره پوستاینک، اسپارتاکوس، این همان سیاه -

 باشد، مال او بود.  یاان بود، تراکیهیوی خواجه .بودم

 :اسپارتاکوس مختصر گفت

  !بینممی -
 

هیکل نه، بلکه آذر به خود جلب کرده بود، که در نظر ولی دقت او را از چه باشد، زنگی قوی

قد، گزگوشت و نه لندتر از آدم میاناوّل از دیگر غالمان چندان فرقی نداشت، وی کمی ب

چشم هر دو از نگاه اوّل برق زدند و اسپارتاکوس فهم کرد که او با دقت  چندان الغر بود.

 
« ده»که با  deciاز  برگرفته decanشدند )ن.( در انگلیسی: دیکن: التینی سردار ده نفر که انتخاب کرده می 1

 ریشه است. پارسی هم
مدرسه گالدیاتوری  یاما در واقع نام صاحب اسپارتاکوسوس و دارنده Aksianاکسیان: در خط انگلیسی  2

 ( بود. Lentulus Batiatusلنتولوس باتیاتوس )
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نهفته است که از  یهای او نیرویدر نگاه .نگرد و عجب نه این غالم نجیبی استسویش می

 یهمان نوع یک قلعههایش قطعیّت و دهد. در نگاهدیگران درک می یپایمال شدن اراده

گری ستادهیترین( وضعیت هم اترین )متشنجتواند حتّا در ناقلیمستحکم نهان است که می

 :بکند. آکسیان اعتراض کرد

نظر کردی؟ آنی به وی، زنگی، نگاه کن که مخصوص  1تو چه این قدر طرف این مَجماروق -

 اند.برای ما آورده

نداد. وی از دست آذر داشت و کمک نمود تا که از باال ان خود پاسخی یاسپارتاکوس به خواجه

فروآرد، ولی به سر و رویَش می 2پائین فرو آید. طوری وانمود کرد که گویا همین حاال تَرسَکی

ن یروی او را صله کرده گذشت. آذر همچون یاغلت داد و شمال دست تراکیهاُستروشنی چپ

من داشت، ولی بعد زیر مشت اسپارتاکوس، که شکمش را نیز از مشت او با یک تاب خوردن ای

 :از باال عربده کرد، قرار گرفت. اسپارتاکوس گفته اعتراف نمود

های آخر کم در کم در آدمان دچار میاین خاصیت وقت .کندمسافه را نغزکک احساس می -

 تو نفع زیاد خواهد آورد. یآید. وی جنگاور خوبی خواهد شد. برا

 یانبدبینانه نظرکرد آکس

 !ها است که پیرشده استوی، کی همین؟ -

 :انش راضی نشدیاسپارتاکوس به گپ خواجه

  .وی در عین کماالت مردانگی است -

 :پرسید او را
 ای؟ تو جنگیده -

 :نی را نفهمید. اسپارتاکوس به یونانی پرسان نمودیاُستروشنی لفظ الت

 به تو اتفاق افتاده است که جنگ کرده باشی؟  -

 :گفت آذر -

 !در آسیای و در چین ،بلی -

 :اسپارتاکوس به اَکسیان رو آورد

بینی، در بدن او به یک زودی جنگاور ماهر را دیده توانستم. می یمایآنی، دیدی؟ من در س -

 باشد.یچاالکی و دیده توانستن مسافه م یاو داغی نیست. این نشانه

 
 مجماروق: نظرناگیر. بدقیافه.  1
 تَرسَکی: سیلی محکم 2
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 :به آذر مراجعت کرد یابار دیگر تراکیه

 ؟ ییکجاتو از  -

 از سغد هستم. -

 آن در کجا است؟ -

تر کرده به اسپارتاکوس فهماند که زادگاه او در کدام طرف به فکر رفت اُستروشنی، که عادی
 :واقع است

 در کجا؟ سغد نه چندان دور از ایران. -

 :آکسیان گفت به  و اسپارتاکوس خندید

، آلمانی، هلندی، یونانی هستند. هست ییقایبخت تو تافت. در مکتب ما آفر !ببین، ببین -

کنی، که وی دقت آدمان را تنها ایرانی نبود. ایرانیان رقیب قدیمی رومیان هستند. تصور می

جنگ خود را دارد، آزموده  یسازد؟ و شاید وی طرز خاصهدر میدان نبرد چه طور جلب می

 شود.تماشابینان معقول میبرآمد خواهد کرد. این به « ایرانی»بینم. در نبردها وی با لقب می

 تو باز چه هنری داری؟ -

 :آذر مختصر جواب داد

 .سازمن اُستای سالح -

 د:اسپارتاکوس دوستانه دست به سر کتف اُستروشنی نها

 نهایت خوب! بی -

ها غالم بود و خواست که به آدم به خودش هم مثال همین یقطع نظر از مشهور بودن خود، و

 :معقول شده کمک نماید

آید که برای ساز کردن و خریدن سالح پول زیاد به خرج دهیم. من به ما الزم می !آکسیان -

ساز. در خود را باید داشته باشیم. اینک، اُستای سالح یگفتم که استاخانهدائم به خودت می

 خود را سازیم. یاند. و او به ما کمک خواهد کرد تا استاخانهدست موجودگل یشرق اُستاها

نگریست، ولی به پیشنهاد او ضد نبرآمد. اسپارتاکوس با سالممی یاکسیان ناباورانه به تراکیهآ

داد و هرگز فریب های او گوش میاش نیز شهرت داشت. آکسیان همیشه به گفتهفکری

 :پرسید یاتراکیه یمکتب گالدیاتور ینخورده بود. دارنده

 این غالم چه قدر ارزش دارد؟  -

 :گفت ،با قاش و قواق گرفته ،آنها یفروشنده
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بسیاری از دوستان مرا کشت. ما به زور او را اسیر  .نهایت پرقدرت استاین جنگاور بی -

 پرسم.می 1صد سِستِرسیگرفتیم. من برای او پنج

 :آکسیان خواست در سودا تالش ورزد

 پنجاه سِستِرسی بود. صد وصد، زیاد زیاد سهاین نرخ بلند بود. غالم خوب در بازار روم سه -

 :اعتراض کرد و ستادیدر گپ خودش ا ییایولی فنیق

ما را پر می یمن حاال کم پرسیدم، این غالم به ما بسیار گران افتاد، عقالً باالی ضرر دیده -

 یبه استثنا ،تواند، البتههمتا است، کسی با وی برابر آمده نمیکرد. همچونان گالدیاتور وی بی

. ولی با مهارت جنگ می سخن را دیگر سوی تاب داد فروشنده یجلو زرگ،اسپارتاکوس ب

 کند.

ها به یک قرار آمدند، و رُمی یاییها، فنیقهای زیاد دو طرفه و عیبدارسازیبعد از بحث و تالش

برای مبانا باشد، اَکسیان چار صد سسترسی داد. در این  که چارصد و پنجاه سسترسی دهند.

گردید. چنان انگیز وانمود میکر به چشم حیرتیپنورزیدند. زنگی قویخصوص دیگر تالش 
رفت و آکسیان فکر کرد که که معلوم بود، او باز از بهترین شکارکنندگان شیر به شمار می

حد ها بیتواند. این تماشا برای رُمیزنگی را در نبردها ضد حیوانات وحشی استفاده کرده می

 آمد.همیشه تماشابین زیاد می ینبرد گالدیاتورها با حیوانات وحشمعقول خواهد شد، زیرا در 

 یک مکتب گالدیاتوریاسپارتاکوس و آکسیان پیشتر رفتند. مبانا خرسند بود که با آذر در 

وار توانست. دهانش را کودکخواهد شد و از این لحاظ احساسات خود را نهان داشتن نمی

در واقع، برای آنها چیزهای  ه طرف رُم مینگریست.رعدآسا ب 2گُلدُراسی یکشاده با خنده

گین احاطه کرده فروشی حد و کنار نداشت. آن را با دیوار بلند تختهدیدنی کم نبود. بازار غالم

هایش را گفته، بودند. جارچیان از غالمان گاهی یکی را، گاهی دیگری را پیش بر آورده، صفت

خریداران باالی نمایشگاه غالمان بر آمده خودش  گان کس ازیکردند. گاهگاه خوب تعریف می

برد و از درون دهلیز تنگ دیوار اش را داده، غالم را با خود میسهیکرد و پول و پَانتخاب می

نیز دوام  4غالمان در میدان مارس یسودا گذرانیدند.اند، می، که مخصوص ساخته3بافته با شَغ

 
 یرومی. در زمان جمهوری روم سیسترسی نقره بود اما در زمان امپراتوری سکه ی( سکهsesterceسیسترسی: ) 1

 برنجی بود. 
 اندازبلند و از ته دل و طنین یگُلدُراس: خنده 2
 درخت یشَغ: شاخه 3
در « بهرام»( در میان یونانیان و Arse« )آرس»( خدای جنگ در باور رومیان. برابر Marsمارس: )در انگلیسی:  4
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های خود را داشتند. در ه فاروم و مقدس نیز دوکانداشت. پیشنهادکنندگان کار نیز در سر را

را به خود تابع گردانده بود، در مابین شهر « زمین یبحر میانه»آن وقت، که رم تمام اطراف 

دیگر جای فروش برای هزاران غالمان حلقه بر گوش باقی نمانده بود. برای همین هم از 

شد. از های حربی برگزار میشتر مشقکردند که آن جا پیاستفاده می« مارس»میدان وسیع 

های تنگ، گردید و آن گذرگاهیداران بزرگ بر پا مقدیم در همین میدان انتخاب منصب
را نیز آن جا  1مخصوص آدمانِ آواز داده یمحض از همین باعث ساخته شده بودند. گوشه

گرداگرد  کردند.می ها به فروش مقدار زیاد غالمان نیز مساعدتجدا کرده بودند. آن بناپاره

، پیاز، سیر، انگور، 2وات وجود داشت، که کَرَمهای زیاد میوه و سبزهمیدان دوکان و فروشگاه

ان نو خود و اسپارتاکوس روان یبرآوردند. آذر و مبانا از عقب خواجهبه فروش می 3آلو، کَستانه

وار بود، بر ضم این، به هر گذشتن از بین آدمان، که میدان را زیچ فرا گرفته بودند، دش شدند.

 4هابه بازارِ بُقّه آنها را هنوز نگشوده بودند. قدم زدنی بسا مشکل بود. یر و زوالنهیاحتمال، زنج

نهایت وسیع را اشغال کرده، در مابینش هیکل بزرگ برنجی بُقهبی یگذشتند. وی هم مسافه

فروشان بلند صدا میوص آواز مالمخص یفروشبُقه 5هایگردانای را گذاشته بودند. از گوشه

ها خریداران زیاد جمع آمده، گردانه یحد زیاد بود. در نزدیک گوشهداد. حیوانات فروشی بی

خریدند. خریداران ها بز و گوسفند، خوک و بوقه را برای قربانی میکردند. بسیاریسودا می

نمودند، که آن باید به نتخاب میاش را اآینده یمال را به دقت آزموده، حیوان به خود پسنده

چندین طلبات آنها جوابگوی باشد: برای خدایان سماوی سفیدش را، برای خداهای عادی نر و 

شد که خریدند. تنها همان حیوانات برای قربانی خریداری میاش را میبرای مادرخداها ماده

دی را از یگوسفند سف آکسیان و اسپارتاکوس با دقت هرگز برای کاری استفاده نشده باشد.

 برده رسانند. ینظر گذرانیدند، پولش را دادند و امر کردند که به مکتب گالدیاتور
 

مدار، گرسنه، به حساب بازار را در جایی ندیده بود. آنها خسته و بیر و دار بییآذر چنین گ

ان گوشیرچگذشتند، از غالغوله و بلند آواز انداختن جازور از بین ازدحام زیچ مردمان می
رو شده بود. شان آبکرد، چشمانآمد. چنگ و خاک گلوگیرشان میشان به داد می

 
 آواز دادن: رای دادن  1
 کَرَم: کَرَنب. کلم 2
( گرفته شده castaneaفرهنگ دهخدا گویا از التین ) یکَستانه: یا کَستَنه به معنای شاه بلوط است. به نوشته 3

 (. chastein nut( هم از همین نام التین گرفته شده است )در اصل chestnutباشد. نام انگلیسی این میوه )
 بُقه: بَرز گاو. گاومیش 4
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ر و یکرد. و حال آن که در آن گاُستروشنی خود را با پای سفیدی مالیده، ناهنجار حس می

داد. غالمان در رُم کم نبودند و در تمام بازارها مثل پشه شِن دار کسی به وی اهمیت هم نمی

اسپارتاکوس را همه  داد.ت نمییک ملخ خزنده اهمی 2داشتند. کسی به آنها عقالً چین 1زیو خ

نگریستند. او را با آواز بلند تبریک و تهنیت میدانست. به وی با افتخار و با هیجان میمی

کرد، بسیار کم دالنه تبسمی اهدا میریختند و او در جواب صافکردند، از سرش گلبرگ می

نگریستند، که از پس گالدیاتور جثه نیز مینهایت عظیمآدمان طرف زنگی بی د.افشاندست می

دار را میبدنش، که هرکولیس آوازه یهای برجستهزد. مبانا با موشکمشهور با شتاب قدم می

پرسیدند، که این مخلوق خدا کی به همه از آکسیان می ماند، همه را به حیرت آورده بود.

کند؟ آکسیان کتف به هم مییا با او خود اسپارتاکوس بزرگ نبرد مید و آیدرآمیدان می

داد و این چنین معنا داشت که اوّل آن وحشی را کمی مشق کشید و به یک مرام پاسخ می

دهند که دان برآوردن ممکن، آن جا پهلوانان نامدار آزمایش کرده، بها مییکناند، سپس به م

 ند.ها در این کار استخوان نداشترُمی

 

١٩. 

دور رُم واقع گردیده، مساحت کالنی را اشغال می یک گوشهیآکسیان در  یمکتب گالدیاتور

شد. در آن برای نبرد بیشتر از سهمحسوب می یترین مکتب در خاک امپراتورکرد. برجسته

از  شدند، آنها کسرآنها گالدیاتور می یکردند. البته، نه همهصد تن پهلوانان و گُردان مشق می

همان غالمان و اسیر افتادگانی بودند که لژیونرهای روم از ممالک گوناگون این سوی انتقال 

فرار می یهای اعیان و اشراف هم. آنها به آهستگاند. بودند بسیار جوانمردان از عایلهداده

ار میدماند و بس. قرضمیراث می 3هاخانهشان در بوزههای بیهودهکردند. از ایشان تنها خرج
فروختند. می یافتند، خود را ناعالج برای گالدیاتورشدند و برای آن که به محکمه نه

های امان نشان داده، با خود همین دقت تودهکه یکدیکر را در میدان نبرد بی 4رندگانییم

کردند که شدند و اعالن میهایشان معاف دانسته میقرض ینمودند، از همهآدمان را جلب می

مشق گردید.قاعده، عمر آنها با همین کوتاه می یآنها در نزد قانون جوابگر نیستند. از رودیگر 

گذشتند. گالدیاتورها را صبح ندمیده، نهایت مُدهش میستاده بییها برای نبرد در پیش ا

 
 نشستن. شن و خیز: نشست و برخاست«. شستن»شن: نام مصدر و فرمان )امر( از فعل  1
 چین: اندازه 2
 خانه: میخانه.بوزه: شراب. مَی. بوزه 3
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گردیدند، بیشتر به چست و چاالکی و نمودند و تمام روز آنها با مشق مشغول میبیدار می

های سالح وادار کرده میدادند. آنها برای استفاده کردن از همه نوعمیت میاه یپرطاقت

های به زودی به هالکت رساندن رقیب نیز ه بود، اصولیشدند، کار و بارشان هجوم و حما

توانستند و کردند که از جا خیسته نمیا یکدیگر را چنان سخت مجروح مییشد و آموزانده می

بستند. آنها با دست راست را ند هم، به حکم تماشابینان امید میعاقبت به مرگ مواجه گرد
 -ا با پست فرو آوردن آن یبخشیدند و شان یا به او حیات میبرداشته، نشان دادن نرانگشت

کردند. به گالدیاتور به مرگ مواجه به مرگ محکوم می ،شدکه این نشان مرگ محسوب می

دادند، که این به با چیزی نمی 1مکان فَرَحمَندیا ایکردند و شده هیج رحم و شفقت نمی

دادند، ولی به طعامشان خوراک میبه گالدیاتورها تا سیر شدن افتاد.تماشابینان معقول نمی

های کناندند. مکتب را ترک کردن ممنوع بود. هر گونه کوششهای رنگارنگ عادت نمی

های گالدیاتورها را همچون حیوان شدند.تمام می 2زنیبات عمل کردن با خیمچهیخالف ترت

مشق 3انداختند. در رفتِها میمیلههای فلزی دارای سیخکردند، به قفسوحشی نگهداری می

قیقی تنها حهای بردند. سالحهای چوبین استفاده میشمشیر و نیزه –های چوبین ها از سالح

نیان کم فرق داشت و آنها آن شد. حیات آنها از حیات زنداشان داده میپیش از نبرد به دست

رُم را نه یک بار و دو بار شورش غالمان فرا  کردند.شان ترک میجای را تنها پس از مرگ

  ها دیگر تکرار نشوند.بییترتشده است که بیگرفته بود و کوشش به کار برده می
 

درس میو ورزش  4نیداد، از گُشتاسپارتاکوس در مکتب اصول نبرد با مشت را تعلیم می

دلی بیهای نرمآموزانید. وی، برابر داشتن خصلتگفت، همچونان اصول استفاده سالح را می

احساس  یداد، که اندکی باشد هم، سستبود، به کسی امکان نمی 5رحم و سیرطلبنهایت بی

ر نماید. گالدیاتورهای مکتب او باید از همه واال باشند، بنابراین اسپارتاکوس آنها را همان طو

داد. آکسیان خود اسپارتاکوس را به میدان نبرد خیلی کم اجازت می رساند.بیرحم به وایه می

برآمد اسپارتاکوس بس قیمت هم بود، نه هر کس به آن اندازه از همیانش پول برآورده می

گرفت، تنها آدمان بسیار را نه هر کس به عهده می یادن نبرد این تراکیهیتوانست. خواهش د
به اُستروشنی آموختن ... توانستداران رُم خواهش کرده میا یگان تن از حکمیرا و هم دا

 
 فرحمندی: شادی. خوشنودی 1
 خیمچه: ترکه. شاخه ی درخت. خیمچه زنی: با ترکه زدن 2
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ک بار با یداد. وی خود طبیعتاً چست و چاالک بود و به آسانی دست می یهنرهای گالدیاتور

کرد که این بارها باعث خوشنودی و دستگیری اسپارتاکوس گردیده دو شمشیر عمل می

توانست. صوص توسط شمشیر در آن جا کسی به او برابر شده نمیها، به خاست. در مسابقه

نبرد، عملیات گوناگون را  یکرد، بلکه در اثنااُستروشنی نه تنها حریفان خود را مغلوب می

انداخت. با حرکتبش را تنگ کرده در تَهلُکه مییبرآورد، که با این وسیله رقفکر کرده می

حرفش را از دستش بگیرد و سپس با آن ضربه بزند.  توانست شمشیرهای مارپیچ شمشیر می

توانست. این گونه غورانی و رسیدن به هدف هم این جا کسی به وی برابر شدن نمیدر نیزه

عمل را حتّا خود اسپارتاکوس هم ندیده بوده است، حال آن که در رُم از او بهتر گالدیاتور 

می یهای گالدیاتوراز دیگر مکتب برای دیدن مهارت شمشیرزنی آذر حتّا وجود نداشت.

دانست شد او میآمدند. حرکت خریداری او به میان آمده بود، ولی اَکسیان مکار راضی نمی

کالن به دست خواهد  یکه در آینده از این سغدی چست و چاالک و مانده نشونده فائده

گردید در همهب میکرد. غالآذر با میل تمام با هر کس، که راست آید، شمشیرزنی می آورد.

و  یاسپارتاکوس بود، تنها در چست ی، که قریب به پایهیآلمان 1ینبردها. وی حتّا بر اینامایا ی

توانست، غالب گردید. اما اُستروشنی به اسپارتاکوس سر بحث او رسیده نمی یچاالکی به پایه

های به ه تنها دقیقهای بود کاش به اندازهو فشارآوری یاتوانست. قدرت تراکیهآمدن نمی

 شمار تاب آوردن امکان داشت.
 

درآمدند، شد. بعد آنها به آب سرد میشروع می یمکتب گالدیاتور یصبح از دوادو در هول

خوردند، بعد تا خوراک پیشین به ورزش، شدند. طعام میسپس با برداشتن وزنه مشغول می

پرداختند. خوراک پیشین، ری مییگیاندازی، بی هیج گونه سالح به کشتشمشیرزنی، نیزه

شب گالدیاتورها را به باشگاه یکیدن تاریکمی استراحت و باز مشق، تا شلپر شدن. با فرا رس

خوردند درآوردند، در هر باشگاه بیست نفری جا گرفته، همان جا خوراک شام میهایشان می

تن از غالمان  باری ده خوابیدند. همه روز کارشان همین بود.و روی خس پوسیده می
ده بردند، با شمشیرهای یاسپارتاکوس به جان رس ی، که با رژیم سخت جاری کردهیسَمنیت

شد یا سخت بود، کشته میاو کس دیگری می یاگر در جا چوبین به خود او در افتادند.

کی از ید و یهای آنان را زده گردانضربه یبا خنداخند همه یابرداشت. اما تراکیهجراحت می
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 یر همهیوران را از پایش محکم داشته، گرد سرش تاب داده، به زمین زد و مثل زنجحمله

در رُم یکی از  حساب بود.بی یاها را قطار کرده خواباند. نیرو و مردانگی تراکیهسمنیت

ک شهروند رُم شخص حربی یرفت. هر به شمار می یمشغوالتِ اساسی، نبردهای گالدیاتور

 یحمایه یگردید و برااولین دعوت سنا برخاسته، به صف لژیون داخل می شد و باشمرده می

های اشغالی زیاد روم زمین پرداخت.رفت، یا که به اشغال کشورهای بیگانه میمی یامپراتور
بها، کاال، فلزات، مصالح بناکاری، هیزم، های قیمتداشت و از آن کشورها سیل طال، سنگ

رومیان  شد.داخل می 1، شیرینی، خالصه همه چیز به متروپلمواد خوراکی، پوست، عطریات

داشتند. نبردهای گالدیاتورها در صحنه، خون آنها را به جوش جنگاوران زور و توانا را عزیز می

ها به تعامل آن وقته داخل گردیده بود. نبرد در میدان، آورد، بدخشمی و بدبینی در جنگمی

افتند یها، وقتی که از برآمد گالدیاتورها خبر مینمود. رُمیحد زیاد را جلب میتماشابینِ بی

 شدند.ها و صدها بار تشکیل میکردند. چنین نبردها دهدیگر همه چیز را فراموش می
 

ایم، سوال نام سناتور کرد. ولی در آن زمان، که ما به تصویر گرفتهرا سنا رهبری می یامپراتور

ده، خود را یگانه یه، قِسم زیاد سناتورها را به طرف خود کشرحمی و فتنبا فریب و نیرنگ، بی

روم اعالم داشته بود. به ضم این، سوال لشکرکش بزرگ بود. وی توانسته  یحکمران امپراتور

روم را پخش کند و در حکومتداری به  یرا بر ضد امپراتور ییهای آسیاهای خلقبود خروج

برآمد، در روم او را ضد دولت و حکمرانی او می کرد. هر آن کس کهسربازان تکیه می ینیرو

دادند، انیقکردند و مال و اموالش را به خزینه انتقال میشمرده، قتلش می یدشمن امپراتور

به این طریق، وی نه تنها تمام مسئولیت  شد.ترش، به چیز شخصی خود سوال تبدیل می

نان و » ست داشت، که حساب نداشت.اندازه زیاد را نیز در دگری بیدیکتاتوری، بلکه بای

-همین نوع بود یکان طلبات خلق روم، و حکمدار این دو چیز را برای رومیان بی ،«تماشا

گردید، شراب چون داد. همه روزه برای باشندگان رُم ضیافت آماده میو بی اندازه می 2بَرکَش

دورادور وارد  یمه از کشورهاشدند، که هها پُر میزها از خوردنی و نوشیدنییرود روان، روی م
کرد تا که نبردهای های کالن جدا میها باشد، سوال پولبرای تماشاگاه گردیدند.می

دادند، که تشکیل دهند و بهترین پهلوانان و گُردان صنعت خود را نمایش می یگالدیاتور

لینتول باتوآن ان و یآکس یدو مکتب بهترین گالدیاتور آمدند.تماشابینان به شور و هلهله می

بین خود رقابت داشتند. تماشابینان بین خود شرط بسته، پول زیاد برای این یا آن گالدیاتور 
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بنابراین هم در هر دو مکتب جهت نبردهای خونین پهلوانان را خیلی با  گذاشتند.در مابین می

 کردند.دقت و جدیّت تیار می
 

گر باوری حاصل کرد که اسپارتاکوس نه تنها یآکسیان به اُستروشنی با دقت ذهن مانده، بار د

گر بزرگ نیز هست. وی آذر را چنان استادانه آموزاند که حتّا جنگاور بزرگ است، بلکه تربیت

کردند، گذراند. از مشهورترین گالدیاتورها هم، که در این مکتب چندین سال باز مشق می

ن، اسپارتاکوس چنین مییا وجود احاال تنها به نبرد برآوردنش باقی مانده بود و خالص. ب

ساز هنوز به رحمانه هنوز پُره آماده نیست. شعور سابق اُستای سالحشمرد که آذر به نبرد بی

رحمانه کشتن مثل خود پهلوان قادر نیست: باز هم به کشتن کسی، که در جنگ حقیقی بی

 1چاقیدی و وقتنه، برای کشتن دشمنی، که به جان تو قصد کرده است، بلکه برای خرسن
ای هم داشت، اکثر عالحده یطلب. اسپارتاکوس، هر چند آن جا خانهیک گروه مردم هنگامه

دادند و او دیرگاه با وی کرد که در آن آذر را نیز جای میها در باشگاهی خواب میشب

، روم، عموماً یآن که امپراتور یخودش، درباره یحیات به سربرده یکرد، دربارهصحبت می

ها مبانا نیز اشتراک داشت. وی در آن صحبت کرد.چه گونه دولت است، دور و دراز قصه می

کجایه، مشکالت سخت و حکمت علم یبا اُستروشنی خیلی خوب انس گرفته بود و آنها، هر دو 

وی زور و توانا بود، اما هشیاری، عقلِ کردند. زنگی به طور افسانهرا پس سر می یگالدیاتور

کرد، که در را کمتر داشت. اسپارتاکوس او را به نبردها با حیوانات وحشی آماده مییگتیز و 

 :کرد ان داشت. اسپارتاکوس ابراز عقیده مییموقع نما یهای گالدیاتورنمایشگاه یبرنامه

، آدمگری، ییجوها، مانند صلحچنین مفهوم .کنیممدهشی زندگی می یما در زمانه -

اند. آنها به درهم آنها را مغرور گرداندههای پیاند. غالبیّتا تماماً بیگانههرحمدلی برای رومی

ناپذیری خود باور دارند. در واقع هم، هیج یک خلق قادر نیست که از و مغلوب ییقدرت و توانا

اند رهایی یابد. من خواهش کمک کردن را به زیر ستم عقابان روم، که بیرق آن را مزین کرده

ها نداشتم. از صف ارتش آنها فرار کردم، همسایه یهای آسودهاشغال کردن خلقرومیان در 
های دارایان را آتش زدیم، که به گروه ما همراه شده بودند، کوشک یهایهمراه همان گریزه

خود رسیده رفتم و بر ضد روم مردم  یپول و مال تاجران را به غارت بردیم. سپس، به تراکیه

ردم. دوباره به اسارت افتادم و مرا همین اَکسیان خریده گرفت. ما میرا به شورش دعوت ک

 
ات خوش گویند: دماغت چاق است؟ یعنی وضع روحیپرسی میچاقی: خوشی وقت. )همان که در احوالوقت 1
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خود را دوام دهیم، با هر راه هم که باشد، بایَد غلبه به دست  یخواهیم که حیات غریبانه

تئاتر به دستگیری تماشابینان سزاوار شویم. حیات گالدیاتور از همین آمفیآوریم و در صحنه

یات خود را نگه داری، باید به جان رفیقت رحم نکنی. با همین عبارت است: برای آن که ح

حتماً آن روز فرا می یول ،شد که جانت را نگاه داری: هم امروز، هم فرداراه تو را میسر می

ک هنرمندترین گالدیاتور هم خود خاک سیه نبردگاه را باید با خون خود گرم یرسد، که هر 
گذاری، وقتی که با مرگ ونه حیات خود را زیر خطر میسازد. و آن گاه من فهمیدم که چه گ

 زنی.کنی، بلکه بهر آزادی خود به آخرین توکل دست میبازی می

 :آذر پرسید

 این ، یعنی چه طور؟  -

 :جدی پاسخ داد یاتراکیه

بینم که به شمایان باور کلی دارم. و می .راه آزادی یوجوحاال بر وقت است، برای تو جست -

 من هستید. 1ی این قوی پیکر رحمدل یاوران باوریناکتو و آن

 :صبرانه پرسیدمبانا بی

 ما چه باید بکنیم؟  -

حاال فقط غلبه به دست آوردن در میدان نبرد، چه خیل که باشد، تمام نیرو و امکانات را به  -

 کار انداختن الزم. شما باید کوشش بکنید، که زنده بمانید.

 :و آوردآذر ربه اسپارتاکوس سپس 

کنی. از بهر این گونه یبری، رحم مک باشگاه با او عمر به سر مییتو، ایرانی، آن را که در  -

ماند: یا به تحسین خوری گذر. برای گالدیاتور جهت خالصی از مرگ دو راه میرحم

تواند تو را آزادی بخشاید، یا که آن را خودت زده به تماشابینان سزاوار شدن است، که وی می

 دست به در آری. ولی در این باره گپ زدن حاال بر وقت است.

 :آذر متفکرانه ابراز عقیده کرد

، همچون قهرمان خلق، ولی آزادی را تا حال به دست نهیتو اسپارتاکوس، در روم آبرو دار -

  .ایآورده

 :اسپارتاکوس نیم تبسمی ظاهر کرد

تو، ایرانی، پس از دو . ن توجه مردم باشدام ، که باعث حسپس، هنوز هم کاری انجام نداده -

بینم. برای تو، ات زنده مینان دارم، که تو را پس از نبرد اولینی. من اطمیدرآیروز به نبرد می
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آید با شیر بجنگی. از راستی، تو باید، تنها زور و توانا خود را نمایش مبانا، همان روز الزم می

 نبینی. خواهم، تو نیز هیج آسیبیبدهی. من می

 

٢٠. 

همتایی بود که در آن بی یگذشت، بنابنای بزرگ سیرک، که نبرد گالدیاتورها آن جا می

رفت. در زیر آنها زینه باال می-های نشستش زینهزمان مثلش در جهان وجود نداشت. جای

عظیم ساخته بودند. در آنها گالدیاتورها و حیوانات جنگی وحشی را نگاه می 1هایاتاقک

گردیدند. آن جا باز دروازههای کالن با کرّ و فرّ وارد مید. مردم به آن جا از قطار دروازهداشتن

مرگ وجود داشت، برای مغلوب یناک برای گالدیاتورهای غالب و باز دروازههای دبدبه

به خاک و خون  یاز این دروازه کارمندان سیرک توسط چوب دراز ارغوانی جسدها شدگان.

 بردند.اتورهای در نبرد کشته شده یا جراحت وزنین برداشته را بیرون میگالدی یآغشته

شتافتند، از وزید. اما رومیانی که طرف سیرک میزمستان بود. شمال سخت و سرد می
کردند و به الی تافتند. آنها ابرهای خاکستر رنگ بارانی را حتّا حس نمیخوشنودی زیبا می

شان در پیش بود، اما اشابینان را تماشایی دوست داشتهدادند. تمتگ پایشان اعتبار نمی

های تماشابینان یک چُقور ژرف جدا مینبردگاه را از جای ماند.طبیعت از اینجیقی خود نمی

ها از این برای حفاظت رومی یکرد، که آن آب پر کرده، اطرافش پنجره گرفته شده بود. همه

به  زدند.های مخصوص غوراس میقفس و اتاقکحیوانات وحشی بود، که در  یاحتمال حمله

کردند. و بعد از برآمدند. آنها، باید دل مردم را گرم میمیدان اوّل گالدیاتورهای کم مشهور می

شناختند. برای مردم ها اَلّکَی میبرآمدند، که آنها را همه رومیآنها جنگیان مشهور به نبرد می

 تورهای نبردکننده نوشته شده بود.دادند که در آن نام گالدیایچه متخت

نه کرده. هر دو این نام برای یخواندند آنها با دست هر یک سطر را معاو تودِرتین می یفارس

ترین گالدیاتوری روم، که به آکسیان و دو مکتبِ کالن شنیدند.تماشابینان نو بود، بار اوّل می

از طرف اَکسیان،  یدند. فارسکرتعلق داشتند، بین همدیگر رقابت می 2لینتول باتیات

ها سرخ تفسیده، تگ در اتاقک-تودیرتین از طرف باتیات و حاال هر دو مکتبدار از هیجان سپ

آذر به نبردگاه آرام بر آمد،  بینند.کردند که یکدیکر را نمیایستاده بودند و چنین وانمود می

پر طغیان است. برای  داد که هیجان باطنشرویش از آن شهادت می یاندکی رنگ کاهیده

 
 التین به معنای خانه یا اتاق است.  ی( استفاده شده که واژهcameraاجیکی از کامیرا )در متن ت 1
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آن که تماشابینان را در حیرت آورد، به وی لباس هونی پوشانده بودند. او در تن پوست گرگ 

در پای  1خِرام یپشتش گذرانده پرتافته بود. شلوار چرمین کوتاه و موزهرا داشت، که از تخت

ید با آذر پیکار تودیرتین، که با داشت. وی با شمشیر دراز و سپر خُرد گرد شکل مسلح بود.

مسلح گردانده شده بود.  ،)سه شاخه( 3یعنی، گالدیاتور با تور و ساسکَن – 2کرد، رتیاریمی

پانزده متر  یآمد. گالدیاتورها در مسافهدانه دانه باران می .4الخینلباسش: پیراهن پوست
 دورتر از یکدیگر قرار داشتند.

 

ک پر آدم، جای پای گذاشتن نیست. همه به آذر به صحن صدارت )تریبونا( نظر افکند. سیر

زدند، آغاز نبرد را انتظاری مییک داغ سفیدفام مبدل است گویا. تماشابینان فریاد می

تودیرتین رقیب پرخطری بود. این گونه گالدیاتورها با خود توری داشتند که آن را  کشیدند.

داد که نزدیک شود ش امکان نمیکشیدند. آذر به رقیبماهرانه پرتافته، همیشه خود را پس می

گرفت. آذر سالح او را با سپر زده گرداند و خود خطر میو خود را دورتر از او، در جای بی

همان لحظه تور به سرش پرتافت شد. وی روی ریگ افتاد و غیلیده یک سو رفت. تور قریب 

اش را شاخهرتین سهبود او را پیچانده گیرد، لیکن یک گز آن سوتر روی زمین فرو آمد. تودی

 برداشته طرف آذر تهدیدکنان نزدیک شد. مردم غریو برداشته بودند، صداهای:

 را! سر نیزه بکش او را چون ماهی! یبکش فارس -

رانیان یدیدند، بنابراین هم در والیات ضد حکومت اها آسیاییان را بد میشد. رومیشنیده می

شاخه به سه داشتند.بت به بیگانگان ابراز میبه شورش برخاسته، حاال مناسبت خود را نس

گرداند، که گاه به راست گاه به چپ دور کرد، اُستروشنی آن را زده میمثل برق حرکت می

رتین یداد که آن را زده افتاند. اگر تودزد و به رقیب امکان نمیخورد و گرد تور چرخ میمی

های او حسن توجه مردم این حرکت بود، لیکداشت، چندان خطرناک نمیدر دست تور نمی

داد به آن چه که در پیچید، ولی آذر اهمیت نمیغریو مردم به فلک می گرداند.را افزون می

 داد.کرد، که آن را از دست نباید میای حل میداد. تقدیر نبرد را یک لحظهاطراف رخ می
کند، خود را عقب کشید. وانمود کرد که نفس راست می یطاقت همه طاق شده بود. اُستروشن

تودیرتین آن لحظه به تور خود نزدیک شده، آن را به دست گرفت و قامتش را راست کرد، 

آذر شمشیر خود را طرف او غوراند، که مثل هر وقته این کار را از پایان به باال انجام داد. وی 

 
 خِرام: نو. برّاق 1
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 گویند(می fuscinaماهی. )در التین و انگلیسی به این سه شاخه  ساسکَن: سه شاخه برای شکار 3
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بماند، با حریف سالح رش خطا خورد، هالکتش ناگزیر بود. اگر بییتوکل کرده بود، اگر شمش

آشام، تنها با یک خود سپر جنگیدن بس خطرها داشت. ولی غلط نکرد، شمشیر به شکم خون

رقیب رفته رسید و او دو دست به شمشیر چسپانده، پیشناکی فرو رفت. دسته شمشیر به 

تودیرتین در جایش دو  خاک خورد و نوگ شمشیر شکم او را سوراخ کرده، از عقب او برآمد.

 تپیده، بعد آرمید.سه بار 
 

های مغلوب گردیده لب فرو بستند. به آنها الزم آمده بود که نبردهای زیاد را ببینند، رومی

دانستند، ولی شمشیرش را مثل کارد و خنجر پرتافت کردن را حساب را میگالدیاتورهای بی

د کرده غلط در سیرک دیدند. مردم یکباره صدا بلنبار نخست و با این همه انیقی و بی

آذر سر جسد حریفش  !«.یآفرین به تو، فارس»زدند. گویان فریاد می !«ی، فارسیفارس»
اش را فراموش کرده، با پایش جسد او را تودیرتین آمد و افسوس و ندامت در دل نهان داشته

آلود را باال برداشته، طرف تیله داد و شمشیرش را از بدن او کشیده گرفت. سپس، سالح خون

غالبان روانه شد. او را  یه وجد آمده تعظیم به جا آورد و آهسته قدم زده، سوی دروازهمردم ب

ای آذر را به آغوش گرفت، تراکیه آن جا اسپارتاکوس و صاحب مکتب اَکسیان منتظر بودند.

اتورها پس از غلبه دم مییتپ دست زد و با خود درون در آورد، که گالدسر کتفش تپ

طرفی فرا میی و عصب اُستروشنی تا رفت پست شده، او را حس بیگرفتند. غلیان درون

گرفت. وی بارها آدم کشته است، اما آنها دشمن حقیقی بودند، ولی نبرد کردن برای 

کرد، که نخاد یآور بود برایش و فکر مهای آدمان بار اوّل رخ داد، که بس المخوشحالی توده

 خواهد بود. فطرتی عبارتبعد کسب وی از همین پستمن
 

اسپارتاکوس شمشیر او را گرفته، به وی برای خوابیده دم گرفتن در روی تخته کمک رساند و 

باالیش را با بارانی پوشاند. سپس، آذر را آن جا تنها گذاشته، خودش برفت. وی چشم پوشید 

های نبردِ همین حاال صورت گرفته از لوح خاطرش گذشتن گرفتند. وی تصور و تمام لحظه

کرد که متصل به سپر برخورده، حتّا یک دفعه او را دریافت هم کرده دستش را سبک می

-خراشیده گذشته بود. وی تور را به یاد آورد که از تار سرش گذشت و به تارهای مویَش رسم

رقیب  ینرسم به زمین خورد و تمام جسم و جان آذر را گویا یخ فرا گرفت. و اگر تور انداخته

ها کشگرفت و حاال مردهفروآمد، آن گاه او اُستروشنی را پیچانده میش میغلط بر سربی

چشم رقیبش در یادش مانده  برآوردند.جسد تودیرتین را نه، بلکه جسد آذر را کشاله کرده می

 !آ...ها خوانده، وامانده بود. و آذر آرام گرفت. هارو شده، به عالم هستی گویا لعنتبود، که آب

اندیشید، آن آدم این را از بین میداد و تدبیر نمیوی آدم کشت. ولی اگر ضدیت نشان نمی
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ریخت، زیرا این قرعه هر دو آنها را در رحمانه خونش را میخورد، بیبرد و افسوس هم نمی

تقدیر گردانده بود. همین است زندگی گالدیاتورها، در آنها هیج جای رحم و این نبرد هم

 «.کُشندکُشی و اگر نه، تو را میمی»ی انسان وجود ندارد. شفقت برا
 

آکسیان آهسته به خانه سر خالند. او اُستروشنی را دید که روی باال، با چشمان پوشیده 

 یرا غَنَب برده است، در را پوشیده، بیرون شد. دارنده یخوابیده است. خیال کرد که فارس

خوشنود بود. هیج کس از تاالر نشستگان  ی،فارس –مکتب گالدیاتوری از دستاورد نوی خود 

شان خیلی کم بود. اَکسیان توکل کرده، پول کالن شناخت و پول برای او گذاشتهآذر را نمی

به میان گذاشته بود و برد کالن به دست آورد. از این خاطر برای خرسندی خود همه گونه 

درنده چندان کالن نبود، وی جوان در این مابین شیر را به میدان سر دادند. اساس داشت.

شیری بود که به قریبی از آفریقا آورده بودند. ولی آن را پنج بار به میدان برآورده بودند و پنج 

برآمدند. شیر بار هم بر گالدیاتورها غالب شده بود. آنها بر ضدّش با شمشیرهای کوتاهک می

اشند هم، درد آنها را، که از هایش صحت یافته بچند جراحت سبک برداشته بود. جراحت

توانست و در خونش یک نوع خونسردی به وجود طرف دوپاها رسیده بود، فراموش کرده نمی

کننده است و و مست 1آورد. غیر از این وی از طعم خون انسان خبر یافته بود که شورتابمی
دوید و از آب می شیر گرداگرد دوره و لبالب چُقور پر خواست که آن را باز بچشد.بسیار می

نمود که کافت، او را نبیند هم، وادار میدادند. وی دشمنش را میغرّش آن هوا همه صدا می

گمان از غایت قهر و غضب بود. لرزید و این بیزودتر در میدان حاضر شود. بدنش یک ذیل می

هایش ر پایگذشت. در فوک شیر بند انداخت بودند، داین دفعه نبرد بدون خونریزی بایَد می

شدند. ولی با این همه گاوها آماده کرده میغَوث پوشانده بودند، که از پوست برزه 2هایجوالب

توانست کوهان بُقّه را زده، دست می یافکن بود. وی با یک ضربهکاری، وی دهشتاحتیاط

ری به گردنش داشته، به تخت پشتش گیرد و از دیوار دو مت 3بشکند و بعد آن را از کاکاُلن

لوچ برآمد، تنها لنگی داشت و چاروق تا تگ زانو با مبانا به میدان لوب آسانی جهیده گذرد.

لرزید. برای زنگی الزم بود که هم به مثال شیر از زور هیجان می یبندها محکم بسته شده. و

ام عمر با در این نبرد نیروی خود را عیان گرداند و او تیار بود این کار را انجام دهد. مبانا تم

دراز داشت و نه سپری، که  یشکار شیر مشغول بود و از راستی هم او حاال در دست نه نیزه

 
 شورتاب: کمی شور. آنچه شور به نظر بیاید 1
 تابه. پاتابه.جوالب: جوراب. پی 2
 کاکل: یال جانوران مانند اسب و گاومیش 3
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داشت. وی تنها دست داشت، که زنگی خود  1چانده شده، نه کاردِ تیزِ سیربَریبا پوست پلنگ پ

ور و کرد. به تماشابین روم تا حال میسر نشده بود که چنین مردان زبه پرقوّتی آن شبهه نمی

ها در آن آوردند که لژیوناز آفریقا می یهای قد دراز و پرزور را به امپراتورتوانا را بیند. زنگی

 2عظیم مبانا مثل نورَسَکان یبردند، ولی آنها در نزد جثهگرانه میهای اشغالجایها جنگ

گری شده او، که گویا از برنج سیاه ریخته یهای برجستهشدند. موشکمند نمودار میکسل

برین  3هاآوردند. سَقّاچهاش همه را به حیرت میروی نهان داخلییباشند، با اندازه و ن

دادند اش نمودار بودند که محض آنها به او امکان میبرجسته در زیر پوست یَلَقّاسی 4غَدودهای

ه شیر حریفش را دیده، نعر نهایت تیز حرکت بکند.زنگی مثل گور به آهسته ناعَیان و بی

های پیش به باد کردن ریگ کشید و با تمام قوت دُمش را به زمین زدن گرفت. بعد با پای

خواست تمام آوازش را تا آخر سر دهد، اما به می میدان نبرد درآمد. ینغزکک شیبه خورده

مدهش آن خون تماشابینان گویا  ین از نعرهیرساند، ولی با وجود ابندش خلل میاین فوک

شیر آهسته آهسته طرف آدم روانه شد، که آن را با دستان  شد.شان شخ میانهای جدر رگ

کشید. خونسردانه در یک جا، نجنبیده قرار گرفتن اش گویا انتظاری میبه پیش دراز کرده

زرد شیر جوان می-گذاشت. وی چشم نکنده، به چشمان زبدشمنش شیر را در حیرت می

آن در هوا بلند شد، گویا که از  یخورندهصد مقام تاب شیر به ناگاه جهید. بدن به نگریست.

غلت داد بَرار برآمد. مبانا به چاالکی چپبه هوا پریده باشد، ولی جهش آن بی 5حالت کاتپولتی

ش، شیر به جای آن که با چارپایش آمده روی زمین یو همان زمان مشتی فرو آورد به پهلو

حیوان وحشی بدقهر شد.  روی ریگ غیالن شد.یروقرار گیرد، سخت روی زمین آمده افتاد و 
اش خواست او را با پایش بزند. با تمام جثهوی دیگر پی در پی به آدم در افتادن گرفت، می

گذشت و جهید، از نزدش دویده مییناپذیر بود. مبانا مزد، ولی رقیبش مغلوبرفته او را می

سختش، که از زور درد چشم شیر گویا  وارزد با دستان آهندر هر حالت مساعد مشتی می

زد. بار نخست بود که وی به آدم هیج وار خود را هر سویی میشیر دیوانه زد.سیاهی می

ها را تله کرده، دندان زده، توانست، هر چند تا این وقت مانند به این آدمآسیبی رسانیدن نمی

تماشابینان  برداشت.ه آسمان میتیز ب-آلودش را تیززد، فوک خونبعداً چون غالب غوراس می

 
 ارد. سیر یا پهن د یسیربَر: پهن. کاردی که بر یا لبه 1
 نورَسَکان: جمع نورس. جوانان نورس 2
 (ball bearingسَقّاچه: گویچه. بُلبرینگ ) 3
 غَدود: جمع غده 4
 ( منجنیقcatapultکاتاپولت: ) 5
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بردند. حیوان وزنین و به قهر و غضب آمده در نزد زنگی آور لذت میاز این نبرد حیرت

مشت،  یانداخت، با ضربهدیوصورت به یک بازیچه مبدل گردید. مبانا آن را دور از خود می

ده را از تار سرش خواباند و یک دفعه، از فرصت استفاده کرده، درنمثل یک پَت در پشت می

کرده باشد، بازیکنان آمده، هایش در هوا، گویا شنا میمحکم گرفته، دور انداخت. وی با پای

خود را از  یبعد از این آدم نه، بلکه حیوان وحش سخت بر زمین زد و به زور از جایش خیست.
ت نشان دادن گریخت. از غایت کوفتگی شیر مقابلیّگرفت، هر چه تواند میچنگال آدم دور می

خواست: هر چه زودتر شده پنداشت و حاال تنها یک چیز را میرا بس کرد. وی خود را مغلوب

تر بود. نیتماشابینان انداختن را، که آن جا تاریک و سَلق یهای نشستهبه ته خانه زیر زینه

بازی را  د.شجهیده از نزدیک زنگی دور می-ذوق جنگجویی او بر باد رفته بود و تنبالنه جهیده

ها بس کردن الزم بود. مبانا طرف وی پرید و از دُمش مدار شده کیحال و بیبا آن حیوان بی

وان به یداشته سوی خود کشید، پس مشت کالنش را باال برداشت، به سرش فرو آورد. دَم ح

درون افتاد، خرخر کرد و خاموش شد. زنگی آن را از دو پای پیشش داشته، به تخت پشت 

های عقب و دُم شیر بیغالبان دوید. پای یفت و یکجایه با حیوان وحشی طرف دروازهپرتا

مردم  یشادمانی و هلهله جان برین روی ریگ کشاله شدند و از خود پیِ نمایانی گذاشتند.

نصرت ین دفعه خون ریزانده نشد، لیکن نبرد پُره با منظرهیحد و کنار نداشت. هر چند ا

های خود را، که زدند، به میدان بالشتکمی انجام یافت. حاضران فریاد میبخش زور و توان آد

های خود را جات، تنگهمیوه 1پرتافتند، پوچاقنشستند، میها میتا حال روی آن در زینه

این روی ریگ را، که همین حاال نبرد ادامه داشت،  یدادند. همهپرتاب کرده و پاش می

د که آدم در واقع زور خودش را نشان داده توانست. وی با چست پوشانیده، بار دیگر ثابت نمو

توانسته است هر گونه حیوان وحشی و بدهیبت را با دست و چاالکی و زور عقل و خرَد می

 خالی هم مغلوب سازد.

 

٢١. 

 یشد. وی با غلبههای گالدیاتوری مشغول میاوّل روز با مشق یاکنون اُستروشنی در نیمه

در نبرد ثابت کرد که مهارت بلند جنگاوری دارد و ضرورتی نیست بر این که  خود یبرجسته

، یاش را تکراراً مشق بکند. بعد از آن وی باز چهار نبرد انجام داد: با آلمانچیز خداداد طبیعی

 
 پوچاق: پوست میوه 1
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این نبردها نیز دست باال گردید. و باز  ی. در همه1هلندی و یک بار با دو سکایی باختری

« یفارس»مردانگی غالب بر آمد که همه در حیرت ماندند. تماشابینان اَلّکَی  چنان با مهارت و

با اصرار اسپارتاکوس  آمدند.را شناخته بودند و برابر در میدان پیدا شدنش همه به فریاد می

چیزهای ضرورت کار را خودش  یدر داخل مکتب دوکان خوب آهنگری ساخته شد. آذر همه

آهنگری به گوش می یرد. دیری نگذشته از آن جا صدای شیپور کورهانتخاباً از بازار خرید ک

دل و تیزذهن به زودی رحم یکشید. زنگزن زحمت میرسید. مبانا آن جای به حیث خایَسک

تواند و دیری نگذشته برای آذر به یاور بیفهمیده گرفت که او چه کارهایی را انجام داده می

های زیاد آمد. بعد از انجام بازیانجام دادن الزم می کارهای زیاد را بدلی مبدل گردید.

رهای از یگالدیاتوری به آهنگرخانه یک توده جوشنِ تیت و ریخته، سپرهای سوراخ و شمش

کرد. بوی آهن تفسیده دل را کار برآمده را آورده پرتافته بودند. اُستروشنی از تحت دل کار می

گرداند. بخارش فوّاره زده، تا ده را سرد میهای سرخ شحضور کنَد هم، آب خنک سالحبی

 یآورد که او گویا در اُستروشن خودش است و با کاررسید و گاهی آذر به خاطر میمی 2شِفت

 گردد که از اوان بچگی به آن شوق داشت.مشغول می
 

آهنگری در مکتبش راضی نبود. وی  یان مکتب اَکسیان اوّل برای ساختن کورهیخواجه
پنداشت که گالدیاتورها باید تمام شب و روز با مشق مشغول باشند و به نبردهای چنین می

ها دور گیرد، آنها را از مشقنوبتی آمادگی بگیرند و کار در دوکان وقت زیاد آذر و مبانا را می

رساند. ولی دیده، باوری حاصل کرد که این طور سازد و به مهارت جنگاوری آنها فتور میمی

مواد  یشخصی خودشان باعث صرفه یگرفت. زیاده از این، معلوم شد که استاخانهنشد، آرام 

دادند که های شهر برده میهایشان را برای ترمیم به استاخانهپیشتر سالح گردد.بسیاری می

کرد، ترمیم کرده نمیها را به آن طوری که آذر ترمیم مینمودند و سالحپول بسیار طلب می

داشت که برایش چنین یک داری خود را ابراز مین در دل به خدایان منتتوانستند. آکسیا

  اند.ساز را فرستادهسغدی پرهنر و چاره
 

 
های بزرگ ایرانی بودند. سکاییه بخشی از )سکاییه( است. سکاها از قوم Scythiaکه اهل  Scythianدر انگلیسی  1

شود )سْکیفیا( خوانده می Скифыشده است. نام این سرزمین در روسی ی شرقی شامل اوکراین و بالکان میاروپا

 گویند.می« سکیفیاگی»و به همین صورت وارد گویش تاجیکی شده. صفت نسبی آن را در گویش تاجیکی 
 شِفت: سقف اتاق 2
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ساختند. در روم به زیب تر میها آن را خوبهای رومی به آذر معقول نبودند. اُستروشنیسالح

زدند، تمغهنه تمغه میدادند، روی آنها هر گوها بیشتر اهمیت میها و کالهو آرا دادن جوشن

دند، تا که یکشکردند، یا صورت مِدوزا را میگری میفوک هر گونه حیوان وحشی را ریخته ی

ها در جای در قلب و روح رقیب ترس و بیم جای دهند. اما سختی فوالد شمشیرها و جوشن

ینت روی دوم قرار داشتند، که این غلط بود. آذر همین طور فکر داشت. جنگاور را زیب و ز
 کنند.ها نه، بلکه مستحکمی آن و طرز خوب آب و تاب داده ساختن آنها محافظت میسالح

درآمد. ها به نبرد میبه شمشیر اسپارتاکوس دیرگاه ذهن ماند، که با آن در میدان یاُستروشن

ی هاهای آن کفیدگیآن را تار سر برداشت و به نور آفتاب نگه داشته نظر کرد. درزه و کناره

 شدند.زیاد را دیده توانست، که تا حال به چشم نمودار نمی

  :ساز گفتاُستای سالح

شوند و دائم آنها را تیز کرده ایستادن الزم چنین شمشیرها تیز کُند می .فوالدش مزه ندارد -

تواند، بشکند و صاحب آن در میدان بدون سالح و سخت شمشیر می یآید. از ضربهمی

 حمایت بماند.

 :ای گفتاکیهتر

خیریّت، که آن وقت شمشیر دشمن را با نیزه از  .یک دفعه، واقعاً، همین طورشده بود -

 دهی؟گردیدم. تو چه مصلحت میدستش زده غلتاندم، و گر نه هالک می

  :آذر گفت

حیات ما به آن هم وابسته است،  .و برای خودم هم سازممن برای خودت شمشیر دیگر می -

م، یخوب است یا بد. الزم است، که فلزات چینی را خریده باش؛ ه گونه استمان چکه سالح

 وی در جهان بهترین است.
 

بودنش را به یاد آورد که آن جا چه گونه در « زیر سماء یامپراتور»اختیار زمان در وی بی

رج کرد، گویا که بخار از آنها خاکردند. و گرمی آن جای را احساس میآهنگری کار می یکوره

ها گردانید. فوالد آب کرده شده توسط ناوه به قالبکرد و عقل را تیره میشونده گلوگیر می

پاشید، که با هیج چیز از آنها خود را حمایه کردن امکان فروآمد و به هر طرف شراره میمی

کرد که همه چیز در زندگی زیبایی باید داشته باشد. هر قدر که تو نداشت. آذر باز فکر می

یشتر بدانی و هنری از دستت آید، هر قدر که زیادتر ببینی و بشنوی، همان قدر در همه جا ب

اسپارتاکوس به  گردی و همان اندازه زودتر به شرائط نو عادت خواهی کرد.یارجمند م
های همواری آن ناخن زده و با آه و ندامت آن را یک شمشیر خودش دیده دوخته، به جای

 و پرسید: سوی گذاشت

 از چه فوالد ما این قدر سُست؟ -
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 :آذر فهماند

ها وقتی که گداختن فوالد قالبی را به چینی .بسیار است 1های نادَرکاردر آن آمیختگی -

کنند و خاکسترش را خارج میکاری میدرآرند، آن را بعداً چندین بار تفسانده، بالغهدست می

اد کار کرده یند. اُستاهای شما فلزات را وقت زکسازند. این کار وقت و نیروی زیاد را تقاضا می

 تابد، اما سخت و بداشت نیست.کنند. از این رو، سالح شما به چشم زیبا مینمی

 

آذر و اسپارتاکوس در بازار رُم دیرگاه سیر کردند، تا که فلزاتی را که به دردشان خورد، پیدا 

 ،ساز ماهراُستای سالح ،ز طرف آذردهی فلزات اای به اصول کار و آب و تابتراکیه کنند.

زده، تا -اَش زدهشکل را توسط بالغه در گرم گرمیآذر فوالد تسمه بسیار با دقت نگریست.

اَش را اندازه گرفت و به آن شکل دادنی شده، باز زدن سرد شدنش به شکلی درآورد. درازی

م وعده کرده بود را به خاطر آورد که به او ه« خشیتک»گرفت. وی جنگاور اُستروشنی 
دهد. و باز به اندیشه رفت که تقدیر و قسمت گشته چه ن شمشیر را برایش ساخته مییبهتر

ساختن شمشیر « خشیتک»سازد. برای گونه آدمان را با عجائبات و غرایبات رو به رو می

 میسر نگشت. ولی حاال او چنین شمشیر را برای جنگاور بزرگ، اسپارتاکوس، ساختنی است.

الش که یشمشیر را پنج شش بار تفسانده )سرخ کرده(، به آب انداخت آب و تاب داد. خ آذر

و باز آن  2یَلَقّاسی شمشیر چندان نَفارید یاش نماند، ولی به او تیغهخیلی خوب شد. کمبودی

خواست، به زنی کرد. نهایت، آن چه که میسرخ گرداند، از نو بالغه-آتش سپ یرا در کوره

اُستا و احساسات  یتوانست. ولی تجربهستروشنی این را با سخن افاده کردن نمیدست آمد. اُ

سازش گذشته آمده است، عیان نمود که شخصیت، که در او عصرها باز از اجدادان سالح

که  یمرادش حاصل شده است. وی با احتیاط و با دقت آن را چرخ داشت، بعد پرداز داد تا دم

آتش گذاشته،  ینوی پیدا کرد. سپس، دیرگاه درون لخچه کبودچه تاب گردیده، دورخش

آن را از استخوان فیل  یهمچونان جوهر بخشید، که مثل آفتاب دورخش پیدا نمود. دسته

های دست اسپارتاکوس موافق گرداند. هنگامی که سالح آماده شد، آن را به تراشیده و به کف

رد. اسپارتاکوس دیرگاه آن را از نظر ای، که همان جای نشسته بود، دراز کهیخود تراک
های نازکش خیلی اش با دقت نگریست، تمغهاش، به زیب و آرایشگذرانده، به قسمت بیرونی

عالحده را تشکیل داده بود، که آن را مالحظه  یخوردند و گویا یک تسمهکم به چشم می

 
 نادَرکار: ناالزم. درکار: الزم. ضرور 1
 شمشیر خوشش نیامد. یر نفارید: از تیغهشمشی یبه او تیغه 2



 آذر استروشنی
 

302 

اک تیغ تیزش ی آهستهنموده، سر جنباند. دیدن چنین شمشیر هنوز به او میسر نشده بود. و

اش رساند و بدید که آن بریده شده است. در شمشیر نو یگان چیز را به شمشیر پیشتره

اش را یکتا فرو آورد، که ای نبود. پس اسپارتاکوس با آن شمشیر پیشترهزیادتی و یا دندانه

شن برنجیبا شمشیر نو به جو بریده، پاره کرد، گویا خیالی که آن از چوب ساخته شده باشد.

ای وارد کرد که آن آسانکک چاک شد. بار دیگر شمشیر ای آویزان بود، ضربهای که در گوشه
 را با حس کنجکاوی از نظر گذراند و در آن یگان خیل نقصان پیدا کردن نتوانست.

 ، گفت:اش مراجعت کردهبا نام گالدیاتوری ،به آذرو  ای بسا شاد بودتراکیه

 .؟ من باید تو را خرسند سازمیا چه خرسند کردن ممکن، فارسانگیز! تو را بحیرت -

 :آذر گفت

خوردیم؟ تو آکسیان را راضی کردی که مرا کردم اگر ما در بازار با هم وا نمیچه می –

، تقدیر جنبان گشتی. نمییخریداری بکند. تو مرا آورده کار دادی و مرا از مرگ نجات داد

د، ولی حاال اساسی ندارم، که ضد خدای خود اهورامزدای گیربعد آن چه رنگی میدانم، من

بزرگ برخیزم و یا از او حق دیگر خود را طلب بکنم. غالمداری در روم از غالمداری چین هیج 

های نو کار کُنی، در ساختمان راه زمینتوانستم که در کارخانه سنگ مَیدهفرقی ندارد. من می

توانستم به دست یگان اشراف سه سال است. یا خود میها عمر غالم دوبکنم. ولی در آن جای

 .رومی بیفتم، که برای وی کشتن غالم چه و کشتن پشه چه

کرد. چه خصوص متصل فکر میداد و در کیمهای اُستروشنی گوش میاسپارتاکوس به گپ

 :صحبتشهای همراضی شد وی به گفته

توانستی به جای بدتر از آن تو میآنها یک گور! و بر عکس شدنش هم ممکن بود.  یهمه -

توانستند بکشند، ولی بیفتی، هر چند که گالدیاتوری هم آن قدر شغل دلخواه نیست. تو را می

توانستند. اُستای ناعهده برآ سالح خوب ساخته نمیتو را شکسته نمی یدر یگان جای اراده

خود آدم قوی اراده، پرزور و  تواند. این شمشیر تو برای آن به این اندازه خوب برآمد که تو

توانی در بدترین شرایط هم زندگی بکنی و در همه جا برای به دست عهده برآ هستی. تو می

کجایگی یآوردن آزادی راه بجویی. به تنهایی آن را به دست آوردن دشوار است، ما آن را در 

 شویم، و ممکن است، که زودتر به مقصد برسیم.جویا می

های دیگر اُستروشنی گوش نداده، یر نوَش را بر غالفش انداخت و به سؤالاسپارتاکوس شمش

ای شمشیری ساخت، فقط آذر برای خودش هم، مثل شمشیر تراکیه از استاخانه بیرون شد.

اسپارتاکوس تیار کرده ایستاده، قلب خود را در  یآن را چندان زیب و آرا نداد. اگر تحفه را برا

خود وی شمشیری ساخت، تا خود را حمایه نماید، ولی این هرگز آن جای داده باشد، برای 

 عین یک چیز نیست.
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٢٢. 

 ینبردهای آذر بود. وی، همچون داننده یصاحب مکتب گالدیاتوری لینتول باتیات گواه همه
آید. ولی در عین های او به وجد نهو هنرمندی یتوانست از چست و چاالکاین کارها، نمی

آوری و توانایی خود را دارد و فقط د که هر یک گالدیاتور حد و حدود تابشمروقت چنین می

را خریده بود، که آنها  1آن را معین کرده توانستن الزم است. وی در آن روزها سه تن کارتاژی

را لژیونرها در آفریقا به دست درآورده بودند و از نیرو و رام نشوندگی آنها شادمان و بسا در 

د. لینتول باتیات به رقیب دائمی خود آکسیان شرط بستنی شد. او پیشنهاد حیرت افتاده بو

ان برآید. سالح و دیگر لوازمات را خودش یآن کارتاژ یکرد که آذر باید به مقابل هر سه

گذارد. این مبلغ بسیار کند. لینتول باتیات به خزینه پانزده هزار سسترسی میانتخاب می

رند، خود اسپارتاکوس را در زمانش اَکسیان به عوض پانزده هزار کالنی بود و اگر به حساب گی

درآید. اگر مغلوب و کشته ان مییخود آکس یاگر آذر غالب شود، پول به کیسه خریده بود.

دهد. شرط و شرایطش برای مردم در شود، آکسیان به لینتول باتیات حتماً اسپارتاکوس را می

توانست آن را قبول نکند، آکسیان نمی الن شده بود وسیرک، هنگام نبردهای گالدیاتوری اع

او را دیگر به سیرک بزرگ روم  یشد و گالدیاتورهازیرا اگر قبول ندارد، آبرویش پست می
را گم کرده ماند. وی از این  2اشتوکل بسا خطرناک بود. آکسیان سرِ کالبه کردند.دعوت نمی

ترسید. بی اسپارتاکوس د است، سخت میکه احتمال اسپارتاکوس را از دست دادنش موجو

گالدیاتورها به اسپارتاکوس وابسته بود. و  یآمد، زیرا تیار کردن همهیمکتب را بستن الزم م

تواند. آن وقت هیج به خود باور هم نداشت که اُستروشنی با هر سه کارتاژی جنگیده می

ردند و جنگاوران آنها با قطعیّت خود بروم مبارزه می یها سالیان زیاد باز ضد امپراتورکارتاژی

آکسیان بدخشم شده بود. اسپارتاکوس بر عکس خود را آرام احساس  مشهور گردیده بودند.

 :به آذر گفت. او کردمی

گیر کنند که حریف را میانهآنها در نبردها کوشش می .ها غالب خواهی شدتو بر آفریقایی -

برند. یه نتواند. آنها با تو نیز همین اصول را به کار منمایند، پخش بکنند، تا که وی جوالن زد

 تو به این امکان مده آنها را در یک سمت نگه دار، تو غالب خواهی شد. بیا، مشق بکنیم.

 
( سرزمینی در شمال افریقای باستان برابر تونس امروز که از دشمنان مهم روم Carthageکارتاژ: )در انگلیسی:  1

های دوران اسالمی ( چند بار روم را شسکت داد. کارتاژ در متنHannibalبود و سردار آنان به نام هانیبال )

و صفت « کارفاگِن»( نام سرزمین Карфагенشده است. در متن تاجیکی برابر تلفظ روسی ) نوشته« قَرطاجَنه»

 آمده است.« کارفاگِنی»نسبی آن 
 کالبه: کالف. سر کالبه را گم کرد: سر کالف را گم کرد. 2
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رقیبان بیرون جستن چه گونه باید  یو اسپارتاکوس یک ماه دراز به آذر آموزاند، که از حلقه

ها را در یک خط معین نگه داشته، سپس، هر کدامش وار آننشینی برقصورت بگیرد و با عقب

 یکتا محو گرداندن الزم.را یکتا
 

روز نبرد فرا رسید. سیرک پرآدم ، غریو مردم به فلک پیچید. از این شرط بسیار هم حیرت

ورزیدند. تا به حال اسپارتاکوس انگیز همه خبردار بودند و با حرارت بحث و تالش می

دان وسیع. حاال یکرد، روی به روی با گالدیاتورها ایستاده، در متقدیرش را خودش حل می

وابسته شده است، که خود را جنگاور پرقدرت نشان داده است. تنها  یتقدیر وی به نبرد فارس

دیده باید بجنگد. بحث و همین قدرش هست، که یک تنه بر مقابل سه تن جنگاور تربیت

شرط ساعت به ساعت  یبستند، درجهخود شرط می تسفید، تماشابینان بینتالش تا رفت می

پوست گرگی. خوب  یآذر به میدان برآمد. وی در همان لباس تغییر نیابنده گردید.یافزون م

های شد، که اسپارتاکوس به او توصیه کرد، تا که از زیر آن جوشن سرسینگی بندد. ساق

. در سرش کالهِ کلوله شکل کردندشکلِ فلزی محافظت می-کارد 1هایپایش را پالستینه

 رومی بود. اُستروشنی از سپر دست کشید و دو شمشیر دراز را گرفته به صحنه برآمد.

کش فرو کاله گوشجنگی حاضر شدند. لباس حربی و طاس یها در سر و لباس پُرهکارتاژی

دَمه کوتاه و خنجری سه یشاخهآورده شده داشتند. غیر از شمشیر در دست هر کدامشان سه

ها آفریقایی گرداندند.نصیب میات بییوجود داشت که مغلوب شده را با آن زده تمام از ح

 یهایشان را به کار انداختنی شده، سوی آذر حمله آوردند. آنها نیز دربارهیکباره تمام سالح

کردند، که آنی همان امکانیّت را به وی ندهند، چست و چاالکی او شنیده بودند و حرکت می

ماندند، یک دیگر از عقب، گویا به پیش قدم میسوءاستفاده نماید. دو تن پیش یتا از آن برتر

آذر اصول به خودش خیلی معقول را  قرار را داشته بگیرند.شکل انبر در آمده، اُستروشنی بی

ای خیلی خوب به کار برد که این اسپارتاکوس را در تَهلُکه انداخت و آن را خود تراکیه

ها در اطراف خود های آسیا. کارتاژیشمشیرها را چرخ زناند، به مثل پره ینده بود. وآموزا
های دورخشند را دیده، سر و سودایشان را گم کردند. آذر گاه به راست، گاه به چپ چپدوره

خود بگیرند. آنها به  یتوانستند که او را بین هر سهداد و حریفانش هیج نمیغلت می

زدند. اما تیغ آنها فقط هوا را بریده قرار در افتاده، بی ابا شمشیر میبَرین بی گالدیاتور سیماب

توانستند. به وی بارها میسر شده بود که با سه تن در گذشت، به آذر آسیبی رسانده نمیمی

ای یا یکجایگی نبرد بکند، حتّا با پنج کس هم زد و خورد کرده بود. و آن گاه وی یا اصول تپه

 
 پالستینه: پاره. تکه. تُنُکه 1
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داد که از پس برد، یعنی به آنها تکیه آورده، به دشمن امکان نمیران را به کار میشخ کوهسا

سر به حمله گذرد. وی در نبردگاه وسیع آزادانه، از هر طرف ضربه رسیدنش را به حساب 

 کرد.کرد و دشمنان را در یک جا دیر نگاه نداشته، نبرد میگرفته، عمل می
 

ها مغلوب یمحور فلزی دروازه ی، در حلقه2کَنده بودن یکهنه بر 1یرنگ آکسیان پَخته

سازند و اش را سخت تکیه داده قرار گرفته بود. وی باور داشت که آذر را نابود میپیشانه

 جان او را قبول کرده گیرد.بی یمحض برای همین به آن جای آمده، قرار گرفته بود که جثه

غالبان راست ایستاده،  یخویش در نزد دروازه یاسپارتاکوس، بر عکس، با پیکار بهادُرانه

نگریست. صد بار بهتر بود از این حالتش، که اگر هیجان خود را آشکار نکرده، به رفت نبرد می

درون -اش، که به انس گرفته بود دروندرآمد. از برای دوست سغدیخودش به این نبرد می
اش هیکل قرار داشت که دست سر سینهای مبانای قویشد. در پهلوی تراکیهیسوخته تمام م

اند، میکردهچه خیل دعاهای نامفهوم را که به او در آفریقا زیاد کمک می-نگه داشته، کیم

دیاران او بودند. هر چند که از لحاظ ها همهای بدقهر را دور سازد. کارتاژیخواند، تا روح

اهای از همه بدترین را روانه میآن لحظه مبانا به آنان دع یپوست از آنها تفاوت داشت، ول

نمود. تماشابینان نفس درون کشیده، به روش نبرد در شان را آرزو میکرد و مرگِ بر محل

 ینگریستند. آرامی به حدی بود که کس صدای شمشیرها در تمام بنامیدان محاربه می

ه رفته میها نگاه داشته شوندسیرک پهن گشته، حتّا به گوش حیوانات وحشی در ته خانه

 کرد:قرار گاهگاهی صدای را خود بلند میصبر و بیک تن از تماشاگران بیی رسید.

 ! بزن، بکش آن وحشیان را!یفارس -

یگراندند و او باز هم هوش و گوش شده، به نبرد ذهن مو خود همان لحظه آواز او را می 

  ماند.
 

حس کرد که عالج دیگر نیست کرد، تخت پشتش شخ شدن گرفت و او آذر را نفس تنگی می

آسا خود را پیش انداخت و به سر غیلیده تری. با یک جهش برقجز گذشتن به نبرد فعاالنه

ر یرفت، اوّل از پایان ایستاده کارتاژی از عقب حمله آورنده را به باال، از تگ سپرش با شمش

اُستروشنی این  د.زد. شمشیرش تا نیم به جسد او فرو رفت، دشمن کاَلویده، روی ریگ افتا

چنین به جنگاوری، که به دست راستش نزدیک قرار داشت، در افتاد و کالهش را به نشان 

 
 پَخته: پنبه 1
 کهنه شده بود یهبرین کنده بود: رنگش مانند پنب-کهنه یرنگش پَخته 2
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گرفت. وی سپرش را فرو آورد تا که خود را حمایه بکند و خود همان لحظه با شمشیر دوم او 

خون  سخت مجروح گردانید. گالدیاتور فریاد جانکاهی برآورد و میدان را از 1انه رگیرا از م

شد. کار رقیب سوم را انجام دادنش دیگر چندان  2خود رنگین ساخته، سر دو پا میرزادیکَک

دار براند، ور شده، آذر او را طرف چُقوری آبدشوار نبود. گاه از چپ و گاه از راست حمله

-اش او را درون آب کبسخت دیگر به سرسینه یشمشیر را از دستش زده افتاند و به ضربه
مردم غریو برداشت،  د.یپهن گرد 3قوری فرو غلتاند که از آن جای بوی ناخوش الیقهکبود چُ

های بیجَستند و مُشتتماشابینان به پا جهیده خیستند و از هیجان بیخود شده، باالباال می

آذر نزدیک گالدیاتورِ از پایش جراحت برداشته آمد. سالح او  حساب به آسمان برداشته شدند.

ست. آنها تقدیر یوار فریاد زننده نگرچشم به رومیان دیوانه یراند و با غرّهرا یک سوی غو

کردند: بکشد و یا زنده بگذارد. تماشابینان هیجان را از حدش کارتاژی را فیصله باید می

گذرانده، همه چون یک تن، نرانگشت دست راستشان را باال برداشتند، که این معنا نسبت به 

 یاُستروشنی آه سبکی کشید و طرف دروازه آوری کردن را داشت.رقیب مغلوب شده رحم

غالبان قدم بزد که آن جای دو دست سرسینه و صلیب کشیده اسپارتاکوس او را انتظار بود. 

قریب که  به لینتول باتیات تسلیم دادن اسپارتاکوس الزم نشد. اَکسیان از غایت خرسندی

انه طرف پانزده هزار سسترسی نگریست، که اشک بریزد و در عین وقت با یک چشمِ آلوس

آوری یکی از خادمان نبردگاه برایش آورده بود و آن از حساب مبلغ از تماشابینان جمع

برداشتند که دو اما این دَم در میدان دو سگِ کفتار کالن غریو می شد.گردیده محسوب می

تند. کفتارها آماده بودند هر آن داشکرده بودند، یعنی گرسنه نگاه می 4هفته باز آنها را قنتر

وجوی خوراکی به میدان نگاه شان راست آید، بدرند و با چشمان خونبار در جستیچه که برا

 کردند.می
 

ها گشاده شد و در بیرون آن مبانا نمودار گردید. وی، مثل همیشه، در کتف درِ یکی از اتاقک

اش از زیر های برجستهزد، موشکمیسیاه خودش نیز یَلَقّاس پوست پلنگ داشت. پوست سَپ
چوب کالنی بود. کفتارهای  یدر دست مبانا غوله ها برین زده برآمده بودند.پوست سَقّاچه

ور شدند، سوی او حمله 5زنیزده گرسنه آدم را روی به روی خود دیده، با غریوِ چووَسوحشت

 
 میان: کمر. میانه رگ: رگ کمر 1
 میرزادیکک: مانند اسبی که دو پای جلویش را بلند کند و روی دو پای پشت بلند شود. 2
 الیقه: لجن. لژن 3
 قنتر: غضب آلود.  4
 چووَس: صدای چو.  5
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ش شخ شدگی برین ایستاد. های اَشک خود نشان داده. زنگی در جاییک ذیل جهیده و دندان

کفتار یکم طرفش جهید. مبانا با کَلتَک از پهلویش یک بار زد و آن روی ریگ افتاده غل 

های عقبش داشته، در هوا گرد گرداند و به خورد. زنگی به وی امکان خیستن نداده، از پای

درنده تاده باشد.اف 1سر کفتار دوم زد. درنده یک سوی رفته افتاد، خیالی که از درون فَلَخمان

ای، مثل آن که کر و گنگ شده باشند، ها به زور از جا جنبیده، به پا خیستند و لحظه

دستش را بازی میکندند. وی چوبهیکل چشم نمیخاموش قرار گرفتند و از زنگی قوی

گرفت. کفتارها فهم کردند که این های وحشی آمادگی میدوباره حیوان یداراند و به حمله

برایشان پرخطر است، یکباره از دو طرف به او هجوم کردند. مبانا به سر یکی از آنها ضربه آدم 

ها تقسیم شده بود، روی رفت و مغز سر کفتار، که به پارهزد، آن را پاره کرد. خون شراس می

کفتار دوم از  کنی درآمد.ریگ پاش خورد، حیوان از پا افتاد و تنش پست و بلند شده، به جان

-اش درماندند و آن را پارههای تیزش به پوست پلنگینهپشت زنگی گرفت، ولی دندان تخت

پاره کردند. مبانا این حیوان وحشی را از دو پای عقبش محکم قَپید و برداشته روی صحنه 

زده، به خاک  2نغَسیهای باال و پایانش را کشیده، از هم جدا کرد. کفتار شبزد. با دست، جاغ

ده، رو به فرار آورد از آدم و خود را به قفسش بزد، که آن جای وی را خادمان و خون آلوده ش

کرد و تنها قریب شام نبردهای گالدیاتورها یکی پس از دیگری دوام می سیرک انداخته بودند.

های خود را به یکدیگر با شوق نقل میرفتند و همه دیدههای خود میتماشابینان به خانه

خواندند که حاتم طی شده، تمام خراجات و ضیافت آن روز تور را ثنا میکردند. سوالی دیکتا

 را به ذمه گرفته بود و پول و مال را از ضیافت و تماشاگاه دریغ نداشت.

 

٢٣. 

های در رکیاُستروشنی در دوکان آهنگری وقت زیادی کار نکرد. از روی تعامل آن وقته س

ند که هر کدامی گالدیاتورهای مشهور روم را به توانستمی یامپراتور یاختیار والیات بوده

های خود جلب نمایند، تا که از مردانگی و جسارت و صنعت وی لذت ببرند. صاحبان مکتب

آوردند و از این خاطر هیج گاه از های کالن به دست میگالدیاتوری در چنین سفرها مبلغ

اکوس همراه اَکسیان نه یک بار و دو در زمان خود، اسپارت تافتند.های احترامانه رو نمیدعوت

ترین بیشتر از ای با گالدیاتورهای بزرگاند. تراکیهسفر کرده یبار به گوشه و کنارهای امپراتور

 
 فَلَخمان: پَلَخمان. فَالخَن. قالب سنگ 1
 جانکاه یشینغَس: ناله 2
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این دفعه به اسپارتاکوس الزم آمد، که به  اش غالب آمده بود.صد نبرد گذرانده، در همه

پهن گردیده بود و  یر تا سر امپراتورات همراه آذر به سفر برآید که چست و چاالکی او سیوال

بافتند. گالدیاتورها را عادتاً زنجیربند کرده، ها مینیروی اژدهاصفت مبانا باشد، افسانه یدرباره

توانستند یدادند. گپ در این که دورتر از رُم آنها مهای چوبین انداخته، انتقال میدرون قفس

های پناه برند. مهم این بود که صاحبان مکتب رو به فرار آورند، در جنگل و یا کوهساران
 آور را از دست بدهند.خواستند غالمان فایدهگالدیاتوری نمی

 

زاران زیتون رنگ تابستان سخاوتمند رُم دوام داشت. در چار طرف گندم پخته رسیده، درخت

و نکهت خوش  ها بویکردند. از گرمی آفتاب گل و گیاهگر میوار خود را زیر آفتاب جلوهنقره

های ناتکرار ربودند. ایتالیا را منظرههای مصفای رودها نور چشم کس را میبرآوردند. آبمی

های های استحصالی آن اگر باعث آبادانی خاندانکامیابی بخشیدند.طبیعت زیب و فرّ تازه می

ر قدم ویرانهدر هر س گردید.گر، آن باعث رشکِ ناتوانبینان مییبسیاری شده باشند، از طرف د

های ناتوانبین رو به جنگ یآمدند که در نتیجههای قلعه و حصارهای قدیمی پیش نظر می

های آذر قریب هر روز، در میدان سیرک های خاکی تبدیل یافته بودند.خرابی آورده، به تپه

ر درآمد. وی با لیبیایی زردی سخت نبرد کرد که او از نیزه بسیایوالیت به میدان نبرد م

گرفت و توانست که دست چپ اُستروشنی را سبک مجروح سازد و شمشیر کج ماهرانه کار می

شان پنج ساعت دوام درخشید. یک بار با دو هلندی نبرد کرد که جنگاو مثل برق در هوا می

 یافت. 
 

گرفتند، قلبش فرا می یکنندهرا فکرهای مغشوش یها به قعر تاریخ رفتند، اُستروشنآن زمان

ه گویا برای خرسند کردن مردم مثل خودش غالمان را به صحنه برآورده، سر از تن جدا میک

بینی او را تمام دیگر کرد و حاال در افکن گالدیاتوری از بسیار جهت جهانسازد. حیات لرزه

وار حمله آورده، حیات خود را با بر باد دادن جان دیگران رحمانه، وحشیها بینبردگاه

برآمد، هر چند که خودش هم وار نبرد کرده، غالب میوی همیشه مردانه نمود.محافظت می

رساندند. افتند و برای نبرد خلل نمییهای او زود صحت میبرداشت. جراحتها میجراحت

برداشت. آنها را بلند می یبست و بیعانهنامه میها تا رفت بیشتر شرطاَکسیان با سیرک

رسید. این در خاک قریب به هالکت می 1آذر باری در داکیه ت.خسیسی وی حد و کنار نداش

 
ای در شرق اروپا در شمال تراکیه در نزدیکی رود دانوب. میان رودهای ( منطقهDaciaدر انگلیسی: داکیه: ) 1

 (. حدود بلغارستان امروزیTisza( و تیسا )Dniesterدنیستر )
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کرد که او روی گردونه وَری نبرد میو تیسا رخ داده بود. وی باید با کمان 1بین دریاهای دانوب

رهای یهای گردونه شمشگریخت و در غیلایستاده بود. گردونه را دو اسپ تیزدو گرفته می

برآوردند. به دست را بریده گذشته، حتّا آواز پُردهشت میکج رخشنده گذاشته بودند، که هوا 

 آذر یک شمشیر و یک سپر نه چندان کالن داده بودند که آنها را خود برای خود ساخته بود.

ها را یک و یکباره به دیگر ای اسپگردونه راست طرف اُستروشنی روانه شد و سپس داکیه

پرچه سازند، اگر وی هشیاری کرده خود -پرچهرهای کج باید آذر را یطرف تاب داد، که شمش

ای طرف آذر از کمانش تیر آور داکیهکشید. در این لحظه برای همه هیجانرا عقب نمی

دانست با این اُستروشنی دست و پا خورد. وی نمی انداخت و تیر با آواز پست به سپر برخورد.

ای هم همه و هلهله داشت، ناپذیر چه گونه تدبیری به کار اندازد. داکیهحریف مغلوب

تماشابینان در  های آذر رسید و او نفس گرم مرگ را احساس کرد.شمشیرش قریب که به پای

رفتار گالدیاتور نامور سستی احساس نموده، احترام و دوستداری نسبت به او جای خود را 

ردید، بلند گ 2آمیز شنیده شدند. صدای هوشتکعوض کرد و سخنان کم اعتماد و زهرخنده

جات از آسمان آمیز به گوش رسیده، بالشتک و پوچاق سیب و دیگر میوهسخنان دشنام

ای را آذر به جان و حالش نگاه نکرده، به آخرین خالصه آمد. همان لحظه باریدن گرفت.

سپر خود را بین سر دو اسپ  یوار کند. ومنتظر شد که گردونه دوباره سوی وی حرکت برف

ها را کشید و ندیده ماند، که سپر چه گونه به طرف ای این دَم جلوی اسپروانه کرد. داکیه

ها از دستش رها یافت، وی پرتافت شد. سپر به سرش برخورد و دست افشاند و جلوی اسپ

جسته روی گردونه  یآذر او را سر نزد. و خود از روی گردونه به روی ریگ سرنگون افتاد.
ای افتاد که اکنون خود از دم تیز بردگاه، از عقب داکیهبرآمد و اکنون، در نوبت خود، در ن

افتاده بود. اُستروشنی با این  3بار یَلَقّاسی خالص خوردنی شده به تَلواسهشمشیرهای دهشت

بازیافت خود بار دیگر به حسن توجه مردم سزاوار گردید. و حاال هوشتک و سخنان دشنام 

های گردونه به او رسیده رفتند و او را م نمود که اسپگیر شده، تا وقتی دواای را دنبالهداکیه

آن جا برای تماشابینان برآمدهای زنگی، مبانای قوی از پا زده افتادند و زیر سُم خود گرفتند.

های کالن و شیرهای بدخشم را پلنگ یآور بودند. محض برای وانگیز و شوقهیکل نیز حیرت

کشت که او گی زور بدون کدام مشکالت زده، طوری میآنها را زن یداشته آورده بودند و همه

 
 (Дунайدر زبان روسی است )« دانوب»آمده که نام رود « دونای»در متن اصلی  1
 هوشتَک: سوت 2
 تَلواسه: دلهره 3
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 داد.آورد و بعد زور و توان خود نمایش میپیشکی آن حیوانات وحشی را به قهر و غضب می

صاحب مکتب گالدیاتوری اَکسیان طنطنه و هلهله داشت. اگر باز دوسه همین گونه سال بابَرار 

ا یک سو گذاشته، کوشک )چارباغ( زیبایی را کرد او، این هنرِ سیرتشویش رباشد، تخمیناً می

 کرد.اش خریده روزها را آرام و آسوده پس سر میبا زمین وسیع
 

اسپارتاکوس فکر  یآذر حین از یک والیت تا دیگرش رفتن درون قفس چوبین نشسته، درباره

و میوگهای گوناگون گفتای چه طور با گالدیاتورهای مکتبدید که تراکیهمی یکرد. ومی

گرفت. نامه را افت، نامه نوشته، نامه مییهای ناعَیان زبان میکرد، با آنها توسط هزل و شوخی

خورده، که به کرد. به نزد او گاهی غالمان سابق، گاهی گالدیاتورهای سالخودش انشا می

ست ای به کدام کاری دکردند که تراکیهآوردند و پَیخَس میف مییآزادی برآمده بودند، تشر

آورد، که مثل همین اختیار مرد چینایی سیمچن را به یادش میزدنی است. اُستروشنی بی

گیرند. آذر به آذر گفت، که به شورش آمادگی میاسپارتاکوس کرد. و نهایت، پنهانی کاری می

آنی این  .نخاد که اسپارتاکوس نیز دنبال یگان کار را گرفتنی است »گفت خود به خود می

بست، ولی باور نداشت که با وی از تحت دل به این چیز امید می« خواهد شد! کار عجیبی

 روم را به لرزه آوردن ممکن باشد. یشورش گالدیاتورها آسیای امپراتور

 

٢۴. 

کرد. ولی اکنون، که حکمداری پُره به دست دیکتاتور سوال گذشته رسماً روم را سنا اداره می

رتی به خود گرفتند. اگر دیکتاتور تصدیق نماید، آن است، قرارهای سنا تنها خاصیت مشو

ای شدند، اگر نه، پس آن را همچون یک چیز وجود نداشتهقرارها برای اجرا حتمی دانسته می

 دعوت کرده شد. 1«و ماریویگا»نوبتی سنا با طلب و تقاضای کنسول  یجلسه کردند.رد می

درون دل و جگر آن نشان داد که خدایان برای  ینهیاوّل برای خدایان مال قربانی کردند و معا

داری شخص منصب -منلی منتسین  2در منبر پریتور برگذار شدن معرکه نظر نیک دارند.

 :پدید آمد، که ماموریت ترتیبات شهر را به عهده داشت. منتسین گفت

های نگج 1با پادشاه بدعهد و بدپیمان یوگورتا 3سال پنجم است که در نومیدیا !دیارانهم -

وار ن قدر شکست شرمندهیسخت دوام دارند. از زمان جنگ و بعد، مردم روم با کارتاژ به ا

 
 پ.د.م.( 86پ.د.م. درگذشته:  157( سردار و سیاستمدار رومی )زاده: Gaius Mariusریو )در انگلیسی: گایو ما 1
در اختیارش منصبی که حاکمیت عالی دیوان و بعداً صاحب ها و حاکمان مطلق روم قدیمعنوان کنسولپریتور:  2

 بود )ن.(. 
 الجزایر امروزی یال افریقا در منطقه( پادشاهی باستانی در شمNumidiaنومیدیا: )در انگلیسی:  3
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برند، اما لژیون بهتر جنگ می یهای ما در خارج امپراتورمواجه نگردیده بود. بهترین لژیون

ها هزار گالدیاتورهای هر جانبه روم حاال تماماً سُست شده است. و حال آن که در روم ده

توانند بهتر نبرد کنند، آنها از سالح هم خوب کار گرفته میعلیم داده شده موجود اند که میت

شده است. راویان ما خبر رسد که بین گالدیاتورها شور و آشوب بر پا میبه گوش می توانند.

چه خصوص -خورند، در کیمهای گوناگون با یکدیگر وامیدهند که گالدیاتورهای مکتبمی

د آن شورش ینمودند. شما همه در یاد دارید کرده برای خود پیشوا انتخاب میگفت و شن

گالدیاتورها را که در روم رخ داده بود. و پیشتر هم الزم آمده بود که بسیار نیرو صرف کرده، 

مار گزیده از ریسمان : »کدام سناتور شنیده شد یکنندهسخن مجروح. آن را خاموش سازیم

  .«ترسدااَل می

 :با خشم داد زد و سرخ شدی منتسین از غضب سپمنل

مانند آن که لقمه پرتافت حاضر، به « حاضر جواب»ها، آدمان ترسد، مثل آنی اینبلی، می -

زنند. من همچون مسئول استثناء فکر شکم خود، از هیج چیز پروا ندارند و دولت را بر هم می

هایَم خبر رسانم. آن طرفش به گمان یدار هستم که به سنا دربارهو مامور شهر وظیفه

صله کرده، خالصه برآرید تا یصالحدید شما وابسته است، جنابان معتبر. شما مسئله را ف

 را از هالکت رها دهید. یامپراتور

آپی »و  2«پوبلی سِرویلی وَتی»ها ها یکی از پس دیگری به سخن برآمدند. کونسولکونسول

 5«کوینت لوتاتسی کاتول»و  4«مارک اِمپلی لِپید»ندگان ، آینده کونسول شو3«کلودی پولخِر

در  یسخن کردند. سناتورها به گپ آنها با دقت گوش دادند. آنها گفتند که وضعیَت امپراتور
های های روم بیرون از کشور، در مملکتونیواقع هم، حاال مرکّب است. شکست خوردن لژ

پول کردند. هم غالمان و هم گالدیاتورها سر  ناپذیری آنها دوبیگانه، باور ما را در مغلوب

حد پرقدرت است. هر یک برداشتند. چه، از سر برداشتن آنها ما باید بترسیم؟ البته نه! روم بی

را  یها لژیونرهای امپراتورتواند میلیونیشهروند آن، با دعوت سنا، به دست سالح گرفته، م

آور است که غالمان ید. حتّا فکر کردن خندهآبه پا خیزاند، که این کار هم از دستمان می

 
 ( نام پادشاه نومیدیاJugurthaوگورتا: )در انگلیسی: ی 1
 Publius Servilius Vatiaدر انگلیسی:  2
 Appius Claudius Pulcherدر انگلیسی:  3
 Marcus Aemilius Lepidusدر انگلیسی:  4
 Quintus Lutatius Catulusدر انگلیسی:  5
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کرده باشند. برابر این، بی پروا بودن هم خوب کورنمک برای مملکت گویا خطری ایجاد می

  نیست.
 

آن گپ زد که نباید  یپرداز با ایما و اشاره دست سخن گفته، دیرگاه دربارهسیسرون سخن

اند. و از این رو، چه حاظ تفکر برابر حیوانگالدیاتورها را به صف آدمان داخل کرد. آنها از ل

نهایت، سنا توصیه کرد که  نان خود به مبارزه برخیزند؟یتوانند بر ضد خواجهطور آنها می

باش نگاه را در حالت آماده یها هوشیاری را از دست ندهند و لژیون داخل امپراتورکنسول

سرای خود قبول کرد. او ر را در بوستانپریتو 1«لوسیوس کُرنِلیوس سوال»دار حکم باید داشت.

 شد.دار و نیرومندی وانمود میوتوشاکنون به سن پنجاه و نه درآمده بود. وی مرد قدبلند، تن

 یکرد، همچون انسان از قوت مانده بود. سبب همهاَش سُست، آهسته سخن میمانیولی قدم

سوال به او  زیاد پیشکی گذاشته بود. که در نهادش نیز اثراتبود ای نشوندهکسل طبابت -این 
های او ناباورانه، احترامی نسبت به وی بود. به گپبی ینشستن پیشنهاد نکرد، که این نشانه

این را دیده و دانسته، بدون کدام  یداد. منلی منتسین همههایش را کج کرده گوش میلب

 : گفتیکنده مدار با آواز کندهزد. حکمرغبت و ناباورانه گپ می

جا را بر ضد شخصاً من هیج گونه حرکت بی .سنا به مجلسگاه ترسوها مبدل شده است -

آید. مادامی که کنم. شاید، جای این و آن کس را عوض کردن الزم میاحساس نمی یامپراتور

گالدیاتورها این قدر پرتوان و خطرناک باشند، بگذار سنا به مشورت بینشند و پیشنهاد می

به دست سالح گرفته، به میدان حرب و ضرب درآمده، زور یکدیگر را بیازمایند. و کنم، که 

 یشاید همان وقت آنها اندک به مردها مانند شوند. قرار سنا را عائد به بلند برداشتن درجه

کنم. بگذار لژیونرها دَم بگیرند، زیرا به آنها جانبداری نمی یهای داخل امپراتورهشیاری لژیون

در شرق نبرد بکنند. آنها باید جسارت خود را  2آید که بر ضد میتریداتالزم می به قریبی

محض در همان جای نمایش دهند، نه با گالدیاتورهای بیچاره. من به قریبی برای عیدهای 

گرگون مییکنم و امید دارم که آنها وضع متشنج را در شهرمان دمردمی مبلغ زیاد جدا می

 سازند.

 

 
 Lucius Cornelius Sullaدر انگلیسی:  1
مهرداد ششم پونتوسی مشهور به مهرداد بزرگ  (Mithridates VI of Pontusمیتریدات: )در انگلیسی:  2

(Mithridates the Great) در یونانی: و نیز مهرداد نیک( پدرEupator از ایرانیان سکایی بود که در نزدیکی ،)
های سنگینی بر رومیان وارد کرد. نباید با مهرداد بزرگ از شکستکرد و دریای سیاه )پونتوس( فرمانروایی می

 The Defeat of Romeن.ک.  ،هایی که به روم وارد کردخاندان اشکانی حاکم بر ایران اشتباه شود. برای شکست

in the East, Gareth C. Sampson, 2008 
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دهند ها رخ میمدار گردیده فهمیده نتوانست که آینده چه حادثهری تمام بیحکمدار از بیما

، 1«لوتسی سرگی کاتیلینا»تنها  رم چه مناسبت دارد؟ یو این به شورش غالمان در امپراتور

ورزید، گفتهای سنا شرکت میمجلس یسناتور نباشد هم، ولی با حس کنجکاوی در همه

عالی  یزادگان درجهکاتیلین از اشراف ارزیابی کرد. وگوی به عمل آمده را خیلی جدی

شد. وی حاال جوانی بود، همگی سی ساله. قدش بلند، قوی پیکر، روم محسوب می یامپراتور

شد، غولی. کاتیلین اخالقاً هم اعتبار کالن داشت و خیلی زود بدجهل می یمویش جینگیله

الک گردانده بود و جسد او را به سنا زود رنج بود. در اثنای یک کشمکش برادر خود را ه

حکمدار سخن ناسزایی گفت. سوال نه تنها رفتار او را دستگیری  یآورانده، گفت که او درباره

اجدادان بای و بدولت کاتیلین گرداند. لوتسی  یخور یگانهکرد، بلکه با یک فرمان او را میراث

ای را در همه جا آمد و تراکیهجد میسِرگی کاتیلینا از نیرو و مردانگی اسپارتاکوس به و

گذراند، شد. تمام وقت خالی خود را کاتیلین یکجایه با گالدیاتورها میدستگیر و مددگار می

های تعلیمی تالش میکرد. با آنها در مکتب، در درسیهای افالس درآ و بَرآ مدر میخانه

های اسپارتاکوس ی تنها مسابقهشد. وزن زور روم حساب میمشت ،هاورزید و یکی از جنگنده

های حسابید. وقتشان را آدمان حقیر و ناتوان، مردمان ترسو میگرفت، دیگر همهرا تن می

کرد، چست و چاالکی وی او را مفتون زاده فارسی را دیده، او را معقول میآخر این اشراف

و عموماً با دو شمشیر گردانده بود، سیر حرکت و شمشیر را انیق به نشان رسانده توانستنش 

قریب به به حریفان حمله آورده غالب برآمدنش او را در حیرت آورده بود. سن و سالش عن

مای او حریف نه چندان بزرگ را مییشد، بنا بر همین کاتیلین در سپنج ده ساله نزدیک می
زاده را صیلها در سنا عائد به امکان داشتن شورش غالمان این ابه همدیگر ناسزا گفتن دید.

 خواست با اسپارتاکوس واخورد.به تشویش آورده بود و از این خاطر می

 

٢۵. 

د یروم دو سال دوام کرد. و شا یسفر اَکسیان یکجایه با آذر و مبانا سر تا سر والیات امپراتور

کرد، ولی در رُم حادثه ای رخ داد، که سرور مکتب گالدیاتوری سفرشان باز هم دوام می

از شرق لژیون گایوماریو با دبدبه و همهمه برگشت، که به وی  با شتاب عقب گردد. مجبور شد

ها بسیار هم این دفعه میسر شده بود لشکر شورشگر میتریدات را مغلوب سازد. در جنگ

 
 Lucius Sergius Catilinaدر انگلیسی:  1
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هایش با گل چنبر، ، که برای کار نمایی1«سیتگ گالبر»کارنمای نشان داده بود لژیونر 

رم مکافاتانیده شده بود. سیتگ گالبر چون  یامپراتور یداده شهروند مخصوص قهرمانی نشان

زورترین جنگاور دولت شناخته شده، همه نبردش در خارج مملکت صورت گرفت. برای آن 

اش را در الزم بود صنعت جنگاوری« سیتیگ»که به این نام زورترین واقعاً هم سزاوار شد، به 

گالبر اسپارتاکوس را  مایان را مغلوب گرداند.پایتخت هم نمایش دهد، یگان نفر از حریف ن
ست هزار یروی آن همان کاتیلین بود که به مقدار بنامه فرستاد. میانهانتخاب کرد و به او طلب

سسترسی ضمانت به میان گذاشته بود. این مبلغ برای غالب آن مسابقه تعیین شده، از بس 

گذشت. از لکیت شخصی اَکسیان باید میشد، بنابراین به ماکه اسپارتاکوس غالم محسوب می

کاتیلین و  نصیب نماند.این خاطر اَکسیان به سوی رُم شتاب کرد، تا که از آن داد و معامله بی

گردد. ولی در رُم همچنین اَکسیان باور کامل داشتند که اسپارتاکوس هیج گاه مغلوب نمی

باید زورترین شهروند از رُم باشد،  یخواستند. در امپراتورکسانی هم بودند، که به او مرگ می

ای، بر ضم این، کسی که یک زمان از صف ارتش روم فرار کرده نه این که کدام یک تراکیه

 بود.
 

جو سیتگ گالبر آرامانه مناسبت کرد. تا آن وقت او در میدان با اسپارتاکوس به این ستیزه

ای مغلوبد و امیدوار بود که تراکیهآلمانی نبرد کرده بود. تار با گرز وزنین مسلح بو« تار»

گان یای عربده کرد که اگر به ناپذیر را مغلوب خواهد کرد. وی با گرزش در هوا با چنان قوه

 رواند.گرد شده، بنای باحشمت را فرو می-رسید، وی گردستون بنا را برداشته ایستاده می

پس، با شمشیر درازش زده، گرز غلت داده، از ضربه خود را بر کنار گرفت. ساسپارتاکوس چپ

)تیس(  2را به آسانی دو پاره برابر کرد، که آن از آهن نه، گویا از چوب سبک درخت زَرنَب

های نگریست، که با دندانهگلوله گرز گرانش می یوار به کلهساخته شده باشد. تار دیوانه

ور شد اسپارتاکوس حملهخوابید و بعد وحشیانه به اش زیر پای خودش افتیده میخالنده شده

ای قدمی به تراکیه عظیم خود پخش کرده، به هالکت برساند. یو خواست که او را با جثه
افکن بر آورده، تار را از سوی دیگر نهاد و آلمانی را از پیش خود گذراند و یکباره صدای غلغله

گذرانده، زیر پای دار برد و از آن ک دیوار پنجرهیعقبش داشته، به تار سر برداشت و نزد

شد و تصور هم کردن دشوار بود. تماشابینان قطار پیش پرتافت. شرمندگی از این زیادتر نمی

گالدیاتوری پست فرو آورد و کارمند  یبه خشم آمده، آلمانی را از جاده« لینتول باتیات»

 
 Sitegh Glabrدر انگلیسی  1
گویند. شاید تیس از  Baccata Taxusزَرنَب: نام درختی که به پارسی سُرخدار )درخت سرخ( گویند و به التین  2
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 بود.وانات وحشی کشته شده یسیرک تعیین نمود که کسبش از میدان نبرد بیرون برآوردن ح

سیتیگ »البته، اسپارتاکوس به چنین غلبه سنگین، بر لژیونر متین امیدوار نبود. به هرحال 

کالن جنگی داشت و او را با گل چنبر شهروندی سرفراز گردانده بودند، که  یتجربه« گالبر

 ای در طول حیات گالدیاتوری خود بسیار زورآوران را دیده بود واین بیهوده نبود. ولی تراکیه

 های زیاد نصیب گردانده بودند.تا به حال خدایان به او مهربانی
 

مثل هر وقته، اسپارتاکوس به نبردگاه در پیراهن تنک، با شمشیر و سپر نه چندان کالن بر 

کالهی داشت که با یک پر خردکک سفید لک لک زیب داده شده بود. همهآمد. در سر تاس

پوشیدند. اسپارتاکوس به رسم نبرد همین طور لباس میایان پیش از رفتن به میدان هیتراک ی

ای، که دو اسپ سیاه مست آن را سیتگ گالبر سوار گردونه و آیین مردم خود اعتقاد داشت.
آورد، با دبدبه به میدان در آمد. وی گردشی کرد در میدان و با دست باال کشیده می

خورد. لژیونر ازشان به فلک دَکّه میک کرد، که آویتماشابینان به جوش و خروش آمده را تبر

افکند، که او در مابین میدان قرار داشت. سراسیمه نشده، از ای نظر نهقصداً طرف تراکیه

سیتگ »غالبان برآورده بردند.  یگردونه پایین شد و آن را خود همان لحظه از طریق دروازه

ای ز باشد و او به غالبیّت خود شبههابراز خواهش کرد، که دروازه به رموز غلبه بگذار با« گالبر

اش شده چند دقیقه ضرور است و بس. لژیونر از اسپارتاکوس یک ندارد و برای غلبه، او را همه

های به ستون مانندش از او گردن پایین بود. لیکن از جهت وسیعگی شانه، بازوان قوی و پای

نیتسیانی، شمشیر، تبرزین کالن جنگی داشت، در دست فلزات و یبرتری داشت. وی تجربه

با شمشیر به حریفش « سیتگ گالبر»حریفان به هم نزدیک شدند.  کوتاه و خنجر داشت.

حمله آورد. اسپارتاکوس با سپر زده گرداند و در نوبت خود با شمشیر کاله لژیونر را به نشان 

سیرک چنان  یگرفته، ضربه برنده زد. شمشیرها در هوا به هم برخورده، صدا برآوردند. بنا

آذر، مبانا و اَکسیان در  های نبردکنندگان را شنیدن امکان داشت.کشیآرام بود که حتّا نفس

کردند. هیجان و اضطراب آنها را دور میدان قرار داشتند و نبرد را پرصبرانه معاینه می یگوشه
از  1یرمهسیتگ گالبر اسپارتاکوس را مثل تَ ای به قلم دادن امر محال بود.برای تراکیه

کالهش را فرو آورد و حاال به سوی برد. وی روپوش تاسکوهساران کنده شده، تَمّه کرده، می

 نگریست.پلنگ خشمگینی می یمخصوص ساخته شده یای با چشم نه، گویا با کلهتراکیه

گذشت، کرد. وی از یک سوی به دیگر سوی میاسپارتاکوس سبک و چابکانه حرکت می
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 داد.رفت و به تدریج باوری به خودش را از دست مینر وزنین اکثر به هوا میهای لژیوضربه

جانگداز رساند به حریف. لژیونر این ضربه را با شمشیر زده  یای عربده کرد و ضربهتراکیه

پاره شده افتاد. -دند، که سالح لژیونر چه سان پارهیگرداند و حاضران در حیرت افتاده، د

تر بوده است. با اُستروشنی از شمشیر فوالد مشهور ونیتسیاگی بقوّت یشمشیر ساخته داده

دوم، اسپارتاکوس جوشن سیتیگ گالبر را پاره کرد. او سر گرنگ شد و قریب بود که  یضربه
را به دست گرفت و دیگر آن را از دست نداد. وی لژیونر را سر تا سر  1ای تشبثتراکیه بیفتد.

 ینگذاشت که نفس راست کند. به همان روند، به آسانی، تیغه ایکرد و لحظهمیدان پیش می

تبرزین دشمنش را نیز زده شکست و تماشابینان یکباره به پا خیسته، کسی به چشم خود 

ترین سالح را با شمشیر زده بشکند و کرد. زیرا به کسی میسر نشده، که سختباور نمی

تّا با شمشیر دیگر عربده هم نکرد، با به حریفش در افتاد. اسپارتاکوس ح« سیتیگ گالبر»

اش کشیده و کشاده زد. وی پَسناکی پرید و با تخت دستش به نقاب روی کشاده یتیغه

پشتش رفته سخت به زمین زد. لژیونر دیگر از جایش نجنبید. اسپارتاکوس با نوگ شمشیر 

ور نامدار سرد آلود جنگاکالهش را برداشته نظر افکند و بدید که روی خونپوش تاسروی

های گردنش دیگر ای سر لژیونر سخت تکان خورده، رگدست تراکیه یگردیده است. از ضربه

 آفرین تسلیم کرده بود.آن را برداشتن نتوانستند. وی جان به جان
 

های قبیح های یک طرف و دشنامخوانینبرد را با شور و هلهله و آفرین یاسپارتاکوس صحنه

دیگر طرف ترک کرد. هنوز در رُم چنینش را ندیده بودند، که به یگان  هایخوانیو نفرین

ش دادن میسر شده باشد یکس این خیل کشاد و روشن زور و توانا خود را نسبت به لژیونر نما

ها اسپارتاکوس به تبریک و تهنیت و به شادباش و این به عزت نفس رومیان هم رسیده بود.

 ت، او را به آغوش گرفت و گفت:پاسخی نداده، راست طرف آذر برف

 آید، که...ای! حتّا باورم نمیهمتایی ساختهتشکر! تو سالح بی -

وان آمد. وی به زور نفس کشیده، فریاد دَوگردان دَای نفسکاتیلینا به نزد تراکیهبه همین دم، 
 زد:

 ر دارد.خواند! وی در بلندی، در نشیمن خود قرازودتر باش! تو را سوال به حضور می -

 

ها باال شدند و او را نزد ای را در بین خود گرفته، از زینهچار پاسبانان سالح به دست تراکیه

 یدار حقیقیی امپراتورسر نشده بود که با حکمیبه اسپارتاکوس تا به حال م دار رساندند.حکم

نظر بود و در  ها دیده بود، ولی آن یک فریبروم از نزدیک واخورد. وی او را از صحن نبردگاه

 
 شدستی کردنیتَشبّث به دست گرفتن: ابتکار را به دست گرفتن. پ 1
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اکنون او در روی به  افکند.ای گویا به گرد و اطرافش نظر نمیاثنای نبردهای خونین تراکیه

دار با شوق و ذوق تمام به اندام گالدیاتور شهرتمند میدار قرار گرفته بود. حکمروی حکم

 2غ کُنجیتَکبا دا تاب فرا گرفته،سفیدچه 1هایسر و روی سوال را کدام یک ریخینَک نگریست.

چنین به رویش کشیده است.  یکردی که نقاباش و یک پارچه داغ سفیدش خیال میطبیعی

چه -اختیار لبانش کج شده، از خروج کیمکرد و بیوی خود را خیلی ناهنجار احساس می

های ریم گرفته پر شده دادند. بدنش نیز با همان ریخینکدرمانش درک میخیل درد بی

راهن یپ-سوال نه به طرز نو لباس افتند.یان هیج عالج صحت کردنش را نمیبودند، که طبیب

کبود در تن داشت. به عصای  3دار سرخ پوشیده بود، بلکه لباسِ دغلِ خالمیدایرومی گریبان

های دست راستش انگشتری نگینش کالن از کرد، در یکی از انگشتاش طالیی تکیه میقُبّه

دار بزرگ تعظیم به جا آورده و ای به حکمتراکیه داشت.سنگ کالن یَشم سرخ خون رنگ 

 :سوال با آواز گرفته گفت و به سُلفیدن درآمد. گویدمنتظر ایستاد که او چه می

 !ناپذیرتحسین به تو اسپارتاکوس مغلوب -

 :ایعادی پاسخ داد تراکیه

  !منشبه تو هم تحسین، سوالی بزرگ -

 ندیده نمانم، اما تو را از نزدیک ندیده بودم.کوشش کردم که یگان نبرد تو را  -

 :اظهار دلسوزی کرد اسپارتاکوس

حربی  یتو در این آشیان بلند هستی، اما منزل اتاقک در زیر صحنه ،و البته، با عیب من نه -

 دارند.یقرار دارد، آن جا، که غالمان را نگه م

 و گفت: سوال تبسم کرد

ها در لژیونر پرزور روم را به زمین یکسان کردی. بسیاریراست گفتی. تو با نبرد امروزت  -

کنند، که تو روم را نیز پَست زدی. تو به این چه خواهی گفت، سنا چنین حساب می

 گالدیاتور؟ و بگویی، که با تو چه کنم؟

 :اسپارتاکوس گفت

  .دار بزرگمن در دست تو است، حکم یحیات و زندگ -

 
 (acneدر انگلیسی ریخینَک: جوش صورت ) 1
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افکنده دوخت، در وی عالمت ترس سایه نهه سوال چشم میرنگ وی پریده بود. ولی راست ب

 دوام داد: بود.

من خواهش نکردم، که در این نبرد شرکت داشته باشم. سیتیگ گالبر طلب کرده است و  -

م، پس الزم بود که تنها یتوانستم رد نمایم. مادامی که ما سالح بر دست به نبردگاه برآمدنمی

سازد. در بین گالدیاتورها غالمانی هم هستند که آنها از برابر می نبرد بکنیم. نبردگاه همه را
 اند.اعیان و اشراف روم کم نه

عقل، که کردم، اگر به گپ هر یک بیمن خود را آدم حساب نمی !گپ تو حق، اسپارتاکوس -

حسابد، باور بکنم. من می یتقدیر دیگران در امپراتور یکنندهخود را سناتور خردمند و حل

سازم که چه باید بکنم و چه را با دیگران مشورت نمایم. ها، فکر خود را دارم و خود حل می

به من بگوی که آن شمشیر تو چه شمشیری است؟ در تصور من، تو با آدمانی نبرد کردی که 

 رت را.یگویا در دست سالحی از چوب درخت داشتند. به من نشان بده شمش

اخته بود، از نیامش کشید و آن را به سوال دراز کرد. وی اسپارتاکوس شمشیر را، که آذر س

 شمشیر را دیرگاه و با تعجب از نظر گذرانده.

شناسم، ولی چنین عجائبات را هنوز ندیده بودم. ببین، در روی فوالد من سالح را خوب می -

 اند، گویا گل زنده باشد، ها؟!هر گونه گل برآورده

 اند.دار دستش را به دم شمشیر رسحکم

ترین نبرد را پس سر کردی، ولی دم شمشیرت نگشته است. آن را از نو چرخ تو سخت -

 شود. از کجا پیدایش کردی این را؟داشتن الزم نمی

نگوید که این  یای به آسانی جواب نداد. وی خواهش آذر را به یادش آورد، به کستراکیه

ر شده بود، اُستروشنی به اوگفت: سالح را او ساخته است. و هنگامی که اسپارتاکوس متحی

ام. دیگر این چنین سالح را من است به خودت. و من آن را از تحت دل ساخته یاین تحفه»

جنگد. چه جا شبهه کردن، عجب نه، به برای کسی نخواهم ساخت. روم با تمام جهان می

وطنم را  من یشرق هم لشکر بکشد و تا زادگاه من برسد. خدا نکند که با سالح ساخته

 «.خواهماشغال نمایند. من این را نمی

 :دروغ گفت به اسپارتاکوس

 اند.ساختهآن را در کدام یک ممالک شرقی می .من این را از یک راهزن فنیقیایی خریدم -

 قیایی نگفت.یولی در کجا و کی ساخته است، فن

 سوال باز هم با هوس به شمشیر نظاره کرد.

آزادی هستی. ولی آن را برای روم  یتاکوس، ثابت کردی که ارزندهتو با جسارت خود، اسپار -

دهم. چنین قرار در روم باعث خروج کردن خشم و غضب خواهد شد. را محو گرداندنت نمی
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دهد و کهنه عذاب می یداری را از سر ساقط بکنم. مرا باد کسلمن قرار وعده، که وظیفه حکم

خواهم در روم جشن بزرگ بر پا سازم، ز دو دهه میجسم و جانم محتّاج آرمیدن است. بعد ا

که در آن کل گالدیاتورهای بزرگ حضور داشته باشند. در آن جا جسارت و مردانگی نشان 

ده، که تو اَلّکَی آن را سزاوار هستی و من به تو آزادی خواهم بخشید. تنها یک شرط دارم. تو 

 م خواهی شد.کنی و تو لژیونر رواین شمشیر را به من تحفه می

خواست از سالح بیدار به او اثر کردند. وی نمیاسپارتاکوس سکوت ورزیده بود. سخنان حکم

همتایش جدا شود، که اَلّکَی به آن عادت کرده بود و باور داشت که مثلش در جهان نیست. 

نگخواست در صف لژیونرهای روم به نبرد درآید، که آنها در تمام جهان جاده از آن، نمییز

« نه!»دهند، از جمله در میهن او تراکیه. ولی رد کرده، به سوال های اشغالگرانه را ادامه می

گفتنش معنای آن را داشت که مثل پیشتر از آزادی محروم بشود و یا دست از زندگی بشوید. 

دار نظیر نداشت. ولی به دست آوردن آزادی کار سهل نه. اسپارتاکوس در قهر و غضب حکم

 دل نهاده، با هیجان گفت: دست سر

هایت و حاضرم این شمشیر را خود حاضر به تو کنم، سوال، برای مهربانیمن از تو تشکر می -

تو به  1کَشالیهوش یدارم این برای من ارزش بزرگی دارد. ولتحفه بکنم. از خودت پنهان نمی

 های دنیایی، برای من ارزشمندتر است.آن، از همه چیز، همه ارزش

 :دار دست افشاندمحک

کنیم. من به آخرین نبرد را در نبردگاه بگذران، بعد از آن شمشیرهایمان را عوض می -

 گین دارد.نقره یکنم، که دستهتقدم می، ونیزی –ر دیگر یخودت شمش

اسپارتاکوس بر دل شبهه گرفت، که شاید شمشیر ونتسیاگی از آن که اُستروشنی برایم 

هم باشد، ولی گپ نزد و باز هم تعظیم به جا آورده به سوال منتداری  ساخته داده است، بهتر

 اظهار کرد که او به یک گالدیاتور عادی این قدر مهربانی ظاهر نموده است.
 

زن بدولت نشسته بود. وی به سوال از بای، اشراف2در پیشگاه نشیمنگاه آنها خانمش والریا
داری ، رسیده باشد هم، پس از یک ماه خانهگری او و سیاستمدار نمایان بودنش غره شده

برای اصیل ،بیمار و از مهلت پیش به پیری رسیده ،د که به غلط راه داده است. حکمداریفهم

تواند. زیاده از این با خصلت و خوی پست و قهر و زاده صاحب جمال شوهر خوب شده نمی

 
 کَشالی: کشیده شدن هوش و حواس. توجه فراوان. کشال نام از فعل کشیدن است.هوش 1
 ( نام زن چهارم سوالValeriaوالریا )در انگلیسی:  2
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 چکرد و هیایش او را تحقیر میهحرمت کرده، با بیهوده آتش گرفتنغضب طور دائمی او را بی

لوحی خود بر چه گونه خالص خورد، که از ساده ییتوانست، که از آن قفس طالفهمیده نمی

او و آن  یای، به طرح روی مردانهتراکیه یپهلوانانه یوی به جثه آن گرفتار شده است.

قرار داشت  یامپراتور ویتر از ساختار جامعهقطعیّت و پرصبری گالدیاتور، که یک زینه پایین

وگو کرد و از این که تنها یک خود به خاطر آوردن نام این اعتراف کرده خلق و با سوال گفت
اسپارتاکوس نیز به والریا صاحب جمال با دقت تمام  نگریست.بخش است، با هوس میفرح

نها گاهگاهی های او گویا سوزانده گذشت، ولی خود را به نادانی بزد و تنگریست. وی را نگاه

والریا هم  شد.دنش احساس مییافکند، که سراسر مات و مبهوت گردسویش دزدیده نظر می

مثل اسپارتاکوس به سن سی سالگی رسیده بود. زیبایی و قد رسا و دلکش او از نگاه اوّل هر 

دست پیچانده  یتوانستید با دو پنجهگرداند. کمر باریکی بود که میکس را هم مفتون می

رنگ لبانش جهان دیگری بود. جبین  ییرید. سفیدی رخسارش افت چشم و سرخی گالببگ

کرد. چشمان های موی قیرمانندش روی آن فرو آمده، یک قیامت بر پا میوسیع و حلقه

ها داشتند که یک نه، صد بار هوش و یاد کس هایش چنان تابشکالنش در قالب بادامی قَواق

آالیش آفریده شده یش گویا با دست اُستای طبیعت بس زیبا و باربودند. بینیرا با خود می

تراش ماهری از طبیعی بود که گویا با دست هیکل یمخلص کالم، والریا یک معجزه بود.

تراشی خود را دور فامی آفریده و پس اُستای ازل تیغ سنگهای مرمر سپید و سیهسنگ

اسپارتاکوس  تواند.حسن را آفریده نمی یانداخته و باوری حاصل کرد که دیگر چنین مجسمه

حسن را دوست داشت و از این خاطر نظر به طبیعت خویش آهسته  یزنده ین مجسمهیا

 ترسید، که مبادا به غلط راه دهد و ناسزا سخنی به لب آرَد.زد، میگپ می
 

راکیهرا داشت، سر اطاعت خم کرده، ت« توانی برویتو می»به حرکت دست سوال، که معنای 

رود. همان دانست که کجا میرفت، لیکن خود نمیای پایان فرو آمده، از صحنه گذشته می

 روز بر سر او چه فکرهای مختلفی فرو آمده بودند، که حد و حساب نداشتند.

 

٢۶. 

خواهیم که داشته باشیم و همین طور بنا شده است هستی ما. گاهی یک چیز را بسیار می

« تصادف»ها جناب حضرت م کاری را انجام دهیم. نه در همان لحظهکنیم که کداحرکت می

رونما گردید. در آن روزها، « تصادف»ای نیز همان رسد. برای گالدیاتور تراکیهبه یاری ما می

رفت، اسپارتاکوس یکجایه با گالدیاتورها در میخانه خوراک شام اش میکه سخن درباره

د، خودش را بییتابشد. وی شناس برین میش پیدا میبرآمد که دخترکی پیشارویَخورده می

پای به این کار بیشتر میل دارند. های سبکنهایت آرا و تارا داده بوده است، که عادتاً خانم
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کند و هزار افسوس، که در سیمای وی خواهرک خود اسپارتاکوس دیرگاه از او چشم نمی

فتادند و دخترک گریان به برادر کالنش گپ شناسد. هر دو به آغوش همدیگر در امیرسا را می

ها در تراکیه مادر و پدر آنها را به هالکت رساندند، آخرین لشکرکشی رومی یزد که در اثنا

های دارا به فروش رساندند. وی، که خود میرسا را اسیر گرفتند و بر غالمی به یکی از رومی

درآرد، بعد از آن ن را به تصرف خود میای جوافاسق گذرا بوده است، اوّل تا خواستنش تراکیه

باز بودند و نهایت میرسا را دهد، که مثل خودش حراماو را به رفیقانش می 1چاقیکَیف یبرا

  کند.ها پیشنهاد میهای کالن به میخانه و طربخانهبه عوض پول
 

خودش را به آرَد. این کم بود که رومیان شنوَد، او را به دهشت میآن چه که گالدیاتور می

دیارانش را آتش زدند، حاال باز اند و تمام خانه و در همغالم حلقه بر گوش تبدیل داده

اند. وی دیرگاه سرش پای تبدیل دادهوالدینش را به قتل رسانده، خواهرکش را به خانم سبک
 هایش نگاه داشته، به فکر فرو رفت و پیش دوستش اُستروشنی مصلحت به میانرا میان پنجه

 :گفت و با نوازش دست سر کتف او نهاده آذرگذاشت. 

عایله و خویشان. خانه و جاییم، بیایم، بیوطنما همه این جا بی !گوش کن، اسپارتاکوس -

کند که زنده بمانیم. بیا، این طور کنیم. ما حاال قادر نیستیم که تنها دوستی کمک می

کند. نش از ما پول کالن طلب مییخواجه غالمی آزاد سازیم. یخواهرت را با پول از پنجه

توانیم که میرسا را خریده بگیریم. در اثنای سفرمان به والیات، به من میسر شد که ولی ما می

ها است که تماشابینان به نبردگاه میدو هزار سسترسی جمع آورم و آن از حساب آن تنگه

های رومیان را به جا آورده به درخواستپرتافتند. باز هزار دیگر را از دوکانم پیدا کردم، که 

دست گرفتم. جمع سه هزار شد؟... این را بگیر. تو خود نیز داری، یکجایه بکن و باز دیگران 

ئینت بده و خواهرت را موقتاً آزاد بنما، آنی بعد باز یگان چیز دهند. آنها را به خواجههم می

 کنیم.فکر می

با حس قناعت و اش را پاک کردههای او نم گرفتهمهربانیای سر باال کرد و چشمان از تراکیه

 :به آذر رو آورد مندی

 کردم بی تو و دیگر دوستانم؟! تو راه حل خوبی پیدا کردی!آه، من چه می !تشکر، فارسی -

چرمینش یک  یکجا خلتهنشست و از کیمشان، که خاموش میباشگاه یمبانا، در یک گوشه

اتورها جمع کرده نزد اسپارتاکوس یرده، به آن پول ضم نموده، که گالدبسته تنگه برآورد و آو
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ئین خواهرش را به هفت هزار سسترسی ای میسر شد، که خواجهبه تراکیه گذاشته بودند.

راضی کناند تا او را به مدت دو سال از غالمی آزاد نماید. در این مدت اسپارتاکوس باز همین 

شود. و گر نه د و میرسا تمام از قید بند و بست غالمی آزاد میآوریمقدار پول و پَیسه جمع م

 گشت.ئین خودش باید برمیدخترک باز به دست خواجه

 

های نبرد از ای، که در میدان، برادر والریا، همچونین از دلسوزی به تراکیه1کوینت گارتینزی

اسپارتاکوس نیز  ن کرد.ییاو به هیَجان آمده بود، میرسا را خدمتگار خواهر خود تع یکارنامه

دار سوال تعلق داشت، آمد امکان پیدا کرده بود، که به کوشک بسیار هم زیبا، که به خانم حکم

و رفت نماید. در نوبت خود، والریا دانست، که میرسا خواهرک اسپارتاکوس است و در دل 

ل پیسه را برده پو یماندهیئین میرسا باقزاده آتش عشق افرخته است، برای خواجهاشراف

شد، که وی خواهر انسان مشهور ای جوان از غالمی آزاد شد و نهان داشته میبداد و تراکیه
نارس میولی حاال خیلی دست، ستاست و آزادی به وی تنها از دور رخ خود نمایان کرده

 آید و گویایباشد. والریا از خدمتگار خود پرسیده فهمید که اسپارتاکوس کی به نزدش م

ناگهانی، او را در راهرو کوشک دچار کرده، دو سه سخن رد و بدل کردند. گالدیاتور هیجان و 

اضطراب خود را از دیدن زن زیبا پنهان نداشت و او را بیشتر از همه خود بیدار شدن چشم 

ماند که در زمین کُشاد در روز احساسات بلند به وجد آورده بود. عشق آنها آتش سوزان را می

کردند، های سرد و سخت نه تنها آن را خاموش نمیالنگه گرفته است. خروج شمال یبوران

و روزی هم فرا رسید، که گویا آه والریا را ناگهان  دادند.تر باد میبلکه بر عکس النگه را سخت

خدا شنیده ماند و امشب در قرارگاهش او تنها است و نزد او از در عقب بنا گذشته آمدن 

افت که یاسپارتاکوس تا فرا رسیدن تاریکی تاب آورده نتوانست، وی جایی نمی امکان دارد.

گیری میخود را زند. و غالمانی هم که او در مکتب اَکسیان به آنها شمشیرزنی و کشتی

کند و هیج به یاد کردند که شمشیر را از گرز گران فرق نمیآموزانید، با تحیر احساس می

سرا اسپارتاکوس همراه آذر به بوستان گیرند.را به کدام دست میتوانست که سپری آورده نمی

 آمده بود.
 

اُستروشنی راضی شده بود که رفیقش را تا آن جای همراهی بکند. چه جای پنهان کردن، به 

وی میرسا آرام و نه چندان زیبا و محب و مهربان معقول شده بود. وی از یک جهت خانم 

 
 Marcus Valeriusوالریا در اصل خواهر مارکوس والریوس مساال روفوس ) Quintus Hortensius در انگلیسی: 1

Messalla Rufus( بود اما پلوتارخ )Plutarchه است. سخن ( به اشتباه او را خواهر کوینتوس هورتنسیوس گفت
 سخن پلوتارخ است. ینویسندگان این داستان هم بر پایه
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دختر،  یعموماً گویم، آذر درباره د، که خیلی دور از آن جا است.رسانادش مییاولین او را به 

ای نداشت. وی به که تمام جبر و جفاهای غالمی را از سر گذرانده است، هیج گونه نقشه

کرد و یک قسم احترام و دوستداری خویش را به خواهر اسپارتاکوس از تحت دل افتخار می

سرا را آهسته کُشاده، در آمد و تا درِ بوستان اسپارتاکوس خواست.یای بخشیدن متراکیه

های درون به درون رفت. والریا روی تخت خواب خود دراز کشیده، استراحت میپیشگاه خانه

 یسفید حریرش بدن رسیدههای غولی او پهن و پریشان بودند، پیراهن سپکرد. موی

که سخنی به زبان آرَد، به پای  ای بدون آنتراکیه دادند.مرمرین او را ترنگ کشیده نشان می

رنگ وی زاده افتاد. وی دست و نوگ دامان او را بوسید، ولی او دست به موی مَلّهآن اصیل

بعد از آن آنها . نمودکرد و با همین با جان به او مایل بودن خود را افاده میزده، هموار می

د را جواب داده، تنها میرسا را های خوخدمتپیش یخوردند. والریا همهزودزود با هم وا می

همتای مجنونی برسید. حسیّات نجیب بی ینگاه داشت. عشق آنها با اسپارتاکوس تا به درجه

عقلی نیت دست کشیدن نداشتند و دریای مهر آنها را به قعر خود کشیده بود و آنها از این بی

پیچیدند، که تمام  های عاشق پیچان به همچشیده، همچونان مثل گلاز شربت آن چشیده

دار از این خبر کردند، اگر حکمسرمست بودند. آنها با آتش بازی داشتند. حتّا خود حس نمی

وخیز دارد، جای او البته جهنم یابد که خانمش به وی خیانت کرده، با گالدیاتور منفور خُفت

حقیقی  کرد. ولی چشم عاشقخود گرفتار می یرحمانهشد، او را به قهر و غضب بیمی

 همیشه کور است.

 
و هر گونه  1خورِ فالِرنیگذراند. وی روی میز شرابِ خوشها را در اتاق میرسا میآذر آن شب

های خود قصه میزدند. هر کس از درد و المگذاشت. آنها از هر بابت گپ میها میخوردنی

آنها پاسبان  یوظیفه دادند.ای از بیرون شنیده شونده با دقت گوش میکرد و به هر یک شَرفه

کردند و البته، خودشان را نیز فراموش آرامی عاشقان بود و آنها به این کار مسئولیت حس می

کرد، هر آن چه که او میهن دور دست خود قصه می یاُستروشنی به دختر درباره نمودند.نمی

 یاش به درجهداد. آن جا گویا همهشیرینی صدا می یگفت در گوش میرسا چون افسانهمی

عالی است، زمستان قَهرَتون وجود ندارد، مدام بادام و زردآلوهایش پُرگُل اند، روی دَستَرخان 

در نوبت خود  آسا.دهند در اُستروشن معجزهجات دیگر زیب میوهیرا شفتالو و انگور و انواع م
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کرد و در نقل میشاعرانه که آذر  یزد، البته، نه به آن درجهمیرسا نیز از تراکیه گپ می

ر گداد و یکدیهایش صدا میها، صحراها، باغ و بوستانکوه -شان سخنش آن پزمانی از زادگاه

 فهمیدند.را خیلی خوب می

 

٢٧. 

صبرانه داری به استعفا رفتن خود اظهارات بداد. این را سنا بیاز حکم یسوالی توانا درباره

سوال در سال فروآمد.اش مینهایت بزرگ باز به ذمهیب یانتظار بود، زیرا اداره کردن امپراتور

بهای جمع های قیمتگری زیادی جمع آورده بود. طال و سنگاش ثروت و بایهای حکمرانی

اش را برای خیر و حساب بودند. یک قسم داراییسراها، زمین و غالمانش بیاش، بوستانآورده

پایانی(  ی)طبقه 1ها«پلیبی»سبت جدا کرد. خوش با مردم روم و گذرانیدن جشنی به این منا

ها یک ماه تمام از حساب سوال ضیافت خوردند. در تمام شهر روی میزها و دَستَرخانو زنگی
ها را به طور گِرد گَردان بُتون بُقّه یکردند. در آتش بلند تنههای گوناگون پُر میها را با طعام

حکم داشتند.آمد و چیزی را از کسی دریغ نمیمی پختند. شراب چون آب روانتاب داده، می

زناندند. مردم با شوق و شادی به های شهر دور میدار بیمار را در روی زنبر نشانده، در کوچه

نمود. در این اثنا سوال تنها چشم کُشاده، مژه زده، با نفرت، لب اینج میاو منتداری اظهار می

  :گفتزیر لب می و 2کرد

تر مینانتان سختیهر قدر که خواجه 3اید،های گَرگینشما چون سگ !هافهمد، بیفریاد زنی -

 لیسید!زند، دست او را با زبان می
 

رک کالن یبسیار روزه با نبرد کالن گالدیاتورها پایان پذیرفت، که مثلش را در س یطنطنه

روم بهترین  یتورروم هیج کس یاد نداشت. مکتب اَکسیان به شرافت اسپارتاکوس در امپرا

مکتب دانسته شد و سوال برای بهترین گالدیاتورها به سرور مکتب دو صد و بیست هزار 

شان جان خود را توانستند نبرد بکنند و به شرف دولت بزرگسسترسی جدا کرد، که آنها می

 در سیرک کالن صد و بیست هزار تماشابین گرد آمده بود. سوال با والریا در ند.یقربان نما

های برای آبرومندان جدا شده را نشیمنگاه بسا زیب و آرا داده شده نشستند. دیگر جای

به  اند.اشرافان خدمتی، دولتمندان، سناتورها و دیگر اشخاص شهرتمند روم اشغال کرده

ها عبارت بودند، باقی مانده ایاتورها برآمدند. نصف آنها از تراکیهینبردگاه پنجاه جفت گالد

 
 بودند. دار رومی که یک طبقه از بردگان باالتر( شهروندان آزاد و زمینplebeianپلیبی: )در انگلیسی  1
 لب اینج کردن: پوزخند زدن. تبسم استهزاآمیز 2
 گَرگین: چرکین. گردآلود )شاید در اصل گردین بوده( 3
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ایان سربلند با شمشیرهای کج و تراکیه . همه جوان، بلندباال و زور و پرتوان بودند.هاسامنیت

ای داشتند. در کوتاه مسلح بودند. در دست آنها باز سپرهای چارکُنجه باالیشان وَرَمیده

رفتند. همهشان به شمار میبند )روپوش(، که اینها سالح ملیکاله بدون چشمسرشان تاس

 تافت.هایشان، دوتایی پرِ پرنده میکالههن کوتاه سرخ بلند داشتند، سر تاسشان در تن پیرا

با بال  1کاله خُردترَک پوشداردر پنجاه سامنیتی سالح خلق سامنیا: شمشیر کوتاه راست، تاس

شان را پوشانده بود، زانوبندی که و پر، سپر خُرد چارکُنجه و زنجیر فلزی، که دست راست

 کردند.می 2ها در پیراهن کبود برآمدکرد. سامنیتحافظت میشان را مزانوی چپ

 

تماشابینان گرد گشته  یصد نفر گالدیاتور میدان را زیر صدای دستگیری و شور و هلهله

برآمدند. آنها به جایی که سوال نشسته بود، نزدیک آمده، شمشیرهایشان را به هوا برداشته، با 

 «گویند!روندگان تو را تبریک و تهنیت می! رو به مرگشان و شرف به تو، حکمدار»یک آواز: 

 :اظهارکرد و به اطرافیانش مراجعت کرده سوال

کنند. به ما ها جسارت و مردانگی احدی میخوب، چه گویَم، گالدیاتورهای گول! آنها بر دل - 

 تماشای خوبی میسر خواهد شد.

ها ایان و سامنیتدا نبردهای بین تراکیهگین بلند شدند، که این از ابتهای نقرهنیصدای کرّه

وگو، غالغوله و خنده بسنده گفت داد و آنها، اَلّکَی، مقابل یکدیگر صف کشیده بودند.درک می

 دند: تمام هوش و یاد آدمان به نبردکنندگان بند شد.یگرد

 

هم  نبرد یکم پُردَهشت بود: به جای آرامی، که درون سیرک حکمران بود، یکباره صدای به

های سپر خوردن شمشیرها و سپرها شنیده شد. در نبردگاه پرها تیت و پیت شده، شکستگی

شان گردیدند. اما گالدیاتورهای به خشم آمده و به زور یهای پاره شده پهن و پرکالهو تاج

زدند. از سرشَوی زد و خورد پنج دقیقه هم نفس کشنده به یکدیگر پس هم ضربه می

ه اَلّکَی خون ریخت. گالدیاتورهای جراحت برداشته روی ریگ تاب خورده، نگذشته، در نبردگا

بعد از یک ساعت  گذشتند.یکشیدند که جنگاوران آنها را پخش کرده معذاب مرگ را می
ها مرده، یا که جسدهای گالدیاتورهای جراحت میدان ده یزَنازَنی بسنده شد. در هر گوشه

فرسا هنوز جان داشتند به خود پیچیده، از زور درد طاقتخوابیدند. آنهایی که برداشته می

 
 پوشدار: نقابدار.  1
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های مثلش دیده نشده را ها آن همه جنگبا هیجان فوق العاده زیاد رومی برداشتند.فغان می

 کردند.تماشا می
 

های آهنین مینگریست. دستانش از بسیار محکم قپیدن سیمآذر به پنجره تکیه کرده می

سوختند، ولی او هیج کدام این شاریدند، میعرق جبین، که می هایلرزید، چشمانش از دانه

مبانا دستان  کند.کرد، چشم نمیکرد، زیرا از اسپارتاکوس، که با ضرب نبرد میرا حس نمی

گفت و گاه گاهی فریاد ها میچه-اش نهاده، به زبان خود کیمرا به سرسینه 1آسایَشرَفیده

اتاقک  یاَکسیان به یکی از درها را به هشیاری دعوت نماید.ای کشید، تا تراکیهجنگاورانه می

نگریست. وی از هر یک ضربه به سپر گالدیاتور واردشده تکیه کرده، به نبرد اسپارتاکوس می

 افتاند.جهید هرگاه که او رقیب خود را با شمشیر زده، از پا میپریده و باال باال میقَد قَد می

رار کرد که اسپارتاکوس را دیگر به میدان سر ندهد. او را مکتب گالدیاتوری ق یدارنده

کرد. اما سوال فرموده بود که اسپارتاکوس در نبرد همتا ارزیابی میتگر بییهمچون استاد ترب

ها حتماً به میدان برآید و اَکسیان جرئت نداشت که فرمان حکمدار را به ایان و سامنیتتراکیه

از گالدیاتورها دو صد و بیست هزار سسترسی جدا کرده بود. سوال برای صد تن  آورد.جا نه

توانست باالی خراجات او را ای میمبلغ کالن بود این و در صورت به هالکت رسیدن تراکیه
های مکتب گالدیاتوری اَکسیان گردیده بود، ولی در پوشاند. ولی اسپارتاکوس پیشاهنگ غلبه

در آن نبرد از ضربه توانست.یزی پرکردن نمیصورت هالکت او جای تلفات معنوی او را چ

های شمشیر و سپر اسپارتاکوس پانزده گالدیاتور خاک خورد. وی بیشتر از یک ساعت 

در  کاله او آسیبی نرسیده بود.شمشیر زده، فقط سه جراحت سبک برداشت، به سپر و تاس

ه خود را مُرده میای یکه بر ضد چهار سامنیتی جنگید. وی قریب کآخرهای نبرد، تراکیه

استفاده کرده بود، به یاد  یشمرد. ولی او همان اصول آذر را، که بر ضد سه تن جنگاور گائول

ها قطار شده از عقبش افتادند. کند، سامنیتآورد . طوری خود را وانمود کرد که گویا فرار می

صورت گرفته بود. به اش از پایان سپر باال غلت داد و یکمش را زده افتاند. ضربهولی وی چپ

ر بزد و سومی را با سپر بر سرش زده، کر و گنگ گردانید. یدومش با شمش یصندوق سینه

اش گرفت، تا ضربهآخرین سامنیتی، که بیشتر جراحت برداشته بود، به زور از سالحش کار می

ور انداخت ای او را زده افتاند، ولی نکشت، سالحش را زده دبه جان اسپارتاکوس برسد. تراکیه

در بین سیرک، دست افشانی و پایکوبی و داد و  و خودش را روی خاک و خون زنده گذاشت.

 شد.بیداد و غریو تماشابینان دیرگاه خاموش نمی

 
 آسا: به تمامی صافرَفیدن: صاف کردن. فعل از رف. رفیده: صاف شده. رفیده 1
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کشید و میدان جنگ دور و دراز و اسپارتاکوس در ما بین میدان قرار داشت، وزنین نفس می

 :دادندت. هزاران آواز یکباره صدا میخواسبار را گویا به زودی ترک کردن نمیخون

 آزادی به اسپارتاکوس دلیر! آزادی! آزادی!  -

 :کردای برای خود خطاب میتراکیه

 ای هی، خدایان اُلَمپ! چنان نشمارید، که این خواب است یا خیال! -

 کردند که به اسپارتاکوس دلیر و شجاع آزادی داده شود!هزاران هزار رمیان صدا و طلب می

اش غم انسان دوست داشته یوالریا، که در پشت سر سوال نشسته بود و کم مانده بود که برا

 :خورد، از هوش رود، خود را داشته نتوانسته، صدا کرد

 همتا!ای بیآزادی برای تراکیه -

 حکمدار متحیر شده طرف وی نظر افکند.

 تو، تو هم این را خواهانی؟ -

 :والریا با اصرار پاسخ داد

خواست تنها حد میهایش را فراموش کرده بود و بیکاریدر این لحظه او تمام احتیاط !لیب -

اش را از آن همه جبر و همین را، یعنی آزادی به دست آوردن اسپارتاکوس دوست داشته

 جفاهای غالمی.

 خوب، بگذار همین طور باشد! -

ن حکم یها اورد. هزاران رومیسوال به عالمت رضا سر جنباند و اسپارتاکوس آزادی به دست آ

های ناگهانی آنهایی که حمله یوی در احاطه حکمدار را یکدالنه به شادمانی استقبال نمودند.

 ایستاد.کردند، به تمام هوش و اختیار از دست داده، راست میاو را احترام می

 دان فریاد زیگو و آذر دَودَوان رفته او را به آغوش گرفت و به رویش نگریست

 اسپارتاکوس، هشیار گیر خود را! تو آزادی! سوال به تو آزادی داد! -

 

٢٨. 

غالبان رفت. وی به دستان پر زور مبانا تکیه آورده  یای آهسته قدم زده، طرف دروازهتراکیه

اش اسپارتاکوس را حاال سُست و کم مدار گردانده بود. از عقب آنها آذر بود. هیجان به سر برده

کرد. اسپارتاکوس آواز پرخشم اتور شهرتمند، حرکت مییشمشیر و سپر گالد نیز، در دست

  :کدام شناسی را شنید
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 گرداندی!  1بدکردار! تو با جسارت خود مرا خِسارمند -
 

 یاین که سوال به اسپارتاکوس آزادی داد و این اعالن شد، دارنده یوی اَکسیان بود. مژده

رد. هر چند که به طفیل سخاوتمندی حکمدار دارندهمکتب گالدیاتوری را سخت به خشم آو

مکتب آدم بسیار غنی گردید، ولی احساس آن که حقوق داشتن چنین گالدیاتور بزرگ  ی

ای را را از دست داده، اَکسیان را از راه برآورد. اکنون وی باید حرکت کرده، تراکیه یامپراتور

 یدر آن جا مانده، مثل پیشتره، از مبارزه را ترک نکند و یبه گپ در آرد که مکتب گالدیاتور

اسپارتاکوس در جواب به اَکسیان هیج چیز نگفت. زیاده از این او را  یکه به یکه درس گوید.

کند. وی به چار تن از لژیونرهای مسلح چشم دوخت حتّا ندیده بود، که از کدام لحد غُرغُر می

نکرده است. لژیونر کالن با آهنگ فرمان  ای غلطهیآمدند و پی برد که تراککه به سویش می

 ابراز داشت:

 خواهد تو را ببیند.حکمدار سوال می -

اسپارتاکوس چُقور نفس کشید. از دست آذر شمشیرش را گرفت و با لژیونرها سوی نشیمنگاه 

 حکمدار روان شد.
 

و الغر، خراب  یشان حکمدار خیلی افتاده شده بود. ودر مدت گذشت وقت از واخوری اوّلین
رویش رنگ خاک زمین را با خود گرفته چشمانش فرو نشسته بودند. اما والریا باز هم زیباتر 

رسید. برابر دیدن اسپارتاکوس وی اندک سرخ شد و طرفش نگاه قناعتمندانه به چشم می

ها پس سر دهشت یای آرامی و حالوت بخشید. دیگر همهروان نمود که این نگاه به تراکیه

های نو هنوز شروع نشده بودند. اعتراف آن که به اسپارتاکوس آزادی داده بیدادگریشدند و 

پنداشت و نظر شده است، به وی باوری بخشید و او خود را دلیرتر احساس کرده، آسوده می

سوال طرف گالدیاتور خیلی زیاد و آرامانه  پنداشت.گذشته، خود را کمتر فروتن می یبه دفعه

گردد. او را، های گوناگون رونما میکرد که بزرگی به انسان در حالتر میفک یچشم دوخت. و

رسد؟ و به خصوص، وقتی که گویند. از این به خود او چه نفعی میحکمدار را، بزرگ می

رُم نفس کشیدنش باشد که در زیر  یسخت مریض است، عجب نه آخرین روزهای از هوا

سرایش قرار دارد. او خود را سرِ اَفکاری بوستان 2هایبرگهآسمان صاف و میان سبزه و سه

روم را با بزرگی گالدیاتور عادی، بلکه با  یدریافت که با خواهش تمام حکمدار مطلق امپراتور

چیزهای روی زمینی ارزش خود  ینمود. مرگ نسبت به همهحالت غالم آخرینی مقایسه می

 
 خسارمند: خسارت دیده 1
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کند، به خصوص با حیات کسی که می سازد و آن قیمت نه همیشه به هم موافقترا معین می

 اند.تا روزهای آخرین حیاتش هنوز سالیان طوالنی در پیش

اسپارتاکوس سوال را از روی تعامل رُم تبریک و تهنیت گفت، دست راستش را پیش دراز 

 کرده، کمی تعظیم به جای آورده و گفت:

! من از این شادم که تو خواستی مرا ببینی، سوالی بزرگ، اینک من در نزدت هستمتو می -

حد و کنار خویش را ابراز دارم، زیرا در جهان خواهم به تو تشکر بیمرا به حضور پذیرفتی. می

تری نیست. تو آن را به من دادی و من از خدایان التجا دارم که عمر از آزادی دیده چیز بزرگ

 تو را باز هم درازتر سازند و تو را شادمان گردانند.

فهمد و ته سر جنباند و با این خواست بفهماند که وی احساسات گالدیاتور را میحکمدار آهس

 تشکرات او را قبول دارد. سپس، با آواز ضعیفی پُرسان کرد:

 مان در خاطر داری؟تو وعده و واعظمان را حین واخوریِ نخست -

پایان به قت بیر را هم آوردم و آن را به احترام بزرگ و صدایدارم، حکمدار بزرگ. آن شمش -

 دارم.تو تقدم می

های در گل یسوال شمشیر را از دست اسپارتاکوس گرفت، آن را از نیامش برکشید و به تمغه

 :گفت و آن برآورده شده دیرگاه با هوس نگریست یحاشیه

 1تو نبردهای سخت و دور و دراز را پس سر کردی. ولی شمشیرت نَپّه نو !این معجزه است -

 موجود نیست. 2ن یگان جُرمبرین. در آ

 آن را اُستای خوبی ساخته است. -

 ست.یحکمدار ناباورانه به گالدیاتور نگر

 رس کرده بودی.کدام یک راهزن فنیقیایی گوش یرسد، تو دربارهبه یادم می -

 اسپارتاکوس تمام در خجالت ماند.

نم. اُستای این شمشیر از همتا، مجبور بودم به خودت دروغ گپ زمرا معذور دار، سوالی بی -

 من خواهش کرده بود که نام او را به کسی نگویم.

 توانی آن سرّ را آشکارا بگویی؟یخوب، حاال تو م -

 ای چند لحظه دودله شد و سپس راضی گردید.تراکیه

 
 است. « کژ و مژ»دیگر از مُمال  ینَپّه نو: بسیار نو. به نوعی ممال در گویش تاجیکی. نمونه 1
 جُرم: عیب.  2
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گردد. این سالح را گالدیاتوری از مملکت مشرق کنم وی از من آزرده نمیگویم. فکر میمی -

دانی، سوالی بزرگ. وی با لقب ساخته، به من هدیه کرده است. تو او را میزمین سغد 

 کند.نبرد می« فارسی»

 حکمدار متحیر شد.

دانم. وی جنگاور خوب است و در میدان که بودن خود را او را می !البته !آ ...فارسی؟ ها -
 ساز هم هست؟نمایان کرده است. و او، باز اُستای سالح

 !بلی، همین طور -

 سوال شمشیر به خودش هدیه شده را بار دیگر با دقت از نظر گذراند.

ای. به عوضش به تو شمشیر از سغدی کمی نداشته را تو را قبول دارم، تراکیه یمن تحفه -

 سازم. ببین که آن چه قدر زیب و آرا دارد.هدیه می

آن را حکمدار تقدیم سالح مشغول گردید که  یای به معاینهاکنون، در نوبت خود، تراکیه

گینش در شکل شیر پرّان هنگام جهش نقره ینمود. ششمیر ونیزی خیلی قشنگ بود. دسته

گل  1ترین رنگ داده شده، انعکاسِ به هم ماس آمدنتصویر شده بود. تیغش با نمادهای نازک

نگریست، بدل اثر صنعت میاسپارتاکوس به این شمشیر چون تجسم بی و سبزه را داشت.

از دل گذراند او. آن  «یکن با چنین شمشیر حیات خود را از خطر ایمن نگه داشتن نتوانیل»

شکنی برای آدم دارا بود، ولی هرگز سالح دست همگی یک نوع زیب و فراست، یک نوع ذوق

آدابانه و تشکرات صمیمی توانست. با وجود این او چند سخن خوشجنگاور حقیقی شده نمی

 گفت: و را نیز ابراز داشت

 !اجازت دهید، بروم-

 حالی سر جنباند.شانیدر جواب سوال تنها با پر
 

های شدید اشتراک کارانه و جنگهای ضبطهای زیاد در لشکرکشیاو همچون انسان سال 

ترین و تکاملدانست و حاال شاد بود که به دستش نایابداشته چه بودن سالح خوب را می

توانست، دنیا را تمام فراموش کرده از آن چشم کندن نمیترین شمشیر رسیده است و افتهی
شنید. آن را هم ندید، که چه سان والریا در عقبش دید و نمیدیگر هیج چیز را نمی یبود. و

ای بود که تنها به زن، به عقالنههوایی فرستاد. این رفتار تمام بی ینشسته، به گالدیاتور بوسه

گردد، خاص یخود و از خودکشی هم برنم یدوست داشتهحد دل بسته است، به زنی که بی

 خواست برود. ولی حکمدار او را بازداشت:اسپارتاکوس اَلّکَی می باشد.می

 
 به هم ماس آمدن: تماس یافتن 1
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های ما شامل شوی. شرط دوم چه خواهی گفت: تو باید به یکی از لژیون یخوب، درباره -

 شوند.های آفریقا، شرق و به گائول فرستاده میآنها، امروزها، به طرف
 

ونر باید شود؟ به یکی از آنهایی تبدیل یابد که خون آدمان بییای فکراً یک قد پرید. لژتراکیه

گناه را مثل خون پدر و مادر خودش ریخت، مملکتش را زیر دست خودی گرداند و مثل این 

آن رد کردن ممکن نه. سوال نه از  که به ناموس خواهرش تجاوز کرده، او را به غالمی بفروشد؟

شان اوّل مالقات ید و حال آن که دفعهیقولی را پسندد و قبول بنماخونخواران است که بی

اسپارتاکوس خود قول داده بود که لژیونر خواهد شد. نهاد پاک و صمیمی و بی مکر و فریب 

کرد که به گفتهقولی را نداشت. وی دائم تصور میلفظی و بیای تاب و توان دروغ و بیتراکیه

 :گفت .ماند، حتّا اگر قولی به دشمن، از روی فکر نکردن، داده باشد همهمیشه صادق می اش

 آرم.ام را نیز به جای میاگر خداها آن را به ما نصیب گردانده باشند، من این قول داده -

 :ای را معطل نموداز نو سوال تراکیه

موجود را  یهای حربی امپراتورهای در انبارخانهبرای سنا ناظری الزم، که سالح ،و باز - 

های به دست آمده را قبول کرده، اسباب و غنیمت یرد. وی باید همهیتحت نظر خود بگ

 !فهمیمی.شوندسنا و دیگران ساخته می یهای حربی را ارزیابی بنماید که با توصیهاسکنه

 تو را توصیه نمایم.« فارسی»توانم من به این وظیفه می

 :اف کرداسپارتاکوس اعتر

ای که فارسی غالم و ولی تو، سوالی مقدس، فراموش کرده .این احترام بزرگی است -

 کنند.تنها آزاد زاییده شدگان را تعیین می یگالدیاتور است. در انبارهای سالح امپراتور

 :سوال با خودنمایی ابراز داشت

سر شده یارتر مهای از این هم دشوبه من حل مسئله .کنممن در این خصوص فکر می -

 است.
 

خواند و هم در دل او را ای از آن جا دور شد. وی در حق حکمدار هم تحسین میتراکیه

داد. سوال به او آزادی بخشید و او را از کشتن دوستان خودش در صحن سیرک، دشنام می

ت او آشام خالص کرد. ولی برابر این از دسای از تماشابینان خونعده یبرای خوشوقی بیهوده

دانست و بند و بسته کرد با گرفتن شمشیرش را گرفت، که اسپارتاکوس آن را برابر جانش می

ای هم خوشبخت بود و هم اسیر. لیکن چون فرزند وعده همراه شدن با لژیون روم. تراکیه

رویدادها، پیش از  یکار. وی در همهپرست بود، هم احتیاطاش هم خرافاتحقیقی زمانی

کرد و پُرّه به مهربانی و اهمیت دادن آنها باور داشت. خدایان را پیشه می یاراده یهمه، رعایه
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آنها چرخ تقدیر او را گَرد گَردان کردند و او آدم آزاد شد. شاید باز یک بار آن چرخ را تاب می

به ابد. وی به خدایان، پیش از همه، یدهند و او با مهربانی آنان از رفتن به لژیون روم رها می

ای در قطار خداهای خودی به آن هم احترام داشت، سجده ، که تراکیه1«مشتری» یخدا

غالبان بنای  یآورده، دلش را تسکین داد و سوی آذر و مبانا روانه شد. آنها او را در تگ دروازه

 سیرک منتظر بودند.
 

یی و ها باشد. تو به آزادی برآآزادی همان وقت خوب است، اگر وی دسترس بسیاری»

ای چندان دوستانت همانا زیر اسارت و غالمی باشند، چنین رنگ گرفتن کار برای تراکیه

کرد که با آذر و مبانا چه طور کمک بکند، که آنها هم یوغ وی به درد فکر می «معقول نبود

زد. محض برای غالمی را از گردن خود ساقط سازند، ولی تا حال هیج فکری به سرش نمی

ماند. مثل هاد اَکسیان را قبول فرموده: چون استاد شمشیربازی در مکتب میهمین وی پیشن

های نهانی داشت با نیت یپیشتره در صف گالدیاتورها خواهد جای گرفت. این موافقت

فکرها با راه خود، و  اسپارتاکوس، که او تنها با رفیقانِ خیلی باوریناکش مشورت کرده بود.

های آن چه خیل شدیدتر آمده بود، گل. وی در ایتالیا کیمکردلیکن بهار کار خود را می

های بحر بودند. آسمان ها مثل موجکشید، شهر و وادیبیشتر به طرف کوهساران طول می

 آمد.گرفت، ولی هوا چنان پرنکهت بود که از بویش سر به درد میکبود گویا نور چشم را می

لریا نیز رسانده بود. آنها حیات خود را بی یکدیگر بهار تاثیر خود را به محبت اسپارتاکوس و وا

ای قریب هر هیکاری را از دست داده بودند. تراکتوانستند و آن همه احتیاطتصور کرده نمی

 2ها که موقلمماند تا آن لحظهآمد و در کوشک بیرون از شهر تا سحر میشب به نزد او می

ها های کوهی آسمان رنگ طالیی دوانده، سر قلههاهای ابر پارهرسّام پُرهنر طبیعت در گوشه

 شد.برگه میزیر درختان همیشه سبز مزین از سبزه و سه

 

آمد. آنها هم دوستانه با میرسا تا یکِ پسِ برای دیداربینی با اسپارتاکوس حتماً آذر نیز می

رش توانست که خواهکردند. ولی اُستروشنی به اسپارتاکوس هیج گفتن نمیشب صحبت می

سال بود و غیر از این تقدیر به وی خیلی معقول است. آخر وی برای این دخترک خیلی کالن

ها بودند. میرسا را پُره از غالمی خریده گرفته بودند، ولی او، آذر، غالم و قسمت او پُرپُرِ تصادف

گرش مانده بود، زیاده از این وی گالدیاتوری است که حیاتش یک سر موی از این نبرد تا دی

 
ترین خدایان رومیان بود. این گفتند و از بزرگمی Jupiterمشهور که در زبان التین بدان  یمشتری: سیاره 1

 شد. گفته می« اورمزد»یاره در زبان پارسی س
 موقلم: قلم مو 2
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توانست؟ و در آینده ای سیرتبسم چه پیشنهاد کرده میچه تراکیهدوام داشت. وی به این خانم

دهد؟ نیمه دوستی و نیمه عشق و محبت، به یگان خالصه معین آمده یچه وعده م

توانست با او، خواهرک دوستش اسپارتاکوس داد. وی نمینتوانستنش آذر را بس عذاب می

ها کنده شده بود، که اکنون از رخان زیبا و نهایت زیاد از جمعیّت خانموانخورد. وی وقت بی

شنید و برایش او را با مَراق می یندهیتوانست، آواز فارَم از دل برآنفیس او چشم کنده نمی

های بافراغت دیدار را، که هیج چیز دیگر الزم نبود. فقط خواهان آن بود که خدا این لحظه

ها آذر خود را د ایتالیا انعامش گردانده است، کم نکند. در چنین شببهار نازنین سخاوتمن

اش او را مُرده گفته گمان کرده و به شوهر دیگر برآمده کرد. زن اُستروشنیتنها حس نمی

کنند. خوب، دیگر چه کند؟ حکم تقدیر، حکم خدا است، فرزندان او را کسان بیگانه کالن می

دهنده دارد که آن قلب اذیت روشنی ی، آذر، یک ذرههمین بوده است. خیریّت، که وی

در آن  اندازد.تاب خود روشنی میرهیاو را اندکی باشد هم، گرم کرده، با نور خ یکشیده

ها پرسعادت و برای بعضی دیگر تمام نامعلوم، سوال به طور عاجل روزهای برای بعضی

را بستری گردانید و گپ گپ بود نمایندگی خود را از حکمداری پس گرفت. بیماری سخت او 

العاده رسد. سناتورها یک چند مجلس فوقرحم و شفقت تا آخر بهار هم نمیکه حکمدار بی

اش سخت برگذار کردند، ولی در آنها در چه خصوص گپ زدند و به چه خالصه آمدند، همه

یده، بیدوش شدنِ سوال را شناسپارتاکوس خبرِ از وظیفه سبک شد.مخفی نگه داشته می

سازد، ولی این کار را نکرد. نهایت در اضطراب افتاد. سوال وعده کرده بود که آذر را آزاد می

خواست او را به انبارهای سالح نزد سنا ناظر تعیین بکند، این هم اجرا نشده ماند، عجب یم
 هایش را فراموش هم کرده باشد.نه، وعده

 

تسیا آمد، که عادتاً در آن جای با گالدیاتورهای مکتبلوتا یای با طبع خیره به میخانهتراکیه

های تنگ و تار و پُر الی کنار خانه در یکی از کوچهیکرد. متیز مالقات می-های دیگر رُم تیز

بغل و بینوایان واقع گردیده، در دیگر طرفش شهر جایگیر شده بود. یک طرف آن قبرستان کم
ریختند. در این جای کسی که از جای بُرده، می شهر را آن 1میدان وسیعی بود که اَخالط

آن جا  گردید.پردود و همیشه پُر نَم داخل می یفروآمده، به خانهراهروی سنگفرش پایان می

پختند، ارزان را می یدادند و روی آن عادتاً گوشت باقی ماندهآتشدانی بود، که الو در می

 
 اَخالط: آشغال.  1
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نمودند. شرابی، که در کباب تیار می کردند و از گوشت خرگوشخونین بریان می 1بیعص

های خمارآورنده گر نوشیدنیگیرترین چاشنینام داشت. حتّا خرده 2دادند، وِِلِتریمیخانه می

وآکنندگان میخانه به این چیزها اند. رفتتوانست که آن را از کدام نوع انگور ساختهگفته نمی

های ن، آهنگران، گورکاوها و هنرپیشهدادند. به آن جا نجّارها، کاُلالچندان اهمیت نمی

حسابدند، درآ و بازها، گالدیاتورها و بینوایانی که خود را لَنگ میو مسخره 3سیرک، کامیندانت
گاه به آن جا جایی بود دلگیرکننده و خطرناک. نگهدارندگان ترتیبات شهر گاه کردند.برآ می

 پنداشتند.، خود را از خطر پُرّه ایمن میآمدندافکندند و آنهایی که آن جا جمع مینظری می
 

سرخ، تخمیناً چهل ساله، که در جوانی بسی زیبا هم هایش سپلوتاتسیا، خانم تنومند رخساره

کرد، دار میبود و او زیبایی خود را هنوز هم گم نکرده بود و یکانه چیزی که حسن او را خلل

شوهرش در جنگ با آلمانیان کشته  اش بود. وی خانم یک لژیونر بود.سفیدشده-موی سپ

هایش را جمع کرده، همین میخانه را پول یکند، همه یشده بود. برای آن که یک نوع زندگ

بسیاری از درآبرآکنندگان خواستند که دل  سازد.خریده بود، که حاال روزگارش را تامین می

سی دل بای نداد. او را برای او را یابند، ولی لوتاتسیا با همه یک خیل نغز مناسبت کرده، به ک

توانستند که داشتند. به غیر از این، در آن میخانه میاخالق پاک و رفتار نیکش دوست می

برای چند وقت از چشم دیگران یا از نظارت پاسبانان شهر روی پناه بکنند، در صورتی که 

گرفت. همه های از همه نهانی هم صورت میبرای این اساسی داشته باشند. آن جا صحبت

مانند، سخن بیجا گفته شده شان مییهای گفته شده در جادانستند که گپآرام بودند و می

به لوتاتسیا یک خانم سیاه پوست حبشستانی  ئین زن نخواهد رفت.دورتر از تگ گوش خواجه

رسانید و خود بقوّت و تیزکار بود، هر چند به زبان التینی چندان خوب با نام اَزور کمک می

اسپارتاکوس به میخانه در آمده دید، که  کرد.شوخی و مطایبه می 4زاجانیبلد نبود، لیکن با م

اند. قطع نظر از آن که آذر در رُم چندین سال باز اقامت داشت، به آذر و مبانا همانجا نشسته

میگالدیاتوران اجازت داده ن -لوتاتسیا همگی دو سه بار درآمده بود. برای غالمان  یمیخانه
لوتاتسیا اُستروشنی را با  های شهر یکه و تنها سیر کرده گردند.شد که در جاده و خیابان

کردند، با وی نظر به دیگران از تحت کرده است و چنان که دیگران نقل میتبسم استقبال می

 
گوسفند که با دل و جگر و گوشت پر کرده و بریان کنند. شبیه سوسیس یا  یعصیب: )عربی( جگرآگند. روده 1

 کالباس
 ا.یالتیدر استان رُم در ا ی(: شهرVelitraeن یدر الت Velletri: ییایتالیوِلِتری )در ا 2
 (: میرِ شب. فرمانده شهر در شب هنگام. Commandantکامیندانت )در انگلیسی:  3
 میزاج: مشتری. مخالف میزبان 4
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کرد. آذر در میخانه گرد او دَو و غیج می یزده است. اینک، حاال باز هم صاحبهدل گپ می

پرتافت. وی مثل هر وقته آرام درگیرنده هیزم می 1یش نشسته، یک ذیل به الو و گُرّاسِپهلو

تر از همه، مبانا گویا روی مهم بود، لیک از اوضاعش معلوم، که خسته و سیرتشویش است.

خریده  یتخت روان آرام نشسته بود. ازور حبشی، که لوتاتسیا او را از لژیون از آفریقا برگشتگ

شان بودند و حاال هر دو نها با آن انسان قوی پیکر از یک مملکت، بلکه از همسایه دیهبود، نه ت

اما برای بسیار جاغ زدن، به ازور امکانیّت نبود.  تفساندند.صحبت را به زبان مادری خود می

رساند و با مبانا خوش و خرسند هزل و زاجانش خدمت مییوی سر تا سر میخانه دویده، به م

آن جا حاضران با شور و شوق صدا برآورده، اسپارتاکوس را  ماند.، گپ پرانده میکرده یشوخ

تبریک و تهنیت گفتند. در رُم خبر آزادی به دست آوردن اسپارتاکوس و این را اعالن داشتن 

برای  شتافتند.ای میسوال به تمام آوازه شده بود و همه برای تبریک گالدیاتور مشهور تراکیه

اک نه چندان کالن مخصوص لوتاتسیا نیز میز ضیافت آراست و آن را در خانه وی و دوستانش

مخفی برای  یقدر جدا کرده شده، بر پا نمود. در میخانه باز یک چند خانهبرای مهمانان عالی

شمار میها و یا غالمان رو به فرار نهاده موجود بود. ولی آنها را تنها کسان انگشتگریزه

گردید، که آن هم توسط به یک دخمه اه آنها از جنوب قبرستان واقع میدانستند و درآمدگ

 گرفت.فرود آمدن صورت می
 

ای چهلوتاتسیا به اسپارتاکوس، آذر و مبانا گوشت قیمه، گوشت بریان خرگوش و در کوزه

م گناه حساب شمرده مییشراب آب آمیخته آورد. شراب صاف را استعمال کردن در رُم قد

نوشیدند، نه کردند. شراب را برای وقت خوشی میهای گذرا میزدهر را تنها میشد. این کا

 :برای نوشیده و غیلیدن. آذر گفت

 !آنی، تو آزادی، اسپارتاکوس -

 خود را به افتخار تبریک او باال برداشت. یو پیاله

 پاسخ داد: ایتراکیه
 ستانم، هنوز آزاد نیستید؟ آور است؟ وقتی که شما، دویآیا این بسیار هم شاد !بلی - 

خندد. حاال ما با تو افتخار داریم و میداند، شاید روزی به روی ما هم بخت میکه می -

 افتد.خواهیم که دیگر هرگز یوغ غالمی به گردنت نه

 
 الو و گُرّاس: آتش بلند و شعله ور 1
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دند و ینوشیدند. در آن خانه تق تق شد. نشستگان دم به درون کشخوردند و میدوستان می

 آواز رعدآسای کدامی شنیده شد. و تر شدندهم خوشحال بعد یکباره از پیشتره

 ناپذیر! برایت آزادی و سعادت خواهانم، اسپارتاکوس مغلوب -

شد، که برای شورش ای یک قد پرید. این سخن مخفی گالدیاتورها محسوب میتراکیه

مین دانستند و اسپارتاکوس تنها هگرفتند. آن را شمار خیلی کم آدمانشان میآمادگی می
 رس نماید.تیاری به شورش غالمان گوش یبیگاه خواست به آذر و مبانا درباره

 

 :اسپارتاکوس تمام در حیرت افتاد .زاده کاتیلینا درآمده بودبه آن خانه اشراف

 کاتیلینا؟  -

 :زاده زهرخند کرداشراف

 تو را بسیار جُستم.، بلی، منم -

 :اسپارتاکوس باز هم متحیرتر گردید

 ؟ مرا - 

 وگو نمایم.تو را. من باید به تو پولت را سپارم و با خودت جدی گفت -

 :توانستفهمیده نمی ایتراکیه

 چه گونه پول؟  - 

 :کاتیلینا شرح داد

بُرد کردم.  یجنگیدی و من با آدمان شرط بسته بودم. پنج هزار سسترستو در نبردگاه می -

 ی و به تو مبلغ الزم است.نیم آن از آن تو است. حاال تو آدم آزاد هست

 گیرم.ولی من آن را نمی -

 :زدکاتیلینا با باور کامل گپ می

 ام، در چنین حالت تو نباید رد نمایی.من آن را از تحت دل به خودت دادنی !گیریمی -

 هایش صدا برآوردند.وی روی میز همیانک چرمین را پرتافت که تنگه

 د:اشاره کراسپارتاکوس با سر طرف آذر و مبانا 

هر چند که آنها گالدیاتور  دارم،تو، یک قسم آن را به دوستانم تقدم می یپس، با اجازه -

 شدند، لیکن به پول از من کمتر احتیاج ندارند.

 کاتیلینا کتف در هم کشید.

 دانی.های طالیی، خودت میاین تنگه یتو هستی دارنده -

 زاده طرف آذر نگریست.اصیل

بود، اسپارتاکوس، ان نبرد دیدم. گالدیاتور خوب است. اگر در وی نیروی تو میاو را درمید -

 شدید.معلوم نبود که کدامی از شمایان غالب می
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 تو آخر فارسی نیستی؟ -

 آذر به عالمت تصدیق سر جنباند.

 خواستم با تو آشنا شوم. حاال مردان حقیقی را تنها از بین گالدیاتورها، غالمانها میمن کی -

توان پیدا کرد. اعیان و اشراف، مثل سیب کرم خورده، پوسیده است. من آنی و بینوایان می

دانم. نبردهای او با حیوانات وحشی تازه هم عالی این پهلوان دیوسرشت را نیز خوب می

 جناب.
 

د و به طعام دست بُرد. آذر فهمید که وی با اسپارتاکوس گپ مخفی دارد، یکاتیلینا شراب نوش

 ای کرد تا که از عقبش آید.جای خیست و طرف مبانا اشارهاز 

 و گفت: زاده با چشم آنها را گسیل کرد. آه سردی کشید اوآنها بیرون شدند و اشراف

من این گونه کسان  یتو دوستان باوفایی داری. در جامعه !برم، اسپارتاکوسبه تو حسد می -

 را یافتن دشوار.

 :د کردای شوخی شوخی پیشنهاتراکیه

  !پس، بیا با ما بمان -

 :جدی پاسخ گرداندو  ولی به کاتیلینا شوخی نَفارید و با ستیز طرف گالدیاتور نگریست

گیری. با می یدانم،. اینک، سال دوم است که تو به شورش غالمان آمادگمن از تو بیشتر می -

ای، ولی یین کردهها سرداران را تعکنی، در آن جایوگو میهای گالدیاتوری گفتمکتب

اش برای سنا کاری، با وجود این، همهای. هر چند که تو احتیاطروزش را هنوز معین نکرده

های تو یگان کس دورویه هم هست. تا زمانی که سر حاکمیت عمل یمعلوم است. در دایره

ر و کننده بیاندیشد، از قهتوانست که یگان خیل تدبیر پیشگیریسوال قرار داشت، سنا نمی

کرد. حاال که سوال حکمداری را از غضب حکمدار و داخل کردن لژیون به رُم اندیشه می

سرش ساقط کرده است، سنا چندی تدبیر اندیشید تا که به شورش گالدیاتورها امکان ندهد. 

 یقرار شده که سروران آنها را در محبس اندازند و در نوبت اوّل تو را. گشت و گذار آزادانه
دارند، شود و آنها را در مکتب پس درهای بسته نگاه میرها در شهر منع کرده میگالدیاتو

 کنند.پاسبانی را پرزور می

 دست باز داشت. یچه بگوید، ولی کاتیلینا او را با اشارهخواست کیماسپارتاکوس می

گویا این  ات به محبس نشاندنی نیست.سوال تو را برای زور و توانایی !اش نهو این حاال همه -

توان کرد! معنا آن را دارد که وی به شورشگر آزادی بخشید. این را به خود چه سان تصور می

میرد، گیرد. همین که وی میولی حکمدار سخت مریض است، امروز یا فردا مرگ او را می

کند. اگر سوال صحت یافت، از های پیشگیری شورش را به عمل تطبیق مینقشه یسنا همه
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زنند، در آن های تو با خانمش والریا گپ میواخوری یش برخیزد، آن گاه به او در بارهجایگاه

 تواند.صورت سوال تو را بخشدن نمی

 زاده زهرخند کرد.اسپارتاکوس را رنگ پرید . اشراف

آدم زندگی داری. اسپارتاکوس در رُم آدم بسیار هم مشهور است. تو بی یتو گویا در جزیره -

 زیاد داری، اما دشمنت هم کم نه. دوستداران

 :زادهنهایت او پرسان کرد از اصیل و ای سر خم کرد و دیرگاه به فکر فرو رفتتراکیه

 این را به قصه کردی؟  یاز چه تو همه -

 :کاتیلینا جواب داد

تو آدم عادی نیستی. خداها به تو نیروی فراوان، زیبای و عقل رسا  .من تو را احترام دارم -

خواهم که تو بیهوده کشته اند. به چنین آدمان افتخار نکردن ممکن نیست. من نمیهداد

شوی، بعد از آن هم، که آزادی به دست آوردی. برای همین هم همین جا آمدم. فکر و ذکرت 

شورش فراموش بکن. با این تو چه به دست خواهی آورد؟ روم تنها خود بر ضد  یرا درباره

بندی تواند که با وی برابر شود. نخاد تو امید میتواند و هیج کس نمی تمام عالم برخاسته می

گویم، از توانی؟ باز هم میناچیز غالمان مغلوب گرداندن می یهای آن را با یک تودهکه لژیون

حرکت و  یها دربارهآوازه یتوانم سناتورها را باور کنانم که همهخود برگرد. من می یرا

گذارند. سوال، که از عالم گذشت، تو به اند و خالص، و تو را آرام میآوازهشورش غالمان تنها 

 عمرت را در آرامی و آسودگی به سر خواهی برد. یشوی و باقی ماندهدار میوالریا خانه

 :اسپارتاکوس از خشم آتش گرفت

همه چیز بینند؟ تو برای من خوب، صدها هزار غالمان چه کنند که نه روز و نه روشنایی می -

 کنی، اما به آنها همانا قین و عذاب، زیر پای کردن و پست زدن؟را پیشنهاد می

 کاتیلینا کتف در هم کشید.

اند آنها را. خدایان آدمان را به آزاد و تو به آنها چه کار داری؟ خدایان همین طور آفریده -

های جهان را دیگرگون ناند و من و تو حق نداریم که قانوغالم، به دارا و نادار جدا کرده

 بکنیم.

  :اسپارتاکوس از سوز دل گفت

دانی که غالم بودن این خود چه است؟ در تراکیه خود پیشوای بودم، اما در این جا با تو نمی -

خود نفَس اجل را احساس نمایم.  1ها باید بهترین رفیق را بکشم و دائم بر سر قاقِکهامر کیم

 
 بر سرِ قاقِ خود: بر سر خود تنهایمقاق: تنها.  1
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ین اینجیقی یک تعداد بای و دارا است که حقوق بر سر مردم نه، این امر خدایان نیست، ا

 ام.ها را دیگرگون کردنیاند. و من آنی همین قانونسروری کردن را پیدا کرده

 :زاده اعتراض کرداصیل

  .گردیترَش خودت محو میانیق -

تا بیدارم، که کوشش به کار بردم، شاید همین طور هم شود، ولی عاقالنه جان تسلیم می -

برآید. اش نبرآیم، عجب نه، دیگری میعدالتی را، بدکرداری را محو سازم. اگر من از عهده

 ن کار دست زدن است.یمهمش، اولین شده به ا
 

نهایت  ،آنها آرام گرفتند، هر کدام سر فکر خود استوار ماند. بعد از کمی اندیشه کردن

 :اسپارتاکوس گفت

روم شهرت داری. تو هم سنا  یارادتمند هستی، در کل امپراتورتو آدم ، به من بگو، کاتیلینا -

شود اگر تو هم با ما باشی. هستی. چه می یرا چشم دیدن نداری و طرفدار ساختار دیگر دولت

 سرور شورش ما را به ذمه بگیری؟

سرخ تفسید. قامت خود را راست گرفت و در سیمای کاتیلینا از سخت خودداری کردنش سپ

 انتها نمودار گردید.هوابلندی بی یاو درجه

ای که شصت و ششم اوالد زادهگویی؟ تو به من، به اصیلها میکنی، که چهتو خود فکر می -

اند، آن را به هرکلیس بوده، گذشتگانش رُم مقدس را اساس گذاشته، آن را حمایه کرده آمده

غالمان  یکنی که یک تودهد میاند، تو پیشنهااز این پیش دیده نشده پرزور گردانیده یدرجه

 رذیل را سروری نمایم؟ از این بیشتر گپ نیافتی، که مرا تحقیر سازی، اسپارتاکوس؟

 :ای اعتراض پیش آوردتراکیه

زادگان، رود، از سر شما، اصیلغالمان و گالدیاتورها می یآ، بلی! وقتی که سخن درباره...ها -

البته، شما قریب که با خدایان برادرید، اما در  !آ...ها افتد.نقاب دوست و برادری تمام در می

دانی که من هم در زادگاه خود از اشرافیکدام افالسی و پستی قرار دارید. تو مقعر در کیم
شدم، لیکن در این جا، چنان که تو گفتی، از غالمان رذیل به شمار میزادگان محسوب می

م. بیا، به وضع یکدیگر از نقطه نظر دیگر بنگریم. فرض ازدهروم. من نیز، نه کمتر از تو نفرت

گرفتند و بر غالمی به کدام یک بریتانیایی کردیم، در اثنای جنگ با تراکیه اگر تو را اسیر می

ه، چه قدر زیادند چنین حالت-داد؟ ایها نیز چنین حالت روی نمیفروختند. آیا با رومیمی

دی و افتخارمندی تو؟ اگر تو در واقع هم آدم قوی اراده و شدند این هوابلنها! آن گاه کجا می

ماند. آدم نابکار و رذیل چنین خواهد  یاصیل هستی، همین نوع غالم آینده و گالدیاتور خواه

 ماند، که در کرسی سناتوری نشسته و زنجیر غالمی بر گردنش. آیا گپ حقیقی را نگفتم؟
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ود. وی همانا در فکر خود استوار مانده بود، قطع کاتیلینا خاموش ماند و با یکروی سر خم نم

 :ای. اسپارتاکوس با حرکت سخن خود را دوام دادهای تراکیهنظر از این گفتنه

 یاگر نام تو با بیرق مبارزه .گفتنی نیستم« ل را رهبری بنمایگروه غالمان رذ»اما من به تو  -

دارانی که تمام عمر جنگیدهمان رُم، سابقهخانگردید، بر ما بینوایان، شهروندان بیما توام می

کنی که به دست تو شدی. تصور میاند، همراه میاند و در زندگی بدون قوت الیَموت مانده

همراه شود، به وی دل« گایو ماریو»چه قدر نیرو خواهد درآمد؟ مستثنا نه، که بر ما لژیون 

شمار خواهد شد. نیروی شورشگران بیشده است نبرد کردن در آفریقا و در شرق. آنگاه  1بزن

، در رُم همان ساختار را برقرار مییرا چپه و راسته بساز یتوانستی تمام امپراتورآنگاه تو می

ها آدمان در همه جا نام تو را با عزت و شماریدی و میلیونکردی که برای خودت عاقالنه می

دهد، که نام خود را در لوح ست میترین لحظات دکردند. به تو نایاباحترام ورد زبان می

ا از دست دادن این شانس پشیمانی نمییتاریخ مملکت و جهان نوشته بکنی. فکر بکن، آ

 آورد؟
 

 یکشید. نقشهکاتیلینا، سر جنگیله مویش را با دو دست سخت قپیده، آرام آرام نفس می

یخ هنوز به کسی میسر نشده ای او را پریشان گرداند. در واقع، درتارتراکیه یپیشنهاد نموده

ها آدمان را لیونیقیاسی را به ذمه گرفته باشد، که منیروی بی -بود که سرور چنین حرکت 

اند و تا چه ها تقسیم شدهدانست که در رُم مردم به کدام طبقهزاده میدر بر بگیرد. اصیل

ا به پا خیزاندن میسر گردد، مردم ر یاندازه اعیان و اشراف از بینوایان دور اند. همین که عامه

پایان فرا خواهد گرفت و حکمرانی مطلقی که حتّا حکمدار پرقدرت را نارضایی بی یامپراتور
سوال آن را نداشت، او آبروی کاتیلینا را باال خواهد برد، به عرش عال خواهد رساند. وی می

در مقابلش ایستاده تواند خود حکمدار گردد و در این چه شک، امپراتور خواهد شد و کسی

زد. آیا دوباره چنین زاده چرخ میلیدرخشان سر اص یاز تصور آینده تواند!گری کردن نمی

نه. در عین وقت نفرت نسبت به بینوایان،  -ترش حادثه دست خواهد داد یا نه؟ انیق

ه اوالد هوابلندی، باوری به آن که از وقتِ تولید گردیدن، وجود داشتن احساس اشرافی اوالد ب

گویَد، راضی شود. وی از یک « بلی!»داد که با قطعیّت گذشته آمده به کاتیلینا امکان نمی

شد و تا رفت اش دقیقه به دقیقه افزون می، شبهه2کالویدگذشت، میپهلو به دیگر پهلو می

کرد، که سناتورهای هوابلند و دروغگو و غرضناک، کل اعیان و اشراف رُم بیشتر احساس می

 
 دل بزن: دل زننده.  1
 ل بودنکالویدن: این سو و آن سو شدن. در اینجا: دو د 2
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ها. اصیلداند باز کهها بیچاره و بینوایان، گالدیاتورها و نمیه او نزدیکترند، نسبت به میلیونب

های اعیان و کرد که نام او را در خاندانتوانست. وی فکر میزاده از خودگذری کرده نمی

به  ترازو یداد که کدام پلهآورده باشند و این خود نشان میاشراف با چه نفرتی به زبان می

ای نظر کرد که چه طور امیدوارانه و با آرزوهای نیک به نفع او خواهد شد. او به تراکیه

 نگرد، آهسته به جنباندن سر آغاز کرد.چشمانش می

 نه، اسپارتاکوس، هر کدام ما به راه خودمان... -

 ای را دهشت فرا گرفت. وی سر به زیر افکند.تراکیه

اما راه بازگشت ندارد. در قلب  !جانب تو است، کاتیلیناخب، دیگر چه؟ شاید هم، حق به  -

 ام ...ها جای دادهحد آرزو و آرمانمردمان بی

 رای گردم.بعداً با شمایان هم !عجب نه -

کاتیلینا با این خواست آتش قهر و غضب اسپارتاکوس را کمی پست سازد و آن او را به هیج 

های هر دو طرف هم عیان گردید، که نیت ی، وقتگردانید و عموماً گویماعتمادی وادار نمی

 دیگر حاجت بیان باقی نمانده بود.

 اش سر جنباند.ای همین طور هم فهمیده و خالصه کرده بود و به معنای منفیتراکیه

نه، کاتیلینا، بعد تو به ما الزم نخواهی شد. خلق آنگاه به تو باور نخواهد کرد. یا خود حاضر،  -

 دیگر.یا که هیج وقت 

 وگو فایده نداشت. کاتیلینا برخاست.اکنون، بعد از این بین آنها گفت

 در هر حال، تو را آگاه گرداندم، اسپارتاکوس. -
 

او میخانه را ترک نمود، در حالتی که باطناً از خود راضی نبود. وی در تاریکی از همان جای

ها خطر داشت و او یدر آن جازد که حتّا روزانه گشت و گذار کردن های رُم بزرگ قدم می

کرد. وی، کاتیلینا، که از هیج کس هیج گاه ترس و بیم دو رویه بازی خود فکر می یدرباره

خواست به دوش خود رویدادهایی که در رُم به افسانه مبدل شده بودند، نمی ینداشت، درباره
ست در صورت آمد کردن توانآمد. او میهای اسپارتاکوس برمیبار ثقیلی بگیرد که از گفته

زاده گردد. برای اشرافشود و هرگز این دیگر به او میسر نمی یکارهایشان، قهرمان امپراتور

پنداشت آور این بود که وی قطعیّت نداشته است و در عین وقت او چنین میخطرناک و الم

است، که  حد بزرگ و مشهوراَش بیکه درست رفتار کرده است. وی از لحاظ برآمد اجتماعی

اتور و غالمان در یک صف به نبرد پردازد، قطع نظر از این که آنها در زادگاهشان که یبا گالد

 بودند و چه شدند.

 



 آذر استروشنی
 

342 

٣٠. 

ها چنان بسیار های دیگر هم به وقوع پیوستند. آنجا مشتریدر میخانه بین خود آنها واقعه

اتورهای پیر، گورکاوها، یند. گالدآمده بودند که لوتاتسیا و خدمتگار او ازور تمام از حال رفت

هنرمندان سرود انداخته، با هم به بحث و مناظره در آمدند و اگر آن جا آذر و مبانای قوی

شان هم از احتمال دور نبود. همه خبر داشتند از چست و بودند، زنازنی کردنهیکل نمی

خواستند به سر خود ر نمین خاطیزنگی، از ا یاندازهچاالکی و قطعیّت اُستروشنی و نیروی بی

ئین میخانه نسبت به فارسی حسن دانستند که خواجهبال را خریده گیرند. آنها این چنین می

های پر از ادا میلوتاتسیا به طرف آذر، که او در نزد آتشدان نشسته بود، نگاه توجهی دارد.

 نشست، گفت:یه مانداخت، به مبانا، که از حضور او خانم حبشی ازور تمام آب و ادا شد

 کرد میخانه.بودیتان. آه، چه قدر درآمد میکاش، که شمایان دائمی همین جا می -

 :آذر تبسم کرد

 شود؟داند که قسمت ما با چه تمام میشاید هم اینجا باشیم. که می -

اش را طعام، حتّا گوشت بریان خرگوش نیز تمام شد. همه یضیافت به آخر رسید، همه

 آمیز به آذر روی آورد.آمد. لوتاتسیا خجالتن آدم پس آدم میکیخوردند. ل

 :آذر گفت

شد و هم آدمان را سیر میبه تو الزم بود چنین خوراکی تهیه بکنی، که هم بسیارتر می -

 .کندزاجان کفایت نمییم یکرد. برای قیمه گوشت زیاد الزم، ولی برای همه

 :لوتاتسیا با طبع خیره گفت

  .توانمر چیزی را پخته نمیآخر، من دیگ -

 اُستروشنی به فکر رفت.

پزند. با آن میدر وطن چنین یک تعامل مهمانداری هست که طعام عام را تنها مردها می -

 شود.بزن هم نمیمهمانان را پُره سیر کرد و آن هیج گاه دل یتوان همه

 لوتاتسیا امیدوارانه گفت.

 توانی؟ه کرده مییتو آن را ته -

 کنم. تو دیگ کالن داری؟وشش میک -

 دارم. -

 چه؟ ،برنج ، سبزی، پیاز و گوشت -

 کنم.پیدا می -

 روغن هم؟ -

 روغن زیتون، چه قدر، که خواهی. -
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پیاز « ازور»لوتاتسیا سبزی پاک کرد و آن را طوری ریزه کرد که به او اُستروشنی نشان داد. 

کرده، نزد  1آذر کتگی ذرانده و با آب گرم بشست.تازه کرد، برنج را دانه دانه کرده، از نظر گ

کندند. نکهت گوشت در دیگ قرار داشت. مردم اطرافش در میخانه با دقت از او چشم نمی

دیگ به روغن بریان شونده و پیاز همه را هشیار کرد. اما آذر خود را طوری احساس کرد که 

اقربایَش جمع آمدند و مثل هر  گویا در وطنش است. به خانه گویا مهمان زیاد از خویش و

ها نشسته، به چهپزد. دیگران به روی کورپهوقته خودش، دست و آستین بر زده، پالو می

 یزنند، اما یگان مسئلهکنند، بی ایست گپ میها تکیه کرده، بین خود صحبت میبالشت

تحت دل  کنند، این هم مثل همان، که خویش و تبار یکجا جمع شده، ازجدی را حل نمی

سرخ شده پهلوی اُستروشنی ایستاده، به طرز تیار لوتاتسیا از خجالت سپ کنند.چق میچق

پلو تیار شد. آذر آن را به طبقی کالن برداشت. ازور آن را  نگریست.کردن پالو با دقت می

وی  چشید. 2«و تاوارییگا»سال میزها مانده برآمد. اولین شده، طعامِ نو را گالدیاتور کهن یرو

گوشت  ییک لقمه پلو را، که برنجش دم پرتافته شده بود و خیلی گرم هم بود، با یک بریده

 3بازدیگر آماده شد. شالیم یبه دهان انداخت، کمی خایید و سپس فرو برده، به گرفتن لقمه

 :میترابی دست دراز کرد

 ماند.م طبق را لیسیده مینشنیم، این پرخورِ ناسیرَم تماتا وقتی که ما منتظر می ! ...یایی -

همتا همه با اشتهای طعام به پلوخوری درآمدند و اُستروشنی را تعریف کرده، چون آشپز بی

 آذر با آش لوتاتسیا را نیز ضیافت کرد و او از آذر پرسید: بها دادند.

ی شان بازگردند؟ عجب نه، به آنها در جابرای گالدیاتورها آیا شرط است که حتماً به مکتب -
 دیگر هم بود و باش کردن ممکن است؟

، او چنین خوشحال نشده بود و خود را خیلی آرام 4ها بازخندید. کیکرد و میآذر شوخی می

 کرد.احساس می

 

دیدند که گالدیاتور پس از آن عالحده نشسته طعام خورد. همه می یچهاسپارتاکوس در خانه

خواهد و او را تا یک مدت آرام وگو کردن نمیوگوی جدی با کاتیلینا با کس دیگر گفتگفت
 گذاشتند.

 
 کَتّه: کالن. کَتّگی: خودنمایی. خود را مهم نشان دادن 1
 Gaius Tavariusدر انگلیسی:  2
 شَالیم باز: مسخره باز. دلقک 3
 ها باز: از خیلی وقت پیشکی 4
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 :آلودش را لیسیده خواهش کرد انگشتان روغن ،و تاواروییها زود خالی شدند. گاطبق

 باز هم کمتر ممکن؟  -

 :لوتاتسیا جواب داد

 باز نیم دیگ پلو هست. ،چه قدر که بخواهی -

جایَش شخ شد. یک دیگ کالن تمام  وی نزد آتشدان رفت، سرپوش را برداشت و از حیرت در
خالی. در دیگ عقالً یک دانه برنج نمانده بود. لوتاتسیا متحیرانه به طرف مبانا نظر کرد، که با 

با خاطر  ،ئین میخانه به دیگ اشاره کردهکرد. خواجهکاف میشکم سیر نشسته، چشم نیم

 :پریشان پرسید

 آن را تو خوردی؟  یهمه -

ده، ییجنباند و شکمش را دست دست کرد. با شکمِ دَم، گپش را به زور خازنگی با صالبت سر 

 :گفتمی

 نهایت یک بار سیرشده خوراک خوردم.. توانستم باز بیشتر بخورممن می -

های روی میزها از خود عکس صدا برآوردند و در میخانه چنان خنده بلند صدا داد که ظرف

جلوی خنده را سر داد و اشک « میترابی»باز سخرهصدای زبان درازی آدمان به فلک پیچید. م

 چشمانش را پاک کرد، که از زور خنده خارج شده بود.

خورده است! ای خداها! آخر، او لوتاتسیا را در نیم سال خانه ، اگر باشد، باز هم می1شان -

 خراب خواهد کرد!

 

 

 
 

٣١. 

مبانا تنها ماندند و آهسته گپ ها قریب نیمه شب پراکنده شدند. اسپارتاکوس، آذر و مشتری

زدند. لوتاتسیا، برای آن که به آنها خلل نرساند، برایشان شراب حاضر کرد و با خدمتگارش می
 ازور به روب و چین بنا مشغول شد.

 و گفت: اسپارتاکوس به دوستانش نظر افکند

الدیاتورها ولی ما به شورش گ .، به شما گپ زنم1خواستم پیش از پاده چنگ کردهمن نمی -

توان اشاره کرد، حتّا می 2مان الزم، در کاپواگیریم. تنها باز به دو مکتب رفتنآمادگی می

 
 شان: ایشان. به ویژه برای احترام. اما اینجا برای ریشخند کردن است 1
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ها در رُم نیستند و ما میخیزند. بسیاری از لژیونشروع شورش. همه یکباره به پا می یدرباره

 زده گذریم. یتوانیم تا سرحد امپراتور

 :آذر گفت

وگو داشتی. اما، از دیدم که تو با گالدیاتورها در والیات گفتیم .کردممن این را فهم می -

 تر گپ نزدی؟ باور نداشتی؟چه تو به ما بر وقت

 ای به عالمت رد سر جنباند.تراکیه

بسیارند. الزم بود، که اوّل با آنها گفت و شنید  3هاها، میرمیالنها، آلمانیدر رُم گائول -

به دستگیری آنها امید بستن ممکن است؟ و تنها بعد از این به  بکنیم. دانستن در کار بود، آیا

ها هم چندان یها را جلب نمایم. از سُغد در رُم، تو تنهایی، فارسی، حبشطرف خود دیگر یکه

 زیاد نیستند. من نخواستم پیش از مهلت شمایان را باخبر سازم.

سیم چن را به خاطر آورد که »ی زیرسما و مرد چینای یاختیار تبسم کرد. وی امپراتورآذر بی

 :وی هم به او همین طور گپ زده بود. اُستروشنی گفت

 شاید حق به جانب تو است. !ما از تو خفه نیستیم، اسپارتاکوس -

 :اسپارتاکوس راست گپ را پرسید

این یک چیز است، اما شورش بر ضد استثمارگران  ،دوستی توانم به شما تکیه بکنم؟من می -

های دوستانه، بلکه باز آمادگی قربان شدن هم ممکن. اینجا نه تنها مناسبت. ز دیگردر رُم چی

توانیم از شما چنین طلب برای ازخودگذری بهر کارهای بزرگ در پیش ایستاده است. آیا می

 بنمایم؟

 :مبانا گفت

 ضرور است که باز یک بار خوراک بالذت تیار کرده شود. !توانیمی -

ا خوردنش و شراب و چیزهای زیاد استعمال کردنش کرخت شده بود و وی از پالو زیاد ر

وگویشان خیلی ت ندادند، گفتیزنگی اهم یکرد. اسپارتاکوس و آذر به لقمهخوابش زیر می

 :کرد. اُستروشنی گفتجدی دوام می

 
 ش از پایان کاری سر و صدا راه انداختن. ی)چنگ کردن(: پ چنگ: گرد و خاک. پیش از پاده چنگ برداشتن 1
 ( شهری در استان کامپانیای ایتالیاCapuaکاپوا: )در انگلیسی  2
( نام گروهی از گالدیاتورها که کالهخودی به mirmillonدر انگلیسی:  мирмиллонمیرمیالن )در سیریلیک:  3

گرفته « ماهی»در التین به معنای  mormylosت. این نام از سر داشتند که مانند باله های پشتی ماهی بوده اس
 شده است.



 آذر استروشنی
 

346 

د ترم، بیش از چهل سال عمر دیدم، اما به خومن، البته، از تو کالن !فهمی، اسپارتاکوسمی -

های دنیا بر سرم از ام. آزمایشحد زیاد زندگی کردهکنم که گویا در دنیا بیچنین تصور می

 یحد زیاد فرود آمدند. خودت قضاوت نما: من هنرور بودم، بعد سرباز شدم، بعد به غالم

محکوم گردیدم. در شورش بینوایان در چین شرکت ورزیدم، باز سرباز شدم و در بین 

م. نهایت باز غالمی. نه یک بار و دو بار قدمی دورتر از مرگ واقع گشتکوچمنچیان می
دارد که از بزرگ نگه می یکدام یک واقعه یگردیدم، اما زنده ماندم. شاید هم تقدیر مرا برا

گویی ام. واخوری با تو، مکتب گالدیاتوری، نبردها در میدان و اکنون تو میامتحانش نگذشته

اهم بود. عجب نه، شورش غالمان در رُم این همان است، که مرا که شورش البته، با تو خو

ام جدا شدم، از آزادی محرومم. در من قسمت برای آن آماده گردانده است. از میهنم، از عایله

چیزی باقی نمانده، غیر از این یک جز این انسانیت هستم و در عین زمان زندگی به سر می

اند، هنوز پیدا نکرده است. بگذار، داها برای اجرایش آفریدهبرم. یعنی، آن کار بزرگی که مرا خ

 .وی شورش ما باشد
 

ها با هم غریو خانه سگیآذر به فکر رفت. اسپارتاکوس هم خاموش بود. در قبرستان نزد م

کنان کاسه و دیگ و طبق میزدند. لوتاتسیا و ازور ترقاتروقداشتند، بی ایست اکّاس می

کشید. وی در جای مالیم پهلوی میز دوستانش نشسته، غَنَب رفته یشستند. مبانا خوراک م

  :بود. آذر باز هم به گپ درآمد

شورشگران و مبارزه با ارتش یفهمی، در من، اَلّکَی، تجربهیتو م .اش به روشن استنه همه -

دانم که سستی غالمان در چیست. نیروی آنها در متحدی است. های حکومتی هست. من می

های بینوایان مقصد یکانه ندارند. غالمان به رُم از بسیار سستی آنان در این است که گروه اما

ها دیگر چیز را، ها یک چیز را طلب کنند، آلمانیاند. نشود باز، که گائولممالک آورده شده

  ای چیز سوم را طلب و تقاضا نماید.تراکیه

 :اسپارتاکوس راضی شد
گذارم. ما تا سرحدهای رُم را ن در نزد خود مقصدهای کالن نمیهرچه شدنش ممکن بنابرای -

کنیم، هر کس به یگیریم. در این باره به شما گفتم و از آن سرحدها هم عبور مفرا می

های بسیاری را بر باشند، شورش خلقمملکت خودش برود. در آن جایها، که در تصرف رُم می

 کنم.پرتابیم. حاال من همین طور فکر میرا می یسازیم و از گردن خود یوغ امپراتورپا می

 خواهی؟یتو تخمیناً چه مقدار شورشگر جمع آوردن م -
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رانی، فارسی. فهمم که تو در چه خصوص اندیشه میبه گمانم، قریب پنجاه هزار. من می -

سوی به راه اندازد و از آن  1شهروندانش میلیون سرباز یتواند از جملهتنها یک خود رُم می

انگیز نهایت دهشتسازد. این نیرو بیو دیگر سرلشکرها را روانه می یو ماریو و پُمپییلژیون گا

جنگ را از حد زیاد، کالن کردنی نیستم، به مثل یوگورتا، یا که میتریدات در  یخواهد شد. ول

 !آنی مقصد من چیست .هایشان فرستادنشرق. غالمان را هرچه زودتر آزاد کرده، به مملکت

 :جدی پرسیدشوخی و نیمآذر نیم

 روم؟ خوب، پس من کجا می -

که ما رومیان را  یروی. من فکر از تو جدا شدن ندارم. اما بعد، وقتالبته، با من به تراکیه می -

کنم و تو با های شاهراه عظیم ابریشم گسیل میاندازیم، تو را با لشکر تا پیراههزده دور می

 رسی.ات رفته مینت، به خانهکاروان پرقدرتی به وط

اش را از نو سر ولی به کدام خانه؟ همه ام؟به خانه: »زهرخند کردهو اُستروشنی به یاد آورد 

دیاران را به خود جلب نمایم، که آنها به من چون آدم ناعهده برآ هم یآورانهکنم؟ نگاه رحم

آن چه  یاجت کرده گشت، همهکجاها سیر و سیدانم، این قدر وقت در کیمنظر بکنند. نمی

همین  .کندیاش را از نو شروع مرا، که داشت، از دست داد و اکنون در سن دو کم پنجاه همه

این تنها از یک در  !وطن» طور فکر کرد او خود همان لحظه از این فکرهایش شرم داشت.

این پیش از  !نخانه عبارت نیست، که تو آنجا زندگی کردی. و نه فقط عایله و فرزندان. وط

اند. وی زبانی است که بار همه زمینی که در آن عرق جبین و خون گذشتگان تو ریخته

رانند و با یک مقصد و نخست تو با آن گپ زدی. وی آدمانی اند که مثل تو فکر و اندیشه می
لبته، وطنان آن چه که آذر گفت، ناحق است. اهم یبرند. اما دربارهمرام با تو زندگی به سر می

ای خواهد شد، که فهمند و او برای آنها کس ناعهده برآ نه، بلکه انسان ارزندهآنها او را می

ترش او را ر و وقت و زمان را شکست داده است، لیکن خود شکسته نشده است، انیقیتقد

اش طاقت آورد و زندگی خود را از نو سازد. همتواند باز هم به همهشکسته نتوانستند. وی می

کرد، اما با زبان اُستروشنی در این باره فکر می«. وطنانش به او در این کار کمک خواهند کرد

 ز دیگری آورد.یچ

 
هزار نفر  ٢۵٠مردان ارتش روم به  یمیالدی(، شماره ١۵یعنی سال  Augustusدر پایان دوران آگوستوس ) 1

د. هزار نفر رسی ۴٠٠م.( این شماره به  ٣٠۵یعنی  Diocletianان )یرسید و سیصد سال پس از آن در زمان دیوکلِت
 گزافه است. « میلیون»بنابراین عدد 
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کنیم و آنگاه چه شدنش اسپارتاکوس، این قدر به دور نظر نه افکنیم. شروع می 1!بیا مان -

 کنیم؟ گردد. ولی این را کجا میمعلوم می

 اسپارتاکوس خندید. خفته نظر کرد. سر به مبانای یبا ایما و اشاره

ای؟ اگر ما نباشیم، گیریم. تو خود آیا یگان بار او را سیری طعام خوراندهاو را هم با خود می -

آذر خاموش ماند، کمی فکر کرد و از نو به گپ در  همه خندیدند.. ردیموی از گرسنگی می
 :آمد

 یه کار، اُستروشنی؟ تو که و امپراتوربعضی کسان شاید بگویند که تو را به این کارها چ -

ارزد که برای آنها نبرد بکنی و حتّا کشته اتورهای آن که؟ آیا مییروم، غالمان آن و گالد

ها؟ به این گپ آنی چه سان پاسخ میداند کهها و باز که میها، بریتشوی؟ برای کدام گائول

 نوشته شوده است:« تااوس»دادم. در ما سغدیان روایتی هست که در کتاب مقدس 

که  –و بدی  –کرد که به آن هرمز سروری می –های نیکی های قدیم بین قوهدر زمان» 
امان و جنگ سخت به عمل آمد. وی جنگ بی –سروری آن را اهریمن به عهده داشت 

هرمز و  خونریزی بود. در جانب هرمز روشنی، ولی در جانب اهریمن تاریکی حکمران بود.
نمودند، بحرها خشکی را زیر کرده یر وقت جنگ کردند، رودها مجرای خود دیگر ماهریمن دی

شدند. زمین را گاه روشنایی فرا میغلتیدند و به خاک مبدل میها فرو میگرفتند، کوهمی
ماند. و آخر آخران روشنی بر تاریکی غالب آمد و گرفت و گاهی آن به قعر تاریکی فرو می

وار میدان جنگ را مانده، رو به فرار آورد. و آن روز را مردمان دههمان روز اهریمن شرمن
ش روز نو است که هر سال احیای زمین و طبیعت آن روز شروع مییگفتند، معنا« نوروز»

 «.گردد

های نیک و بد نه همین گونه جنگ دوام دارد. اگر ما بتوانیم، که بین قوه ،حاال در اطراف رُم -

همین به مبارزه باید  یغالمداری نزدیک سازیم، پس محض برا یمپراتورنوروز را به سرزمین ا

 برخاست. به دست شمشیر باید گرفت و آن را بر جگر استثمارگران باید بزد.

 :ای حکایت آذر را معقول دانستتراکیه

های عالی جناب شاعرانه و بدون اغراق است. خلق تو روایت و افسانه !تو خوب قصه کردی -

 ت، پس قلب آن هم پاک است.داشته اس

آنان صمیمانه و برَدَوام  یاسپارتاکوس به آذر کف دست کُشاد خود را دراز کرد. دست فشار

 بود، مثل دوستی بین این دو انسان نجیب.

 

 
 مان: امر از ماندن )=گذاشتن(. بیا مان = بگذریم 1
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٣٢. 

مانلی »ابرهای تیره، که بر سر اسپارتاکوس فرود آمده بودند، ناگهان پراکنده شدند. حاال پریتر 
وفایی خانمش والریا بی یوار دربارهد که چه طور به مالیمتی آدم شوندهکرفکر می« منتسین

جایگاه  سوال بیمارِ رویِِ به سوال گپ زند و خودش نیز از قهر و غضب حکمدار در امان ماند.

رفت و در خواب رفت، گاه گاه از هوش میاَش سخت خون میشده مانده بود. از دهان و بینی

کرد که او را به حمام ببرند و برده در آمد، خواهش میه به هوش میگفت. همین کمی 1آالیی

کرد. ولی این دفعه وی تمام ها این احوالش را بهتر میانداختند. در اوّلآب گرم می یحوضچه

خبر  مدار افتاد. وی دیرگاه به خود آمده نتوانست و درون همان حوضک جان داد.حال و بیبی

همه در  -منصب ها، کسان صاحبهیجان آورد. سناتورها، کنسولفوت او تمام رُم را به 

در تقدیر آنها چه  یکردند که پس از سر حکمدار مقتدر امپراتوراضطراب آمده، اندیشه می

 شده باشد. ها وارد میدیگرگونی

های او شبانه با والریا گپ زدن مانلی منتسین دیگر امکان در خصوص اسپارتاکوس و واخوری

یحکمدار، که تمام دارایی او را میراث گرفته، به یکی از با یبیوه یوی اکنون درباره نداشت.

کرد. وی از تحت دل خرسند بود، که به تبدیل یافته بود، فکر می یهای کالنِ امپراتورزن
 ینظارت شهر مشغول است و خوب کرد که فرصتی یافت با سوال مالقات نکرد. ولی همه

سرای والریا برفت، تا برای فوت نابهنگام شوهرش به او مانده، به بوستانکارهایش را یک سو 

دانست که از هالکت حکمدار خرسند شود یا خفه؟ از یک اسپارتاکوس نمی تعزیه بیان بکند.

خواب زناشویی او هراسی نداشت، جهت وی دیگر از قصاص ستاندن حکمدار برای تحقیر جای

دانست، که آنها را غالمداری مانده بودند و نمی یشترهیلت پاز دیگر جهت آذر و مبانا در حا

ک پس ی چه طور به آزادی باید برآورد. ولی هالکت حکمدار در این مسئله نیز کمک رساند.

اش خبر گیرد. در لباس ماتم پیچیدن والریا ای خواست از حال خانم دوست داشتهشب تراکیه

زادهپیدا نشد، زیرا اشراف ین آوردن سخن همدردحسن او را کاسته بود. هیج ضرورت به زبا

جوان احساس دوستداری نسبت به شوهر خود نداشت. سوال بیمار و از حالت رفت تنها  ی

زیستند و آن همه ها باز عالحده میشد. در اصل، آنها کیطور رسمی شوهر والریا محسوب می

کرد، تنها دلسردی والریا را یا مخود بر پ یسراای که سوال در بوستانعیش و طرب وحشیانه

داد و خالص. عشق و محبت اسپارتاکوس او را تمام از مغز نسبت به شوهر فاسقش رواج می
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وَش را به یپر یزادهاصیل یجان قاپیده، فرا گرفته بود و به جا آوردن رسمیّت مسئله

 آورد.تشویش نمی
 

بوسید، هزارها سخن دستان او را می پرستید. ویاسپارتاکوس والریا را مثل خدای خود می

کرد که او گالدیاتورِ ها کسی گمان نمیگفت و در چنین لحظهپُرنوازش پیدا کرده، برایش می

تواند. والریا به او است، که یکه و تنها در نبردگاه با زورترین جنگاوران مبارزه کرده می 1گذرا

  :گفت

 .ممن باید به تو چیز شخصی خودت را برگردان -

ای شمشیرش را بداد، که وی را غیر خواهش خود به سوال انعام کرده بود. و به دست تراکیه

داری به جان پذیرفت و این سالح را بسیار خوش داشت که آن اسپارتاکوس آن را با هزار منت

ساخته داده بود و از این که وی از دستش رفته  ،دوستش، را با کوشش زیاد آذر اُستروشنی

 خورد.یار غم میبود، بس

 

والریا حامله بود. حملش از اسپارتاکوس. اسپارتاکوس نسبت به خانم جوان همچون با انسان 

تقدیر تقدیم  یخدایان، که گویا محض برای او چون تحفه یترین آفریدهمقدس، با نجیب

باشکوهی مبدل گشت که  یمراسم دفن سوال به یک طنطنه کرد.شده باشد، مناسبت می
خوابید. برای وداع کردن به را هنوز رُم ندیده بود. جسد حکمدار روی تخت گردونه می مثلش

زادگان زیاد از باز اشراف یحکمدار غیر از دو صد سناتور و شمار زیاد اعیان و اشراف امپراتور

ها ، زیاده از پنجاه هزار لژیونرهای کامالً مسلح آمده بودند. در صفیشهرهای تمام امپراتور

در اطراف  کردند.های عادی نیز حرکت مینوازان، رومیشمار کاهنان، موسیقیاد بیتعد

گلخنی که رویش جسد حکمدار درون تابوت )زَنبَر( گذاشته شده بود، نبرد بهترین 

های رُم برگذار شد. از روی عادت هیج کدام آنها نباید در میدان زنده میگالدیاتورها از مکتب

کشتند و در شدند، خود همان لحظه با شمشیر زده میهم که مجروح می ماندند. و آنهایی را

کرد. آنها در حرکت گذاشتند. اسپارتاکوس آذر و مبانا را حمایت میپهلوی آتش می

بازیدند و به این گالدیاتوری باید چون روح گالدیاتورهای کشته شده در عالم دیگر نقش می

بزرگ آتش مراسم دفن را با مشعل  2«پالتی»سرلشکر  د زنده ماندن داشتند.یواسطه اندک ام

دار تهیه شده بود. آتش النگه زد، از درگیراند، که با روغنیّات خوشبو و موادهای دیگر نکهت

پس از دو ساعت  ل یافتن گرفت.یخود دود پیچان برآورده، زبانه زده، به خاکستری سوزان تبد

 
 گذرا: باتجربه 1
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صبرانه حاضر ده، به تماشای نبردی بیشمار در سیرکِ کالنِ دولتی جمع آمآدمان بی

رفت. چنین نبردها وقتی دایر مینادر به شمار می یدر رُم حادثه 1ایستادند، که چون اینش

 از عالم گذشته باشد. یشدند که یگان تن بزرگترین شهروند امپراتور
 

آن را داشت مرگ به میدان در آمدند. این معنای  یآذر و مبانا در لباس کبود تنک از دروازه

که محض آنها باید با مرگ، که به تمثال حیوان پُردَهشت وحشی در آمده است، زد و خورد 

چانده مسلح یدراز و تورهای کالن به هم پ یکرده، آن را مغلوب سازند. گالدیاتورها با دو نیزه

مدار شده بودند. اگر آنها در این نبرد به هالکت رسند، این معنای آن را داشت که جان حک

ماند. تواند، که آنجا جاویدان باقی میرسیده نمی ،پیشگاه جنت –مرهوم هیج گاه به ایلسیا 

اتورها از یکند و در آن حالت خود گالدگیرد، راحت میشوند، پس جان آرام میاگر غالب می
ب شدند و یا آن آدمان، که بر مرگ غالگردند و یا به آزادی برآمده محسوب میغالمی آزاد می

برداشته شد  2هاخانهفلزی یکی از مال یپنجره شدند.قهرمانی باال می یگردیدند، به زینهمی

ای بود که از لَقّاسییَتاریک یک کرکدن دویده بیرون آمد. وی کرگدن و از درون بنای نیم

تر آفریقا دستگیرش کرده آورده بودند. این حیوان در عین جوش و خروش صحراهای درون

ای مشق کرده، به درجه 3کرد. در مدت نیم سال آن را پرواگری مینهایت وحشید، بیخود بو

 کرد.یداده بودند که برابر دیدن ذات انسان به آن در افتاده، به کندن گوشت بدن شروع م

های کرکدن صدای دهشتناکی بر آورده، تا به میانجای میدان رسید و یکباره باز ایستاد، با پای

پرخونش  یت و پریشان کرد. با چشمان خُرد چُقور رفتهیش یک توده ریگ را تستون مانند

اُستروشنی کرکدن را از این  جُست.فان خود را مییوی به اطراف میدان نبرد نگریست، حر

دانست که به این مخلوق جنگ با وی تصوراتی هم نداشت. نمی یپیش ندیده بود و درباره

مبانا در وطن  گردید.افکن وانمود میوی بس دهشت پروحشت چه سان نزدیک باید شد.

کردند، به شکار آن جرئتی یخودش کرکدن را دیده بود. ولی آفریقایان به وی نزدیکی نم

گردید. نبرد کردن با ناپذیر مینداشتند، زیرا این حیوان وحشی وقت به خشم آمدنش تسلیم
 ندی فرو افتاده را داشتنی بشود.کوه از بل یوی مثل آن بود که کس با دست خالی پاره

 یکرکدن گالدیاتورها را پَیخَس کرد و خروخروکنان به آنها در افتادنی شد. قطع نظر از جثه

 
 اشچون اینش: این گونه 1
 مالخانه: جای نگهداری چارپایان 2
 پروا: پروار. پرورده 3
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اَش، وی بسیار تیزحرکت بود. آذر، با آن همه چست و چاالکی 1اندازه کالن و ناغُنجانشبی

اش رسید، مثل آتش ق سینهخود را از زیر پای او به زور دور گرفت و شمال کرکدن به صندو

ز احساس کرد. مبانا با یاو را سوزانده گذشت. وی تا چه اندازه سخت بودن پوست بدن آن را ن

های بدن غوث و روغنین آن تاثیری تمام قوه به پهلوی کرکدن با نیزه زد، ولی نیزه به موشک

ناپذیر نوز هم مغلوبه 2زادنبرد نیم ساعت دوام کرد، ولی آن جان نکرده، به یک سوی پرید.
کرد که گویا در عالم قوهگردید، چنان تندروی میور میبود. وی به خشم آمده، چنان حمله

کردند، تورها از ها به کرکدن کار نمیای نیست تا پیش راه این بالی عظیم را بگیرد. نیزه

 شدند.می فروآمدند و در روی ریگ پهن و پریشانوی لغژیده، پایان می 3قیپهلوهای سیل

نگریست که دوستانش برای اسپارتاکوس دست سرسینه نهاده، از هیجان رنگش پریده، می

های زیاد کرکدن را از بینی آب از زور زدن کنند.زنده ماندن خود با آن چه گونه نبرد می

دانست، خیال تاخت، خستگی چیست، نمیشاریده، روی روی میدان، از عقب گالدیاتورها می

کردند، تماشابینان، که با هیجان نبرد را تماشا می دان در آمده باشد.یکه نو به م کردندمی

ریزی را بار لذت ببرند، خونخواستند که از این نبرد دهشتکردند. آنها میاظهار نارضایی می

وار با ها را بشنوند، به جای این همه سراسیمهببینند، صدای قسر قسور شکستن استخوان

دیدند که گاهی به دیدند و حیوان بزرگ وحشی را میکردن گالدیاتورها را می شمشیر عربده

گرفت. یک بار دوید و یکباره در جایش قرار هم میچپ، گاهی به راست خم خورده، می

کرد. و آن پر کرکدن خود را داشته نتوانسته به دیواری برخورد که آن میدان را از بر جدا می

کردی که ال مییهای غوث چه گونه شَقَرّاس صدا برآوردند، خختهآدم بود. همه دیدند که ت

توانستند گالدیاتورها را تماشابینان می ها ساخته شده باشند.آنها از درخت نه، بلکه از شاخچه

کرد. ولی نبرد ای عنعنوی دوام میبودند و طبق برنامهمعذور دارند، اگر آن نبرد عادی می

ده با نیروی بدی بود و روح و برای یم و نبرد روح حکمدار فوتسخت و گرفت و گیر، رمز رز

کرکدن قریب بود که مبانا را به  کرد.)پیشگاهِ جنت( تالش می 4سییجای گرفتن از ایل

غلت داد و سخت به خشم آمده، دُم آن را به دست گرفت. شاخش بزند، خیریت، وی چپ

دن یک ثانیه آرام گیرد، در جایش باز زنگی دیوصفت امکان داد که کرک ینیروی ادا نشونده

ای بر آورد، با نیزه به چشم ماند و برای آذر خود همین کافی بود. وی صدای گوش کر کننده

 
 ن = گنجیدن( ناگنجنده. زُمُختناغُنجان: )از غنجید 1
 زاد: جانورجان 2
 سیلیق: صاف. هموار 3
 ورود به جهان پس از مرگ.  ی( در باور یونانیان دروازهElysiumدر انگلیسی  Элисейایلیسی: )در سیریلیک  4
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د و دیگر وی از یدو وجب به مغز سر کرکدن رفته رس یکرکدن زد. نوگ تیز آن به اندازه

کرد. و این آن را ه گم میدید و گاوارش باز ماند. کرکدن آدمان را گاه میدوادوی دیوانه

اش را الوانج بدهد و از خون خود، که از مجبور نمود که در یک جای ایستاده، سر به درد آمده

ن حادثه به وجد آمده، اظهار یتماشابینان از ا شارید، سیر شود.زنان میجای جراحت شراس

 پیچید.کردند، فریادشان به فلک میقناعتمندی می
 

االکی تور را از زمین برداشته، به حیوان وحشی نزدیک شد و آن را باالی اکنون مبانا با چ

ایستاد، پرتافت. تور کرکدن را به چشمش خالنده شده، که آویزان می یفوک و شاخش و نیزه

آوران عقالً با شاخش توانست که به هجومحتّا اکنون نمی یتمام از حرکت باز داشت. و

آذر دویده رفت  کرد.حرکت با سر برایش درد جانکاه عطا می مقابلیت نشان دهد، زیرا هر یک
دیگر را به چشم دومش بزد. حیوان به پیش حرکت کرد، ولی به تور پیچیده با تمام بار  ینیزه

خورد. ریگ و چنگ از یک پهلو به دیگر پهلو تاب می یوزنینش روی ریگ سرنگون افتاد. و

توانست دیک شدن خیلی خطرناک بود، زیرا وی میخوردند. به وی نززمین به اطراف پاش می

تور دوم به کار انداخته شد، که  نماید. 1عظیمش آدم را پخش کند و مثل تخم پَچَق یبا جثه

زد، خرخر کردنش به می 2توسط آن کرکدن تماماً از حرکت ماند. وی بی ایست پاچَک

رفت و نهایت دَمش درون زد و  بَردار و زَن کرده، از هالکت4تبدیل یافت و بسیار  3چیرّاس

آرمیدن آن استفاده برده، به زودی دو نیزه را از دو برپای  یگالدیاتورها از لحظه آرام گرفت.

ها را با تمام وزن خود پخش کردند، تا آنها پیشش گذرانده، به شکمش زدند. آذر و مبانا نیزه

ندن در آمد و نهایت خیراس تر بدنش بروند و به دلش بخلند. کرکدن دیگر به جان کدرون

برآرد. کرکدن در از آن درک داد، که حیوان خطرناک آخرین بار نفس می یزدن دوامدار

تر از گالدیاتورها اظهار تماشابینانی که چندی پیش میدان نبرد جان داد و از پای افتاد.

تا این وقت  گفتند.نارضایی کرده بودند اکنون آنها را همچون قهرمانان تبریک و تهنیت می

ها گالدیاتورها را به زیر خود برآر به آخر رسیده بود. کرکدنقایی بییسه نبرد با پهلوانان آفر
کرده بودند. و  5زده باشند، مَجَقاند، الی سُم میهایشان، گویا خمیر مُشت کردهگرفته، با پای
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و بر این گونه حیوان  نهایت آذر و مبانا به طور باوربخش نشان دادند که آنها به چه قادرند

های وحشی غالب آمدن فرزند آدم امکان داشته است. روح سوال از عالم گذشته، گویا بر قوه

های عظیم بر آمد های کوههای آنان با سرعت گذشته، به تار قلهبدی غالب آمده، از بین مانع

شگاه جنت به یپ یغبار جالی نوی بخشید، به ایلسیا رسید و از خیمهو در آسمان صاف و بی

حاضران خوشنود بودند، کاهنان و خویش و اقربای مرحوم شاد و راضی شدند،  خود جا گرفت.
مدار گردیدند، نهایت خسته و بیخود گالدیاتورها نیز که از حد زیاد عذاب کشیده، بی

ند. شدقناعتمند بودند. از بین غالمان اکنون آنها از اختیاراً به آزادی برآمدگان محسوب می

توانست آنها را مجبور کند که خود را به کشتن دهند و ن معنای آن را داشت که کسی نمییا

ها آدمان را بکشند. کسی دیگر آنها را غیر خواهش خودشان به اجرای کاری یا در نبردگاه

این، اَکسیان از باالی آنها تا یک درجه حکم  یتوانست. ولی با وجود همهمجبور کردن نمی

شدند و آن هم در اساس قرارداد توانست و آنها باید تحت نظر او به کاری مشغول مییکرده م

غالمی آنان مقایسه کردن ممکن نبود.  یو البته به مزد معین. و این را، البته، با وضع پیشتره

کردند، البته، در مکتب گالدیاتورها آنها اکنون در هر جایی که خواهند، همان جا استقامت می

های شهر رُم نیز آزادانه گشت و گذار کرده هم میئین خود نترسیده، در کوچهاز خواجهنه. 

از دوش آذر بار وزنینی برداشته شد. وی دوباره به گرفتن آزادی مشرف گردید. او  توانستند.

تبریک اسپارتاکوس را صمیمانه قبول کرده، سخت به اضطراب آمد و در چشمانش اشک 

 حلقه زد.

 

٣٣. 

نه چندان  ینشین گردیدند. یک خانهوشنی و مبانا در جای لوتاتسیا برای دائمی مقیمیاُستر

کالنی در نزد میخانه آنها را به تمام کفایه بود. غیر از این، چنان که پیشتر یادرَس نمودیم، 

کردند. ها احتیاج احساس نمیهای مخفی نیز وجود داشتند، اما آنها به این گونه خانهخانه

کردند. آذر به شد و از که هم باید روی پناه میآنها اکنون پنهان شده گشتن الزم نمی یبرا

کفاند، در آتشدان آتش میکرد. مبانا هیزم میاش کمک میلوتاتسیا در کارهای خواجگی
درکاری را خریده می یرفت و هر دو چیز و چارهحبشی به بازار می« ازور»گیراند، یکجایه با 

ها از نیرومندی او در حیرت میآورد. رُمیبار بسیاری را سر کتفش برداشته می یآوردند. زنگ

بعد از غالب شدن به کرکدن، آذر و مبانا قهرمان  کردند.افتادند و اظهار تحسین و آفرینَش می

ک و یخواندند و با آوازبلند تبرها آفرین میها دیده رُمیرفتند. آنها را در راهرُم به حساب می

کردند. اما شهرت های گوناگون پهن میاُستروشنی باشد، آوازه یدرباره گفتند.نیت میته

تر میافزود، مثل این که در زیر آفتاب گرم آفریقا خود سوخته، تا رفت سیاهزنگی تا رفت می

ها را به ترمیم سالح ینامه در مکتب گالدیاتوری اَکسیان ماندند. آذر وظیفهشد. آنها با شرط
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مبانا از صحن نبردگاه دور  ساخت.های نو میده داشت و اگر ضرورتی پیدا شود، سالحعه

خواست و قرار داد که بعد هم در صحن سیرک کالن برآمد کند، با حیوانات وحشی شدن نمی

زاجان او را با هیجان یآمد. مها به میخانه میاسپارتاکوس شب تر.و البته، به عوض مبلغ کالن

گرفت. از قدر پیشواز میکردند، اما لوتاتسیا او را همچون مهمان عالیال میو شادی استقب

ئین خیلی افزود، مهمتر از همه، کردند، درآمد خواجهاو رفت و آ می یوقتی که آنها به میخانه

ک نفر یهنرمندان سرمست، گالدیاتور و گورکاوها بسنده شد. رفت و  1بییترتیزَنازَنی، ب

گرفت و همچون گوربچه کردنی شود، مبانا بر سرش آمده، از گریبانش می ترتیبیناخلف بی

پرتافت. بعد از این کس آنجا آمدگی، که چنین صورت گرفتن کار را بُرده، آهسته بیرون می

آزمایی کردن را تمام از خاطرش میدید، دیگر خواهش آوازش را بلند سر دادن و قوهمی

 برآورد.
 

گفت که شورش را پس از دو رفت. وی به آذر میهفته گم شده می ای گاهی یک چندتراکیه

 یهای گالدیاتوری ایتالیا در آمده است و نه با همهمکتب یکند، هنوز نه به همهماه آغاز می

د که آنها یکجایه یگالدیاتورها جهت دستگیری زبان یک کرده است، تا باوری کامل حاصل نما

والریا دوام می یاسپارتاکوس آمد و رفت را به خانه رآیند و یا نه.دشان به مبارزه میبا رفیقان

خوردند. از راستی که، نه ها پنهانی نه، بلکه روشاد وامیداد. اکنون حاال، مثل پیشتره، شب

اتور سابق یبس بای و بدولت را با گالد یزادهاعیان و اشراف رُم مناسبت نیک اشراف یهمه

آورد. و اگر محبت اسپارتاکوس تا شقان را این کمتر به تشویش میشمردند ولی عاموافق می

گردید. آنها از آن گوشهتر گردد، ولی مناسبت آذر با خواهر او تماماً دیگرگون میرفت سوزان

ا از بهر یکدیگر گذرند، یشان را آشکارا سازند ای که امکان داشت خود را باز داشته، مناسبت

ماندند و این هر دوی آنها را هم قانع میتر به دوستان قرین میدور شده بودند. آنها بیش

رسانید، ولی مثل کرد. اگر امکان داشته باشد، کمک میآذر با میرسا شوخی می گرداند.

 شد.پیشتره، آرزوی تیز تیز واخوردن، حس کرده نمی

 

 یدست آذر آینه سرای والریا، ناگهان بهباری، هنگام نشست با میرسا در اطاق او در بوستان

گین دختر افتاده ماند. وی آینه را گرفت و در آن عکس خود را دیدنی شد. تا آن روز نقره

کرده است، که چه گونه است و آیا او هم به خانمی خود کم فکر می یاُستروشنی درباره

ی در نمود. وشده باشد یا نه؟ جوانی میرسا به فکر کردن این جهت مسئله وادار میمعقول می
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آینه روی گزگوشت و ریش نه چندان کالن و بروتش را دید. مویَش در سر سفیدی پیدا 

پای غاز شده است و آژنگ پیدا نموده است. در  یچه زده مثل پردهکرده، تگ چشمانش خلته

ار چیزها را دیده و از سر یسیمای آذر اکنون آدم روزهای بهترینش را پس سر کرده و بس

گوسفندی او  یهای پرامید و اندکی متحیر گشتهن امکان داشت. نگاهگذرانده را شناخت

های تقدیر تن نداده است و با او حاال بسیار رحمیدادند که این آدم به بیشهادت از آن می
آذر آه وزنینی کشید و آینه را یک سوی گذاشت. البته، به  بحث و مناظره کردن امکان دارد.

گمان، پیدا شده است. به قریبی اَکسیان سفر، بیزم. و چنین همسفر دیگر زندگی المیرسا هم

، مویش زرد 2گائولی بود. قددراز، نوچه 1«کسیارتار»باز یک غالم را خریده آورد. وی 

گشت و از او یک قدم هم پس اسپارتاکوس میکس پسیارتار کبود.طالرنگ، چشمانش کب

دید که در اثنای دیدن خواهر او هم روا میاش را نسبت رفت. البته، این دوستداریدور نمی

شد. غم خوردن و آتش گشت و چشم به زمین دوخته، زود از آنجا دور میگائولی سرخ می

کرد عیناَ مثل او رفتار می داد.دختر از خروج احساسات بلند درک می یگرفتن رنگ و رو

ادنش را پیشگویی بکند، ها رخ دارتاریکس. پیامبر بزرگ بودن شرط نبود که بعد چه حادثه

اگر به سر خود آذر بیایم،  گردد.خود دستگیر و مددگار می، زُهره –که خدای عشق و محبت 

دوستی او بیشتر آبادی و زندگیکَشالی داشت. به وی خانهشتر به لوتاتسیا هوشیپس او ب

س، از هیج چیز صفت بود. وی از هیج کئین میخانه خانم با تدبیر و مردانهمعقول بود. خواجه

کرد که در خانه خوراند. آذر درست فکر میترس و بیم نداشت و حق خودش را به کسی نمی

شوی. و طبیعی های زندگی خسته و دلگیر میاز تشویش یشوهر باید حکمران باشد. اما گاه

های آتش سوزان بنگری و بدانی خواهی گرد آتشدان گرم نشینی و به زبانه زدناست که می

های تو را کند و یک قسم غمتو هم به کسی درکاری، کسی نسبت به تو غمخواری هم میکه 

ها لوتاتسیا محض از همین قبیل زن گرداندت.یچون غم و اندوه خود حس کرده، سبک م

نیت خود هیج چیز نگفته و امیدوار هم ننموده بود. وی  یبود. ولی اُستروشنی به وی درباره

دید و خود را از این رویداد در کنار گرفتن نمییاتورها تیاری میهم به شورش کالن گالد

نصف شب، وقتی که در میخانه کسی  کرد.داری کمتر فکر میعایله یخواست. پس درباره

وگو پیشکی، انگشت زدند: دو ضربه پی هم و بعد یکتا نمانده بود، به در آهسته، از روی گفت

گالدیاتورها  یآدمانی بود که از نیت خفیانه یین نشانهانگشت. ا یدیگر و بعد باز دو ضربه

 :آهسته پرسید و مویی وارد شدخبر داشتند. آذر در را باز کرد، به خانه جوان سیه

 
 Artarix the Gaulارتاریکس گائولی: در انگلیسی  1
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 اسپارتاکوس همین جا است؟  -

 :آذر به سؤال او با سؤالی جواب گفت

 خواهی؟تو که هستی و چه می -

ئین فرمود که اسپارتاکوس را دریاب نمایم و به او هخواج !خدمتگار کاتیلینا ،من کُرنِلیوس -

 خبر مهمی برسانم.

 

 1عظیم جثه اینامایا، که رویَش داغِ نَغزَکان یدر اطاق دیگر نشسته، با آلمان اسپارتاکوس

وگو داشت. اینامایا از کاپوا آمده بود، که در نمود، گفتناک میدهشت 2داشت و به نظر چوتُرِ

ها نبرد باش داشت و مثل گالدیاتورها در صحنه-و-های گالدیاتوری بودآنجای یکی از مکتب

اسپارتاکوس دو دفعه با این آلمانی نبرد کرده و هردو دفعه هم غالب آمده بود و  کرد.می

سالحش را از دستش زده افتانده، ولی حیاتش را نگه داشت و از این لحاظ اینامایا 
کُرنِلیوس به  پنداشت.دار میدر نزد او خود را قرض کرد ولی احترام مییاسپارتاکوس را خ

 اتاق وارد شد.

 درود به اسپارتاکوس! -

 کنم.تو را گوش می! به تو هم درود -

نگریست و گاه به اُستروشنی، که در عقبش گاه به اینامایا می ،ایستولی او خودداری کرد، بی

 قرار داشت.

 :اسپارتاکوس به کُرنِلیوس جرئت بخشید -

 اینها آدمان باوریناک اند، از اینها سرّ پنهانی ندارم. !گپ بزن -

ئین من فرمود به تو برسانم که سنا از شورش تیارشونده خبردار است و قرار کرد که خواجه -

گیری سرکردگان آن به حبس گرفته شوند. در نوبت اوّل تو را، اسپارتاکوس. به حبس یهمه

تو بایَد روی پناه سازی. و گرنه به  کهکاتیلینا گفت  ین روز،شود. خود همفردا صبح شروع می

 کشندت.برندت و سپس در صلیب میمحبس می

ئینت تشکر مرا برسان. داشتیم. خوب، به خواجهعقالً باز یک ماه وقت می !آه، چه قدر ناوقت -
 م کرد.یو البته، ما رُم را ترک خواه

 خدمتگار کاتیلینا برفت.
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گیریم. گالدیاتورها را با خود می یتب اَکسیان باید رفت و از آن جای همهزود به طرف مک -

کنیم. از شهر رویم و در آن جای نیز همین طور عمل میمی« لینتول»سپس طرف مکتب 

ئین میخانه و خدمتگارش ازور خاموش به خواجه رویم.بیرون می 1«مسیر تیبورتین»توسط 

خوراکواری بداد و بعد نزدیک  یلوتاتسیا به مبانا یک خلته نگریستند.آمادگی گالدیاتورها می

 گفت: آوازش را پست کرده و آذر رفت دست او را گرفت

هر چه حادثه  ؛ما وقت نداریم که زیاد گپ بزنیم. یک چیز را دانسته باش !گوش کن، فارسی -

و تو این جای توانی به این جای برگردی که رخ بدهد و هر قدر که وقت بگذرد، تو همیشه می

 همیشه آدم درکاری هستی.

 :با تبسم جواب داد و آذر دست خانم را سخت فشرد -دانم، این را می -

 گردم.باز می -

 گردی؟باز می -

کننده و گلهپارهوگو برابر بود به اظهارعشق پرسوز، ولی تنها با سخنان تمام دلاین گفت

 مندانه.
 

هم چند سخن رد و بدل کردند. از روی رفتار آنها، که  مبانا و ازور نیز به زبان حبشی با

 یوگوی آنان نیز مثل دو قطرهخدمتگار زن دیگر گپ زده نتوانسته گریه گلوگیرش کرد، گفت

گالدیاتورها را در بیرون ظلمات  ئین میخانه مانند بود.وگوی بین آذر و خواجهآب به گفت

های های رُم، تنها استارهرسید. اما در کنارهبه چشم می یشب فرا گرفت. از دور آتش فروزان

ها چوچو داشتند، شمال دادند. سگدرخشان نور خود را به هر سوی زمین آرام پاش می

آنها به  درآورد.خاردار قبرستان را به خشرخشر می یهای خشک شدهزد و رستنیهووس می

ند و به مکتب اَکسیان قریب، که با پیمودشان را تیزتر کرده، گپ نزده، راه میمانیتدریج قدم

سال آن جای یگان ممانعت رخ نداد. مکتب را گالدیاتورهای کهن یک دویدن رسیدند.

ها در میان مانده بودند، آفتاب عمرشان غروب کردن کردند که از افت آن سالپاسبانی می
شناختند و به س را میآنها اسپارتاکو یدار را. همهداشت آن بیچاره و بینوا، لژیونرهای سابقه

صد سه یای و دوستانش بدون ممانعتی داخل شدند. همهدرون هولی مکتب تراکیه

گالدیاتوران مکتب با اسپارتاکوس همراه شدند. با خود آن چه که از سالح بود گرفتند و طرف 

غیرچشمداشتی را  یآنها از دور در نزدیک آن مکتب واقعه مکتب لینتول باتیات شتافتند.

 
« تیبور»به معنای راه تیبوری(: مسیری که شهر رُم را به شهر  Via Tiburtinaمسیر تیبورتین: )در التین  1
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برآورد. سوخت و از خود روشنی و دود و غبار روغن سوخته میدیدند. در همه جای مشعل می

گردید. پیشتر رفته اگه شدند که مکتب رسیدند، صورت آدمان نمودار میآوازها به گوش می

اسپارتاکوس فهمید که سنا امر داده است تا همه اند.را لژیونرهای گُرد حکمدار محاصره کرده

ای گالدیاتوری رُم زیر نظارت گرفته شوند و آنها کار را از این مکتب از همه کالن، همکتب ی

 :ای آهسته فرمان دادصد آدم داشت، شروع نمودند. تراکیهکه بیشتر از پنج

کنیم از گذریم، اگر امکان شود، کوشش میما به عقب مکتب می .شما اینجا بمانید یهمه -

بیدادگر( هنوز به آن طرف  یهای کرایه)قشون 1هایتوریانعقب داخل بشویم. پر یدروازه

 !ور شویدزنیم، به لژیونرها از عقب حملهاند. دیدید که ما به درون شبیخون مینگذشته

های عقب مکتب نیز بسته بودند. اینامایا، چون جوانمرد قدبلند، با دستش به دیوار تکیه دروازه

دیوار داشته خود را باال گرفت و جهیده به هولی فرو  یانهکرد و آذر به کتف او بر آمد و از ش

ها جا داشتند، درها را زده و گالدیاتورهایی که در ته خانه ها را باز کرد.آمد و زنجیر دروازه

دادند. صداهای آنها ها درون تیله مینیزه یدادند. پاسبانان آنها را با ضربهها را تکان میپنجره

 رسید:به گوش می

 ها؟!...اسپارتاکوس کجاست؟ نخاد، که به ما خیانت کند -

ها کشته شدند و ای و دوستانش به پاسبانان حمله آوردند. بعد از اندکی زَنازَنی پاسبانتراکیه

ها را باز نمایند. گالدیاتورها خود را روی هولی مکتب به آنها میسر شد که درهای ته خانه

های قشون –لژیونرها  .ترک کرده بر آمدن امکان نداشتزدند، ولی بدون ممانعت آن جای را 

های کالن آهنین انبارهای سالح قلف یآن را از هر طرف احاطه کرده بودند. به درها ی،کرایه
اسپارتاکوس چنین  گرفت.زده بودند. سالح به دست آوردن مشکل بود و این وقت زیاد را می

 :قرار داد

زنیم. اگر به مقابل ما نیروهای د مسلح شود. شبیخون میهر کس با هر چه که به دستش آی -

 شویم.عالوگی فرستند، نابود می

های نوگ تیز را به دست مکتب کارد و سیخ کباب یگالدیاتورهای با احتیاط از آشخانه

 ها را شکسته گرفتند.های دراز خرک و کرسیهای آهنین دیوارها را کندند، پایهگرفتند. سیخ

 
 یهای کرایهتر لشکر امپراتوری را نامیدند: قشونها: در روم قدیم، پاسبانان شخصی سرلشکر: بعدپریتوریان 1
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کنان فریاد های مرکزی گشت و گذار کرده، مسخرهتگِ دروازه 1زان کرایه، پوبلی،سردارِ سربا

 :زدمی

خود! ما به شما راهِ دُم  یسگانه یچهنید در خانهیهای افالس! کو آرام نشای های، سگ -

 را نشان خواهیم داد. 2خاده کردن

 ای را دیوانه کرد.پوبلی تراکیه خودنمایی

 نیم. همه یکباره و دوستانه زور زنید!کدروازه را باز می -

 

های مرکزی غِژاس زده، فرو غلتیدند و گالدیاتورها به لشکر کرایه در افتادند. های دروازهطبقه

صد تن رزمیدند. لژیونرها از سهرحمانه میزد و خورد خیلی سخت شد، هر دو طرف هم بی

ای کاله، نیروی تهدیدگرایانهتاس زیاد نباشند هم، ولی خوب مسلح شده بودند. آنها جوشن و

اسپارتاکوس به پوبلی در افتاد. وی بدقهرانه خود را  داشتند و گالدیاتورها را به تنگ آوردند.

آور اوّل سالحش را زده از دستش افتاند و بعد با مرگ یای با ضربهکرد. ولی تراکیهدفاع می

ه را یعقب به هجوم گذاشته، لشکر کراشمشیر گردنش را زد. گالدیاتورهای مکتب اَکسیان از 

کرد و هر دوی آنها ده تن از لژیونرها را تار و مار کردند. آذر اسپارتاکوس را از عقب دفاع می

راه باز گشت. گالدیاتورها نیز چند تن را تلف دادند. ولی شتاب نکردن  به هالکت رساندند.

 شد.یکه مسیر تیبرتین از آن جا سر مبود و آنها با تاخت به کنارهای رُم برآمدند، غلط می

شدند و به آنها حمله آوردن گالدیاتورها با آن نیرویی که های شهر خوب پاسبانی میدروازه

گین، که یکه قراوالن آن را داشتند، هیج امکان نداشت. از درون شهر توسط دیوار بلند پاخسه

گر دراز کرده مییها، که به یکدانچوب و ریسمکردند، بیرون شدند. با مدد تختهپاسبانی می

طرف میدان ، کشیدند، گالدیاتورها تارِ این دیوار بر آمده، پاسبانان را از بین بردند و به پایان

های از روی به رویَشان شمال سبُک و فارَمی وزید. وی با خود نکهت گل و گیاه روانه شدند.

ریبی خریده شده صندوق دلشان را پر آورد. وی نسیم آزادی بود و غالمانِ به قدشت را می

 :پرسیداز تراکیه ای کشیدند. اینامایا یکرده نفس م

 رویم؟ دیگر، حاال کجا می -

 شود! هر قدر، که از رُم دورتر رفته توانیم. آن طرفش بعد معلوم می -
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اهای دارایان سررفتند. آنها در راه به بوستانبه در می یگالدیاتورها از رُم، از پایتخت امپراتور

آوردند. سر راه به ها سالح، خوراکواری و سر و لباس به دست میافتادند. از آن جایدر می

افت، هر یای تا رفت افزایش میتراکیه یشدند. دستهزمین همراه میآنها غالمان و بینوایان بی

فت. دیگر نهایت زود صورت گرچند که حاال مقصد اساسی معین نشده بود. فرار از شهر بی

های گالدیاتوری هنوز خراب نشده ماندند. و این هنوز آن شورشی نبود که اسپارتاکوس مکتب

در نظر داشت. این تنها یک نوع کوششی برای خالص خوردن از تعقیبات در پیش ایستاده 

و  شان، اسپارتاکوس آذر را به حضور پذیرفتصبح، پس از شب کمی استراحت کردن بود.

 :گفتاندیشمندانه 

های ایتالیا باز است، اما راه رسیدن به رهایی وجود برای ما تمام راه ی!گوش بکن، فارس -

ما  یندارد. ما فعالً ارتش نیستیم. اگر به تعقیب ما همگی یک صد لشکر را بفرستند، همه

شورش را دارا هستی. شمایان از ترس لشکر حکومت در چه گونه  یشویم. تو تجربهکشته می

 بردید؟ا پناه میهیجا

 اُستروشنی خود همان لحظه جواب داد. -

برگ های بلند. آنجا خرسنگ بسیار و آنها در بین درختان سوزنترش، در کوهانیق .در کوه -

 واقع گردیده بودند.

 اسپارتاکوس روشن شد. یچهره

وانیم تما می یدر واقع، درست است. از جای ما نه چندان دورتر کوهی هست. در آن جا -

نارَسی بنا کنیم و مردم را راه و مهارت جنگی آموزانیم. غالمان و بینوایان به دست یقلعه
 آوریم، تا که از خاک ایتالیا بیرون شویم.زیادی جمع می یشتابند. ما قوهطرف ما می

 

فشان مبدل نشده بود. خروج ولقان اکنون آن وقت مثل حاضره هنوز به کوه آتش 1کوه وزوو

های آن، که با استفاده از خاکستر آتشن عصر به وقوع نپیوسته بود. در زمین دامنهچندی

ای زیاد پالیزها دوام داشتند. کوهباغ و بوستان و کشتزارها بنیاد شده بودند، در مسافه 2فشان
های انبوه فرا گرفته بودند. و باز هم باالتر از آن مرغزاران سیرعلف جای ها را در باال جنگل

های های وسیع وجود داشتند. اما باالتر از همه قلههای گوسفندان چراگاهشتند، برای رمهدا

 یهای قطار واقع گردیده بودند. دهانهکوههای به تار سر آویزان و پشتنارس و شاخدست

 
شهر  ید.م. فوران کرد و همه ٧٩فشانی در ایتالیا که در سال ( نام کوه آتشVesuviusوزوو: )در انگلیسی:  1

 ( را نابود کرد. در متن ویزووی آمده است.Pompeiiمپیی )پُ
 است.  volcanoدیگری از  یکه گونه« وُلقان»فشان: در متن آتش 2
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نارس بود، در زیر شعاع آفتاب سیل فشان خیلی بلند و دور بود. آن قسمت کوه دستآتش

حد گالدیاتورها زود با شتابکاری بی گردید.یفشان نمودار مسیاه آتش-ده سپمان یشدهشاخ

کبود نور -به نیاپول رسیدند. ایتالیا آن روزها جنت روی زمین را به یاد می آورد. آسمان کب

زاران پر از درختان افکند. بیشهربود. آفتاب به زمین سخاوتمندانه نور میچشم کس را می

کردند. در گرد و اطراف حساب خارج میاز خود بوی و نکهت بی 1شکَرسیباقاقیا، اَمرود و 
آذر به اطراف با چشمان کالن گشاده  های سبز طبیعت زیبا گسترده شده بودند.گویا قالین

های زیبا، نگریست. زمین اُستروشن نیز همین طور سیرحاصل بود، بسیار میداناش میشده

های بزرگ ن هم و در بالکان نیز، وقتی که با کاروان در راهده بود او در چییباغ و بوستان د

های های ایتالیا مثل و مانند نداشتند و او از تماشای منظرهکرد. ولی زیباییابریشم حرکت می

واری، هرچه که به دستشان افتد، مشغول رَهارَه با جمع کردن آذوقه برد.زیبایش حالوت می

داد، ای به این بسیار جدی اهمیت میگرفتند و تراکیههم می سراها سالحشدند. از بوستانمی

صبح آنها وزوو را  که مبادا اهالی محلی را غارت کنند، یگان خیل زورآوری ظاهر نمایند.

کبود پیوست گردیده بود. آن را ابر فرا گرفته بود، که به -کوه گویا به آسمان کب یدیدند. قله

گردید. دیری نگذشته به یک نوع دود سفیدفام مبدل می دن نور آفتاب وییتدریج برابر رس

های آسمان به خود رنگ گالبی و طالیی گرفتند. از بلندی کوه عظیم خاراسنگ جریان ابرپاره

عظیمی مانندی  ینهایت روشن از باال تا پایان را فرا گرفت و تمام فراز کوه به یک شُرشُرهبی

 پیدا نمود.
 

وزوو شروع شود، اسپارتاکوس سواران خود را به رُم فرستاد. راوینی پیش از آن که برآمدن به 

و کاپوا سفارش گرفتند که گالدیاتورهای در آن شهرها مانده را از شروع شورش خبردار کنند. 

خیزد، بگذار یکتایی یا گروه گروه خود را به وی هر آن کس، که برای آزادی به مبارزه برمی

بر آمده رفتن تا جای های اعیان و اشراف غالمان را بگیرند.منزل برسانند و سر راه با خود از

های عظیم سر راه پیش فشان به آسانی صورت نگرفت. از هر جانب خرسنگ و شاخهای آتش
ها فرا گرفته بودند، قدم به ریزهکه آن را سنگ 2،تنگ بُزگرد یآمدند. و تنها یک پیراههمی

جای  3اسپارتاکوس برای لَگیر برد.کننده گذرانده، باال می های سر گرنگقدم آنها را از کتل

پیوست. از دیگر طرفش خوبی انتخاب کرد: میدان وسیعی که از یک طرف به شاخ بلندی می

ک نگاه کردن، به آن سر چرخ زده، کس را دهشت یجَریی همچونان چُقور وجود داشت که از 

 
 ای از درخت سیب که شیرین استشکرسیب: گونه 1
 تواند بگذردبُزگرد: جایی که تنها بُز می 2
 لَگیر: )روسی( اردوگاه.  3
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 یمکان داشت. از آن طرفش، که پیراههگرفت. در آن جای، دیرگاه مسکن گرفتن افرا می

شد، پاسبان شاخِ بلند گم می یفروآمد و رفته رفته در فوک یک پرّهباریک تا پایان می

زار روان گردیده، تا که ترین بیشهآذر با ده تن از گالدیاتورها به طرف نزدیک .1گذاشتنی شد

را پوشانده بودند، « وزوو»های ه قله، ک2هاهیزم جمع آورند. در بلندی، پهلوی تَرمه و پیریَخ

 نهایت ضرور بود.زم بییشدند، هها خیلی سرد میشب

 

گالدیاتورهای از کوفت راه دور و دراز اذیت کشیده را خواب برده بود. اسپارتاکوس با آذر گرد 

دا کرد. وی از روی عادتِ در میخانه پیداری میزندهنشستند. مبانا نیز همراه آنها شبالو می

های کالن کالن درخت را با دستانش به آسانی نشست، شاخهخود لب آتشدان می یکرده

اندازی کرده، های دور شاخ عظیم عکسآتش در دیواره یپرتافت. شعلهشکسته، به آتش می

 بخشید.های رنگین و خیالی میبه آنها تابش
 :زدگپ می ،به مصاحبان خود شنوانده ،اسپارتاکوس -

اما نسبت به آنها نه محبت دارم و نه از  !دولت پرقدرت! مملکت عجائبات و روم ،اایتالی -

آرند. عزیزم را می یها به یاد، تراکیهاین کوه .شومرت مییعجائبات آنها اندکی هم باشد، در ح

سیر میهای خوشبختی که به وزش نسیم سبکای داشتم، سالباالنههم بچگی و جوانی فارغ

من چاروای زیادی داشت و ما هیج  یکرد، گذشتند. همه چیز فراوان بود. قبیلهتوان مانند 

های ور شویم. تا به جایکردیم که با یگان کس جنگ بکنیم و یا به کسی حملهگاه فکر نمی

ما رسیدن قدم نامبارک رومیان همین طور زندگی داشتیم. آنها به سر ما جنگ و خونریزی 

ها را ویران کردند، آدمان را از دم ، کشتزارها را خراب گرداندند، خانهها را ربودندآوردند، رمه

ها تجاوز نمودند. شخصاً در حق من بسیار جبر کردند و به غالمی غ گذراندند، به ناموس زنیت

 .محکوم گردیدم
 

ها احتمالی رومی یبودند، به دفاع از حمله« وزوو» یهمه روزه، آنها تا وقتی که در میدانچه

لَگیر توده کردند. از  یهای عظیم را کنده، در هر جا هر جاها سنگگرفتند. از شاخمادگی میآ

ها را در آتش ساختند و نوگ نیزههای دراز و غوث نیزه میهای دراز فلخمان و از شاخریسمان

رد، کدر صبحدم روز سوم، آذر، که در اوّل سَرشَوی پیراهه پاسبانی می کردند.سوزانده، تیز می

های ناعَیان را دیده، همه را به پا خیزاند. و این بیهوده نبوده است. دو دسته در پایان سایه

 
 شتپاسبان گذاشتنی شد: پاسبان گذا 1
 شوند. یخچال در اصطالح جغرافیایی.یخ قدیمی که هرگز آب نمی یپیریخ: توده 2
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برآمدند، تا که دادند، به کوه چسپیده باال میرومیان، که تخمیناً هزار نفر را تشکیل می

منادی  گالدیاتورها را در غفلت گذاشته، آنها را در جایشان نابود سازند. سروری آنها را جوان

اتورهای یبه عهده داشته است. وی از طرف سنا امر گرفته بوده است که گالد« سیرویلیان»

ها شدگان را بریده، در سر نیزهفراری را تعقیب کرده، یکسره نابود سازد، سرهای کشته

 های گالدیاتوری برای ترساندن چشم دیگران به نمایش گذارند.مکتب یبرداشته، در همه
د. رومییآنها قریب به میدان نزدیک آمده بودند که بر سرشان باران سنگ بار های پیشصف

افتادند و های سنگ آنها را از پا میپارهکردند، ولی شکستهها با سپر خود را محافظت می

گرفت، ها شدت میباران سنگ، که از فلخمان آنها پراکنده گردید. یهجوم دسته جمعانه

 :اخت. اسپارتاکوس صدا کردها را به لرزه اندرومی

 رسانیم.آورند. سپس ما کار را با شمشیرها به آخر مییو آنها رو به فرار م ،باز کم دیگر -

 

آنها را دعوت نمود، که مردانه« سیرویلیان»همین طور هم شد، لژیونرها پس گشتند. منادی 

کو. ولی –، آنها همگی غالمانندشان را دو باال کرده، مبارزه برند، آخروار عمل بکنند و تمام قوه

افتاند و برداشت، از پا میباران همه را از سر راه میبخش نبود. طوفان سنگسخن او باوری

ر را افتاده و خیزانده و زیر پا کرده، رو به فرار گفشارآوری شروع شد. لژیونرها یکدی کشت.می

ه جنگ سخت صورت گرفت. ها را تعقیب کردند. در دامن کوگالدیاتورها رومی آوردند.

سامینیارا،  –سیرویلیان و لژیونرهایی او تا آخر نبرد کردند. و همین که آذر سردار سینتوریا 

کرد، کشت و سیرویلیان در دست که با سر و صدای خود سربازان را به جنگ دعوت می

ز چار صد بیشتر ا ها نبرد را بس کردند و روی به گریز آوردند.اسپارتاکوس جان داد، رومی

ر افتادگان را بییصد نفر آنها مجروح شده، از پا افتادند. اسلژیونر کشته شد و زیاده از سه

سالح گرداندند و با فرمان اسپارتاکوس آنها به اختیار خود واگذار کرده شدند. در این نبرد 

کان داشت گالدیاتورها مقدار زیادی سالح به دست آوردند. سالح همان اندازه زیاد بود که ام

 آمدند، مسلح کرده شوند.ر شورشگران مییگالدیاتورهایی فراری و غالمان، که به لَگ یهمه

 

٣۴. 

در رم به فروزان شدن آتش جنگ شورشگران و شکست خوردن منادی سیرویلیان در نبرد 

به زودی پهن گشت و حتّا از  یاولین چندان اهمیت ندادند. ولی خبر آن در تمام امپراتور

گویا به پا  یزی سر برداشتند. تمام امپراتوریها مردم به تهای آن بیرون رفت. در والیتسرحد

خیسته بود، با سرور سیرتاری دلیر و شجاع. همزمان با این، در شرق شورشگران میتریدات 
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سنا  یدر جلسه 1و یولیوس سزاریگا های سخت زدند.نیز از نو سر برداشتند و به رومیان ضربه

ه، شورش اسپارتاکوس را به آن آتش سوزانی مانند کرد که از فروزان شدن آن تمام برآمد کرد

تواند سوخته خاکستر شود. قطع نظر از آن که سناتورها سخن او را با تمسخر می یامپراتور

شنیدند، با وجود این، قرار داده شد که به خروج غالمان برای همیشه خاتمه گذارند. شش 

تعیین گردید. گالبر منادی جسور و  3ر کردند و سرور آن کلودی گالبرسپاهی را سَفربَ 2یگان

پرتجربه بوده، سابق خدمت زیاد حربی داشت. سنا چنین شمرد که برای تار و مار کردن 

در این مدت اسپارتاکوس  کند.گالدیاتورها، که بر ضد روم برآمدند، سه یگان لشکر کفایت می

آموزاند. وی در وقتش در های نبرد با ارتش روم را میلآدمان خود را متصل مشق داده، اصو

های جنگ ارتش روم را خوب آموخته بود و حاال آن را در جسم و لژیون خدمت کرده، اصول

ها ثبت شده، های لژیونهای رومیان رقمداد. اگر در نشانهجنگاوران خود جای می یجان همه

ای از روی مصلحت آذر، در افته باشند، پس تراکیههای بالشان تمام یازانده شده تصویر یعقاب

 باشد.آزار میدوست و بیوان آزادی و آسایشیآنها عکس برنجی گربه را کشاند، که آن ح

 

در اطراف اسپارتاکوس بیشتر از هزار و دو صد نفر سرباز جمع شدند. اما این برای از وزوو فرو 

کرد. آذر، که همراه پنجاه گالدیاتور آمدن کمی میآمده، با رومیان در میدان کُشاد به نبرد در 

وجو معین کرد که ها فرستاده شده بود، در اثنای پرسبرای کشف اسرار بین دهقانان و چوپان

کند. اُستروشنی به زودی بر ضد آنها منادی کلودی گالبر با شش گروه لژیونرها حرکت می

 حرکت کرد تا هر چه زودتر به لَگیر برسد.کس فرستاده به اسپارتاکوس خبر رساند و خود نیز 

گالبر تیاری دیدند. ولی اولین برخوردشان  یاسپارتاکوس و طرفدارانش به نبرد ضد کلود

درست برآورده است. وی  ینشان داد که کلودی گالبر از شکست خوردن سیرویلیان خالصه

. کمانگیران و فلخمانیکباره به لَگیر شورشگران هجوم کرده، آن را به دست آوردن نخواست

باراندند و خود همان لحظه پس یاندازان او از دور به طرف گالدیاتورها تیر و سنگ م

بردند. زیاده از این کلودی گالبر لَگیر حربی خیلی مستحکم درختان پناه می یخرسنگ و تنه

فروآمدند و با و میگالدیاتورها باید از کوه وزو یخود را در جایی قرار داد که با پیراهه یکرده
اسپارتاکوس دیری  قاپک افتانده بود.همین راه آنها را بسته، گویا آنها را در دوام در موش

 
 Gaius Julius Caesarگی یولیوس سزار: در انگلیسی  1
در ارتش روم میان سی  cohortالتین است. هر  cohort( که تلفظ روسی Когортаگان: در متن کاگارته )ی 2

 صد تا شش صد نفر داشت.
 Gaius Claudius Glaberدر انگلیسی کلودی گالبر:  3
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خواهند به نبرد رو به رو نه در آمده، ها میاند و رومینگذشته فهمید که در دام گرفتار شده

 را از بین ببرند.شورشگران را به گرسنگی گرفتار کرده، امکانات به وادی فرو آمدن آنها 

خته، محکم کردند. اکنون، اگر شورشگران یگانه پیراهه، سنگ و خاک ریرومیان در پایان، سر 

ها کردند، اما رومیان که در عقب تپهاز بند آزاد شدنی باشند، باید با دیگر پیراهه حرکت می

ذر تمام لَگیر را دور اسپارتاکوس با آ توانستند تیرباران بکنند.کمین گرفته بودند، آنها را می
زد. آنها در لب جَری بسیار هم چُقور قرار گرفتند، به ای ضیق بود، هیج گپ نمیزدند. تراکیه

 تگ آن دور و دراز نظر کردند. قعر بی

 :اینامایا با تاسف گفت

 .بال و پر باید داشت، که به قعر آن جری صحت و سالمت برسی -

 :آذر گفت

خواستم از سوراخ نورَس بودم، می .امهای چُقور بارها فرو آمدهمن در وطنم به چنین جری -

 اش را به دست آرم.وجهچعقاب النه داشت،  یکوه که آن جا

 اسپارتاکوس سر باال کرد.

 تو با این چه گفتنی هستی؟ !خوش -

کرد تا که گذشتم. اما عقاب به من حمله میهای شخ داشته داشته میتا به النه از کفیدگی -

ام افکند. من تا فرا رسیدن شام تاریک منتظر ماندم و فقط همان وقت، آن بلندی به جری از

 عقاب الزم نبود. یدر تاریکی به باال، به طرف قله حرکت کردم. دیگر به من چوجه

 :اینامایا در آمد گپ پرسید

 کسی هم نبود، که یاری رساند؟ -

ن از دام دیگر سوی کشیده بود و هر کدامی وگو آنها را از فکر چه گونه بیرون آمداین گفت

 :خواست فکر خود را ابراز دارد. آذر زهرخند کردمی

از این رو، به کسی نگفته بودم  .عقاب متحیر سازم یخواستم همه را با چوجهبرای چه؟ می -

دانم که چه طور آن وقت زنده کنم. خودم هم تا حال نمیروم، چه کاری میکه کجا می

د که ریسمان یز همه عجائبش باز این است: وقتی که از آنجا برآمدم، به خاطرم رسماندم. ا

درازی داشتم. آن را در کمر خود دورادور پیچانده بودم و آن را تمام از یاد بر آوردم. حال آن 

عقاب فرو آمدن امکان  یکه یک نوگ آن را به ارچه بسته، ریسمان را داشته داشته تا النه

 داشت...

یخود را باز دوام دهد، ولی پی برد که اسپارتاکوس آن را گوش نم یخواست قصهمیآذر 

 کند.

 :ای خود به خود تکرار نمودتراکیه -
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خدایان و خود زُهره به دل تو انداختند که این  !گوش کن، فارسی ،..فرود آمدن ،ریسمان -

 ایی یافتیم!واقعه را به ما قصه کنی. به برق روشن زُهره قسم، که ما راه ره

 او پس گشت و شتابان به سوی لَگیر روانه شد. آذر و اینامایا از عقبش رفتند.

ها بیست و پنج گالدیاتور گائولی، فشان بیستدودبرآی آتش یدر زیر شاخ عظیم، پشت دهانه

ها با دقت به بافتند. یکی از گائولیبا شتاب، زیچ کرده، سپر می 1های زَربیدمچهینشسته، از خ

 کار آنها نظاره کرده اسپارتاکوس را دیده، با تبسم گفت:

سازیم، روی آنها را با پوست سپرهایی حقیقی در لَگیر ما کم است، هر چه که ما آن را می -

 دارند.پوشیم و آنها رفیقان ما را از تیر دشمن نگه میمی

 کنند؟هایشان کفایت میمچهیآیا خ -

 فراوان است. یدر بیشه -

 ان چه، ریسمان هم تافتن ممکن؟ریسم -

مان با خود کنیم. ما وقت از پُمپیی برآمدنریسمان داریم. چه قدر که خواهید، پیدا می -

 گرفته بودیم.

زربید را برداشت.  یچشمان اسپارتاکوس کالن کُشاده شدند. وی به زمین خم شده، خمچه

 به دستانش نظر کرده گفت:

سازیم. یک نوگش را به ها ما نردبان درازی میی این خمچهها و آنمن یافتم. با ریسمان -

 فروآییم.فروآریم و توسط آن به قعر جری میبندیم، دیگرش را به جری میخرسنگ می

  اینامایا باور نکرده، سر جنباند، ولی اسپارتاکوس به وی اثبات کرده دادن نخواست.
های زربید آدم را با خود بگیر. خمچهدو صد ، کنم، صدفارسی، زود باش، از تو خواهش می -

توانید، بسیارتر و زودتر این کار را را تهیه بساز. زود زود بریده به اینجا برسان. هر قدر که می

 کردن الزم. ما هزار و دو صد نفر ایم، زینه را تا فرا رسیدن تاریکی باید آماده کرد.

 

٣۵. 

را بادقت از نظر گذرانیدند، آزمودند. در یک  ار شد. آنیبرابر فرا رسیدن تاریکی نردبان هم ت

طرفش دو سنگ کالن را بستند، تا که مستحکمی آن را سنجیده بینند. نوگ دیگرش را به 

خرسنگ بزرگ اندرمان کردند. کسی از آنها باید به جری فرو آمده، مستحکمی نردبان را می

دیاتورها نظاره نمود، همه اسپارتاکوس کسی را مجبور نکرد. وی تنها به قطار گال سنجید.

 
 ای از درخت بید که زرگون )طالرنگ( استزَربید: گونه 1
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حد بَدواهمه و چُقور بود، اما برای این آدمان جسور، گریزاندند. جری بیچشم خود را از او می

ای به تراکیهو  آذر به نزد نردبان آمده، به آن دست رساند نیرومندیِ خطر آن نامعلوم بود.

 :مراجعت کرد

کوه فرو آمدم، آن وقت من  یب به پارهعقا یمن قصه کردم که چه طور برای گرفتن چوجه -

 مانم؟...ترسیدم. نخاد، که حاال درمیجوان بودم، با وجود این، نمی

های نردبان دراز و او زینه به زینه فرو آمدن گرفت. همه نفس خود درون کشیده، به جنبش

ود آمدن فر ها برای زنده ماندن گالدیاتورها اهمیت بزرگ داشتند.نگریستند. این دقیقهمی

های زردبید از هم های نردبان خمچهشد. در بعضی جایبرای اُستروشنی به آسانی میسر نمی

بُرید. ولی برای عقبخراشید، میشدند، ریسمان دستانش را میجدا شده، به افتادن مایل می

رفت و ره جری ن میییگردی دیگر امکان وجود نداشت و او پرطاقتی کرده، زینه به زینه پا

پیمود. وی به قعر دره فرود آمد و قدری دم گرفت و سپس دست را به دهانش تگ را مییب

اسپارتاکوس عرق جبینش را . کرده، به مثل مرغان شبانه به شکار برآمده آواز در داد 1یکَرنَ

 و گفت: پاک کرد

 فرو آمده است، امکان داشته است. - 

و  ترمبانا بود. زنگی بزرگ و از همه وزنین ایستاد،دومین کس که در نزد نردبان ریسمانی می

  :با قطعیت گفت

 توانید دو کسی فرو آمدن گیرید.اگر نردبان مرا برداشته تواند، پس شما می -

 مبانا هم نغزکک به قعر دره فرو آمد.
 

وزوو را ترک بکنند. آنها فرو آمده در  یگالدیاتورها لَگیر قله یروز الزم شد، که همهدو شبانه

زار پنهان شدند و فرارسی شب را انتظاری کشیدند. شفق بیگاهی دیرگاه آسمان دره را بیشه

های کوه به خود رنگ گالبی گرفته، به تدریج به رنگ آسمان کبود مبدل کرد. قلهترک نمی

افکنی داشتند. شب نیز کار م هنوز رنگ شفق شعلهیهای عظشخ یاما روی شانه شدند.می
کجاها نمود. از کیمداد، تاریکی فرا رسیده، زمین را به غَنَب کردن وادار مییخود را انجام م

ای آواز نافارَم شغاالن بلند شد و زود خاموش رسید، در کدام گوشهبه گوش می 2آواز چُغذ

گالدیاتورها به دو گروه کالن تقسیم شدند. یکی با راهبری اینامایا، دیگری  گردید.

ها نشیب شدند. دیرگاه حرکت در آمدند. آنها به طرف لَگیر رومی اسپارتاکوس و آهسته به

 
 کَرنَی: کره نای. نای بزرگ جنگی 1
 باز چغد یچُغذ: جُغد. فردوسی گوید: چُنین گفت داننده دهقان سُغد / که برناید از خایه 2
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لَگیر حربی رومیان به خود  راهی گشتند و تنها نیم شب لَگیر را از دو طرف به احاطه گرفتند.

شکل پرقدرت دفاعی گرفته بود. لژیونرها آن را در چند ساعت برپا کرده بودند. ولی فتح 

کرد، دار میکل بود. مسیر آن را جری دیگری خللچنین استحکام با شبیخون خیلی مش

ها رفت و آ داشتند. شان، که باالی آن پاسبانصُنعی از خاک و سنگ برداشته یسپس دیواره

به شورشگران تنها حیله  توانستند نقاب از سر لژیونرها بردارند.تنها پس از گذشتن از آنجا می

جری گَوَک کشیده ، گالدیاتور به طرف آبکندهها نفر ده توانست.و نیرنگ کمک رسانده می

دند. یرفتند و به آن داخل گردیدند، به یکدیگر دست دراز کرده، فرو آمده روی آن دراز کش

غلید، یا شدند، لیکن گاهی سنگچه میهر چند آهسته و آوازی نه برآورده حرکت کردنی می

از باالی دیواره به اطراف  برآورد. پاسبانیای به جنبش آمده، خش خش صدا میشاخ بته

 :گوش کرد و بعد با هوشتکی همراهش را آگاه نمود. به پاسبان دوم گفت

 همه را به پا خیزانیم؟ .کدام آواز به گوشم رسید -

 وی هم به اطراف گوش انداخت.

روباهی  یما را هرگز تعریف نکنند، اگر بیهوده همه را به پا خیزانیم. شاید شَرفه !صبر بکن -

 آرم.د، که اینجا پُر است. رفته مشعل میباش

تواند؟ گالدیاتورها را گویی، عجب نه روباه باشد. که هم به لَگیر نزدیک آمده میراست می -

 به دام انداختیم.

شوند. آن وقت به ایشان حسد میرند، یا که تسلیم مییا از گرسنگی می !اکنون کار آنها تمام -

 برم.نمی

 راست گفتی. -

ن دوم دور شد. یکمی باز به اطرافش گوش انداخت. آرامی. از دور آواز روباه برآمد، پاسبا

پاسبان آرام گرفت و باز هم باالی  ا به هم بال و پر زد.یکبکی از چنگال آن خالص خورده، گو

دیوار تکیه داد، آذر از سر  یاش را به تنهمبانا دستان برجسته دیواره آهسته قدم زدن گرفت.

تر رسیدن پاسبان را منتظر دراز شده، روی دیواره برآمد و نفسش را یَخ کناند، نزدیککتف او 

شد. وقتی که پاسبان هشیار نزدیکی کرد، با چاالکی ببرانه به او در افتاد و دهانش را با 

-و-خنجر پاسبان دو سه بار بَردار یدستش پوشانده، در زمین خواباند. در جواب چند ضربه

کاله او را به سر کرد، بارانی قرمزی رنگ او را سر کتف آرمید. آذر تاس زَن کرد و سپس

وار گشت و گذار کردن یگرفت. جسد را از سر دیوار پایان غالند و اکنون پنهان نشده، سر د
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کرد، روشنی و تاریکی آن از وزش باد سرسر بازی می یآتش نمودار شد. زبانه یشعله گرفت.

 و گفت: نر به پاسبان نزدیک شدکردند. لژیومی 1رومانیگ

 .نگریمبه اطراف می ،دیوار فرو آمده یاز باال .سپتیمی !حاضر حاضر -

 

دوام گپش را رومی گفته نتوانست. آذر با شمشیر راست به رویش بزد و لژیونر سبک آوازی بر 

ر مشعل را آذ آورد و از روی دیوار سرازیر رفت، درون آبکند افتاد. راه به لَگیر باز شده بود.

کی گالدیاتورها او را لژیونر گمان یخاموش کرد. بارانی را نیز از تن به در نموده، تا که در تار

کی از پس دیگری چندین تن از شورشگران روی دیوار بر آمده، سپس به لَگیر فرو ی نکنند.

راند. در لَگیر رومیان خواب و آسایش حکم می ها پنهان شدند.آمدند و در پس خیمه

هنگام به سربُری مبدل شد، همچونان که عادتاً بار بود. جنگ شببیدارشوی لژیونرها دهشت

های به هیجان آمده، سُست مقابلیّت نشان دهد. رومیهنگام ناگهانی هجوم آوردن روی می
ای رخ داده است و توانستند که چه حادثهآلود آنها فهمیده نمیدادند. خواب و خوابمی

اگر اسپارتاکوس و آذر با  افتادند.ها به زمین میشمشیر و غورانده شدن نیزه یهناگزیر از ضرب

لژیونرها با شمشیرزنی نبرد بکنند، مبانای قوی پیکر به خود کسب دیگر انتخاب نمود: ستون 

هایشان کالهها را کنده گرفته، سرهای آنها را با آن بر سر رومیان زده، با تاسیکی از خیمه

ت نشان مییدم لَگیر اشغال گردید. لژیونرها در هر جا، گروه گروه مقابلصبح رد.کمَجَق می

کردند. منادی کلودی گالبر را اسپارتاکوس خودش، در دادند، ولی آنها را به زودی محو می

شان زده، به هالکت رسانده بود. از این رو، برای فرمان داده و به مقابلیت های اوّل هجوملحظه

در نزدیکی خیمه مُنادی صدای به هم  سربازان بَدواهمه افتاده کس دیگری نبود.دعوت کردن 

 خوردن شمشیرها بلند شد و زد و خورد سخت به وقوع پیوست. کسی با تمام آواز فریاد زد:

اسپارتاکوس، تو کجایی، راهزن ملعون؟! این سوی بیا، ابله، قاتل! در رو به روی ایستاده شو!  -

 و شمشیر زنم!خواهم با تمن می

ده، همان سوی شتافت. وی رومی قدبلندی را بدید که در یآمیز را شنای دعوت دشنامتراکیه

وار میور دیوانهکاله و در تن جوشن داشت. وی با گالدیاتورهای بر سرش حملهسر تاس
 :جنگید. اسپارتاکوس نعره زد

 !مناینه  -

 :فریاد زد و او رو به رو شدخود را تنگ کرده بر آورد و با  2راقانیَاو هم

 
 زدندگیرومان: گرفتن و ماندن. به هم می 1
 رزمهم یراق: هم 2
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خواهم با خون تو شمشیر خود را کنم! می، تو را به نبرد دعوت می1من مارک والری مسال-

 رنگین سازم.

 

سوخت. ولی خود را به دست گرفته، سراسیمه نشد. مارک اسپارتاکوس در آتش غضب می

با گالدیاتور منفور درک اش والریا بود. از مناسبت خواهر خود والری میسال برادر معشوقعه

ای یافت، والری میسال با خواهش خود به گروه کلودی گالبر آمده بود، تا که با تراکیه

والری میسال زور و دلیر و توانا بود. ولی با  جنگیده، داغ خاندان خود را با خون او بشوید.

ته، بدون توانست، هر چند او در گذشوجود این، او به اسپارتاکوس سر بحث آمده نمی

سنتوریان »ای با شمشیر بر سرشد. تراکیهمحابات، بهترین جنگاور زمان خود محسوب می

کالهش پاره پاره شده، خود او موازنت را گم کرد. سالحش از آوری بزد، که تاسمرگ یضربه

های برقاری او دو تن از لژیونرهای زنده مانده دویدند، ولی آنها به ضربهیدستش افتاد. به 
اش از شمشیر اسپارتاکوس، که به گردنش رسیده آسای گالدیاتور تاب آورده نتوانستند. یکی

بود، به زودی هالک گردید، دیگرش برشکمش ضربه قبول کرد و پیچیده تگ پای 

 اسپارتاکوس افتاد.

ای دویده خود را به مارک والری میسال رسانیده و با دستان پرقوتش روی او را طرف تراکیه

کالن لَگیر تاب داد و از عقب یک کنده زانو بزد و طرف همان دروازه روانه بکرد.  یهدرواز

 :اسپارتاکوس نعره زد 

اهدا نمود! او را رها سازید و  یبرو، رومی! و به سنا بگو که گالدیاتور نابکار به تو زندگ -

ردن از گرگ و سالحش را نیز به دستش دهید. بر وی تا رسیدن به رُم، برای خود را حمایه ک

 شود.روباه الزم می
 

ای به دست شورشگران باز هم مقدار زیاد سالح و دیگر لوازمات حربی وارد شد. آنها به اندازه

ون را مسلح سازند و اسپارتاکوس باور داشت که این یتوانستند چندین لژزیاد بودند که می

 خواهد کرد.ترین روزها در اطراف خود جمع مقدار شورشگران را در نزدیک

 

٣۶. 

آسا به رُم رسید. تار و مار گردیدن غلبه شورشگران بر شش گروه کلودی گالبر برق یآوازه

بزرگ شمرده شد. غالبان جنگ  یلشکرکش مشهور از طرف سنا تحقیر عظیم بر امپراتور
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شرح داده نشونده و  یاین حادثه .ری را یک گروه غالمان از دم شمشیر گذراندندیجهانگ

گشتند. در آنها مانع افزون میهای ارتش اسپارتاکوس بیدر این میان صف ناپذیر بود.طاقت

های کاپوی روی به فرار آورده بودند. کردند که از مکتباکنون چار هزار گالدیاتوران مشق می

ای رسید. از این حساب تراکیههمین طور، تعداد شورشگران به بیشتر از پنج هزار نفر می

کالو را به  یلژیون شورشگران شهرِ خیلی مستحکم گردانده شده ون را تاسیس داد.یکمین لژی
هایی کوشک آن قریب دو ماه وقت خود را گذراند. دست درآورد. اسپارتاکوس در درون دیواره

تر استفاده کردن را میداد، از سالح چه گونه خوبایست ارتش خود را مشق میوی بی

نمودن و عمل کردن  یفرمان اطاعت کردن، ترتیبات را قطع رعایهآموزاند. از سربازان به 

 نمود. چون تعداد طرفدارانش افزون شدند، او لژیون دوّم را تشکیل داد.وار را طلب میمردانه

آموزاند. آنها گروه عیاران مشغول بود، به آنها عمل مخصوص عیاری می یآذر، که به تربیه

شان از هیج سرلشکر گذرا ماندنی نداشت. ودند و سرفرماندهقریب از پنج صد سرباز عبارت ب

شد. سربازانش احترام میوی بسا جدی و سیرطلب بود، ولی عادی و باعدالت نیز محسوب می

ن آنها پرهنرترین عیار بود. در آموزش و زودعملی و چست و یکردندش و خود آذر در ب

 1همتای اسپارتاکوس اهالی نوالیگانه و بی ترتیبات توانست.چاالکی کسی به او برابر شدن نمی

شد. وقتی که عدالتی و تله و تاراجگری دیده نمیرا به وجد آورده بود. هیج گونه بی

شورشگران لَگیر خود را تشکیل داده از درون دیوارهای شهر بیرون رفتند، از درختان سیب 

عیاران آذر چون سرباز پیاده  یهمبانا به دست ها، حتّا ، یک دانه سیب کند نشده بود.سر راه

داخل شده بود. آنها روزانه هیج فرصت نداشتند که با یکدیگر صحبت بکنند، اما شبانگاهان، 

گرفتند، آنها تا یکِ پسِ شب، گِرد آتشدان نشسته، از که در لَگیر آرامانه دم می یوقت

قسمت خود چندان در  یاُستروشنی از فرموده گفتند.ها میانگیز خود قصههای المسرگذشت

های طوفان زندگی از شهر دور ساز بود، موجحیرت نبود. او را، که یک اُستای عادی سالح

ها های ناآرام آورده رسانده بود که گاهی در قعر نابودین ساحلیدست والیت سغد به ا

رامکک در شده باشد که آبرآورد. آخر، کی به او میسر میگرفتارش گردانده، باز روی آبش می

کرده باشد که از شهد سعادت یک جای بنشیند و دمی استراحت بکند؟ آیا به او تقدیر می

ن همه به او در اوان جوانی میسر یمند و با محنت آسوده مشغول گردد، که اداری بهرهعایله

توانست. اما خودش میل نداشت که به های او کسی پاسخ دادن نمیگردیده بود؟ به این سؤال

 مقصد و مرام گوش بدهد.بین و پیشگوی بیلفا
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هایی کالن گرم و نرم خود پیچانده گرفته بود. از سما ستاره یشب ایتالیا آنها را گویا با کورپه

نمودند. مبانا را زود خواب دار میرها آرامیِ شب را خللیرچیپاشی کرده، چو پرنور شعشعه

گرفت، دیرگاه را خاکستر کبودچه تاب فرا می های آتش، که رویشانربود، اما آذر به لخچه

اش در اُستروشن، پسرش و دم آتش دوکان آهنگری ینگریست و پیش چشمانش کوره

ساز را طبع خیره ها اُستای سالحگر شدند. در چنین لحظهرا به کار انداختن او جلوه یآهنگر

؟ آیا آنجا آسایشتگی در وطنش حاال چه گپ باشد گرفت.گردیده، راه گلویش را چیزی می

های بیروم، دسته یهای اشغالی امپراتوراست؟ خدا نکند، که سر تا سر سغد هم، مثل کمین

کرده باشند، همه جا آتش زبانه زده، شهر و دیهات خراب و ولنگار شمار استیالگر حرکت می

کرهای عجیبی پیچیده باشد؟ در سر اُستروشنی فو فریاد و فغان مردم اسیر افتاده در فلک می

تقدیر و قسمت تو را به هر جایی که بیفکند، تو به چه درجات بلندی هم که «زدند: می

وطن در کنار نخواهی ماند. هر قدر که تو از  یبرسی، در ملک و دیار بیگانه هرگز از دعوت ازل

هایش نیز همان وطن دور روی، همان اندازه وی تو را بیشتر به خود خواهد کشید و خاطره

ای، بلکه همان یک تِکّه زوال آن نیست که به دستت آوردهمانند. و بخت بیاندازه روشن می

ای و از نان جوین خواهد بود که تو زمانی در آب مُصفّای جویبار وطن تر کرده، به دهان برده

های آب وطن ای. آفتاب وطن به تو با تبسم نگاه کرده، چشمهگلویت با فراغت گذرانده

ها، صحراها و چنارهای خواندند و تو را با کوهجاری گشته، سرود خود می 1زنانشیلدیراس

زنند و دختران زیبا تبسم دارند. بلبالن تنها برای تو چهچه میبزرگ وطن توام نگاه می

وطن به هوا  2هایسازند و دود پیچانی که از کلبه و کازهشیرین خویش را تنها به تو هدیه می
دارند، های صدبرگ و سمن وطن را محفوظ میر خود گویا نکهت گل و گیاهشوند، دخارج می

 «آن را هم تنها برای تو... برای تو!
 

به راه بر  یعیاران اُستروشنی فرمایش شده بود که با کشف اسرار مشغول شوند. و یبه دسته

ز دهقانان، که کرد. از چوپانان، اآمده بود. از بین دیهات و دشت گذشته، مسیر رُم را طی می
نمودند، هر چه کردند و شورش غالمان را دستگیری مینسبت به آنها غمخوارانه مناسبت می

تور یکردند. دیری نگذشته، آذر به اسپارتاکوس خبر داد که پرپرسیده و آگاهی پیدا می
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داهی کند. های گالدیاتوران با راه آلپی، با سرعت تیز، حرکت میبر ضد قوّه 1«پوبلی وارینی»

گالدیاتورها به ارتش خود فرمان داد که از لَگیر خارج شده، شبانگاه بر ضد دشمن به راه در 

غالمان شورشگر به غضب آمده، به پوبلی  یهای به دست آوردهسنای رُم، از کامیابی آیند.

 خاتمه بدهد. یوار در خاک امپراتوروارینی سفارش داده بود که به چنین جنگ شرمنده

خود در  یکالن حربی داشت. وی در عمر چهل و پنج ساله یپوبلی وارینی نیز تجربهپریتور 
، در شرق با میتریدات، در آفریقا با کارتاژها جنگیده بود. در 3هاو تیوتُن 2هایغرب با کیمبر

 یها راه دراز مبارزه را از جنگاور عادی تا به درجهدوام بیست و هشت سال خدمتش در لژیون

ارتش اسپارتاکوس  –ها گردیده بود. سفارش سنا ی کرده، سزاوار مکافات زیاد و رتبهمنادی ط

اعتنایی را تار و مار کردن و اگر امکان شود، خود او را اسیر گرفتن را برای خودش یک نوع بی

او که پیش همه بسیار با انتظام بود، امر سنا را رد نکرده، به زودی به طرف  یدانست. ول

ر کشید. در اختیار او شش هزار نفر لژیونر بود. وی سه صد نفر عسکر سواره و لشک« نوال»

 سربازان جوان، پرزور و هر جانبه مسلح بودند. یوَران ماهر داشت. همهشش صد نفر کمان

پوبلی وارینی شکسته نفس و مقتدر بود. همین گونه خصلت داشتن را او از سربازان خود نیز 

شدند که آنها مسیر زیادی طی کرده، به آن ماوایی نزدیک می کرد. در چند روزطلب می

 ارتش اسپارتاکوس در آن موقع اشغال کرده بود.
 

ور شد. وی حاال ده هزار خبردار شده، به فکر غوطه« پوبلی وارینی»شَوی ای از نزدیکتراکیه

ز لحاظ دانست که اگردید. اما اسپارتاکوس میآدم دارد. این نیروی عظیمی محسوب می

تعلیم دیدن و مهارت جنگی با لشکر روم بحث کردن دشوار است. ضرور بود که تدبیرها 

ها را فریفته، نیروی سیرشمارشان کمتر کرده شود. شبانه او آذر را به حضور اندیشیده، رومی

  :پذیرفت. گالدیاتور گفته، به اصل مقصد گذشت

عیارانت را به  یدسته .امم و تکیه کردهفارسی، تو یکی از آنهایی هستی که من باور دار -

ها بر آ! آنها را از واگذار و خودت پنج صد سرباز را گرفته، بر سر راه رومی 4اختیار کریکسوس
شان را به طرف ما دوام دهند. همین که مقصد آنها معین شد پهلو نظاره بکن و بگذار که راه

 به ما مفهوم نیست.« ارینیپوبلی و» یبه ما در این باره خبر رسان. اندیشه
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دهد که سفارش می 1در نوبت خود منادی روم به سرلشکر سوارهایی خود پاول تیبورتین

 یشورشگران، تعداد آنها معلومات غُن کرده، سالح و نقشه یموقع اشغال کرده یدرباره

آنجا، از چوپانگیرد. از ساکنان حرکت آنها را نیز به دست آورد. تیبورتین راه نوال را پیش می

ها به فهمد که اسپارتاکوس از نوال رفته است. چوپانکند و میوجو میها بسیار چیزها را پرس

ها در خود اطراف قلعه وی گفتند که گویا گالدیاتورها در بیرون شهر هستند و به رومی

در یکی از بتهشود و سر راه ها روانه میتیبورنین به لَگیر رومی های سخت زدنی اند.نوالضربه

همین جا به  یماند تا بعد هر چه زودتر به لَگیرشان برسد. آنزاران انبوه اسپش را به چرا می

های افتد. جنگ بین آنها زیاد دوام نکرد، ولی خیلی سخت بود. سوارهدست عیاران آذر می

ه سرشان از رومیان از نبودن لشکر شورشیان در غفلت افتاده، به غلط راه دادند و در چند لحظ

 یبه تجربه یتن جدا کرده شد. پاول تیبورتین با آذر نبرد کرد. وی جوان و زورمند بود، ول

گالدیاتور اُستروشنی تاب آورده نتوانست و هالک گردید. آذر از آنها پنج نفر را، که زنده مانده 

باشند، می اش نادرستهای به دست آوردهبودند، بازپرس کرد. باوری حاصل کرد که معلومات

منادی پوبلی وارینی خبر کشته شدن سردار دسته  هاشان را داده، رها کنند.فرموده که اسپ

قشون سواره را شنیده ضیق شد. و قرار داد که اسپارتاکوس و پیروان او را در خود نوال به 

 هایتنگ آورده، نیست و نابود سازد. وی ارتش خود را به دو تقسیم کرد. آنها را از راه

کشیده یگوناگون برابر به حرکت در آورد که خیلی دور از همدیگر روانه گشتند. موافق نقشه

پوبلی وارینی در نوال یک قسم لشکر باید گالدیاتورها را به تنگ آورده، از دو طرف زیر و  ی

عملیات آنها خبر داشت، سواران خود را به زودی به نزد  یآذر، که از نقشه کرد.زبر می
ده یتاکوس فرستاد، تا که به او از وضعیت به عمل آمده خبر دهند. معلومات سر وقت رساسپار

را  2ای را خرسند کرد. وی زود درک نمود که پوبلی وارینی در همین جای توشبیرهتراکیه

خام شمرده است، یعنی به غلط راه داده است و قرار داد که زود بین لشکر از دو راه حرکت 

 سازد.درآیند و به هر دو قسم به نوبت حمله آورده، آنها را محو میرینی میپوبلی وا یکننده

، در 3هاهای هوازههای تاکهمین طور هم شد. برابر طلوع آفتاب و طالگون جال دادن برگ
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ها نمودار شدند. لژیونرها لشکر گالدیاتورها را های پیشرو ارتش رومیهای اطراف قسمتپه

در آورد، به حمله آماده شدند. ولی با  یند و خود را به حالت جنگدیده، شتابان صف آراست

وجود این، نیروها برابر نبودند. لژیونرهای اسپارتاکوس آنها را از چار طرف پیچانده گرفتند و 

 یارتش شورشگران انجام یافت. در این نبرد قریب همه یپُره یجنگ نیم ساعتی با غلبه

خبر از وارینی بیاطالعات نو رسید. منادی پوبلی ینا از اُستروشندر این اث رومیان جان دادند.
این که نیم لشکرش نیست و نابود شده است، در شهر به بیدادگری و قتل و غارت مشغول 

ها است و از راه بیرون شهر به سوی شورشگران حرکت کردن دارد. اسپارتاکوس از عقب تپه

 استحکام گرفت و منادی را منتظر شد.
 

ها نمودار شدند. گالدیاتورها به آنها فرصت صفهای رومیهای پیشین، یگانز دیگر، قریبیرو

ها امان تا بیگاهی دوام کرد. رومیآرایی برای نبرد نداده، به سر دشمن ریختند. جنگ بی

ضابطه شده، خود جنگیدند، ولی هنگام غروب آفتاب نیرویشان تمام شد و آنها بیوار میمردانه

ها باید از پل شد. لشکر رومیجاری می 1گاه آنها رود وَلتورنسویی زدن گرفتند. در عقب را هر

گذشتند. آذر به فرمان اسپارتاکوس منتظر نشده، باالی این رود، که نیمه ویرانه شده بود، می

ها که خود رومی به سواران خود امر داد که پل نیمه ویرانه را آتش زنند و تماماً خراب کنند.

خودشان را گم کردند، دیگر برایشان  یرا به طرف رود عقب گرفته بودند، دیگر سر کالبه

شورشگران به این جا رسیده، به جنگ در آمد،  یجای گریز باقی نمانده بود. ارتش سواره

پوبلی وارینی از نیم زیاد ارتش خود را به کشتن داد. در این نبرد  دشمن را تار و مار کرد.

های گالدیاتورها نفرین خوانده، وح شده بود. وی به ناآمد کار لشکرش و غلبهخودش هم مجر

ارتش خود را گِرد و غُن نمود و آنها گریخته، در شهر باوالن پناه بردند، که آن از  یماندهباقی

  لَگیر گالدیاتورها خیلی دور واقع گردیده بود.
 

پارتاکوس ارتش او را شهرتمند های درخشان نائل شدن اسدر این سه روز آخر به غلبه

گردانید. اما خود او مثل پیشتر عادی و محب و مهربان هر یک جنگاور خود بود. وقتی که آذر 

و  ای دوستش را گرم به آغوش گرفتخود به لَگیر گالدیاتوران بازگشت، تراکیه یبا دسته

 گفت:

 .شدیمنمیاب یبودی، عجب نه، ما به این گونه غالبیّت شرفاگر تو نمی -

های اُستروشنی به هیجان آمده، به او جوشن بسیار هم باحشمی را، که از تن مبانا از کارنامه

 :د گفتیبه آهنگ تهد و سنتوریان ماکسیم غنیمت گرفته بود، انعام نمود
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بهتر است یکجایه جان خود قربان کنیم از آن که ندانیم  .گردیاکنون فقط همراه من می -

 ها دارد؟بازیتقدیر با تو چه شعبدهتو در کجایی و 

 های مبانا با تبسم راضی بودن خود را اظهار کرد.آذر به گپ
 

هردوی آنها افتاد. اسپارتاکوس  یدر واقع هم اجرای سفارش نوبتی سرور گالدیاتوران بر عهده

شهر را رود. آن می« کاپوا»ها همراه وی به طرف کی از لژیونیبه آذر امر داد که چون سردار 

نمایند که از مکتب گالدیاتوران آن پنج هزار نفر غالمان اسیر گیرند و طلب میبه محاصره می

ده و یشهر خیلی مستحکم بودند. آذر به آنجا آمده، د یدیوارهای قلعه افتاده آزاد کرده شوند.

فایت ک« کاپوا»آزموده، برای خود خالصه بر آورد که لشکر پنج هزار وی برای اشغال کردن 

برای « کاپوا»ایرشی فرغانه را به خاطر آورد. ولی از دل گذراند، که در  یکند. وی قلعهنمی

حکمدار  یآذر دروازه باشد.موفق شدن به غلبه تنها به زبان گرفتن نام اسپارتاکوس کافی می

 1نگخویش تق تق زد. وقتی که او در صحن پیدا شد، با دوغ و در یشهر لیبیان را با تازیانه

زنند، سوزانده، به امر کرد که گالدیاتورها را از مکتب خارج سازند، و گر نه، کاپوا را آتش می

حکمدار شهر از ترس  گذرانند.دهند و تمام ساکنان آن را از دم تیغ میخاکستر تبدیل می

خود شورای بزرگان شهرش را دعوت کرد و طلب اُستروشنی را به آنها رساند. به هیات شورا، 
دانستند که این شهر را با اندک لشکر مطیع های پرتجربه داخل بودند. آنها میلشکرکش

ای ندارند که قلعه را فتح سازند. این ر از این، گالدیاتورها تجربهیکردن امکان ندارد، غ

 ها ابراز عقیده کردند. اما آنها را کسی گوش نکرد. لشکرکش
 

اکوس چون بالیی از پیش نظر حکمدار شهر قضا سیمای بزرگ یکی از سرفرماندهان اسپارت

دادند آن سرلشکر صدا می یشد. در گوش او سخنان با اندکی لکنت زبان گفتهآمده دور نمی

طلبات آذر را شورای شهر با یک آواز  و از چه باشد، که لیبیان سخت در هراس افتاده بود.

رفت و پنج هزار نفر گالدیاتور صفهای منادی شهر را کسی به انابت نگمعقول دانست. گفتنی

 :تر گردانید. اسپارتاکوس به اُستروشنی گفتای قهرمان را مکملهای ارتش تراکیه

 کنی.های مرا خودت اجرا میبعد هم سفارشمن .کنمیمن از تو خواهش م -

 آذر به داهی گالدیاتوران ناباورانه نگریست.

 کنند؟آیا در این باره التماس می -
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 :اکوس سخن خود را شرح دادنی شداسپارت

تو خود را چون سرور عیّاران خوب نشان داده توانستی. به اختیار تو یگان و حتّا  .فهمیمی -

های ارتش ما روز تا برآیی. صفاداره کردن آنها می یلژیون را دادن ممکن است و تو از عهده

د که به طور عاجل حل کردن آن آیگردند، از این رو زود زود معمایی پیش میروز افزون می

ناک ضرورت یضرور است. برای حل این گونه معماها به آدم آزموده شده و باور نهایتبی
فرمایی مشغول شود، بلکه باید دائما در پهلوی من باشد. خوب، تو به داریم. وی نباید به فرمان

 گویی؟این پیشنهاد چه می

 :اُستروشنی کوتاه پاسخ داد

  .گفتمای کار ضرور باشد، چه هم میاگر این بر -

٣٧. 

دا شده بود، حتّا خود اسپارتاکوس هم روشن بیان یآذر در نهادش پ یآن فکری را که درباره

های توانست. تا به آن روزها در ارتش روم معلومات عاید به دشمنش از روی فرمانکردن نمی

شد تا اسرار گروهی فرستاده میشد. برای کشف جمع آورده می« پوبلی وارینی» یصادرکرده

های آنها عاید به وضعیت دشمن و ها پرسیده، در اساس گفتهآن از ساکنان محلی و چوپان

خواهانه برآوردند. البته، این در صورتی که با اهالی محلی مناسبت نیکهایش خالصه مینقشه

ناگزیر است. از این  داشته باشی. اگر چنین مناسبت وجود نداشته باشد، آنگاه شکست خوردن

ای، تراکیه رساند.یبرآری غلط آورده مرو نادرست ارزیابی کردن وضعیت حتماً به خالصه

های گوناگون جنگ، به خالصه آمد که تشکیل دادن همچون سرفرمانده و دانشمند اصول

 عمل کشف اسرار، نه برای امروز و فردا، بلکه همیشه برای تعقیبات دشمن و راه-گروه زود

دانا، تدبیرجو، -جانبه-باشد. سرور این گونه گروه باید آدم هرها شرط و ضرور میندادن به غلط

حاال در اختیار آذر همان پنجاه  ساز باشد.گوید، مثل اُستای سالحچنان که اسپارتاکوس می

توانست تعداد آنها را به قدر نفر سواره بود و خالص. ولی در صورت پیدا شدن ضرورت وی می

 ضرورت افزون گرداند.
 

کرد، محلی او را احترام می یهای داهی گالدیاتورها در آن بود که اهالترین برتریکی از مهمی

خود او هم با اهالی مناسبت احترامانه داشت. برابر تشکیل ارتش خود، اسپارتاکوس از 

رومیان ارتش خود  بازی را منع نمود. زیاده از آن، اگرسربازانش زورآوری، غارتگری و دورویه

کرده باشند، اما تامین می یداران و چارواداران کشیده گرفتن موادی الزمرا با راه از زمین

تر از قیمت و پرداخت، گاهی حتّا اضافهشان را میای به دهقانان تاوان ضرر رساندهتراکیه

ده، برابر به داد. اسپارتاکوس مبلغ زیاد هم داشت. وی لشکر روم را شکست داارزش آن می

 دست آوردن لوازمات حربی، این چنین غنیمت زیاد، از جمله پول بسیاری هم گرفته بود.
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فهمید که همه گونه جنگ و نبرد، پیش از همه، بر گردن اهالی ای بسیار خوب میتراکیه

ای هقدرت و توانایی خود بار گران مردم را در آن زمان یآورد. وی به اندازهعادی بار گران می

انه، برای چه به گروه دایمی کشف اسرار  گردانید.پراشوب سبک و مشکالت آنها را آسان می

وی گشت و گذار کردن در بین اهالی آن نواحی، که غالمان شورش کرده جایگیر شده بودند، 

کردند. آنها اسپ و های او حتّا از اهالی محلی خیلی کم فرق میچندان دشوار نبود. سواره

های داران گذاشته، همراه آنها به باشگاههای چوپانان و زمینخود را در خانه یرهچیز و چا

شدند. کشاندند و با همین واسطه، از اسرار لَگیرهای آنها نیز آگاه میواری میها آزوقهرومی

زیاده از این، آذر به خالصه آمده بود که گروه عیّاران او باید در میدان خیلی وسیع عمل نماید 

از آدمانی عبارت باشد که شرائط محل را خیلی خوب بدانند. وی از بین مردم کسان  و

گرفت، که برابر اجرای کارهای خودشان م، راست قول و راست رو را انتخاب کرده مییَکارشا

نمودند. برای این های او را هم اجرا میاین چنین به درون درون والیات در آمده، سفارش

های خوب هوسمند گردان اهالی و داد که یکی از واسطهپول طال می اُستروشنی به آنها

اردَمچیان اختیاری گالدیاتورها برای فاش یگردید. آنی همین گونه روزگذرانی محسوب می

اسپارتاکوس انجام می ی، که به فایده1گردیدن اسرار رومیان و جمع کردن معلومات بر دروغ

  رساندند.افت، مدد میی
 

کَشّافانِ  یهای عیّارای یکجایه با آذر اُستروشنی اساس واقعی اصولطریق، تراکیهبه همین 

حجم های کالنآوردند، که آنها برای رزمالعمل آن را به وجود میاسرارِ حربی و عکس

منادی پوبلی وارینی، از ارتش اسپارتاکوس سخت  اند.بعده هم نقش مهم بازیدهعصرهایی من

نست که داغ شرمندگی خود را با چه بشوید. وی به سنای روم مراجعت داشکست خورده، نمی

کرده، خواهش نمود که او را دوبار به مقابل غالمان عصیانگر بفرستد، تا غلبه را بر آنها تامین 

بکند. وی برای اجرای این کار اجازت سنا را هم گرفت. در سنا اَلّکَی خوب درک کرده بودند 

روم تا چه اندازه خطرناک است  یغالمان برای امپراتور یان مبارزهکه تا رفت وسیع شدن دام

های شورشگران جُستند. صفن رو، راه هر چه زودتر خاموش کردن آن را مییو از ا
زمین نیز پُر میاسپارتاکوس را نه تنها غالمان و گالدیاتورها، بلکه این چنین بینوایان بی

پوبلی وارینی هشت یگان  افزود.ن ارتش او تا رفت میسربازا یکردند که از این حساب شماره

داران جنگ نیز کرد. این دفعه به صف سربازان او بیشتر از چهار هزار نفر سابقهرا سروری می
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ها و شامل شدند. غیر از این، به او اجازت دادند تا از بین مردمان مارسی، سامنتی، پیسنت

گشتند، شانزده یگان عسکر کرایه هم بگیرد. ه میغیره، که به طور دایمی با جنگ مشغول شد

ترازو را به طرف  یوارینی با چنین لشکر امکان داشت که با گالدیاتورها جنگیده، پله یپوبل

اما منادی امکانات عیاران گروه اسرار اسپارتاکوس را به حساب نگرفته بود.  خود مایل سازد.

ه، به آذر زود در این باره خبر رسانیدند. زیاده از هنوز رومیان به خاک والیت سامنیا نه در آمد
مقدار لشکر دشمن معلومات به دست آورده بود. از حساب  یاین در روزهای اوّل، وی درباره

آدمان کرایه پر کردن صف ارتش رومیان او را هشیارتر گردانید. در این باره او به طور عاجل 

موقع و مقدار ارتش داهی گالدیاتورها  ی، دربارهبه اسپارتاکوس خبر رساند. سرلشکر روم باشد

دادند که هایش ضد یکدیگر بودند. گاهی به وی خبر میمعلومات درست نداشت، معلومات

گفتند که گویا شورشگران ارتش خود را قرار دارند و گاهی می« سامنیا»گالدیاتورها در خاک 

ود سرور آنها اسپارتاکوس شورشگران را ها فرستادند و گویا خها جدا کرده، به والیتبه قسم

ها فرار کرده است و با دوستان گاردی خود زمستان را در کوهستان پرتافته، از ترس به کوه

 گذرانده است.می
 

داد که پیشترش را رد میدانست به که باور کند. هر روز یک فرمان نو میوارینی نمیپوبلی

اسپارتاکوس  خیزاند.د و در آنها حس ناباوری را برمینمود. این به لژیونرهایی رم معقول نبو

های سرفرمانده رومیان به توسط آدمان آذر خبر یافته، خواست که او را فریب نقشه یدرباره

های لشکرش را از حساب کرایه افزون و پرزور گرداند. وی با دهد و امکان ندهد که وی صف

های کرایه به والیات آوری قوهکه برای جمعهای عسکر روم را لشکر پیش رفت و همان گروه

ها داشته، محو گردانید. رومیان همین طور، حاال با عصیانگران رو به م شده بودند، در راهیتقس

اساسی را برضد  یآمده، اَلّکی، یک قسم لشکر خود را تلف دادند. سپس، اسپارتاکوس قوهرو نه

نش محاصره گرفت و به کشتن شروع نمود. باقیخود پوبلی وارینی روانه کرد، او را با آدما

شد، زود عقبن شینی کرده، به لشکر روم که از طرف گالدیاتورها تعقیب کرده می یمانده
خود به لَگیر گالدیاتورها برگشت. وی  یآذر با دسته روم فرار کرد. یطرف پایتخت امپراتور

اکوس فاش نشود، در این بابت برای آن که سّر موجودیَت گروه خدمات کشف اسرار اسپارت

گفت که به حتّا به دوستان نزدیکش هم نگفته بود که او به چه کاری مشغول است. وی می

سالح و دیگر لوازمات حربی  یدرآیند، از آنها پول و پَیسهسراهای بای و دارایان میبوستان

 :خرد. بیگاهی اسپارتاکوس به آذر گفتمی

م. از این لحاظ یها دوام بدهشد که جنگ را با رومیتّا الزم نمیتو زور کار کردی! به ما ح -

 هم ما از خودت منتداریم.
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این دفعه هم غلبه به دست آوردن شورشگران سر تا سر ایتالیا پهن گشت. به طرف  یآوازه

اسپارتاکوس آن قدر غالمان و گالدیاتورهای زیاد روی آوردند که در دوام دو ماه اسپارتاکوس 

ده شده تشکیل داد. در اختیار یزانیاب آنها باز دو لژیون پُره و همه طرفه مسلح و تجهاز حس

در این مدت آذر برای کشف اسرار نوبتی بر آمد، تا به  وی اکنون قریب سه هزار نفر آدم بود.

« پیسینت»رسید و در همان جای فهمید که پوبلی وارینی از بین مردم « اسکوال»خود شهر 

ت و یزیادی جمع آورده است. مقصدش به گالدیاتورها از داخل ضربه زدن و ت یعسکر کرایه

ها هنوز با ها را نغزکک آموخت. یسینتای هم لژیونتراکیه پراکنده کردن آنها بوده است.

ها چندان آشنا نبودند، عادت کرده بودند، که تنها یکه به یکه به های جنگیدن رومیاصول

ها ارتش وی بر ضد رومی خواست که از این عادت آنان استفاده برد. نبرد درآیند. اسپارتاکوس

گرد خود را روانه کرد و به لَگیر آنها زده در آمد. نبرد دیر دوام کرد و خون بسیاری ادهیپ

ها باز دوام داشت، کننده، که ساعتهای خستهریخته شد. گروه عسکران کرایه به چنین جنگ

روم، که  یر روز ترسیده و لرزیده رو به فرار آوردند. خود منادعادت نکرده بودند و در آخرت

اسپارتاکوس مجروحش گردانده بود، به زور از بین زدوخوردکنندگان بیرون شد و به عقبش 

در این جنگ سخت، بیشتر از چهار هزار نفر رومی هالک گردید.  نگاه نکرده گریخت.

های نقلیّات آنها و به تجهیزات د، به واسطههای آنها را به دست در آوردنگالدیاتورها سالح

های آذر، که به تعقیبات سواره یصاحب شدند. اما به لَگیر آنها اولین شده دسته یزیاد لَگیر

آن را به دست در آورد، که گم کردن آن  یدشمن دست زده بود، زده در آمد. بیرق خاصه

های خود آن قدر خرسند از کامیابیعصیانگران  شد.عظیم محسوب می 1برای لشکر رم اِسناد
اسپارتاکوس  یشدند که حتّا اسپارتاکوس را باور کنانده، خواستند که به رُم لشکر بکشد. ول

های ها فرمانلژیون چنین پیشنهادی را ناوقت شمرد و لشکر خود را به زور از راه باز داشت.

شدند، با یآن مشغول م یفادهکردند. همه روزه با سالح و طرز استاسپارتاکوس را اجرا می

ها از تحت دل گردیدند. سربازان به این گونه مشقهای گوناگون جنگ آشنا میطرز و اصول

دیدند، بنا بر این تمام روز روشن را با ها میهای آینده را در همین گونه مشقداده شده، غلبه

داهی خودشان باز هم مستحکم بلندی با باور گالدیاتورها بهرسانیدند. این روحآن به شب می

 اندازه و محبت داشتند.شد و آنان، نسبت به او، در حقیقت، احترام بیتر گردانده می
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ها را خراب گردانده، سُم آخر راههای بیگردید. بارانشد. هوا هم سرد میزمستان نزدیک می

رو، داهی گالدیاتورها  رسید. از اینماندند، خوراکواری نمیهای چسپک در میها در الیاسپ

ولی برای آذر راحت کردن میسر نشد. نصف  فرمود که برای دیرگاه آسودن خود لَگیر سازند.

وسیع دو به دو نشسته، به  یشب اسپارتاکوس او را به نزد خود دعوت کرد. آنها در یک خیمه

ل همیشه، گپ ای، مثشنید. تراکیههای آنها را گوش دیگری نمیوگو کردند. گفتهحضور گفت
 :تحمل ادامه دادرا باز هم بدون مقدمه سر کرد و بی

والریا هیج اطالعی  یمن درباره .گر آدم باوریناکی ندارمیگوش کن، فارسی. من غیر از تو د -

سرای او خواهر آورد. غیر از این، در بوستانندارم. آخر، وی حامله بود، باید کودک به دنیا می

توانند که او را دستگیر نمایند، گروگان بگیرند، که این ها میرومیمن میرسا مانده بود. 

های رُم بروی، والریا را ببینی، خواهر خواهم، که تو به طرفسازد. من میزندگی مرا تلخ می

آور است. ولی من دانم که این اقدام خیلی پرخطر و حتّا مرگمرا با خود گرفته برگردی. می

توانم. آیا تو در این ن سفارش را به یگان کس دیگر داده نمییمن چن بینم.راه دیگری را نمی

 کنی؟کار به من کمک می

اند، که اُستروشنی فکر بسیاری نکرد. تقدیر وی و اسپارتاکوس با همدیگر چنین زیچ پیچیده

از هم جدا کردن آنها هیج امکان نداشت. اگر برای داهی گالدیاتورها جان خود را قربان کردن 

گرفت. وی حتّا از این سفارش دوستش د، وی این کار را به شادمانی به گردن مییر الزم آآذ

خواست که این سفارش را از دل و جان اجرا نماید و دوستش را شاد خرسند شد. او می

بدون  ،توانست. آذر همگرداند. غیر از این آذر، طبیعتاً، هیج گاه آرام یا بیکار نشستن نمی

 :گفت ،یدیگر یاندیشه

  !کنم، اسپارتاکوسمن این سفارشت را هم به جان اجرا می -

 :اسپارتاکوس با هیجان اظهار کرد

 !تشکر. منتدارم از تو -
 

های ها همگی ده تن را با خود بگیرد. راهترینآذر به فکر رفت. وی خواست، که از باوریناک

ارتش پوبلی  یمانده یروم بودند، آنها باقرساندند، پُر پُر سربازان آلپی، که او را به پایتخت می

رفتند. شبانه حرکت کردن امکان داشت، اما سربازان باید در یگان جای وارینی به حساب می

قراوالن افتاده بمانند، البته، گرفتند. ولی این هم خطر زیاد داشت. اگر به دست پیشدَم می

شد. قرار داده شد که یو هالکت تمام نمکردند، آنگاه کار بی زد و خورد وجو میدیرگاه پرس

با رومیان شکست خورده و از جنگ برگشته همراه شوند و یکجایه با آنها حرکت بکنند. آخر، 

هایشان گوناگون گم شده و ناعَیان حرکت کردن دشواری ندارد. در بین عسکران کرایه زبان

ج کس گمان بد پیدا یه حتّا کمی با زبان شکسته گپ زدن اُستروشنی عین مدعا بود، در
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های موافق خواهش خودش، آذر مبانا را با خود نگرفته نتوانست. در حالت نخواهد شد.

آنها با سر و لباس رومیان تامین کرده شدند.  داد.عظیم زنگی برایش کار می یدرماندگی جثه

ها را ند. اسپشدهای ضربه دیده میباز همان نوعش را انتخاب کردند که در آنها نشانه و تمغه

شان، نهایت، به های نهانی حرکت کردنروز با راههم از الغرهایش گرفتند. پس از سه شبانه

حال و روح افتاده در های خسته و بیکنندگان در آمدند و با منیت و پیسینتقطار بازگشت

یاد بودند لی زیرُم خ یکردند. کسان روندهآهسته حرکت می آمیختند، از آنها تفاوت نداشتند.

ترسیدند. در اش از اسپارتاکوس میگیریشان بر ضد او و حس قصاصو همه برای اشتراک

کردند. خنک میگیری، در سر راه، با خوراک کم و بیش خود به یکدیگر مراعات میوقت دَم

شدند، جنگ را مذمت کرده، گالدیاتور و عصیانگران را ها مانده تر میخوردند، زیر باران

دانستند که با آن همه قدرت و دبدبه بر ضد کار مینمودند. رومیان را نیز گنهمی محکوم

 غالمان عصیانگر هیج کاری انجام داده نتوانستند!
 

پهلو خیلی  یسفرشان، نظر به تخمین آذر، خیلی دور و دراز شد. حرکت کردن از پیراهه

از بازگشت کنندگان پر بود. الزم می یرسید و خود راه آلپدشوار بود، زیرا الی تا بند پای می

رونده را رعایه بکنی. این خیلی دلگیرکننده بود، ولی آمد که روش جریان حرکت مردم پیش

سرایی در شهر بعد از وفات سوال خانم او والریا بوستان و مَدارا نکردن امکان نداشت. 1مُراسا

دوری نداشت، گذشته بود. در که از رُم چندان  2جای داشتش را مانده، به شهرک توسکول،

های تحقیرآمیز به دلش تر شده بود و هم گپآن جای هم با اسپارتاکوس واخوردنش آسان

های شام سرای والریا آنها قریبیبه بوستان رسیدند.اعیان و اشراف به گوشش کمتر می یزده

فرستادند و برف میبارید و ابرهای آسمان به زمین گاه می 3بزن موی گاورسیدند. بارانِ دل

 نمود.باران، با وزیدن باد سموم ابرها پراکنده شده طبیعت شوری برپا می

 : با قَواقِ گرفته گفتو  والریا آذر و همراهان او را اجازت در آمدن نداد یپیرمرد پاسبان خانه

 .کندخانم کسی را قبول نمی -

 :اُستروشنی اعتراض نمود

 
 مَراسا: مصالحه 1
کیلومتری  ٢٠هایش در ( نام شهری در نزدیکی شهر رُم. امروزه ویرانهTusculumتوسکول: )در انگلیسی:  2

 جنوب شرقی شهر رُم است.
 موی گاو باریدن: باران زیادی که گاو را تر کند و درخشان شود 3
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ام. من جنگاوری نامه آورده« مارک والری میسال»از برادرش من به وی  .کندمرا قبول می -

 از یگان وی هستم.

 ای باال برداشت.پیرمرد دودله شد، مبانا این را دیده، او را از گریبانش داشت، مثل گربه

پس، ما را نزد خدمتگار میرسا ببر، خود او حل خواهد کرد که ما را به قبول خانم عالی مقام  -

 نه؟ خوب، زود باش! دهد یاراه می

  ده، به زنگی بزرگ نگریست و طرف در بنا دوید.یپاسبانِ خانه و در، از ترس لرز

 میرسا برابر دیدن آذر آه کشید:

 ای؟فارسی، این تویی؟ تو این جا را چه طور فراموش نکرده -

 و گفت: اُستروشنی انگشت به لبان خود برد

کنند. عت مییهمراهان من، مرا مشا ،ستم. دیگرانمن جنگاور از یگان برادر خانم ه !آرام -

 خانم خوب است؟

 نام نهادیم. 1وی خیلی خسته است، پس از تولید دخترچه. او را پُستوما -

شود، اسپارتاکوس! به خانم برسان، که اسپارتاکوس مثل پیشتره او را چه قدر خرسند می -

ها بسیار غمگین است. به رحمت گذارد. وی از خاطر جداییدوست دارد و به خدا شکر می

رساند. یزدان پاک امیدوار است که باز یگان وقت تقدیر آنها را به دیدار یکدیگر می

توانند دستگیر ها میاسپارتاکوس خواهش کرد که تو با ما به لَگیر بروی. تو را در اینجا رومی

ن. این زندگی را برای وی شان ممکنمایند و برای تو اسپارتاکوس را در وضعیت ناهنجار ماندن

 !سازد. از خانم خواهش بکن، تا تو را اجازت بدهدتلخ می
 

در تاریکی شب میرسا آذر را به نزد والریا برد. مادر شده بس خراب و الغر شده است، 

اند. وقت به دنیا آوردن دخترکش سخت درد کشیده، هنوز هم چشمانش چُقور فرو رفته

 به او تعظیم کرد. درآمد و اُستروشنی .آمده استدرست به خود نه

زنده، صحت و سالمت، با  یاسپارتاکوس بزرگ به تو سالم گفت و به عشقت وفادار است. و -
 کند.استثمارگران بینوایان نبرد می

 :والریا با آواز خسته جواب گرداند

 چار است. کشم او را و همیشه چشمم به راهشبه او برسان، انتظاری می !هابه وی هم سالم -

 
( بود. پستوما شکل مادینه پستومس Cornelia Postumaستوما: نام دختر سوال از والریا کورنلیا پستوما )پُ 1

(postumus به معنای )«سی به اشتباه به یاست زیرا پس از مرگ سوال زاده شد. این صفت بعدها در انگل« پسین
 درآمد به معنای پس از گور. posthumousصورت 
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چه را میمیدختر اسپارتاکوس را آورده به آذر نشان دادند. دخترچه در خواب بود، با لبانش ک

 هایش زرد طالگون، هر چند مادر جانش را مویی سیاه قیرگون است.جُست. موی
 

کس یشب دیگر باز به سفر بر آمدند. به گروه خُرد سربازان آذر، میرسا و گالدیاتور جوان ارتار

موی قد دراز به اسپارتاکوس خیلی معقول بود. وی در همراه شده بودند. گائولی مَله نیز

طی  سرا پنهان بوده است و آرزو داشته است که یگان روز به لَگیر عصیانگران راه یابد.بوستان

کردند و های دیهات تنها شبانگاهان حرکت میتر بود. از طریق راهکردن راه بازگشت مشکل

بعد از یک  ونرهای بازگشت کرده نگذرند.یهای رومیان و لژشدند، که از پاسبانگاهاحتیاط می

اسپارتاکوس آنها را  های آن لَگیر گالدیاتورها جای داشت.هفته به نوال رسیدند، که در قریبی

مشکالت و عذاب  یبا شادمانی زیاد استقبال کرد. میرسا را بوسید. از آذر و ارتاریکس درباره
آذر به او فرستاده ان نموده، تا بفهمد که در راه مدت سفر چها دیدند و چها شنیدند.راه پرس

ای عبارت بود. ها نوشته شدهچهچه با موم به یونانی کیموالریا را برساند، که آن از تخت ی

 یاو را خوانده خیلی وقت خاموش ماند و هنگامی که میرسا درباره یاسپارتاکوس فرستاده

 یبار نخست در چشمان این انسان قوی اراده یخُردتَرک نقل کرد، اُستروشنپُستومای 

 :با آواز کنده کنده گفتاسپارتاکوس های اشک را بدید. انگیز دانهدهشت

 .گذرم، که من برای دیدار والریا و دخترم از بهر همه چیز می1پلوتو یقسم به کوکبه -

 عدالتانه مناسبت دارد.من بی دهد و باافسوس، که تقدیر مرا سخت عذاب می

اسپارتاکوس، که در بلندی واقع بود، بیرون آمده، به لَگیر گالدیاتورها  یآذر و مبانا از خیمه

ها دیرگاه چشم دوختند. وی از روی طلبات صنعت حربی روم ساخته شده بود و در دل

عبارت بودند، به  گذاشت. قطارهای راست آن که از خیمه و چادرهاتاثیرات نجیبی باقی می

دادند که آنها را از این سر تا آن سر یک خیل دیده تواند. هر یک گروه و پاسبان امکان می

گذاری شده بودند. لَگیر با دیوار ن و بیرق خود را داشتند، عالمتیو یگان موقع مع 2پولیمَن

ساخته  نارسگذشت و برای دشمن دستبلند احاطه شده بود که از عقبش خندق پر آب می
 :شده بود. مبانا در حیرت افتاده گفت

 لشکرکش بزرگ!  !اسپارتاکوس -

 تواند تمام جهان را مطیع سازد و مردم را از غالمی رها دهد.وی می -

 
 )ن.(درخشان در نظر است  یاینجا ستاره ،اناپلوتو: سکیپیتر پلوت 1
 (: نام نوعی یگان نظامی در لژیون ارتش رومmanipulusدر التین:  manipleمَنیپول: )در انگلیسی:  2
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 آذر با عالمت تصدیق سر جنباند.

 

وی به آذر سخنی نگفته، مدت طوالنی  روز دیگر اسپارتاکوس اُستروشنی را به حضور پذیرفت.

خواهد با شد که داهی گالدیاتورها میدیده باشد. احساس میگویا او را بار اوّل می نظر کرد،

 :سازد. نهایت گفتوگو کند و حاال فکرش را جمع میوی جدی گفت

  !فارسی، تو باید به رُم بروی و همان جا باشی -

 آذر حیران شد. به او چنین وانمود کرد که گویا نشنید.

ها با دانی که رومی، که آنجا مرا صلیب کشند؟ آیا تو خود نمیخواهیمن؟ به رُم؟ می -

 کنند؟کار چه گونه مناسبت میگالدیاتورهایی عصیان

 :اسپارتاکوس آرامانه گفت

و هیج گاه به تو چنین جزا را خواهان نیستم. حاال سربازان ما زیاد  .دانمیاین را من م -
مقابل ما همین اندازه نیروی سَفربَر خواهد کرد، شدند. تا به پنجاه هزار کس رسیدند. روم به 

شوند. یهای عالحده، از همدیگر جدا جدا فرستاده ماگر از این هم زیادتر نباشد. آنها با لژیون

یک گروه آشکارساز اسرار ما نه مقدار سرباز  یپیوندند. با قوهسپس، در جای معینی با هم می

ها را. اینها را تنها در رُم حربی را و نه مقصد و مرام رومی توانیم و نه لوازماترا معین کرده می

تو کریکسوس سروری می یایستادن و فهمیدن امکان دارد. گروه آشکارسازی اسرار را در جا

فرستی. تو در رُم چشم و گوش ارتش ما خواهی های سنا را از پایتخت میکند. اما تو نقشه

 شد.

 گریست.آذر به اسپارتاکوس اندیشمندانه ن

شش ماه را ، کنی که به من بعد از این قدر وقتگردم؟ تو گمان میمن در آنجا چه طور می -

 کنند؟ها گذرانیدنم باور میدر اینجای

اند. تو آن وقت با رازجویی مشغول بودی ها ندیدهها تو را در اثنای جنگاوّل این که، رومی -

دوّم این که، سوال تو را در وقتش ناظر انبارهای  ای.و در پیش نظر آنها باری هم نمودار نشده

 .بری کرده بود. سخن وی وزن بسیار داردحربیانش پیش

 :گفت ،تاب و توان از دست داده ،اُستروشنی

 کو؟  ها خاک و تراب شدگییآخر، سوال ک -

 :ای گپ را به دیگر سوی گرداندتراکیه

های او در وی باز بسیار وقت اعتبار دارد، گفته زادگان روماما برای اشراف .این برای من و تو -

ر خواهد ماند. سوم یگوش آنها باز مدتها صدا خواهند داد. شیر حتّا بعد مُردن هم باز چون ش

 .این که، من عالج به رُم رفتن تو را فکر کرده یافتم و حتّا راه به باوری سنا سزاوار شدنت را

دارد که یک جهان کوشش به کار ببری. راست گپ، ولی این خیلی دشوار است. از تو تقاضا 
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 یانسان بیرون است. اما آن چه را که به تو گفتن یکند که از قوهاین چیزی را طلب می

های ما را تامین نمایی! فکر بکن و توانی، که غلبهتوانی، تنها تو میهستم، تنها تو کرده می

فهمم و تو را از من پنهان ندار. من تو را میبگو. اگر تو به خودت باور نداشته باشی، این را 

 من بسیار عزیز هستی. یهرگز مالمت نخواهم کرد. آخر، ما و تو با هم دوستیم. و تو برا

دیه، باز به تقدیر تن دادن  .امماندهباز هم تنها می»آذر دیرگاه گپ نزده، اما از دل گذراند: 

رفتار کرده، به امید توکل شدن الزم چه؟ اما به دیه. باز خود را به دام بال گ، الزم بوده است

 «باوری اسپارتاکوس سزاوار بودن چیز دیگر است

 سر باال کرد، راست به چشمان پیشوای گالدیاتورها نگریست و گفت: یاُستروشن

 من تیار! ولی با تو چه گونه در تماس خواهم شد؟ -

 این طرف مسئله هم خوب فکر کرده شده است. -
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 آنان که کهن بوَند و آنان که نوَند، 

 هر یک پی یکدیگر یکایک بشوند. 

 و این ملک جهان به کس نماند جاوید، 

 رفتند و رویم و باز آیند و روند. 

  

 عمر خیام
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١ . 

توانست که دل خود را اسپارتاکوس، هیج نمی یمارک والری مسال، برادر والریا، معشوقه

رحمانه گرفتار شده باشد هم، زنده ماند و حتّا ای به شکست بیتسکین دهد. در نبرد با تراکیه

به اسارت نبردنش. به او حیات و آزادی را اسپارتاکوس هدیه کرد و این بیشتر از همه آن 

وی قدرتی  داد. همین طور شد، ولی از پیش خود، همچون سرباز،زاده را عذاب میاصیل

گردید. تن دادن به چنین یاش او باید از خواهر خود منتدار مبعدهنداشت و برای حیات من

ای روز کرد. کینه و عداوت او نسبت به تراکیهمی 1قسمت مارک والری را باز هم بیشتر تَجَنگ

کوس با او داد، قایل شود که اسپارتازاده تن نمیشد. در عین حال این اشرافتا روز افزون می

یاش تمام دور موار رفتار کرده است و این دودلگی مارک والری را از مسیر عادت کردهمردانه

وارش با سرور گالدیوتورها مارک والری جرئت نداشت که به رُم بعد از نبرد شرمنده انداخت.

مدتی  ترسید و همین باعث شد کهرانه مییها و رفتارهای نظرناگبرگردد. وی از مزاح کردن

بماند. این شهر را شورشگران هنوز اشغال نکرده بودند. وی در آنجا کمک  2«انیبُوو»چند در 

های نو تشکیل کرده شوند، تا که بعد با اسپارتاکوس به کرد، که از حساب زرخریدان لژیون

قلب او. در هر حالت هم، وی  یتسکی ندهنده یمبارزه برخیزند و همین بود یکانه واسطه

داد که به محو گردیدن گالدیوتور ملعون دست یابد و تنها بعد از همین یبه خرج م کوشش

 گردید.خود را آرام پنداشتن این شخص خودخواه ممکن می
 

گردد. مبارزه با غالمان برابر فرا رسیدن بهار مارک والری به خالصه آمد که به رُم برمی

 یبست که در مرکز امپراتورد مییآن امزاده به گردید و اشرافعصیانگر تا رفت وسیع می

تر پست ،سرفرمانده لژیون –شود، عقالً از لیگت بلندتر فرماندهی را صاحب می یوظیفه

گیرد و به وی در آنجا امکان و او از نو به والیات جنوبی راه پیش می 3ستند یدادگوظیفه نمی

ینه و عداوت در قلب این اصیلباز نبرد کردن با اسپارتاکوس میسر خواهد شد. همین طور ک
ای با وجود این همه بدبینی نسبت به تراکیه نمود.نظربلند جای نمایان را اشغال می یزاده

 
فعل تنجیدن معناهای زیادی دارد از جمله خشمگین شدن، رنجیدن، اندوهگین شدن. پریشان شدن. دلتنگ  1

است. تَجَنگ: عصبانی یا سردرگم و بی صبر « تَجَنگ»یش تاجیکی به شکل شدن. این فعل در بلوچی و نیز گو

 بودن به خاطر از فشار روحی.
 ای در جنوب شرقی رُم( منطقهBoianoدر ایتالیایی امروز:  Bovianumبُوویان: )در التین:  2
 دادگی استند: یعنی احتمال رتبه گرفتن نیست. وظیفه نمی 3
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عالی همت، در قعر دلش ناگزیر یک نوع احترام نیز داشت، ولی خود مارک والری به این 

هم سخت مشوش  زاده را بازدید. این اشرافخود هرگز رحم و شفقت روا نمی یدشمن اشدّ

گردانده بود، که خواهرش والریا از اسپارتاکوس دختری تولد کرده است. به این طریق، 

اند. آنی همین طور، برخورد برعکس خواهش او، آنها با گالدیوتور خویش و همخونی پیدا کرده

س معینی آید و بار اوّل او ح یداد که به خالصهفکرهایی مغشوش به مارک والری امکان نمی
ان نصف روزی همراه یوی از بُوو داند.کرد که در زندگی دیگر چه گونه عمل کردنش را نمی

بیست اسپ سوار به راه در آمد. به همین خالصه آمدند که به رُم باید شباشب وارد بشوند. راه

کارانه حرکت کردنگذشت، بنابراین خیلی احتیاطهای اشغالی شورشگران میشان از زمین

ترسید، ولی از دوباره شرمسار گردیدن خودداری میزاده از مرگ نمیبود. اصیل شان الزم

برند کرد. آخر، اگر آنها به دست شورشگران افتند، او را حتماً به حضور اسپارتاکوس بسته می

 –گوید و حتّا برای گسیل کردن سرباز می 1«دفع شو، چهار طرفت قبله»و او بار دیگر 

به گروه خُرد او الزم آمد که تا به بیشه زودتر برسند. تا ف را  ممکن.گالدیوتور هم دادنش 

های دیهات گذشته، طرف پایتخت روانه میمانند و بعد از بین راهرسیدن تاریکی آنجا می

آفتاب تابندگی  شان انیق.عصیانگر افتادن 2شوند. و گر نه در راه کالن به دست کَشّافان

ها در اطراف برگهبستند، لیک این نکهت سبزه و سهغجه میداشت، هر چند درختان اکنون مُ

درآمدند و دیگر چیزی از آن شهادت نمیغجور به خوانش می-د، مرغکان غجوریگردپهن می

داد، که در آن منطقه آدمان به کشت و کار مشغول نشده، بلکه با نیست و نابود کردن خود و 

 ورزیدند.اجداد خود شغل می
 

یهایی بیشه را گذشته، بعضی منظره های ناخوش را دیده، به دهشت منارهمارک والری ک

ای را میخکوب درخت تخته یآمد. در شاخ درخت بلوط عظیمی آدم را آویختند. در تنه

اند. های کدام بیچاره را به دو طرف یازانده، به شکل صلیب با ریسمان بسته ماندهکرده، دست

آنجا رومیان وجود نداشتند. یعنی، این کار  که هوش و خیال ندارد.اند اندازه چوب زدهاو را بی
زاده را رحم آمد به حال آن انسان بدبخت. فرمود که اند. اصیلرا گالدیوتورها انجام داده

رهایش بنمایند از صلیب و روی بارانی حربیان بخوابانند. سربازانش زود عمل کرده، سر و روی 

تر پاکش کردند و او خود را اندکی آسوده حس کرد. هوشش  یآلودش را شسته، با لتهخون

 
 چهار طرفت قبله: آزادی! به هر طرف خواستی برو. دفع شو: گم شو )دشنام(. 1
 کَشّاف: آن که در عملیات نظامی کار شناسایی انجام دهد.  2
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راغ نظاره کرد و به زور شدند، به چشمان نیمانی که از نزدش دور مییبه سر زد، از عقب روم

 آواز برآورده پرسید:

 شما که هستید؟ -

گردید. در اندام او ریش هایش سخت و خیلی قوی وانمود میوی آدم الغری بود، ولی موشک

ایستاد. طرح یاش به جبینش فرو آمده موله و بروت خاطرمان بود، موی غوث سفید افتادهکل

های دراز ژولیده و پریشان که با موی 1ها،جرم. وی به آفریقایی سیاه پوست یا شِوتُنرویش بی

ای در خود نهان گشتند، مانندی نداشت. آدم از صلیب نجات داده شده یک نوع جاذبهمی

 :واب مارک والری گفتداشت. در ج

 خود تو که هستی؟ ! ما سربازان روم ایم -

 :به زور زبانش در دهانش به جنبش آمد ،آدم ناشناس

 اَکسیان هستم. یغالم آزادشده !ماَآذر ،من سغدی -

 تو آیا همان گالدیوتوری؟  -

  :در حیرت افتاد زادهاصیل 

 !یبلی، بودم، یک وقت -

بلی، خود خودش، چرا  ! آ..ها» :در زمین خوابیده چشم دوختمارک والری بادقت به سغدی 

وی نه یک بار و دو بار او را، گالدیوتور را، در نبردگاه سیرک  از اوّل او را یکباره نشناخت؟

ماند. به خصوص کالن دیده بود. از چست و چاالکی و دلیرانه نبرد کردن او در شگفت می

اش حیوان ه وجد آورده بود. همان جا او با زنگی جورهزاده را بن آدم با کرکدن اصیلیجنگ ا

 «به خشم آمده را مغلوب نمودند، که بس خطرناک بود.

 :مارک والری اٌگفت تکرار

 آخر، تو همان فارسی نیستی؟ !ایست -

 !بلی -

 که توانست که تو را در درخت صلیب کشد؟ -

 این را با امر اسپارتاکوس انجام دادند.  -

شود که گالدیوتور رفیق خود را صلیب چه طور می: »های خود باور نکردگوش مارک والری به

امانشعور و بیکشد؟ این درست است، ازغالمان باز چه را هم چشم داشتن ممکن؟ از آن بی

 
 ای در بلژیک ( نام قوم و منطقهshevtonدر خط انگلیسی  шевтонشِوتُن )در سیریلیک:  1
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یزاده در نهاد خود نسبت به اسپارتاکوس میک کمی احترام نهانی هم، که این اصیل «ها! 

 و گفت: را یک عالم بدبینی نسبت به عصیانگران فرا گرفت پرورید، بیرون شد و جای آن

 اسپارتاکوس از چه تو را این قدر سخت جزا داد؟ -

آذر چشم پوشیده، نالش کرد. کمی صبر کرد و درد جراحتش بسنده گردیده، دوباره چشم وا 

 پایان هویدا بودند.و نفرت بی یکرد و اکنون در آنها آثار خستگ

عصیان شرکت بکنم. وی زوری مجبورم کرد که با آنها به راه در آیم.  من نخواستم که در -

منتظرشدم. وقت یافته اسیران رومی را رها  ،در لَگیر انبارهایی سالح را به عهده داشتم من

 …و همراه آنان رو به فرار آوردم. مرا دستگیر کردند و اینک، احوال من  کردم

های سغدی کامالً باور با دقت گوش کرد و به گپ آذر باز هم نالش کرد. مارک والری او را

ان سه تن از لژیونرهایی روم آمده بودند. به آنها یحاصل نمود. در واقع هم، دو روز پیش به بُوو

میسر شده است که از لَگیر گالدیوتورها فرار نمایند، ولی با یاری که، اینش معلوم نبود. آدم 

برد و آنها را برآورد، تا دیوار خاکین برساند. در لَگیر مَغَل نامعلوم شبانگاه پاسبانی را از بین ب

 دانستند.اسیران چه حادثه رخ داد، لژیونرها نمی یبرخاست، بعد به آن آزادکننده

 ای با او رخ داده است؟ یعنی، آنی چه حادثه -

 :آذر گپش را دوام داد ،کنانباز هم نالش

برای  .از من با همین خالص خواهد خورد. اسپارتاکوس گفت که سزای من مرگ است -

با غالمان مرا . کارستانم باید عذاب کشیده عذاب کشیده بمیرم! من در وطنمآدم آبرومند بودم

 !؟چه کاری
 

اَحیان ها اَحیانشان بلند در آن زماناش عیان شد. آدمان برآمد اجتماعیبه مارک والری همه

جود داشتن عداوت اجتماعی، در زیر یک بام با گردیدند و آنها با وبه غالمی محکوم می

توانستند و البته، با آنان همرای شده عمل غالمان هرگز خود را از آنها دور نگاه داشتن نمی

 :زاده گفت به سربازانشکردند. اصیلنمی

وی سی نفر از لژیونرهایی ما را از اسارت رها کرده است و  !آب دهید به او و خوراکش دهید -

 د که پاداش بدهیم. سزمی

 :پرسان کردباز مارک والری 

 ولی چه سان در این بیشه افتادی؟  -

هایش خواستند مرا به طور رومیان جزا ایاسپارتاکوس فرمان داد که مرا آویزند، ولی تراکیه -
لژیون یکم گالدیوتورها از اینجا صبح گذشتند و طرف شهر  .صلیب کشیدندبه  نکیدهند و ا

توانستند که آن شهر را به دست در آورده، ایستادهفتند. در اصل عصیانگران نمیبر« آکوین»

 گری اهالی آن را بر هم زنند.
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آمد. وی نیم سال در لَگیر های سغدی صلیب کشیده با حقیقت حال موافق میگپ یهمه

نها به آ یدانست، حتّا از مقصدهای سرکردهآنها همه گپ را می یگالدیوتورها زیست، درباره

عصیانگران  یخوبی آگاه بود. چنین آدم در رُم بسیار ضرور بود، زیرا معلوماتی که سنا درباره

 داشت، اعتمادبخش نبودند، غلط بودند.

 :مارک والری گفت

قیمت این آدم را نگاه و بین نمایید. وی برای من گران .مانیمما تا فرارسی تاریکی اینجا می -

 د. است. شب حرکت خواهیم کر

 

نمود و آذر در پیش چشم اش را به سرعت برقرار میبقوّت سغدی نیروی صرف شده یجثه

دانست که مارک پندار اسپارتاکوس درست برآمد. وی می شد.دیگران گویا از نو زنده می

رومی از  یزادهپایان دارد و از این رو، نسبت به آدمی که مثل خود اصیلوالری به او نفرت بی

آدمان باوریناکش  کند.ی عصیانگران جفا دیده است، به زودی حسن توجه پیدا میدست داه

ان به اسپارتاکوس خبر رسانده بودند، که مارک والری به رُم برگشتنی است. یاز شهر بُوو

را چنان چوب زدند که حقیقی بودن جزا عیان گردد. و بعد فرصت پاییده، وقت  یاُستروشن

این دردآور بود و  یالبته، همه آنها آذر را به صلیب کشیدند. حرکت کرده از شهر بر آمدن
افت. ولی چون ضرور بود، اُستروشنی دندان به دندان مانده، یبدون عذاب کشیدن او انجام نمی

توانست. آذرِ اذیت کشیده روی زین اسپ نشسته رفتن نمی کرد.سخت را تحمل می یجزاها

آویزان اُستروشنی  1ری کشیده و درون چنین اَرغُنچَکبا فرمان مارک والری بین دو اسپ چاد

سرای خود ببرد که آذر در رُم والری او را به بوستان خوابیده رفت. یتا خود پایتخت امپراتور

کردن گالدیوتورها به خود  2عذاب و قین یتوانست استراحت بکند و پس از آن اندازهآنجا می

نوع بهتر حس کرد و آماده شد جهت بر آمدن به آید. بعد از یک چند روز وی خود را یک 

آن که اسپارتاکوس دوست خود را صلیب کشیده است، برای آن که او  یخبر درباره سنای رم.

این واقعه مخصوصاً سناتورها را  با غالمان یکجایه عمل کردن نخواسته است، زود پهن گردید.

شناختند. همه دهایش در صحنه خوب میافکند، چرا که او را در رُم هنگام برآمدر تهلکه می

 به خواستند که هرچه زودتر صحت شود و در مجلس عالی اشرافان رُم شرکت ورزد.می

 
 (stretcherفرانسوی است. در انگلیسی:  brancardاَرغُنچَک: ننو، یا برانکارد ) 1
 ن: دشواری و آزاریعذاب و قَ 2
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که در آن جای سناتورها گرد آمده بودند، تنها با یک راه کالن مقدس گذر کردن  1فوروم،

ی پیاده میامکان داشت. به آن جای اسپ سوار یا با گردونه گذشتن منع بود، همه آن جا

هایی سنگی، برنجی و مرمرین خدایان و ها )پیکرهدر قسمت مرکز فوروم تندیس شدند.

های زیبا پیچانده گرفته شده بود، که رستنیقهرمانان روم( گذاشته شده بودند. آنجا با پنجره

رامولوس و ریموس در  -گذاران شهر تی اساسیاش، موافق رواهای مقدس: فیکاس )درسایه
گل مصری، که از  -های انگور و نیلوفر اند(، زیتون، تاککردهای گرم آفتابی راحت میروزه

اَلّکَی دو صد نفر  افتند.یاند، پرورش میشدهتر محسوب میها از خود شهر هم قدیمروی قصه

اند. به منبر صدر های خود نشستهی، در تاالر مجلس در کرسیکنندگان امپراتورسناتور، اداره

و  کالن سرخ داشته است ی)قبا( دارای تسمه 2شود که در تن توگامنلی منسین باال میمجلس

 :اندازدبه آواز بلند جار می

خواهید سخنان پا و قدم و خوشبختانه باشد! آیا شما میبگذار، مجلس ما با موفقیت، خوش -

 سی را بشنوید؟مکتب گالدیوتوری اَکسیان، سابق گالدیوتور فار یدارنده یغالم آزادشده

 

دانست، که وی اولین غالم و گالدیوتور است که به اگر آذر می سناتورها رضایت اظهار کردند.

کرد. ولی وی از راهرو آهسته گذشته، در یاند، عجب نه، افتخار هم مفوروم مقدس راه داده

وتورها، تا صد و بین تاالر، پهلوی منبر قرار گرفت. تاالر بزرگ سیرک در رُم، هنگام نبرد گالدی

گرفت که به اُستروشنی به آن عادت کرده، جمع آمدگان بیست هزار تماشابینان را در بر می

 :د. همانا منلی منسین با آهنگ مطنطن پرسیدیفوروم نظرناگیر وانمود گرد

  بکن که بین تو و اسپارتاکوس چها گذشته است؟ یفارسی، قصه -

 :به گپ شروع کرد و فکر کرد های درکاری راآذر شتاب نکرده، سخن

شان جهت قرار سنا، عاید به بند کردن گالدیوتورها در مکتب یپیشوای گالدیوتورها درباره -

  .افتیپیشگیری نمودن عصیان خبر 

 :انگیز پرسان کردشبههو  منلی منسین به سناتورها یک یک نظر افکنده

 اسپارتاکوس این را از کجا دانست؟  -

مکتب را دیده بودیم. آنها آشکارا  یینتول تابیات آمده، لژیونرهای احاطه کردهما به مکتب ل -

زدند و از سخنان آنها معلوم گردید که عصیان برپاشونده به سنا معلوم است و در سنا گپ می

شوند. پَیخَس کردن دشوار نبود که اقدام نوبتی سنا به تدبیرهای ضروری قبول کرده می

 
 گذشت )ن.(ای که آنجا مجلس مردمی میدر روم قدیم میدانچه( forumفوروم: )در انگلیسی:  1
 شد. ( قبای روپوش بلند رومی که دور بدن پیچیده میtogaتوگا: )در انگلیسی:  2
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گالدیوتورها است. اسپارتاکوس به زودی قرار قبول ، عصیانگرانحبس گرفتن سرکردگان 

شهر را ترک بکند. همین طور  ینمود: به هر کس که میسر شود، از مکتب آزاد برآمده، به زود

 هم شد.

 :شیردل ساخت ،زدکه گپ می ،پریتور آذر را

 !خود گپ بزن یدرباره !دوامش -

کنم، درست فهمید مرا، در ابتدا آزادی م. خواهش میهمراه گالدیوتورها نیز از رُم بیرون شد -

م. در اوّل اسپارتاکوس خواست یوزوو قرار گرفت یمرا سر گرنگ کرد. ما در لَگیر میدان نزد قله

گالدیوتورها و غالمان را در یک جای جمع آورد و همراه آنان ایتالیا را ترک نماید. ولی اولین 

 …اوّلش را دیگرگون ساخت  یکرد و او نقشه ها او را سرگرماش در جنگکامیابی

 :فهمیدنی خواست سناتور آکولی

 هایش از چه عبارت اند؟حاال نقشه -

ای نیت دارد، که صد هزار غالم و گالدیوتور جمع آورده، به رُم در افتد. وی گمان تراکیه -

ماریو و گنیو و یهای گاآسان است. لژیون یدارد که اکنون اشغال نمودن پایتخت امپراتور

کنند و به عصیانگران کسی سخت مقابلیت نشان داده در ممالک بیگانه جنگ می 1ییپُمپ

 تواند.نمی

 ،های آذر به رقت آمدند. کاتیلیناآوازها پر شد. سناتورها از شنیدن گفته یتاالر فوروم از غلغله

 :با آواز بلند ندا کرد ،که همان جا حاضر بوده است

وتورها منبر پوبلی وارینی را زده شکستند و او یگالد .این جا معنی هست !چه جای حیرانی -

 سرفرمانده جدی است. 

 :پریتور به طرف آذر روی آورد

 اسپارتاکوس حاال چه قدر سرباز دارد؟  -

 تخمیناً، پنجاه هزار.  -

تعداد  یای به آذر مصلحت داده بود، که راستش را گپ زند. و گر نه معلومات دربارهتراکیه

 تواند.سخت ممانعت رسانده می یسربازانش به سنا رسد، دروغ به کار اُستروشن

 اش خیست.سزار از کرسی نشسته

 تو، طوری که ما شنیدیم، با اسپارتاکوس راضی نشدی؟ -

 :اُستروشنی پاسخ داد

 
 دار نامدار رومی. ( سردار و سیاستمPompeyیا  Gnaeus Pompeiusگنیو پمپی )در انگلیسی:  1
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لشکر روم در سغد جنگ نکرده است و من هیج اساسی ندارم  .ایدشما درست درک کرده - 

داشته باشم. بر عکس، من همیشه از نیرو و بزرگی روم به شوق  یسبت کشور شما غرضکه ن

کنم از شما بسیار چیزها را آموختن ممکن. غیر از این، من باور دارم که آمدم و گمان میمی

های روم را شکست در زیر لوای اسپارتاکوس چه قدری که گالدیوتورها گرد آینده هم، لژیون

های اولین هنوز از هیج چیز درک نخواهند داد. به خصوص، مرا رومیان . غلبهتوانندداده نمی
 ای گرفته بودند.های فنیقیهاند، بلکه راهزنبه غالمی محکوم نکرده

 :آمیز پرسان کردپریتور شُبه

 عجب نه، اسپارتاکوس تو را فرستاده باشد؟  -

 آذر لبخند کرد و کتف در هم کشید.

 ک شد.یزدمارک والری به منبر ن

به محترم منلی منسین خودمان، که نیم ساعت در صلیب خود را  1دادممن مصلحت می -

های فارسی باور خواهند کرد. من او را از صلیب قریبِ بر آمدن بسته بینند، آنی بعد به گپ

تواند با خواهش خودش به چنین جزایی راضی شود؟ با وجود آن همه جانش رها دادم. که می

حد خردمند است. اگر او گویم که وی بیداشتن و نفرتم نسبت به اسپارتاکوس میاحترام ن

افت. غیر از این، کدامی از یدیگر می یشد، وی یگان حیلهطرف ما آدم خود را فرستادنی می

گری است؟ چه چیز برای ما تا به حال ناعَیان بود؟ من از خودت های فارسی برای ما نویگفته

 !پرسم، پریتوریم

 منلی منسین به عالمت رضا دست افشاند.

بینم که فارسی درست میارزد؟ خود من هم میهای بیهوده تندی کردن میآیا به گپ -

گوید. پیدا شدن این گالدیوتور در رُم مرا نیرومند گردانید. یعنی، نه همه کار عصیانگران 

ور ندارند. مادامی که این طور ای باتراکیه یکه به غلبه یخوب است. یعنی، هستند آنجا کسان

آید و به ما الزم است که از آن رج و مرج به وجود میهاست، با گذشت وقت در ارتش او 

 وضعیت استفاده ببریم.
 

نگیله. وی، از اَفتش، یکاتیلینا به منبر نزدیک آمد. آدم قد دراز، کتف کالن، با کاله و موی ج

 :زاده با حرارت گپ سر کرداین اصیل .نشستعقل سنجیده می یهمه گپ را به ترازو

 
 مصلحت دادن: مشورت دادن 1
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خواهم به خاطر شما برسانم که آدم از چنگال اسپارتاکوس فرار می !سناتورهای محترم -

شما قرار دارد، همان جوانمرد فارسی است که شادروان دیکتاتور سوال در  1کرده، که در شَفَت

ترین اُستای نماییم. وی عالیوقتش توصیه داده بود که نظارتگر انبارهای حربی سالح تعیین 

کنیم اگر او را امروز هم در آن وظیفه شامل بسازیم. بدون ساز است، ما تنها بُرد میسالح

 .گویم، چنین انسان هنوز در رُم وجود نداشتمحابات می

 کاتیلینا با دست آذر را تکانی بداد.

 شمشیر خودت کجا است، فارسی؟  -

 :اُستروشنی جواب گرداند

  .را پیش از وارد شدن به این تاالر، به دست لژیونر شما دادمآن  -

 :کاتیلینا قطعی گفت

  !پاسبان! روید شمشیر این آدم را بیارید -

 به فرش زده، به سناتور شمشیر آذر را دراز کرد. 2خود تُقّاس یپاسبانی در آمده، با نیزه

 :کاتیلینا امر کرد

 کنون بنگرید.شمشیر خود را نیز کش از غالف! آنی ا -

وی با تمام نیرو شمشیر آذر را برداشته، به دم تیز شمشیر پاسبان بزد. سپس، هر دو شمشیر 

سالح  یرا دست به دست بین سناتورها روانه کرد. آنها با تحیر به چاک تا نیمش فرو رفته

 لژیونر چشم دوختند.

ربازان ما چنین سالح بقوّت اند؟ اگر به شجاعت سآنی دیدید، به ما چه گونه شمشیرها الزم -

و دیگر پیشواهای وحشیان  3ضم گردد، در آن صورت برای رم آن میتریدات، یوگورتا، هانیبال

 به چه کار آیند؟

 :سزار سر جنباند

شما به شمشیر این سغدی نگرید، عقالً دمش خراشیده نشده است.  !همین گپ درست -
ام برای چنین آور! من آمادهسالح حیرتکاری شده است. ببینید، روی فوالد چه گونه گل

 شمشیر پول بسیاری دهم.

 
 شَفَت: پهلو. نزد. کنار 1
 تُقّاس: صدای تق.  2
 آمده بود. « گانیبال»در متن با تلفظ روسی ( سردار کارتاژ. Hannibalهانیبال: )در انگلیسی:  3
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تمسخرآمیز  و آور گلو افشاند. از دست سزار شمشیر را گرفته به آذر دراز کردکاتیلینا حیرت

 و گفت:طرف سزار نگریست 

کنیم و بعد قدرت و توانائی اوّل منفعت خود را فکر می .کنیمما دائم همین طور رفتار می -

سرای خود توانی، سزار؟ با آن در بوستانرا. تو با این شمشیر چه کاری را انجام داده میروم 

 کنی؟ ها را میسر طاووس

 

های عجائب و دانستند، که سزار نسبت به آن پرندهشان میسناتورها برابر خندیدند. همه

ریتور طرف آذر نظر کند. پبرآنه استفاده میغرایب چه محبتی دارد و ازسالح چه گونه ناعهده

 و گفت: افکند

 توانی؟ ای، که کاتیلینا خاطرنشان کرد، برآمده میوظیفه یفارسی، آیا تو از عهده -

 :اُستروشنی با مسرت پاسخ داد
ها یگان مشکالتی ناظر سالح یساز اُستا بودم. در ادای وظیفهمن در زادگاه خود سالح -

 اردَمچیان کارگر. یخوبی الزم و  یهکنم. ولی برای من اُستاخاناحساس نمی

 و گفت: کردند، نگریستپریتور طرف نمایندگان اعیان و اشرافی، که بادقت گوش می

 !سناتورها، من به قرار شما منتظرم ،پدران .گرفت یاین را تو خواه یهمه -
 

گ انبارهای جن یناظر اسباب و اُسکُنه یآذر اُستروشنی با اکثریت آواز از طرف سنا به وظیفه

 تصدیق گردید. یسالح امپراتور

٢. 

به آذر تاثیر پرزوری بخشید. این انبارها در  ید و آشنایی با انبارهای سالح امپراتوریاولین بازد

های دیگر را نیز اشغال کرده بود. با زیر منبر فوروم جایگیر شده، مساحت کالن زیر عمارت

ها غنیمت گرفته شده های در جنگاشت. سالحوجود این، در آنجای ترتیبات معینی وجود ند

از ممالک دیگر آورده شده روی فرش انبارها توده کرده پرتافته بودند. آنجا  یهابا سالح

 آنها جدا جدا، یخوابیدند. الزم بود که همهها باالی هم میکالهجوشن، نیزه، شمشیر و تاس

 1های طوالنی، آنها مَغارود، زیرا طی سالها نمود تازه داده شبه ترتیب گذاشته شده، به سالح

ها در آن جای دوکان آهنگری هم موجود بود. ازآن کی بسته و زیر گرد و چنگ مانده بودند.

پریتور منلی منسین، که آذر را با انبارها  کرد و ترمیم طلب شده بود.باز کسی استفاده نمی

 خواهی گفت:کرد، به آهنگ معذرتآشنا می

 
 مَغار: کپک.  1
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وی هم هستند. های ذخیرهن جای سالحیترتبی جای دارد و این معلوم است. در االبته، بی -

شان میخود را دارد. نگهداران خوب آنها باعث نو نگه داشتن یاصالً، هر لژیون سالح خاصه

های نو تشکیل میگردد. از راستی، حاال به سبب عصیان غالمان از حساب زرخریدان لژیون

 های نو الزم شد.ذخیره سالح ابند و از باعث همینی
 

ار آذر داده شد. آنها از لژیونرهای سابق، غالمان آزادی داده شده و یقریب صد کس به اخت

ها را کردند. سالحبیشتر غالمان حلقه برگوش عبارت بودند. در انبارها از صبح تا شام کار می

ا تازه کرده و چرخ کشیده، اش رتر داشتهکردند. حالت خوببرآوردند، خشک میبه آفتاب می

کردند، به دوکان آهنگری ها را که برای ترمیم جدا میگذاشتند. آن سالحدر انبار عالحده می

در بین آن آدمان سه تن آهنگر کسبی  کشاندند که آن اَلّکَی به کار انداخته شده بود.می

یگان کاری برآمده  یعهده ها با این کار غیرعادی مشغول گردیدند. اگر آنها ازبودند، که همان

به آذر مناسبت با آدمان زیردستش به ثانیه  شد.ینتوانند، با آن خود ناظر انبارها مشغول م

غالم و  !هه» :گفتندمی و کردندشد. لژیونرهای سابق به او ناباورانه رفتار میمیسر نمی

« چه طور باید فهمید؟ گالدیوتور دیروزه بناگاه باوری سناتورها را حاصل کرده است! این را
نگریستند. هر کدامی از همین طور، غالمان آزادی به دست آورده به او با شبهه و ناباوری می

پرورانید و رفته به گالدیوتورهای عصیانگر در آنها در دل آرزوی از رُم رو به فرار آوردن را می

اسپارتاکوس و  یباور داشتهبه بدی، این جا به آنها آدم سابق »دانستند. آمیختن را افضل می

ها با جوش و این، کار در انبارخانه یقطع نظر از همه« کند!می یحاال از او رو گردانده سردار

داد، ولی به کسی کرد، سِرّ بای نمیخروش دوام داشت. اُستروشنی به همه برابر مناسبت می

رحمانه و ها وی بیدر این حالتانجام دهد. « دلَمسَرَم»اش را داد که کار فرمودهامکان نمی

پریتور منلی منسین از ناظر نوی انبارها بسا خوشنود بود. وی روز  کرد.ناپذیر رفتار میگذشت

اند. وی در این باره دید که انبارها چه گونه تازه و به ترتیب شدهدر میان آن جای درآمده، می

 :گفت  یمپراتوردر حضور حکمداران او  نوبتی سنا گزارش داد یدر جلسه

  .ما در این انتخابمان غلط نکردیم -

 

های سنا برای هر یک بعد از وفات دیکتاتور سوال روم از نو جمهوری اعالن شد و امرو فرمان

اگر آذر از لحاظ کار عملی خود را در انبارها آزاد  شهروند مملکت به حکم قانون در آمد.

نمود. وی در یک شهر ش را ناجور احساس میاحساس نماید هم، ولی از لحاظ روحی او خود

پنداشت. اسپارتاکوس و مبانا از او دور اند و کسی نیست که با عظیم خودش را یکه و تنها می

کننده بشنود. چه در چین در حضور خوشوگو کرده، یگان سخن دلوی از تحت دل گفت
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گشت، به او دوستش یکجا میها و بعدتر در روم، در مکتب اَکسیان همیشه با اُستروشنی گون

ها دهد. اکنون او حتّا چنین خیالتکیه کردن امکان داشت، ولی اکنون جدایی او را اذیت می

 یدهد: آیا این قرار اسپارتاکوس غلط نبود؟ در لَگیر گالدیوتورها او با وظیفهرا در سر جا می

هایی میبه رُم آوازه .رسانیدبیشتری می یگردید و به عصیانگران فایدهخود مشغول می

گفتند که گالدیوتورها لَگیر دهند. میهایی رخ میای چه حادثهرسیدند که در باشگاه تراکیه
اند، که آن بسیار اند و حاال نوَش را ساختهخود را، که در نوال واقع بود، ترک کرده یپیشتره

احاطه کرده شده است. های بلند و دیوارهای چوبین تپههای چقور، خاککالن، با خندق

هایش موفق شده است: گردید که اسپارتاکوس، اَلّکَی به عملی گرداندن نقشهیمعلومش م

ها تقسیم نموده است، یعنی از کدام لژیون را از نو مرتب کرده، آدمانش را با نظرداشت ملیّت

نها را طوری قوم و نژاد عبارت بودن عصیانگران را به حساب گرفته است. دیگر خیل بگویم، آ

تنها از  ،ها تشکیل دهند، لژیون دیگریم کرده است که اگر یک لژیون را تنها آلمانییتقس

ها عبارت بوده است. وقتی که اسپارتاکوس در این ها و سالینتایاز تراکیه ها، سومیگائولی

ا عملی کردن باره فکر خود را اولین بار به آذر ابراز داشته بود، او باور نداشت که آیا این ر

ای آید؟ ولی تراکیهخیزد و یا جنجال به وجود نمیا بین آنها نفاق نمییامکان داشته باشد. آ

گردد. گفته بود، که نه، بر عکس، باعث باز هم با یکدیگر اتفاق و متحدشَوی عصیانگران می

را  یپراتورشد، که خاک امزیاده از این مقصد نهانی خروج گالدیوتورها به آن روانه کرده می

هرچه زودتر ترک نمایند، هر کدامی به کشور خود بازگردد و در آن جای مردم خود را ضد 

تر است، نظر به آن که یکه رومیان برانگیزاند. رسیده رفتن به وطن خود در قطار لژیون آسان

تروشنی اکنون، دور از شورشگران، اُس و تنها راه سپرند. آذر به این فکر اسپارتاکوس راضی بود.

ک خبر از آنها رسیده را با هیجان و اضطراب، نظر به آن که خودش در یک صف با یهر 

خواست که به اسپارتاکوس نمود وی میبرد، احساس میکرد و مبارزه میگالدیوتورها نبرد می

یگان چیز به  یبعد هم کمک نماید، ولی تا حال یگان چیز جالبی رخ نداده است و دربارهمن

در اثنای گذراندن آزمون در ارتش  شد.یگالدیوتورها خبر رساندن الزم نم پیشوای

سزاوار دانسته شود.  یاند که وی به نشان فخری امپراتوراسپارتاکوس عصیانگران طلب کرده

ای به ارادت به این فکر و خواهش لژیونرهای خودش راضی نشد، ولی او از این گونه تراکیه

رد. برایش جوشن پرقیمتی آوردند از نقره و این چنین همین گونه کآنها افتخار می یخالصه

های پرقیمت طالیش با سنگ یکاله زیب و آرا داده شده و شمشیر اسپانیایی، که دستهتاس

ترین زردوزیآرایش داده شده بود، پیشنهاد نمودند. سر کتفش قبایی انداختند از پشمِ نازک

کوس شمشیر پرقیمت اسپانیایی را دیرگاه معاینه کرد و اسپارتا سه انگشت. یاش به اندازه

رود، ولی آن بی اجازت پریتور به دست هر کس گفت، که برای جشن و نمایش به کار می
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ساز دیگرش به کار نمیآذر سالح -شود. اما برای جنگ غیر از شمشیر ساخته اُستا داده نمی

 رود. از آن خوبترش را هنوز ندیده است.
 

کرد که آن در نزدیکی انبارها واقع گردیده بود. کار زیاد بود ای خفت و خیز میچهانهآذر در خ

توانست. بنابراین هم فقط دو دفعه و او بدون موافقه کردن با پریتور به جایی رفتن نمی

لوتاتسیا برود. وی با خوشنودی زیاد او را استقبال نمود.  یتوانست که به طرف میخانه

بخش بخشید. فرحهیج تغییر نیافته بود و این آذر را جسارت می یستروشنمناسبت وی به اُ

است وقتی که نسبت تو آدمان احترام و صمیمیت واال دارند و همه وقت، شب و روز آمد و 

به صلیب کشیده شدن اُستروشنی نه همه را مشوش  یواقعه کشند.رفت تو را انتظاری می

زاده کاتیلینا بود که او خود را دوست کرد، اشرافباور نمیگردانده بود. یکمین کسی که به آن 

پنداشت و قطع نظر از نایل شدنش به منصب کالن، نسبت به گالدیوتورهای اسپارتاکوس می

عصیانگر حسن توجهی داشت. وی آذر را از وقت برگذار گردیدن مجلس سنا و ابراز داشتن 

در آمد و از حیرت سر  یهای امپراتورسالحفکرش این جانب ندیده بود. کاتیلینا به انبار 

های با دقت تازه و مرتب کرده شده هر سر و سامانی پیشتره وجود نداشت. سالحجنباند. بی
دانست که اش به روی خط گرفته شده بود. آذر میکدام در جای جای خود گذاشته، همه

ن کردن یبا آنها تامچند شمشیر دارد و چند نیزه هست و چند نفر سرباز را در یک وقت 

 ممکن. 

 :زاده پیشنهاد کرداصیل

  .زنیمبرویم بیرون، همان جای گپ می -
 

 ،زاران تر و تازهآخرهای بهار به رُم بزرگ بزرگی باز هم بیشتری اهدا کرده بود. سبزه

های سفید مرمرین و زیبای بنای فوروم سایه میهای بهاری در پیکرهباران ینگهدارنده

گرفت. بخشی داشت و از نور فراوان آن کس آژنگ به جبین میآفتاب گرمی فرح افکندند.

ای پاشید و آذر لحظهآفتاب در زادگاهش اُستروشن همیشه همین طور سخاوتمندانه نور می

زدند. شاخ مقدس قدم می یهر دو به پیراهه خویش را در آغوش خاندان خود احساس نمود.

ایست الوانج میسیر بیر بر راه قد افراخته بودند، از باد سبکهای درختان بلندی که دو برگ

 راند.خوردند. در شهر آرامی و آسودگی حکم می

 :آذر چقور نفس کشیده، اظهار کرد

ریزد و آدم کشته میکجا جنگ دوام دارد، خون میآید که در کیمحتّا باوری کس نمی -

  شود،



 آذر استروشنی
 

404 

 :کاتیلینا لبخند کرد

جنگند. وای بر حاال همین است. لژیونرهای وی در کشورهای غیر می بزرگی روم هم در -

 مغلوب شوندگان و شان و شرف به غالبان!

 :اُستروشنی عالوه کرد

 گری عالم به کام غالبان! همچونین بای -

این هم. جنگ همین قدر برتری دارد برای آنهایی که غلبه به دست آورده می !آ، البته ...ها -

قتل تو بد فکر کرده نشده  یقصه. میشه به عقل و ذکاوت اسپارتاکوس قایل بودمتوانند. من ه

 است.

 آذر لب وا نکرد، دوام گپ را منتظر شد.

های گردد. وی تا رفت مساحتپهن می یجنگ با غالمان عصیان کرده در تمام امپراتور -

ی خویش دست بزند. به هابینیشود که به آخرین چارهیکند و سنا مجبور مزیاد را اشغال می

عملیات حربی بر  یاسپارتاکوس الزم است که آدم خود را در رُم داشته باشد و او را درباره

 ضد او اندیشیده شده خبردار گرداند. 

های اشرافدانست به این آشکارا گپ زدنآذر آرام ایستادن را به خود افضل دانست، وی نمی

زاده یا از صمیمیت نسبت های اشرافد که این گپنموزاده چه جواب موافق بدهد. حس می

 خواهد؟هایش به قپ گرفتن میاش است یا که او را به این وسیله فریفته، از جواببه او داشته

  :دیپرس کاتیلینا ناگهان از او

 اُستروشنی به عالمت رد سر جنباند.

 بارهای خود نبودی؟آخرین ان یسنا تو در آن جای، در اتاق از همه یدر اثنای جلسه -

ها به همان اتاق به در آ. همان جا، نه چندان دورتر دهم در این گونه حالتمن مصلحت می -

ای موجود است که گپ سخنگویان را به خوبی شنیدن امکان دارد. به قریبی از منبر روزنه

 شود.مسئله تدابیر برای سرنگون نمودن عصیانگران شروع می یهمان جا محاکمه

فصل بهار  یوی رویش را به آفتاب نور پاشنده زاده نگریست.تَجَنگ شده، به طرف اصیل آذر

 :مندی خود را احساس کرد. اُستروشنی پرسیدمند گردیده و صحتتافت و از هوای تازه فرح

دور هستی که  1هاخواهی، کاتیلینا؟ تو از همه غم و کُلفَتاز چه تو به ما کمک کردن می -

 بینند؟المان و گالدیوتورها در جان خود آزموده میآن همه را غ

 :گفتو زاده تبسم گم شداز اندام اشراف

 
ریشه است. سیدای نسفی: از دهر بس که  کُلفَت )عربی(: مشقت. سختی. رنج. اندوه. تکلف و تکلیف هم از همین 1

 کشم کشم / از همنفس چو آینه آزار میکلفت بسیار می
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حد و حساب پرزور را ندارد. روم بی یولی سخن من معنای فروختن اسرار امپراتور !تو حق -

کند. چنین عصیاناست. برای با عصیان بینوایان به بزرگی وی خلل وارد کردن عقل باور نمی

من اهل دارا را بد می .اندآنها با شکست غالمان پایان یافته یاند و همهها بار رخ دادهها ده

گری و حشمت سیری ندارند، چشم دیدن ندارم. از این بینم، آنهایی را که هیج از دارایی، بای

 نهایتکه شورش شمایان آرام و قرار آنان را ربوده است، خرسندم. برای سنا، چون اُرگانیزم بی

اسپارتاکوس  ی، خون بقوتان. اگر از غلبه1شریانریکالن، اندکی خونریزی ضرر ندارد، خون س

کند. یک چند کرسی سناتوری خالی شود و ده دوازده نابکار کم گردد، از این روم تنها بُرد می

ن کار اشرافیاسپارتاکوس به من پیشنهاد کرد که شورش را سروری نمایم. من رد کردم. ا

عرفی نیست که با غالمان سر و کار گیرند. ولی این همان وقت بود. حاال من گاهی  زادگان

ای گوش ندادم. به خود هیج تصور کرده نمیخورم که بیهوده به گپ تراکیهافسوس می

تواند و آنها را نه کمتر از لژیونرهایی رم توانستم که وی به این اندازه سرباز جمع آورده می

دیگرگون کردن امکان داشته  یواقع با او ساختار دولتداری را در امپراتور سازد. درآماده می

 است. 

 :آذر آهسته گفت

 حاال هم دیر نشده است! -

 و گفت: کاتیلینا راضی نشد

دهد و دیگر از او باالتر رفتن نه، اکنون دیر شد. نام اسپارتاکوس در تمام ایتالیا بلند صدا می -

بینی که بینوایان چه سان گالدیوتورها و غالمان است. تو می یهمهبردار بیرق یتوانم. ونمی

شوند. در هر صورت شهروند روم حتّا ثروت گم کند هم، سربلندی با شما یکجا و همرای می

شدم، عجب نه، ما غلبه میخواهان میدهد. اگر من سرور حرکت آزادیخود را از دست نمی

 رسید.ن نفعی نمییکردیم، اما از ا

 :اتیلینا باز ایستاد و روی به آذر آوردک

اسپارتاکوس نه تنها جنگاور و لشکرکش بزرگ است، وی باز بسا دانا است، هر چند که  -

کند. وی در این بابت با من جوان هم هست. او در کامیاب گردیدن خود شک ندارد، غلط نمی

ی در لَگیر گالدیوتورها کنم، که در همین قریبهمرای است. من به تو یک حادثه را قصه می

دانی، او ارتش منادی پوبلی وارینی را تار و مار نموده، شش تن از رخ داد. چنانکه خودت می

کنند. این قراوالن آن را به دست در آورده است که عادتاً پیشاپیش سرلشکر حرکت میپیش
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ای را باال بار تراکیهگردند. شان و اعتیکسان مشهور دولتی پیشنهاد م یطائفه آدمان از زُمره

اند که آنها اکنون در پیشاپیش لشکر اسپارتاکوس اسپ بردنی شده، گالدیوتورها طلب کرده

اند ولی از شرمندگی سر باال کرده نتوانستند، حتّا پیش پیش حرکت برانند. آنها راضی شده

از این گونه سر میتسینان پیر مرگ را ییکی از ایشان س .کرده هم نتوانسته، روح افتاده شدند

خویش را به نشان گرفته است. تراکیه یخم کردن افضل دانسته است. وی با خنجر سر سینه
ای از مرگ او به هیجان آمده گفته است که حیات خود زیر خطر انداختنش شرط نبود، بدون 

جان ن سیمیتسینان پیر یشان به آزادی. در جواب ادادمکردم، سر میاین هم آنها را معاف می

وار خم نموده است. کنده ایستاده، اعتراض کرده است که او سر سفید خود را اَلّکَی شرمنده

خدایان جاویدانه به رومیان امکان حکمران جهان شدن بدادند گفته، خراس زده است او، بی»

 بعد از همین جان داده است.«. شرفی را تنها با خون باید بشست

 اند، ولی اسپارتاکوس به فکر آنها راضی نشده است.ساب کردهگالدیوتورها پیرمرد را احمق ح

این پیرمرد الیق احترام است. با مرگ خود ثابت کرد خلقی که در بین آن چنین آدمان  -

هستند در حقیقت حق دارند که در جهان حکمرانی بکنند. و این گونه خلق را تسلیم نمودن 

 کار هر کس نیست.

وتورها احترام زیاد دارم و هر چه از دستم آید، به او کمک میمن نسبت به پیشوای گالدی -

 گیرد. چه طور صورت می یبینیم، که حادثهرسانم، آن طرفش را باز می

٣. 

در واقع، بنای از همه دراز انبارخانه  آذر تصمیم گرفت، که از مصلحت کاتیلینا استفاده ببرد.

ه است و از منبر همگی پنج متر دوری داشته دیوار جایگیر بود یای داشت، آن در تنهروزنه

پس  یجلسه سخن سناتورها را شنیدن ممکن بوده است، گویا آدم سخنگو در پهلویتان باشد.

دوم روز بر پا گردید. وی به حدی مخفی بود  یدر نیمه یحکمداران امپراتور یدرهای بسته

آخرین برفت و در آهنین وزنین را  یکه از بنای فوروم حتّا پاسبان را دور کردند. آذر به خانه

جلسه را پریتور منلی منسین شروع کرده، ماهیت مهم آن را  کُشاده در آمد و از درون بست.

مورد برسی را قطعیاً مخفی  یمخصوص تاکید نمود و از سناتورها خواهش کرد، که مسئله

پریتور آوازش را بلندتر  شان نزدیک خود آشکار نسازند.ینگه دارند، نه به دوستان و نه به خو

 :کرد

های ما پیشکی خبردار اگر عصیانگران از نقشه .خیلی متشنج است یوضعیت در امپراتور -
 گیرد.شوند، آن برای روم با بدبختی انجام می

 یآن گپ زدند که آنها خطر به عمل آمده را جد یسناتورهای به سخن بر آمده درباره

عصیان غالمان و گالدیوتورها را نهان داشته است. آنها را  اند و آن در خودارزیابی نکرده
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های اند و بر لژیونحیوان پنداشتند. ولی آنها خود را دارای نیروی عظیم و خردمند نشان داده

روم  یروم غالب آمدند. باید اقرار شد که اسپارتاکوس سرفرمانده بزرگ است و اگر او از فقرا

گذاشته « و ماریویگا»و یا  ییها، مانند پُمپهورترین کنسولبود، امکان داشت به قطار مشمی

 شود.

بعد به مقابل اسپارتاکوس طوری عمل باید کرد، که نه تنها همه این را به اعتبار گرفته، من -

ها عمل کرده شود، بلکه حیله و نیرنگ نیز باید به کار انداخته شوند، با مقدار زیاد لژیون

های سناتورها را نفس آذر سخنرانی ریب او را نیز باید آموخت.های حرکت و حیله و فسمت

 درون کشیده، گوش کرد. جلسه به حل مسئله اساسی گذشت.

 

آنفیلی  سپرده شد. 1آریستآنفیلیزاده گیتاخت آوردن نوبتی بر ضد عصیانگران به اصیل

با دقت چشم  پنهانی به او یهای روزنهاُستروشنی از سوراخ آریست به منبر نزدیک شد.

نهایت پرتجربه، خود آنفیلی آریست آدم تخمیناً پنجاه ساله بوده، در کارهای حربی بی دوخت.

سرفرماندهی بسا جدی و سختگیر نشان داده، در عین حال خیلی احتیاط یرا در وظیفه

بینیکرد. وی دارای عنوان پریتور بود، جسارت، عقل و خرد و فراست و باریککارانه عمل می

 :او را مشهور گردانده بودند. آنفیلی آریست گفت یاش در قلمرو امپراتور
تجربه در میدان جنگ باعث بیسرباز زیاد هنوز تعلیم ندیده و بی !به من لشکر زیاد الزم نه -

های پیشتره با اسپارتاکوس نشان دادند که ما به گردد. جنگسرانجامی و تشویش زیادتی می

 ه شده، در نتیجه پی هم مغلوب گردیدیم. مقدار نیروهایمان غر

به من سه لژیون دهید. بیست هزار کس، ولی آنها باید سربازان پرتجربه و جسور باشند. من  -

اند، باز ده هزار آدم کار نبرد کردهونرهایی که اَلّکَی با غالمان عصیانیبه آنها از حساب آن لژ

غلوب شدن خود را با ریختن خون دشمنان کنم. آنها خواهش زیاد دارند که گناه مضم می

له یمن به چنگ ح دهند. من باور دارم.بشویند و باور دارم، که آنها این کار را حتماً انجام می

درآیم که برای من و نیرنگ اسپارتاکوس گرفتار نخواهم شد. با وی همان وقت به نبرد می

بندم که از این من به آن امید میمساعد باشد، نه این که به گالدیوتورهای عصیانگر. غیر 

پنج تن از آدمان  2برم. به حیث گریزگاناندازی را بین دشمن به کار می-اصول قدیمی اغوا

های من معلومات بر نقشه یفرستم تا که آنها به وی دربارهخود را به لَگیر اسپارتاکوس می

 
 (Gaius Anthilius Orestدر انگلیسی:  Гай Анфилий Орестگی آنفیلی آریست: )در سیریلیک:  1
 ختگان. به عنوان فراریانیبه حیث گریزگان: به عنوان گر 2
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ای صاف است و تا اندازهکند. وی آدم دلای به گپ آنها باور میتراکیه دروغ برسانند.

گیرد که آنها گویا احساساتی است. وقتی آن به گالدیوتورهایی گریزه و یا بینوایان تعلق می

آور کار را انجام خواهم مرگ یاند، آنگاه من با یک حملههای روم آورده شدهزوری به لژیون

طال جدا کرده شود،  1نکنم، که بیست و پنج تاالخواهش می -داد. برای پرداخت به گریزگان

 پنج تاالن به هر کدامش.

برآمدند. ولی برای آذر دیگر ضرورت نداشت، که همهسناتورها یکی پس دیگری به سخن می

اساسی اَلّکَی حل گردیده و معلومات حاصل شده را هر چه  یآنها را گوش کند. مسئله ی

 زودتر به پیشوای گالدیوتورها رساندن الزم بود.

آخر انبارها بیرون شد و به بنای دیگر انبارها گذشت، که آن جای کار  یاز خانه اُستروشنی

 خواست که با دیرگاه ناپدید شدن خود باعث شبهه گردد.زد و نمیجوش می

 :بعد جلسه او نزد منلی منسین برفت و خواهش کرد که اجازت بدهد تا به بازار رُم برود

ها فوالد و فلز و برای ترمیم سالح گِشت بخرمآهنگری ان یضرور است که برای کوره -

 درکاری پیدا نمایم. 

 :با طبع خیره گفت و پریتور اجازت داد، ولی وقت خیلی کم مقرر کرد

 اند.کارهای زیاد در پیش .تو باید همیشه در پیش نظر ما باشی -
 

های پیش، سالدر  اُستروشنی با خود دو تن از غالمان را گرفت و طرف بازار رُم روانه شد.

های رُم را دیده وقتی که او گالدیوتور بود و در قید مکتب اَکسیان قرار داشت، وی تنها اطراف

بزرگی و شهامت شهر رُم جاوید تصوراتی هم نداشت. حاال که برای در شهر  یبود، ولی درباره

آن قایل شد.  آزادانه گشت و گذار کردن اجازه گرفته است، وی به استعداد و کاردانی ساکنان

کردند، برای آبرسانی و تازگی شهر انشائات بنیاد ها را وسیع میساختند، راهها میآنها عمارت

بلند  یتوانست که آنها درجهنمودند، که در دنیا همتا نداشتند. آذر تصور کرده نمیمی

جنگ، هم شان به اند، با آن همه مشغول بودنهنرمندی و مدنیّت را چه گونه از خود کرده
ها این هنرشان را میاند و هم به نمایندگان دیگر خلقخودشان برای آموختن وقت یافته

گذشت، از لوله 2«نوسیپاالت یآپولو» یدر راه طرف بازار وی از نزدیک کلیسا اند.آموزانده

 
است. « همیان»ح نویسنده یواحد وزن قدیمی. در متن اصلی تالنت آمده و توض( talentر انگلیسی: تاالن: )د 1

 کیلوگرم بود.  ٣٠کیلوگرم و تاالن بابلی  ٢٧کیلوگرم، تاالن مصری  ٣٢کیلوگرم، تاالن رومی  ٢۶تاالن یونانی 
تن با تلفظ روسی آپولون در م Temple of Apollo Palatinusمعبد آپولوی پاالتینوس )در انگلیسی:  2

دور شهر  یپاالتینوس، یکی از هفت تپه یآمده است(: معبدی که بر فراز تپه Apollo Palatgenskپاالتگینسک 
 رُم باستان، ساخته شده بود. 
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ت در حیرت افتاد. این انشائات قلعه در بین شهر و معبد عافی 2ییهای پمپو باغ 1های آب آپیا

ها آفریند. و زاد قادر است چنین معجزهیاو را مفتون گرداند، حتّا باور نمی کرد که دست آدم

خود همین آدمان در والیات و ممالک دور جهان تخم مرگ و خرابکاری کشت کرده، 

اند که آزادی و آسایش تنها به کردهاند و چنین حساب میجویبارهای خون را روانه نموده

بازار  یغالغوله. های دیگر باید به این مردم خدمت بکنندخلق یدارند، همهمردم روم تعلق 

کالن آدم ندیده را قریب که کر سازد و او را مات و مبهوت گرداند. در همه جا صدا داده، سودا 

کردند و همچونان مال و اموال زیاد را به فروش بر آورده بودند، که خواه ناخواه از دیدنش می

گران وجود ، خراطان، کوزه3بافانهای موئینهدر همان جای استاخانه شدند.سر گرنگ می

ساخته شدنش به فروش می یداشتند. هنرمندان محصول دست خود را خود همان لحظه

فروشان، میوهشدند. در چار طرف نانرساندند. از این رو، در میدان خریداران زیادی جمع می

ها صدای خاموش گشتند. در میدانون را فروخته میهای گوناگجات فروشندگان خوردنی

گویان  -«راه را خالی کنید»های عربی و زنگی انداز بود. غالمازدحام آدمان طنین ینشونده

بردند که هشت نفر غالمان برآوردند. آنها روی زَنبَر بار خانمِ دارا را گذاشته، میبلند آواز می

های در جیبش بوده را کرد که پوللباس رُم شکوه میخوش  یقد دراز بودند. کدام یک فقرا

دادند، برای ای یک گروه آدمان دزدی را دستگیر کرده، قسم میکیسه بُر بُرده است. در گوشه

آذر اَلّکَی به  خواستند.مدد می ،گر سوداگرانتنظیم، خدایان، از هرمس یشاهد شدن از همه

کرد. وی ا در اهل بازار چندان بد حس نمیها عادت کرده بود و خود رینظامچنین بی

شد اعتراف نماید که هیج کدامی آورد و مجبور میبازارهای گوناگون مشرق زمین را به یاد می

 تواند.از آنها به بازار کالن رم برابر شدن نمی
 

و  دور بازار برساند، که سودا انگِشت یاُستروشنی از بین انبوه آدمان گذشته، خود را به گوشه

گر مواد مورد ضرورت آهنگری آن جای واقع بود. هر چه که برایش ضرورت داشت گرفت و ید

برد. غالمان را فرمود که شان را پرداخت، یک ارابه را کرا کرد که آن را خر کشیده میقیمت

ر یاش را در آن بار کنند. ثانی آنها را سوی انبار فرستاده، خودش به سهمه چیزهای خریده

 
( وصل Brindsiای که شهر رُم را به بریندزی )جاده (Appian Wayدر انگلیسی:  Via Appiaراه آپیا )در التین  1

 ( ساخته شده بود. Appius Claudius Caecusرد و به دست امپراتور آپیوس کلودیوس کایکوس )کمی
های آن امروز در نزدیکی شهر ناپل )در ( نام شهری در روم باستان که ویرانهPompeiiپُمپیی )در انگلیسی:  2

 بر جا است.  (Napoliدر ایتالیایی:  Naplesانگلیسی: 
 باف: آن که با پشم و موی جانوران چیز بافد. مویینهمویینه: پشم جانوران.  3
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گذشت. در آن جای که مرکز سودا به شمار راه او حاال از بین یک میدان وسیع می فت.بازار ر

سازان هنر خویش را بازان، قیافهبازان و شعبدهکاران، کارمندان سیرک، نیرنگرفت، شیرینمی

اد مییبازان آدمان زیادی جمع آمده بودند. آنها فردر اطراف یکی از نیرنگ دادند.نمایش می

باز شعبده آذر به همان توده آدمان نزدیک شد. خندیدند.گفتند و بلند میهرزه میزدند، 

ای پریدهگوشتِ رنگجوان زیبایی بود، مَلّه موی، قد دراز و خمیده قامت و چَقّان. روی کم
 آستین و از باالی آن پیراهنی هم پوشیده بود.بی یداشت او. به تن پوستینچه

 باز! زنده باد، شعبده -

 :زدندفریاد می و کردندکوبی میبا شادی و خرسندی کف ماشابینانش

 نه نه، بگذار، چون میمون! بگذار، چون سگ بجهد!؟ حاال نشان بده که تو به چه قادر هستی -

مردم را با سگ و  یباز از آدمان نزدیک اسپارتاکوس، گالدیوتور ارتاریکس، بود. وشعبده

داشتند، میسقاچه را، که تماشابینان بین خود پنهان می کرد. آنهامیمون خود خرسند می

گشت، که آن بلندتر از یک قد آدم های عقبش رو روی ریسمان میچه با پایجستند. میمون

چه روی به روی همدیگر نشستند و به استخوان بازی پرداختند. بود. سپس، سگ و میمون

هایش را نشان سوی گدا باشد، دندان طلبید، سگ این را دیده، گویامون از دیگران مییم

کردند و از صدق کوبی میبردند، بلند خندیده، کفتماشابینان ذوق می زد.داده، غوراس می

های عقبش گشته، به تماشابینان به عوض آن همه کفمیمون با پای دل خرسندی داشتند.

بین آدمان پیدا شدن ارتاریکس در  فرستاد.های هوایی میهاشان بوسهن گویییکوبی و آفر

های مردم بیرون شده، تگ ای کرد. آذر از بین تودهاُستروشنی را دیده، ناعَیان به او اشاره

دیری  چادری رفت که زیر درخت بلند واقع بود و پس میزی گذشته نشست، که خالی بود.

ای خود در پهلوی آذر نشست و برای همه، از جمله برای آرتیسته یباز آمد. ونگذشته شعبده

 نیز خوراک فرمود و همه با اشتها طعام خوردند.

 آذر به اطراف با دقت چشم دوانده گفت:

 که... به اسپارتاکوس برسان -

معنای سخنان او حاال به ما معلوم است. خواست، که برای طعام پول پردازد، ولی ارتاریکس 

ی مسین خُرد زیادی را هاخُردکک تنگه 1خندیده، با حرکت دست او را بازداشت. از سَناچ

 :کنان ابراز داشتشوخی و ریخت

دیری نگذشته تمام ارتش گالدیوتورها را با خوراک  ،بعد نیز همین طور دوام نمایداگر من -

 سازم.تامین می

 
 سَناچ: همیان. کیسه 1
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بعد از همین آنها از همدیگر دور شدند و طوری وانمود کردند که آشنایی آنها تصادفی بود و 

ارتاریکس در وطن خودش گائول،  خورده باشند یا نه.که باز وامیداند، در آینده خدا می

ها به وطن او گشت. وقتی که رومیمشهور بود و همراه سیرک هر جا گرد می یهنرپیشه

ه برخاسته و کر شده، اسیر افتاد. بعد برای یحمله آوردند، وی یکجایه با همشهریانش به حما

وی در رُم کار داد، دقت کسی را به خود جلب  گالدیوتوری فروخته شد. صنعت پیشترش به

عملیات لژیونرها بر ضد شورشگران  یرفت، دربارهنکرده، آزادانه از شهری به شهری می

 یمعلومات داده رساند.وتورها مییآورد و با یاری چوپانان به پیشوای گالدمعلومات جمع می

خود آذر به  ردیده، شهر عظیم را ترک کرد.نکرده، زود روانه گ 1آذر بسا مهم بود، بنابراین هیَل

منتظر بودند تا بگویند که به زودی  ،سربازان گارد او ،انبارهایش رسیده دید که او را پریتوریان

، بنابراین گپی را زیاد 2تافتپریتور خیلی پریشان می در حضور منلی منسین حاضر شود.

 نکرد.

از همه بهترین !تجهیزات نظامی آماده بسازبه زودی برای سی هزار لژیونر سر و لباس و  -

 هایش را انتخاباً بده!

 

رود، ها میدانست که همه تجهیزات و سالح به کجا، برای کههر چند ناظر انبارهایی حربی می

آمیز به منلی منسین نظر کرد. وی هم نخواست زده گردانید و سؤالخود را حیرت یوی قیافه

ای بنمود و به آذر فهماند که زودتر پی کارش برود سازد، اشاره گپ را شرح و بیان یکه همه

یکی  یاُستروشنی به راه مقدس گذشته مجبور شد که در پس تنه های او را اجرا بکند.و گفته

آمدند رویش به طرف او یک گروه کالن فدائیان می های عظیم پنهان شود. از رو بهاز درخت
بودند و همه 3،زُهره ،کردند. آنها کاهنان خدای عشق و محبتکه با تسمه و تازیانه عربده می

کردند تازیانهدختران باور می گذشتند.کسانی را که سر راهشان دچار آیند، تازیانه زده می ی

کند به آنان تا که شوهر پیدا کنند، زنان کالنزن دست رسانده است، کمک میهایی که خدا

ن یها باور داشتند. بنابرایرو بارآوری آن تسمه و تازیانهفرزند فرزند بینند و به نسال بی

های این کاهنان برسانند. توده کوشیدند که خود را زیر ضربهمند میدوشیزگان و مادران عزت

گرفتند و همین طور توده آدمان سر راه آنان بر آمده، با داد و فغان و فریاد آنها را استقبال می

 
 هیَل: دیر.  1
 رسیدتافت: به نظر میمی 2
 شود.( نامیده میVenusناهید که در التین ونوس ) یزُهره: نام عربی سیاره 3
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های زهیکاهنان خرسند از آن بودند که دوش کردند.م دو و تاز میهای رُکوچه یآنها در همه

زنند و به عوض آن از ایشان اظهار منتداری بیجمال را تازیانه میپیکر و زنان صاحبپری

ناکیِ بلندِ آنان پرستیِ با فرهنگخرافات گردند.شان میهای شیرین نصیبحساب و تبسم

ده، اُستروشنی در حیرت افتاده بود و پیوسته فکر میرومیان را احساس کر یآمیزش یافته

کرد که حیات و اخالق آنها تا چه اندازه پرتضاد است. در خود بنای فوروم، در عین وقت، فال
نوبتی لژیونرها بر ضد اسپارتاکوس به آنها کامیابی و غلبه  یکرد: آیا حملهبینی هم دوام می

 آرَد یا نه؟می
 

اند. زیرا همین که دادند. معلوم، که آنها را دیر باز گرسنه نگاه داشتهمیمرغان مقدس را دانه 

برایشان دانه ریختند، خود همان لحظه به خوردن شروع کردند و این سربازان را خرسند نمود 

ها گویا دستگیری با ارادت کوبی کردند. در با اشتها دانه خوردن مرغکه با شور و شادمانی کف

 و خدای جنگ تجسم یافته بوده است، که به آنها مددگار خواهد شد.  خدای بزرگ مشتری

 

۴. 

آذر و زیردستانش ده روز آرام نگرفته و خواب نکرده، در انبارها کار کرده، لژیونرها را مسلح 

قد و بست لژیونرها به آنها سر و لباس، کاله، شمشیر و نیزه و غیره بدادند  ینمودند، به اندازه

ها از رُم به راه در آمدند و صف صف از جادهیلی مهم بود. همین که لژیونکه برای جنگ خ

احساس قناعتمتدی خود را پنهان داشتن « منلی منسین»گذشتند، پریتور های تیبورتین می

گذشته باشند، به خود نمود جدی گرفته، نتوانست. سربازان مثل آن که از میدان جشن می

ها به جنگ ضد شورشگران بدون شور و هلهله لژیون زدند.می رویشان زیر نور آفتاب یَلَقّاس

خواست که هجوم نوبتی را به والیات آریست مییآنفیلکردند. سرفرمانده گییحرکت م

ولی  کرد که وی به این موفق شده است.جنوب تلیا تا آخر پنهان دارد و گمان می

خود را همچونان جای به جای کرد اسپارتاکوس نه تنها از حرکت او خبر داشت، بلکه لژیون 

رومیان از سمت راه سوی پیویرن حرکت  دی آریست در بدترین وضعیت قرار گرفت.یکه آنفر

کردند که به فکر آنها گویا اسپارتاکوس در آن طرف موقع گرفته باشد. اما پیشوای می

کرده بود و به این های دیهات، روی جانب رُم جایگیر های خود را قد قد راهگالدیوتورها لژیون

آنفریدی آریست به دام افتاد. او مجبور بود یا به  گیر نمود.انهیطریق لژیونرها را از هر جانب م

ده روز از گرسنگی نهایت نامساعد بود، یا که پس از هشتجنگ در آید، که شرائط برایش بی

ه گردیدند. اگر آنها تا لژیونرها ناامید شدند، روح افتاد تاب نه آورده، به دشمن تسلیم گردد.

خود را شیردالنه به جنگ زدنی شده، حرکت کرده باشند، اکنون به وضع ناهنجار  یهمان جا

 افتادن خود را دیده، باور حاصل کردند که به دام هالکت گرفتار شدند.
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درآید. هر دو طرف پرصبرانه منتظر ایستادند که اوّل کدام طرف یکم شده فعاالنه به نبرد می
ها روز تا روز بیشتر باوری را از کرد. این به وی الزم هم نبود. اما رومیپارتاکوس شتاب نمیاس

ها گالدیوتورها به چوب دیوار لَگیر رومی دادند که کارشان هیج برآر نخواهد کرد.دست می

داشتند و مصلحت میکردند، رومیان را مسخره میاندازی مینزدیک آمده، با فلخمان سنگ

ن جای گذاشته، پای پیاده، جان خود را یکه حاال هم وقت هست، تمام لوازمات خود را ا دادند

ها پنج دو روز از بین گذشت، از لَگیر رومی به دست گرفته، پس گردند و پی کارهایشان بروند.

اش نفر خود را به حضور اسپارتاکوس رساندند. آنها، هر کس از حال خود گپ زدند و همه

ت دارد که امشب پنهانی از لَگیر بر آید، وی به یکه سرلشکر آنفریدی آریست نمعلوم، گویا 

زند و به کند، آنها را تار و مار کرده، سپس با تمام نیرو شبیخون میگالدیوتورها هجوم می

ها فرار کردن خویش را برد . باعث از لَگیر رومیآن پناه می یرسیده درون قلعه« کاپوا»شهر 

ا در احاطه قرار دارد و وضعیت آنها یزنده ماندن معنی داده کردند. ارتش روم گوآنها به خاطر 

ها را گوش کرد و متشنج است. اسپارتاکوس، که از طرف آذر خبردار کرده شده بود، گریزه

دانستند. پیشوای گالدیوتورها آورده باشند، خود را سزاوار مکافات میآنها گویا خبر مهمی

الوه نمود که مکافات عبارت است از پنج تاالن طال به هر کدامشان از سکوت ورزید و سپس ع
ها یک قد پریدند. آنها گمان نداشتند که برای گالدیوتورها، حتّا این روم. گریزه یجانب سنا

 :ای فرمان کردتراکیه گونه جزئیات نیز معلوم است.

دی یاگر امشب آنفر .ندکنحاال شما درون خیمه باشید و پاسبانان شما را پاسبانی می -

شوید. از نزدیک رسیدن فرصت هالکت خود آریست عمل نکند، شما صبح به قتل رسانیده می

 ها دروغ خود را به گردن گرفتند. ترسیده، گریزه

 

سرلشکر روم دید که دیگر امکانیتی ندارد، قرار داد که به گالدیوتورها حمله ور شود. به وی 

رد. جنگ سخت برخاست. یبال رها دهد و تشبث را به دست خود گالزم بود که خود را از دم 

هیج کدام طرف برتری به دست آورده نتوانست، تا دمی که لژیون لژیونرهای روم از مرکز به 

گالدیوتورها از عقب  هجوم گذشتند. آنها در تهلکه افتاده، به هر سوی فرار کردن گرفتند.

ای به تاخیر نه داد که تعقیب کردن آنها را دقیقه ها در افتادند. اسپارتاکوس فرمانگریزه

 یدشمن امکان ندهند و آنها به یاری لشکر گریزه یاندازند، تا که به عملیات سربازان سواره

گالدیوتورها با هزل و شوخی از  خود رسیده نتوانند و به لژیون گالدیوتورها تیر نگشایند.

این جنگ هم وی بسا کارنمایی نشان داده بود. کردند، که در های مبانا قصه میکارنمایی

زد. وی جرئت جثه لژیونرها را همچون گوربچه سر دست برداشته به زمین میزنگی بزرگ
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کرده با مشتش به سر اسپ سرفرمانده آنفریدی آریست چنان زد که کم مانده بود آنها او را 

ن یف کرد و عالوه نمود که در ااسپارتاکوس مبانا را با چند سخن تعریف و توصی اسیر گیرند.

آذر تامین نمود. به شرفت او ما توانستیم رقیب را  ینبرد کامیابی ما را معلوماتِ از روم رسانده

 خود را تلقین نمایم. یفریب دهیم و به وی اصول مبارزه

 

وگوی خفیانه دعوت نوبتی سنای روم به خالصه آمدند که اسپارتاکوس را به گفت یدر جلسه

کرد. وی باید نام اصیل سروری می 1وگو را باید کنسول مارک تیرینتسی وارونایند. گفتنم

داشت و با پیشوای گالدیوتورها همچون یکی از اعضا قطاری سنای خویش را پنهان می

 ن باره هم اطالع داد.یاُستروشنی به اسپارتاکوس در ا نمود.وگو میگفت یامپراتور

 :را در لَگیر خود قبول نمود. کنسول خیلی متأثرانه گفت روم یاسپارتاکوس فرستاده

 سالم، اسپارتاکوس!  -

 :ایآرامانه جواب گرداند تراکیه

  !سالم -

سفیدش ای بود، قدش دراز، بقوّت و فربه. موی سپسالهسنا مرد تخمیناً پنجاه یفرستاده

یکدیگر چشم دوخته آرامی کوتاه قیچی زده شده بود، طرح رویش اشرافانه و پرمعنا.هر دو به 

روی  یدست اسپارتاکوس تشکر کرده، در چارپایه یسنا از اشاره یرا رعایه کردند. فرستاده

به روی گالدیوتور گذاشته شده بنشست. نمود لَگیر عظیم گالدیوتورها مهمان رومی را در 

ه اسپارتاکوس سربازِ ساخته، لَگیر را آموخته، سپس ب یرت گذاشت. وی با نظرِ پرتجربهیح

 روی آورده گفت: 

 !ای که گالدیوتور شویبه نام هراکلیس قسم، اسپارتاکوس، تو برای آن تولید نشده -

 :ای با لبخند پاسخ دادتراکیه

ها، به خود حقوق شما، رومی این شصت هزار غالمان، که در لَگیر ما هستند؟ یمثل همه -

نماید و حقوق طبیعی آدم را برای آزادی با نیروی  دادید که آدمان را به آزاد و بندیان تقسیم

 کنید.پُردَهشتی پایمال می

 :جواب گرداند ،کارانه سر جنباندبا اظهار تاسف ساخت ،سنا یفرستاده

زها را دیگرگون کرده هم نمییایم و ما وضع چآن را ما جاری نکرده .غالمان همیشه بودند -

خواهی که به غالمی خاتمه گذاری؟ دشمن آدم. تو می توانیم. اصالً طبیعت آدمی همین: آدم

 
 Marcus Terentius Varro Lucullusمارک تیرینتسی وارون: در انگلیسی  1
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عمل نپوشند، باور بنما! طبیعت انسان از ازل همین  یاسپارتاکوس، این گونه آرزوها جامه

 ماند!شه همین طور مییهمیشه جنابان هم بودند و غالمان هم. همین طور بود و هم ،است

 :اسپارتاکوس با حرارت گفت

بگذار حاال فقط در یک  .دهمگونه تقسیمات ننگین خاتمه می به هر حال، من به این -

 عبرت خواهد شد. یهای دیگر نمونهمملکت یمملکت باشد، ولی این برای همه

  :فرستاده لبخند کرد

شان که آدمان را به حالت ابتدایی خواهییتو م !های آدمان عالی همتاین آرزو و خیال -

ها گرسنگی بود. قبیله یتفاوت وجود نداشت، حکمران همه ها هیج گونهبازگردانی. آن زمان

ها را تغییر توانند، که طبیعت انسانتوانی، اسپارتاکوس. تنها خداها میتو این طور کرده نمی

 دهند.

زاده روم های اصیلرانیفرازی و تواضع تعظیم به جا آورده، به محاکمهای با گردنتراکیه

 نگریستند. هر دو دم فرو پرده، به چشمان یکدیگر می د.ناراضیگی خویش را بیان نمو

 صحبتش مراجعت کرد:دار نمود و به هماولین شده این خاموشی را اسپارتاکوس خلل

 ها آمدن خودت در چیست؟سبب به این طرف -

 سبب دو تا است. مرا کنسول وارون فرستاد که با تو مصلحت بکنم. -

دانست که به خود کنسول چه بگوید و کوشش این وی مینما تبسم کرد. اسپارتاکوس مزاح

 کند. کند و گاه این را فراموش میرومی مثل آن شد که آدم نام اصلی خود را پنهان می

 این یکم؟ -

 ای، پس گردان.را که در نبرد آخرین اسیر گرفته ییهابلی، این یکم. عالوه بر این ، تو رومی -

 دومش؟ -

 هایت التماس کرد:فرستاده دودله شد و ن

 !یکم را حل نمایم یبیا، اوّل مسئله-

 :اسپارتاکوس پاسخ داد -ام چهار هزار نفر سیار را به شما برگردانم، آماده -

تنها به عوض ده هزار شمشیر اسپانیایی، ده هزار سپر، ده هزار جوشن، صد هزار نیزه، که  -

 اند.سازان شما ساختهبهترین سالح

 :های او آتش گرفتدن گفتهفرستاده از شنی

 خواهی که برای دوام دادن جنگ تو را خود ما مسلح سازیم؟ گویی؟ میها میتو چه -

 اسپارتاکوس خندید.
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آیا من حق ندارم که از سنای روم یگان چیز طلب کنم؟ لژیونرهای شجاعتمند شما را به دو  -

ی نباشید، ما اسیران را به شما ارزش عوض نمایم؟ اگر به این طلب ما راضهای کمپول سالح

کنم و لژیونرهایی شما را به غالمی وگو میای گفتهای کیلیکیهگردانیم. من با راهزنبرنمی

 فروشیم، یک زمان خود شما نیز فروخته شده بودید.می

 :رمی قهر و غضب خود را به زور نگاه داشت یزادهاصیل

آنها را به غالم مبدل سازی؟ تو به چنین حماقت خواهی آنها شهروندان رومی اند. و تو می -

 توانی؟راه داده می

ئینان همیشه وجود داشتند. همین طور آخر، تو خود همین حاال گفتی، که غالمان و خواجه -

ن گونه آفرینِش از خداها وابسته است. پس، برای چه یماند و ابود و همیشه همین طور می

نم و تعداد آنها را به چهار هزار زیاد نکنم؟ از این در عالم چه غالمانم را افزون نگردا یشماره

 ابد؟یتغییر می

 و دوام داد: کردرم را روی راست مزاح می یاسپارتاکوس فرستاده

ن سالح باشند و به لَگیر در مدت یها باید بهتراین سالح ،خواهم تو را آگاه سازممن می -

 ماند.ت، میان ما و تو دیگر حاجت گپ نمیبیست روز برسند. بعد از گذشتن این مهل

رم دیرگاه به فکر فرو رفت. وی بیشتر در فکر آن بود که چه طور خود را به دست  ینماینده

 :گفت او با دلِ ناخواهم و گیرد

 :ای هم تمسخر کردباز تراکیه .دهممن در این باره به سنا گزارش می -

  !م بگواکنون تو به شرط دوم کنسول وارون را ه -

 های حربی را بس بکنی!کنیم که تو حرکتما پیشنهاد می -

 اسپارتاکوس در حیرت افتاد.

 حتّا این طور؟ و به کدام شرط؟ -

دارد. شما صاحب یک داری. وی هم تو را دوست میزاده والریا را دوست میتو اصیل -

 .دخترچه هم هستید

 :پیشوای گالدیوتورها تسفیده، آتشین شد

 های شخصی من چه کاری دارید؟ه مناسبتشما ب -

 رم قامت خود را زود راست گرفت. یفرستاده

کنیم، جنگ با شما جنگ با شاه میتریدات نیست. ما تنها غالمان را به خود تسلیم می -

ئینان خود مشت برداشتند. و برای همین هم هر گونه جزا دادن همانهایی را که به سر خواجه

های شخصی دخل داشت باشد هم. ن، حتّا چنان که تو گفتی، به مناسبتامکان دارد و اگر آ
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پُمپی به جنگ  1سنا از والریا خواهش خواهد کرد که زن تو شود و خود تو همچون کویستور

 های تو بخشیده خواهند شد.ضد اسپانیا خواهی رفت. تمام گناه

 ره کرد.رم دیرگاه نظا یپیشوای گالدیوتورها به روی سیرگوشت فرستاده

 دوستان من چه؟  -

گردند، ئینان خود باز میشود. غالمانت به نزد خواجهلشکر تو پراکنده کرده می -

 های پیشترشان.به مکتب هم گالدیوتورهایت

 اگر گالدیوتورها به گپ من گوش نکرده، از مبارزه دست نکشند چه؟ -

 :دوام داد رم با قطعیت نه، بلکه هر یک سخنش را چیده چیده یفرستاده

آید، که ارتش خود هیج مشکالت پیش نمی ،سرلشکر پرتجربه 2برین، آن گاه، به تو ،آن گاه -

 .را اداره بکنی

 :سنا را به زبان آورده یاسپارتاکوس دوام فکر نماینده

 شما آن را در همین جای تا آخر نیست کردنی هستید؟ همین طور نه؟  -

پیشوای گالدیوتورها چنان بدخشم گردید که  ع خم نمود.او آهسته با عالمت رضا سر به تواض

  :سرانجام گشت. اسپارتاکوس اظهار کرددر چشمان او قهر و غضب سایه افکند. رمی از این بی

وگو بسته است؟! شما با شورشگران به توسط شمشیر گفتما به چه امید می یآنی، امپراتور -

کار گرفتن  ،ب و نیرنگیاز پستی و فر ،خود یهکردن نتوانستید، اکنون از سالح دوست داشت

وجود ندارد، بلکه درون  من خواهید؟ شما مرا به خیانتی مایل کردنی هستید که در خونمی

 خود شما است.

 :رم خطاب کرد یفرستاده

 وگو داری؟ای که با که گفتی بربری! تو خیالم، فراموش کرده...هی.. ای -

ای که در کجا قرار داری و با فراموش کرده« ک تیرینسی وارونمار»رم  یاین ، تو نماینده-

خواهی که مرا به پست طینتی ای و میکنی؟! تو به این جا با نام مستعار آمدهوگو میکه گفت
بگذار در بهای حیات خود و سعادت خود باشد، اما من هرگز سالح از  !مایل سازی. از یاد نبر

 د خواهم بست.یال حکمداری شما، ملعونان، امگذارم و به زودست به زمین نمی

 :تهدیدآمیز به زبان آورد کنسول

 
)در انگلیسی: مالیه و دادگاه )ن.(  یمنصب معاون کنسول عائد به کارهادر روم قدیم صاحبور: کویست 1

quaestor) 
 مانند تو یبرین سرلشکر: سرلشکر به تو 2
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  .ات را از دست خواهی دادات و دختر یگانهتو زن دوست داشته -

 گردانم! اکنون برو!آورم، اما هیج گاه نام خود را به خائنی آلوده نمیبه اینش هم تاب می -

 ده، در آن پیچید.رمی از جا برخاست و دامن قبایش را افشان

آوری؟ تو خود را با های ما دیرگاه تاب میهای لژیونبندی که به هجومعقل! تو امید میبی -

 برآیی؟ناپذیرغالب میدهی که یگان روز بر رم مغلوبآن تسکین می

 :اسپارتاکوس سربلندانه گفت

به وطن خودمان و در  بار شما بیرون خواهیم رفتمن به این باور دارم! ما از مملکت فالکت -

خیزانیم. آنگاه کنیم و تمام مردمان عالم را به شورش ضد شما به پا میآنجا هم شورش می

ای، آفریقایی چه گونه تاب ها نفر آلمانی، گائولی، تراکیههای میلیونبینیم که شما به حملهمی

وایی شما یک روز نه آورید؟ بگذار این در زندگی من نباشد، ولی باور دارم، که به حکمرمی

ک روز زوال خواهد رسید. با آن شادم که به این ابتدا گذاشتم. زود یا دیر، ولی البته، شما را ی

خودخواهی خودتان و نژادپرستی خودتان خورده تمام خواهد کرد. هیج ممکن نیست که در 

 ی. تو را هوابلندجزا بمانیدرحمی، ظلم و ستم بکنید و باز بیها بیها و مملکتها خلقحق ده

رسد. برو، دور شو از و غرور کور گردانده است و کر هستی که آواز عقل و خرد به گوشت نمی

 نظرم!

 

با دعوت اسپارتاکوس سرداران دهه )دیکن( و گالدیوتورها دو دوان آمدند، آنهایی هم آمدند 

رم را تا  یمود که نمایندهای به آنها فررم را پیشتر راه بلدی کرده بودند. تراکیه یکه نماینده

خود پس  یپیشوای گالدیوتورها خودش تنها مانده، در نزد خیمه لَگیر گسیل بکنند. یدروازه

ها، رومی یوی درباره آور فرا گرفت.انگیز و دهشتنهایت غمو پیش قدم زد، او را فکرهایی بی

نمایند، یوجدانه ظاهر مبی شرفی وزنند و در اصل بیکه از شرف و وجدان هوابلندانه گپ می

والریا و پوستوالی خُردتَرک، که آنها را در این بازی افالسان و حکمداران چون تنگه یدرباره

 کرد. مَیده به کار بردنی هستند، فکر می ی

 

۵. 

واسطه با وگویی که بین اسپارتاکوس و کنسول مارک تیرینسی وارون به عمل آمد، بیگفت

پریتور منلی منسین خیلی در تشویش مانده  مند بود.نیزعالقه یح امپراتورناظر انبارهای سال

هزار تیر و کمان  یجُست و در یکی از انبارها پیدا نمود که آن جای دربارهبود. وی آذر را می

وگویی داشتند که همین حاال از استاخانه آورده بودند. پریتور به آذر آهسته گفت که گفت

آفتاب اَلّکَی زمین را نغزَکَک  تازه برآمدند. یاز انبار خارج شده، به هواآنها  گپ جدی دارد.

پریتور از نور آفتاب به زور  زد.نورسته رنگ کردگی برین یَلَقّاس می یتفسانده بود. سبزه
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چشم کُشاد و روی ترش کرده به اطراف نگریست، از افتش، از بودن کسی در گرد و اطراف 

 :کرد ناگهان سؤالو  خوف داشت

 و زودشکن شوند؟  1چه باید کرد که فوالد شمشیرها مورت -

آذر از این سؤال غیرچشمداشت حیران شد. تا به حال همه در فکر آن بودند که سالح را از 

 و گفت: وی به اندیشه رفت فوالد سخت ناشکن بسازند.

رون سرکه آهنگری بتفسانیده و بعد یکباره د یاگر شمشیرها تا سفید شدنش در کوره -

 شود. ولی این به که الزم شد؟ اندازید، مثل شیشه مورت می

 دوام داد:پریتور 

به همین اصول ده هزار شمشیر اسپانیایی و ده هزار نیزه سازاندن الزم این چه قدر وقت را  -

 تقاضا دارد؟

  :تر شدرانیآذر باز هم ح

 ولی چنین سالح را ساختن چه الزم؟ -

د. از تو نپرسند. ولی برای خودت دانستن الزم. اسپارتاکوس بر عوض به اینش کارت نباش -

چهار هزار اسیر افتادگان ما، رومیان، همین مقدار سالح طلب کرده است. وی این مقدار سالح 

صفت های پستبرد. الزم است که به وی شمشیر و نیزههای رم به کار میرا به مقابل لژیون

 گویی؟تغییر بمانند. تو به این چه میذار بیداده شود، اما سپر و جوشن بگ

آذر در میان آب و آتش ماند. وی باید با دستان خودش سالح قلبکی ساخته، گالدیوتورها را 

 پاسخ گفت:به مرگ محکوم بکند. اما به این امر مقابل برآمدن و یا راضی نشدن خطر داشت. 

  !در یک هفته ساختن ممکن -

 ا را معین کردن ممکن است؟هآیا قلبکی بودن سالح -

کنم، که در این مسئله اسپارتاکوس را فریب دادن دشوار است. وی مرد حربی بسیار فکر می -

شناسد. شمشیرهایی که در سرکه خوابانده میهم پرتجربه و پُردان است، سالح را خوب می
دادن هم از بین کارانه صیقل گیرند. حتّا آن رنگ را احتیاطیشوند، رنگ جگرتاب به خود م

 تواند. برده نمی

 :آه کشید منلی منسینیپریتور 

ما دیگر عالجی نداریم. آخر، غالمان  .ای پَیخَس نخواهد کردبندیمکه تراکیهامید به آن می -

 کو؟ ،سازیمعصیانگرها را بر ضد خودمان مسلح نمی

 
 پذیرمورت: سست. آسیب 1
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 بَرَد چه؟ یاگر اسپارتاکوس پ -

 :پریتور آتشین شد

دهی کنی! همان عمل را انجام میخواری مین سابق خود از حد زیاد غمتو در حق دوستا -

هایش را جدا کرده اسپانیا، اما نه بهترین یهای غنیمت گرفتهکنم. از سالحکه به تو امر می

طوری که گفتی آنها را از نو، چه طوری که گفتی، همان طور تهیه بساز. بعد از دو هفته 
ید به اسپارتاکوس برده داده شود، و گر نه وی اسیران را به راهسالح و دیگر وسایل جنگی با

 فروشد. ای به غالمی میزنهای کیلیکیه

 :اُستروشنی گویا از تحت دل به وحشت آمد

 نخاد که به این جرئت بکند؟  -

 :تور هوابلندانه ابراز داشتیپر

  .از دشمن همه چیز را چشم داشتن ممکن -

 رساند؟ برده می ها را به لَگیر کیسالح -

 شود.نهایت جدی است، این را به هر کس باور کردن نمیپیش از همه، خود من. کار بی -

های درختانی که فوروم را از هر آذر خاموش ماند. منلی منسین نیز لب فرو بست. در شاخه

کردند. دیگر همه جای آب زدگی یطرف احاطه کرده بودند، مرغکان چغور چغور خوانش م

 ن آرام و آرام. بری

 :آذر گفت

 زیاد الزم، ما آن را نداریم.  یبرای اجرای این کار سرکه .به من الزم است، که به بازار بروم -

 :پریتور فرمود

گویم که وقت ما کم است. هر قدر مبلغ، که بار دیگر به خودت می .زودتر برو و دیر نمان -

 کند.این کار الزم باشد، سنا جدا می یبرا
 

های مورد ضرورت مشغول ر خود همان روز به زیردستانش فرموده که با جدا کردن سالحآذ
های غنیمت ها را از زنگ سبزچه تاب تمام تازه کردند. از بین سالحشوند. سپر و جوشن

گر اُستروشنی همراه یزیاد ده هزاری شمشیر و نیزه را عالحده گذاشتند. صبح د یگرفته شده

بقوّت خرید به ارابه بار کرد، تا به  یرُم برفت. ده بوش ظرف پر از سرکه پنج غالم سوی بازار

مثل  انبار رسانند. سپس، با مقصد اطالع رسانی از روی وضع به عمل آمده بازار را دور زد.
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ماند. از داد و را می 1خیلی سیرآدم بود و بازار واویالن یهمیشه بازار کالن پایتخت امپراتور

آمد. قطارهای سودا از چنگ و حیوانات گوش کس به قامت می 2اس و بُواسبیداد آدمان، عرّ

بُرد، گلوی کس را به خارش آورده ، بسته بودند. چنگ و خاک چشم را می 3خاک شوشه

 جُستند.کرد. مردم در دست چیزهای فروشی و به آنها خریدار میخشک می

 و گفت:طر مشوّش شِکوه پیش آورد با خاو  سال به آذر نظر افکندهای کهنکدامی از رومی

  تر مشغولیتی نبوده است،دیده، برای آدم آزاد سخت 4چَکَنه یاز سودا -

 :جواب دادآذر 

ولی من کشورهایی را دیدم که دیگر خیل تصور  .کننددر رُم چنین حساب می !عجب نه -

 کنند.می

 :ادبانه پاسخ دادکمی بیو  در لفظ آذر تفافت احساس نموده

شود در رُم شهروند آزاد تنها با زراعت مشغول می !ین از آن خاطر که تو از کشور بیگانه ایا -

. کاسبی کار غالمان 5 اندهای سیرنفوذزند. اینها از مشغولیتو یا به سودای کالن دست می

 های روم سرباز بودن است. است. از این خوبترش در لژیون

 :آذر لبخند کرد

  .ایم، که برای شمشیر به دست گرفتن شتاب نکردهبینولی تو، من می -

 :مرد رُمی او را به تگ چشم رسا آزمود

 های زیاد داریم. ونیبرین وحشیان ما سرباز و لژ، برای رام کردن شما -

 :آذر با قهر و زهر گفت

آزمودن  .ای سالح به دست ببینمخواهم که تو را در میدان نبرد و یا در صحنهمن می -

 ست: تو در نبرد هم جسور و قطعی هستی، مثل آن که در سخن؟عجیب ا

های سخت خواست آذر را دشنام آبداری دهد، ولی از جثه و موشکرُمی بدقواق و تندخو می

او ترسیده و لرزیده، باور حاصل کرد، که او گالدیوتور است و با آدم وحشی برابر شدن 
 نخواست. بین ازدحام گم شده رفت.

 
گفته « بازار شام»یا همان شهر بابِل. در فارسی ایران برای بیان شلوغی بیشتر  Babylonواویالن: تلفظ روسی  11

 شود.می
 عرّاس و بُواس: سروصدای جانوران )عر + اس، بو + اس( 2
 شوشه: شیشه. شوشه بسته بود: آبی که در ناودان یخ زده و مانند شیشه شده بود. 3
 فروشیلخت: عمدهفروشی. در برابر سودای یکسودای چَکَنه: خرده 4
 ت سیرنفوذ: شغل آبرومندیمشغول 5
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سرخ تفسیده بود. وی در شهر گشته، اَلّکَی خیلی فت. وی از غایت آتشینی سَپآذر پیشتر ر

شان و دیگران را وحشی مناسبت کردن 1رانهیعادت کرده بود، ولی به هوابلندی نظرناگ

بازی ارتاریکس عادتاً در میدان بین بازار قرار داشت. شعبده کرد.شان هیج عادت نمیشمردن

اش بازی را به آخر قاه خندان احاطه کرده بودند. سگ و میمونچهآدمان قاه  یوی را توده

کرد. میمونچه اگر مییرسانده بودند. سگ در دهان کاله صاحبش گرد گشته صدقه جمع م

خُرد اندازد، او را از دامنش محکم داشته،  یدید که یگان کس غلط کرده، به درون کاله تنگه

ارتاریکس اُستروشنی را  زد، که خسیسی نکند.و میداد و با کف دستانش به جیب اتکان می

هایش اش را زود غون داشت، با حیوانچهبه نمایش گذاشته یدیده سراسیمه شد. چیز و چاره

ای جای اشغال نمود و خوراک فرمایش دور بازار راه پیش گرفت. در میز میخانه یبه گوشه

 پیدا شد. بداد. دیری نگذشته ، گویا تصادفاً، در پهلویش آذر

 :به زور آواز بر آورد ارتاریکس

  !پلنگ سیاهت سالمبسیار شه یبه تو از اسپارتاکوس و آشنا -

 آذر سر جنباند. 

 کند.مبانا نغز نبرد می -

آفریند. برای او نبرد با رومیان خود همان صحنه برین. زنگی باید تماشابینان وی معجزه می -

 نیرو و ناترسی خود.  را در هر جای به هیجان آورده ، با

  :هر دو تبسم کردند. ناظر انبارها روی میز خم شده گفت

 اسپارتاکوس آن را نگیرد. .آورندر گالدیوتورها سالح مییبعد از ده روز به لَگ -

 

ه تمام نآنها از همدیگر چون بیگانه و ناشناس دور شدند، گویا که واخوری آنها در میخا

د کرده بود. اُستروشنی هنگام یدر بابت قطعی نهان داشتن سّر تاکپریتور آذر را  تصادفی بود.

دانستند. آنها فکر رفتن به بازار پنج غالم سامنیتی را با خود برده بود، که زبان التینی نمی

آهنگری در می یانگِشت درون کوره کردند.یونانی بیان می یخود را به زور در زبان شکسته

 یک، به آب سرکهیها را درون چلدشَوی تفسیده و نوگ نیزهگرفت. شمشیرهای تا حد سفی

تاب کبودچه یخیست و همان جا پغه پغه پردهانداختند. بخارش تا شفت باال میمی 2اَرلَش

های خوب را نابود کردن خوب نبود. کرد. سالحآذر از طبع دل کار نمی کرد.حاصل می

دهد. این کار برای هنرمند خوب سزاوار نبود و او داد که این کار را دوام طبیعت او امکان نمی

 
 خودخواهی و دیگران را به نظر نیاوردن.  نظربلندی هواناگیرانه: 1
 اَرلَش: آمیزش یافته 2
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ها را به دار خواباندن شمشیر و نیزهتفساندن و در آب سرکه کرد.این کار را ناعالج اجرا می

تافتند و حتّا جُرم میها بیآخر رسانده، آنها را با دقت چرخ داشت، صیقل دادند. سالح

پریتور منلی منسین  دارند. یه آنها چه نقصانتوانست، کچشمان نهایت تیزبین فرق کرده نمی

غُرغُر کرده  و هایی که برای فرستادن آماده کرده بودند، دیر و ناباورانه نگریستبه سالح

 :پرسید

 ما تهیه کردی؟  یاش را طور گفتهتو همه -

اُستروشنی به جای جواب شمشیری را که برای آزمایش تهیه کرده بود، برداشت و آهسته 

  شمشیر پاره پاره شده ریخت. پریتور قناعت حاصل نمود. یندان بزد. دَم درخشندهروی س
 

ها را از کاروان عظیم فرو آوردند، شادی خود را نهان در لَگیر گالدیوتورها آنهایی که سالح

تافتند. این معنای آن را داشت که نو میهای آورده شده یکسر نَپّهتوانستند. سالحداشته نمی

ون را با آن تامین کردن ممکن است و صف ارتش غالمان و بینوایان عصیانگر افزونتر یلژ باز دو

نگریست و ها میرسید. وی به رفت قبول سالحپیشوای گالدیوتورها به نظر آرام می گردد.می

دید. لغژید، گویا نمیای را که در چشمان پریتور منلی منسین میخرسندی ساخته

ها را، عالحده عالحده بگذارند. ر و نیزهید که جوشن و سپرها و شمشاسپارتاکوس فرمان دا
 :پریتور ناباورانه پرسید

 اینش باز برای چه؟  -

 :اسپارتاکوس زهرخند کرد

 .تر شودها کار آسانبرای آن که برای از نو بار کردن سالح -

 :منلی منسین پرسید

چنین سالح را تو  ی راضی نیستی؟جناب اسپانیایهای ساخت عالیبه تو چه شد از سالح -

 خود درخواست کرده بودی.

 :ای بدقهر شدتراکیه

نه این شیشه - -های بهترین را طلب کرده بودم، من سالح« وارون»وگو با کنسول در گفت -

 ای!ها را که تو برای ما آوردهپاره

 :تور هوابلندانه سر برداشتیپر

 کار سازی؟!وجدانه گنهخواهی رم را در بیتو میخواهی، بربر؟ تو با این چه گفتن می -

ای، همان نوع هایی که برای ما آوردهکار سازم. سالحخواهم که رم را با این گنهنه، نمی -
 ایم. نابکارند، مثل لژیونرهایی که ما اسیرشان گرفته
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را به همدیگر  ز آنهایشمشیرها دو تااش را برداشت و دَم ت یاین را گفته اسپارتاکوس از توده

 بزد.

 شمشیرها پاره پاره شده، به زمین ریختند.

 :اسپارتاکوس با پیسخند گفت

 کنی؟ ها را سالح بهترین حساب میتو همین -

 :با آواز خِرّی اعتراض کردو  منلی منسین گویا چیزی گلوگیرش کرده باشد، سرخ شد

 .صفت به دستت آمده استتصادفاً دو شمشیر بی -

 او را با قطعیت شنید.  یگفتهاسپارتاکوس 

 سنجیم.ات راست باشد؟ بیا باز میمن به تو باور دارم مَرد رُمی. شاید گفته -

 :پیشوای گالدیوتورها باز یک شمشیر را به دست گرفت و آن را به دست پریتور بداد

تمام اهل کنم. اگر شمشیر تو بشکند، من تو را با تو را به نبرد، در خود همین جا، دعوت می -

کنم و تو را با احترام تا خود دروازهزنیم. اگر نه، پس این همه سالح را قبول میرکابت سر می

  نمایم.رم گسیل می ی

 و گفت: رُم سر خم نمود. آتشین شد اسپارتاکوس یزادههیج جای اعتراض نبود، اصیل

شمشیر بد فرق کردن که شمشیر خوب را از  یو نخاد تو فکر کرد من تمام عمر در نبردم -

های خود را مند و با آنها لژیونهایت را با خود بگیر، رومی شرفاین سالح یتوانم؟ همهنمی

خورم که سربازان شما به بیشتر از این مسلح بساز! به نام خداهای عالی اولیمپ قسم می

دهم. ز مهلت میان باز ده رویسالح ارزش ندارند. به من گوش ده، پریتور، باز یک بار. به شما

های عالی درجه، نه این لش و لوش، به دست نگیرم، اسیران را به اگر در این ده روز سالح

ها را در دو طرف راه آلپ با جسدها کشانم و صلیبفروشم، بلکه آنها را صلیب میغالمی نمی

 کشانم.صف می

 چشمان منلی منسین کالن کشاده شدند.

آور گرفتار زادگان روم را به چنین مرگ نفرتدان و اشرافخواهی بگویی که شهرونیتو م -

 کنی؟سازی؟ آیا تو به این جرئت میمی

شرفانه پاسخ دهم. شما رومیان سربازان مرا، وقتی که به دست شرفی، من نیز باید بیبه بی -

بعد من نیز با شما کنید. منکشید! شما آنها را آدم حساب نمیدرآرید، صلیب میخود می

 همین طور رفتار خواهم کرد. دیر نمان. همگی ده روز وقت در اختیار داری.

 

لَگیر روان  یها بار کرده، طرف دروازههای قلبکی را در چهارچرخهها شمشیر و نیزهرومی

شدند. آنها لَگیر را زیر خنده و مزاح و سر و صداهای گالدیوتورها ترک کردند. منلی منسین 

لبش  یکوفت. در دو گوشهکرد، پایش را بر زمین مید. وی فریاد میوار به غضب آمدیوانه
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زد، آنها پاره پاره شده هر سوی بست. وی با قهر شمشیرها را به سر سندان می 2زغامه 1کفک

 آمد.کرد، به حاال پریتور رحمش میآذر به این همه از پهلو نظاره می پریدند.می

ای این تراکیه ؟چه گونه احساس کرد ...بزد و وی چه خیل فهمید با شمشیر سندان را -

کنی که وی از خشت پخته باشد. من در لعنتی! باز یک شمشیر میده میده شد، خیال می

 شرفی گرفتار نشده بودم!عمر خود هرگز به چنین بی

آهسته  ،زده باشدکه گویا خود به خود گپ می ،، آذر -جنگاور بزرگ است!  -اسپارتاکوس  -

 :آوردبه زبان 

 ،برای وی یک نگاه کافی است که سالح خوب را از بدش فرق بکند. شما را آگاه کرده بودم -

 کو؟!

هایش سالحمنلی منسین باز دیرگاه در دوکان آهنگری پس و پیش گردش کرد، با نوگ پای

انداخت. نهایت خود را به دست گرفت و با قاش و یهای بیکاره را زده از سر راهش دور م

 گرفته فرمان داد:قواق 

بهترین اسپانیایی را جدا بنما و آنها را برای فرستادن آماده بساز.  یده هزاری شمشیر و نیزه -

 این است قرار سنا.

زاده را اُستروشنی اشراف های انگِشت سوزانِ کوره تُف کرد و بیرون شد.وی از قهر، سرِ لَخچه

 آمیز گسیل کرد.های بردوام مزاحبا نگاه

 

۶. 

ساز هرگز پیش از این در حال نارضا از خود عمر به سر نبرده بود. از یک جهت اُستای سالح

اندازهای سنا اطالع داده تواند ماند، تا که به اسپارتاکوس از چشموی باید همه وقت در رُم می

عصیانگران مساعدت نماید. از دیگر جهت بود و باش در پایتخت  ین به غلبهیو با خود هم

داد، زیرا وی به تمام از لحاظ روحانیت نامحدود گردیده او را از حد زیاد تضییق می یاتورامپر

داد، تا که باز هم بود. کسی نداشت که راز دل گوید، باید همیشه هوشیاری را از دست نمی

حقیقت تالش می یای و دوستانش برای طنطنهکار بزرگی که تراکیه یگرفتار نشود. اجرا

شَوی جسمانی مقایسه نشونده شَوی روحی با خستهخسه د زیاد به او وابسته بود.کردند، از ح

است. اگر خستگی جسمانی را با اندک استراحت یا خواب به راحت رفع کردن امکان داشته 

 
 کفک: کف کوچک.  1
 زَغامه: دَلَمه. بسته.  2
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دیگرگون کرده شود. آنی اینش را آذر  یکند که طرز زندگباشد، خستگی روحی تقاضا می

بزن سالح ترک بکند و باز واست که رُم را با آن انبارهای دلخخواست. وی بسیار میهیج نمی

اش عادی و فهما است. انیق است، در آغوش لَگیر گالدیوتورها قرار گیرد، که در آن جای همه

که دوستت کیست و دشمنت کیست و امکان دارد که به دست سالحی بگیری و تمام قهر و 

ئینان و غالمان تقسیم ند و آدمان را به خواجهغضبت را سر آنهایی بریزی که حکمران جهان ا
آمد طوری عمل نماید که او کنند. اما در این باره تنها آرزو کردنش ممکن، به او الزم میمی

را به عهده گرفته، نسبت به  یناظر انبارهای سالح امپراتور یخوشبخت است و وظیفه

 یداری نماید، که در سر قدرت امپراتوروتورها نفرت دارد و بسیار دیگر روسیاهان را طرفیگالد

 بزرگ قرار دارند.
 

کرد. وی او رفت که آنجا لوتاتسیا رهبری میای میگانه خوشحالی آن بود به میخانهیبرای آذر 

گرفت، گویا سالیان دراز همدیگر را یوار، همچون شوهرش، استقبال مرا با مهربانی و طنطنه

کار برگشته به خانه در آمده است. همان جای، در نزدِ ندیده باشند و همین حاال از جای 

اُستروشنی دلش را آرام می 2برآکننده-مردمِ درآ 1آتشدانِ النگه گرفته، بین غریو و توپَلنگِ

داد. حیله و نیرنگ و گولکرد، جدیّت و خردمندی را از دست نمیبخشید و خود را اداره می
نمود که یات خود قرار گرفته، اکنون انیق درک میدوم ح یکرد. حاال وی در نیمهزنی نمی

پرسید که کی او هر بار لوتاتسیا از وی می زن باوفا و مهربان برای مرد چه قدر ضرورت دارد.

آید )نه برای یک دو ساعت وقت گذرانی(، او در جواب او می یتماماً همچون شوهر به خانه

کرد. به طرف اُستروشنی همچونین نمیکشید و هیج چیز را پیشکی وعده کتف در هم می

ر یداد که مبانا هنوز هم در لَگافکند، وی به او پاسخ میآمیز میحبشی زن ازور نظر سؤال

اسپارتاکوس است، خوب جنگاوری است، صحت و سالمت است، ولی تقدیر در آینده با او چه

گذشتند و پس دیگری می روزها یکی از دانند.کند، تنها خداهای پرقدرت و توانا میها می

خود را به  یکردند. ناعَیان تابستان سستی کرده، جازندگی را به تار و پود مبدل می یکالبه

گردید. عملیات حربی نمود، که آن طرفش زمستان تا رفت نزدیک میتیر ماه خالی می

را در کشید که زمستان شد. ارتش اسپارتاکوس لَگیر را مستحکم کرده میتدریجاً کم می

کرد که پیشوای گالدیوتورها دائم یک گپ را اعتراف می خطر و خوب گذرانند.شرائط بی

نهایت پرزور و آن را های نبرد یکسان نخواهد بود. روم دولتی است بیدانیکامیاب شدن در م

 
 نظمیتوپَلنگ: شلوغی. سردرگمی. بی 1
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های داخلی از درون نیست کردن امکان ندارد. یکسان و به تمام حاصل کردن آتش با جنگ

ای باز آدم فرستاده به آذر گردد که از هر طرف گلخن افروزی. تراکیهیسر میهمان وقت م

تعیین کرد که از نو با کاتیلینا گفت و گذار نماید و به آن موفق گردد که او بر ضد اعیان و 

های زاده در نزدیکیآذر با آن اصیل اشراف رم به مبارزه برخیزد، تنها با شرط و شرائط دیگر.

باغ لوکول مالقات کرد. تیر ماه درختان را پیراهن طالئی پوشانده بود. آرام نفس  1نیراه فالم

های خزان زیر پا صدای مغشوش میگرفتند آدمان، ولی هوا اندکی تندی داشت. برگمی

معلوم بود که  فروآمدند.چه شده زیر راه میها پولکدادند، نورهایی آفتاب از بین شاخ و برگ

 دارد، آژنگ جبینش را فرا گرفته، چشمانش سرخچه تاب گردیده بودند.کاتیلینا سخت هراس 

 :آذر بدون شف شف به گپ شروع کرد

رساند و از خدایان خواهان است که تو را در پناه خود نگه دارند اسپارتاکوس به تو سالم می - 

 باشی! 2و همیشه در نشاء و نما

 :زاده گفتاصیل

 چه گفتی داری؟ !گپ زن .به وی هم سالم من برسد -

وی به تو، کاتیلینای با شرف، پیشنهاد کرده است که شورش گالدیوتورها را رهبری بکنی،  -

گری کرده توانستن آنها به لژیونرهایی روم باور نکردی. وقت نشان ولی تو به قابلیت ایستاده

قدرت دارند که داد که گالدیوتورها نه تنها قابلیت به آنها مقابلیّت نشان دادن دارند، بلکه 

 را تار و مار هم بکنند. یفرماندهان امپراتور

 :زاده اعتراف کرداصیل -

 !این درست -

 های اُستروشنی با دقت گوش داده.به گفته

زادگان روم تو همان وقت گفته بودی که ادای خدمت غالمان و گالدیوتورها کار اصیل -

ای تن دهد ه به استعداد حربی تراکیهنیست. حاال وضعیت دیگر شده است. روم مجبور است ک
نابکاران و دزدان، بلکه اردوی پرقوتی هستند  یو گالدیوتورهایی عصیانگر برای سنا نه دسته

 توانند.دار کردن میکه بزرگ دولت روم را خلل

 
« آریمینوم»ه شهر رُم را به شهر های مهم امپراتوری روم ک( از جادهVia Flaminiaراه فالمین: )در التین:  1
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توانست گپ آورد و نمیداد، حرفی به زبان نمیکاتیلینا به سخنان اُستروشنی آرامانه گوش می

 آذر دوام داد: رد نماید.او را 

ها نه تنها به سر بر داشتن غالمان و گالدیوتورها آورده رسانید. نارضایی از ترتیبات رومی -

هایی که آنها را زمین و پلیبیدار، بینوایان بیونرهایی سابقهیعصیان بر داشتن حاال لژ یدرباره

رانند. اسپارتاکوس باز پیشنهاد حسابند، نیز مالحظه میبضاعت میئینانشان چنین بیخواجه
عزتمند با عصیانگران پیوندد و به آنها سروری نماید، پیشوای خلق  یزادهنماید، که اصیلمی

های آلپ آب شده فرو آمدن برفهای کوهدن نفس گرمی و از قلهیشود. بهاران، برابر فرا رس

خیزانند. در را به پا می 1هجاییگردند و مردم تَشان برمیها، غالمان و گالدیوتورها به وطن

خیزد و اگر تو رهبری را به دست بگیری، شاید دولتداری داخل کشور شورش خلقی برمی

خیزد، تو سنای خیانتکار را چپه میآید. ارتش به مقابل خلق خود نمیدیگری به وجود می

 پیشنهاد بکند. یتواند تو را به امپراتورسازی و ارتش می

 

ای او چیز عملی شونده یهاد اسپارتاکوس را خوب فکر کرد. در واقع، در برنامهکاتیلینا پیشن

در  یامپراتور یسنا محض در همین خصوص گپ رفته بود. رهبر ینیست. در جلسه

های خود قید کرد که در مبارزه ضد گالدیوتورها دیگرگونی قطعی به عمل آمده سخنرانی

های عصیانگران را طرفداری نماید، تمام توده یراتوراست. همین که یکی از آدمان عزتمند امپ

اصیل افت.یدولتداران امروزی انجام نخواهد  یخیزند، آن گاه مبارزه به فایدهمردم به پا می

 زاده صبرکرد تا آذر فکرش را گفته به آخر رساند. ثانی خودش به گپ در آمد: 

همتا است، که او نه تنها سرفرمانده بیها اسپارتاکوس نشان داد رانیبا این گونه مالحظه -

کند که خدایان به این آدم بلکه این چنین سیاستمدار پخته هم بوده است. حتّا عقل باور نمی

ای اند. ولی تراکیها آمده است، این گونه قابلیت فوق العاده عطا کردهیکه در مملکت خُرد به دن

که پس از مغلوب گرداندن شورش  در این پیشنهاد خود کمی دیر کرد. سنا نیت دارد

گالدیوتورها به گائول لژیون فرستد که آن هنوز تا به آخر به رم سر نه فرو آورده است، سنا 

 یت پیشوای آنجایی ویرسینگ را برطرف کرده، گائول را به صفت مستملکهیخواهد مقابلمی

این برای شهروند روم  همراه سازد. این جنگ به گردن من گذاشته شده است. ینو به امپراتور

را به دست آری. من مجبورم به  2دهد که عنوان تریومفاتورشرف بزرگ است و امکانیت می

 
 تَهجایی: بومی 1
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دهم که تا فصل گرما منتظر نشده، از خود اسپارتاکوس بار دیگر بگویم که نه. و مصلحت می

ران در حاضر عالجی پیدا کرده، گالدیوتورها از مملکت برآورده شوند. اگر بهاران عصیانگ

های گی شود که لژیونگری کرده توانند، در آن صورت سنا مجبور میهای نو ایستادهجنگ

 تواند.ماریو و گنیو پُمپی را روانه سازد که اسپارتاکوس به نیروی آنها تاب آوردن نمی
 

کاتیلینا پس گشت و دیگر یک سخن هم به زبان نه آورده، طرف برآمدگاه رفت و باغ را ترک 

رد کردن پیشنهاد اسپارتاکوس، او نه تنها تقدیر پیشوای گالدیوتورها، بلکه  یبه واسطهکرد. 

زاده اصیل های وی تصوراتی نداشت، حل کردنی شد.گفته یتقدیر خود آذر را هم، که درباره

ها، که سراسر پیکرهها بنشست و به نیمدیرگاه در هوای تیره ماه باغ سیر کرد، روی خرک

کرد. او را حسیّات تنهایی و ناتوانی خودش عذاب میر ساخته شده بودند، نظر میپیراهه قطا

کارهایی بزرگ شروع شده بودند، اما وی تنها نقش تماشابین اطراف را می یداد. در امپراتور

در این مدت اسپارتاکوس مانده نشده، دو لژیون نو را در لَگیر خود هنر جنگی آموخت.  بازید.

ر بود، ارتش وی از ارتش رم هیج ماندنی نداشت. در مدت دو ماه گذشته در شان بسیاسالح

آخرهای  بین رومیان و گالدیوتورها یگان بار زد و خورد خُردترینی هم به وقوع نه آمده بود.
مسکن گرفت. جایش بد نبود، بر ضم  1های گنَتیتیره ماه اسپارتاکوس با لَگیر خود در قریبی

ه، آن را از هر جهت به طور خود مستحکم کرد، در اطرافش چُقوریاین، خودش سروری نمود

های ژرف کَند. همین طور، پیشوای گالدیوتورها تصمیمی گرفت که زمستان را در همین 

های سیرغذا و فراوانی چاروا، لشکر او را با را زمین سیرحاصل، چراگاهیوالیت گذرانند. ز

همتا تاکتیک و بی یای دانندهر چند تراکیهه توانستند.خوراک فراوان تامین کرده می

پیشه هم بود، به خصوص اگر سخن استراتژی حربی بود، با وجود این، کس زود باور و سخاوت

دانست و به همفکرهای خود نه با رفت. دوست را وی از همه واال میدوستانش می یدرباره

غرض میودش آدمان سخاوتمند و بیکرد، آنها را نیز مثل خانگارانه نظر میدقت، بلکه سهل

ها مصلحت کرده بود. از هر ملیّت تشکیل دادن لژیون یدر وقتش او به آذر درباره پنداشت.

کرد که این کار ابراز داشت، به خود تصور می یولی اُستروشنی به درستی چنین قرارداد ناباور

بود. اینامایای آلمانی،  شود و حق بر جانب اودر بین فرماندهان عاقبت باعث رقابت می

 2ایلیریایی ای، گرانیکِتراکیه یِالتینی، آرتاکه یونانی، روتیلیِ گائولی، فیسالونیایِ کریکسوسِ
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بخش تر شوند و از آدمان اطمینانخواستند که به اسپارتاکوس نزدیکو دیگران هر کدامی می

ز و نهایت، به دشمنی نهانی و دوستان نزدیک او باشند. این، بر عکس، به حریفی دور و درا

در وقت تشکیل لژیون گمان  1هاهر کدامی از لگیت خود پیشوای گالدیوتورها مبدل شدند.

شد. این ور میدهد و از او کینهکرد که اسپارتاکوس به او نسبت به دیگران کم اهمیت می

هر  شان را باداشتنها گردید و آنها برتری از دیگران مساعدی برای نزاع یگونه مخالفت زمینه
کالن در عمارت مستحکمی گردید  )شکاف( شدند، که این نخستین راغِبهانه تاکید کردنی می

 ای برای ساختنش چه قدر زور و توان خود را به خرج داده بود.که تراکیه

 

کرد. والریا نیز به داشت، او را مثل خدا پرستش میوار دوست میاسپارتاکوس والریا را دیوانه

قهرمان  ینمود، او را به درجهدار مییاندازه داشت، بهترین احساسات را در او باو احترام بی

 غرضانه، مردانه بود، وی در عشق هم وفادار و پایدار بود.کرد، که همه بییونان قدیم تصور می
که  های جدی،پای فاحشه به اسپارتاکوس محبت مانده، مثل زن، زن سبک2زن اِوتیبیداونانیی

قد زیبا و مویش طال خواهند، عمل نمود. اوتیبیدا میانمردک را به خود مطیع گرداندن می

رنگ چندین عاشق را دیده بود و او وقتی که دل اسپارتاکوس را به دست آوردنی شد، با 

داشت و خیالش، که از او بهتر زنی رو به رو آمد. اسپارتاکوس والریا را بسیار دوست می 3هیردّ

اش باال گرفت. ای بدبینی پیدا کرده، حس خودخواهیالم نیست. اوتیبیدا نسبت به تراکیهدر ع

 یحتّا از اسپارتاکوس قصاص ستاندنی شده بود. و در برابر آذر، که به داهی گالدیوتورها درباره

های نقشه یرساند، در عین حال اِوتیبیدا هم به سنا دربارههای سنا از رُم خبر میانگیزه

ای، تعداد لشکرش و دیگر سر و اسرار نهان عصیانگران خبر رساند. یک وضعیت هالکتراکیهت

 یاش خیلی خوب معلومات گرفته بود و دربارههمه یبار به وجود آمد: اسپارتاکوس درباره

لشکرکشیی نوبتی بر ضدش هم. همین گونه خوب و روشن تصورات پیدا کرده بودند راهبران 

اِوتیبیدا این چنین توانست  پیشوای گالدیوتورها هم. یبعدهوص حرکت مندر خص یامپراتور

اینامایای آلمانی را هم به دست آرَد. در او نهانی چنین  ،ترین آدم اسپارتاکوسکه دل نزدیک

خواهد که پنهانی دارد و می یای با سنای رُم عالقهعقیده را تلقین نمود که گویا تراکیه
را تسلیم کناند و با همین جان خود را خالص سازد. اینامایای به قریبی به بهاران گالدیوتورها 
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دلم اجرا میهایش را سرمباخته نسبت به اسپارتاکوس شبهه پیدا کرد، فرماندل« اِوتیبیدا»

 برآمد. های او مقابل میکرد و گاه به گفته
 

شنیده، در حیرت ماند که آنها  های سناتورها رایآذر این دفعه هم از اتاق دور انبارها سخنران

دانند و او پی برد که کدامی از نزدیکهای گالدیوتورها قریب همه چیز را میعاید به نقشه

ترین دوستان اسپارتاکوس سرهای او را آشکار ساخته است. وی به زودی در این بابت به 
نست، که او که باشد. ای حتّا تخمین هم کردن نتواتراکیه یپیشوای گالدیوتورها خبر داد، ول

ها پیدا شده و ماند، در درون آنها کرمهای سخت و سالم را میارتش اسپارتاکوس میوه

از روی مصلحت کاتیلینا عمل کرده اسپارتاکوس  گرفت.ها تا رفت سرعت میپوسیدن آن میوه

ین عمل را تا روم را با تمام لشکرش ترک نماید و ا یجُست، تا که وی امپراتورمی یهای قُلَراه

وگو کرد و آنها وعده دادند که ای گفتهای کیلیکیهفرارسی تابستان انجام بدهد. وی با راهزن

اسپارتاکوس به آنها پول کنند.هایشان از سرحدهای ایتالیا بیرون میعصیانگران را با کشتی

اد که به گریزاندن ها خبر دشنیده، به راهزن« بیدایاوت»های کالن داد. ولی سنا این خبر را از 

ای را فریب کنند. آنها ترسیده تراکیهشان را نیست میگالدیوتورها دست نزنند، و گر نه همه

به همین طریق، اسپارتاکوس مجبور شد که در والیت  کردند و در جای وعدگی حاضر نشدند.

ود را تاکتیک و استراتژی عملیات خ یروم بماند و اکنون نه وی به سنا، بلکه سنا به و

تمام امید ارتش شورشگران را سروری کردن سیرگی کاتیلینا از بین رفت و  بارکردنی شد.

بعد او باید تنها به نیروی خود تکیه بکند. زمستان ناعَیان گذشت و من که اسپارتاکوس فهمید

ون، که هر کدام پنج هزار یبا سرشَوی نخست روزهای گرم، پیشوای گالدیوتورها با دوازده لژ
داشت، به طرف سامنیا حرکت کرد. زمین وسیع این والیت به او امکان داد که لشکر را  کس

در این  دارها را گرفته گذراند.خوف و خطر، پیاده، سواره و فلخمانبه حضور تقسیم کرده، بی

ها جای خود مابین، طبع اعضای سنا طور غیرچشمداشت دیگرگون شده بود. هوابلندی رومی

 شد.زیاد می یامیدی داده بود، خطر از بین رفتن امپراتور را به یأس و نا

 

٧. 

زدند. آذر، التینی گپ می یکردند، به زبان شکستهسخنرانی می یسناتورهایی، که در جلسه

یاش را مهای حکمداران نه همهکه زبان عادی خلق را کم کم آموخته بود، از سخنرانی

دادند، که خود مالحظه کرده، به خالصه او امکان میفهمید. ولی عقل رسا و حسیّات بلند به 

سنا را عائد به غالمان  یبعدهبرسد. همین طریق، وی قریب، که تمام خط حرکت من

های سنا به خالصه آمد که یک سرلشکر قادر نیست که تمام مسئله عصیانکار فهمیده گرفت.
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این هر دفعه عملیات جنگی به ع شونده را به خود تصور نماید و بنا بر یعصیان تا رفت وس

گیرد. الزم است، که بر ضد عصیانگران دو سرلشکر فایده انجام میمقابل اسپارتاکوس بی

سَفربَر کرده شود، تا که هر کدام آنها عالحده نبرد بکنند و در عین زمان عملیات خود را با 

تعیین گردید که  1ونها کنسول لینتول کلودیکی از ارتشیسرفرمانده  همدیگر موافق سازند.

رسان به اختیار کنسول گیلی در اختیارش سی هزار سرباز داشت. سه لژیون و عسکران یاری
ای را طور انبر از دو طرف گذاشته شدند. هر دو کنسول گفتند، که لشکر تراکیه 2پوبلیکوال

بندند و را می شانرانند و در آن تنگنا راه خالصیکنند، آنها را از وادی به دره میاحاطه می

 های نو سنا اطالع داد.آذر به زودی به اسپارتاکوس عاید به نیت کنند.نیست و نابود می

اسپارتاکوس تصمیم گرفت که رسیدن لشکر روم را منتظر نشده، خود به پیشواز آنها حرکت 

کند. لشکر اسپارتاکوس به مقابل لشکر روم حرکت کرد. اسپارتاکوس به خوبی تصور میمی

این دفعه هم بالی جان آنها خواهد شد. هر کدام  یرد که هوابلندی سرلشکرهای امپراتورک

در رم باشد، به لشکرکش  کردند.نشان دادنی شده، عالحده عمل می یآنها خود تشبّث شخص

وار ضد این دو کنسول سخت امید بسته بودند و باور داشتند که اکنون به جنگ شرمنده

اسپارتاکوس موقع خوبی را اشغال نمود و لَگیرش را هر جانبه  شود.میعصیانگران خاتمه داده 

 مستحکم نمود.
 

ای این دفعه یک اش مثل پیشتره خوب بود. ولی تراکیهاز نگاه اوّل در ارتش گالدیوتورها همه

زن آورد . اینامایای آلمانی، که یونانیرا احساس کرد و این او را به تشویش می 3نوع ناتِفاقی

کرد، ر وی مانده بود. به اسپارتاکوس دغلی مییداشت، پُرّه به تاثرا دوست می« تیبیدااو»

گفت، که های مشورتی دغالنه فریاد زده میکرد و در جلسههای او را اجرا نمیفرمان

بعد با این اسپارتاکوس گویا به خود موقع دیکتاتوری بدتر از سوال را اختیار کرده است و من

توانست وضعیت را معتدل کرد، ولی باز پیشوای گالدیوتورها تا می امکان ندارد. مُراسا کردن

نمود که یگانگی و متحدی پیشتره در صف لشکر بر هم خورده است و هر لحظه از حس می
اسپارتاکوس دل  ای را انتظار شدن ممکن.خود از پشت سر ضربه یهمان همفکران دیروزه

کرد، اما هیج سر فهم نمیزاع با اینامایا به عمل آمده فکر میهای نسبب یخون کرده، درباره

ای حتّا موجود بودن کدام یک جاسوس در لَگیرش به او خبر داد. اما تراکیه یرفت. آذر درباره

اوتیبیدا مناسبت خود را با آلمانی  نماید.بر هم نشد، که او کیست و چه گونه عمل میگمان

 
 (Ganeus Cornelius Lentulus Clodianusلینتول کلودیون )در انگلیسی:  1
 (Lucius Gellius Publicolaگیلی پوبلیکوال )در انگلیسی:  2
 ناتفاق: نداشتن اِتفاق نظر. نداشتن توافق. نبود اتحاد 3
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نهال به چه نازکبه یاد اسپارتاکوس باری هم نرسید که این خانم داشت ووار پنهان میمردانه

 تواند.فعالیت چنین ارتش بزرگ عصیانگر تاثیر بد رسانده می
 

های خود را بین دو اینک، وی پنهانی به آلمانی زودباور تلقین نمود که اسپارتاکوس لژیون

نزد سنا سفید کرده نشان می کند و با همین خود را درارتش روم گذاشته، آنها را ترک می

 آید که هر چه زودتر لژیون را ترک نماید و روی به فرار آورد.دهد و به خودش الزم می

های اینامایا لژیون را به پا خیزاند و خود از لَگیر گالدیوتورها روی به گریز آورد . به دعوت

مایا با لژیون خود به اینا گفت.می« عقلت را در جایش مان»ای گوش هم نداد، که تراکیه

وضع مساعد را از دست نداده، با تمام « گیلی پوبلیکوال»حرکت کرد و کنسول « موین»طرف 

ده هزار آلمانی نیست و نابود کرده شدند، همراه  ینیروی سی هزار خود بر سر او ریخت. همه

رفتارشده اسپارتاکوس به کمک این لژیون به هالکت گ آنها اینامایا نیز به هالکت رسید.

اش تمام شده بود. گالدیوتورها با تمام قهر و که او به میدان محاربه رسید، همه یشتافت. وقت

ها در افتادند، تا که قصاص برادران خود را ستانند. لشکر کنسول پوبلیکوال را غضب به رومی

ه هالکت ها بگیر کردند. آنها سوی میدانی عقب نشستند که لژیون آلمانیشکست داده، میانه
های دشمن مرگ خود را پیدا نمودند و در بین مرده یرسانده شده بودند و در همان جا

 شان یکسر جان دادند.نوکک هالک کرده

 

لمانی، که با راهبری اینامایا به نبرد در آمده بودند، همگی پنجاه و هفت تن آاز کل سربازان 

کی از آنها اوتیبیدا بود یبعد به خود آمدند و  زنده مانده بودند. نُه تن از آنها مجروح بودند، که

زد، که گویا در که باعث ریخته شدن خون آدمان بسیاری گردیده، حاال خود را به نادانی می
نمودند، از کارنامههای او گالدیوتورها او را همچون قهرمان توصف می جنگ آسیب دیده باشد.

اش خود تعیین نموده، که وظیفه 1الیکُنتوبِرن-ازدر حیرت افتادند. اسپارتاکوس اِوتیبیدا را سرب

های دیگر بود. اما دیری نگذشته، های پیشوا به گالدیوتورهای لژیونرساندن امر و فرمان

لشکر  گر باور کرده به چه غلطی راه داده است.ن زن حیلهیای فهمید که به اتراکیه

ر و درازی طی نمود و به ارتش اسپارتاکوس ارتش کنسول پوبلیکوال را قیر کرده، راه دو

در افتادن گالدیوتورها حتّا فکر هم نکرده بودند. به  یلینتول کلودیون در افتاد، که آنها درباره

در  وار روی به فرار آورد.آور رسانده شد، یک قسمش شرمندهمرگ یاین لشکر نیز ضربه

 
( کوچکترین یگان در ارتش روم بود Contubernium( کُنتوبِرنیوم )Contubernialکُنتوبِرنیال: )در انگلیسی:  1

 شامل هشت لژیونر. 
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پانزده هزار نفر غالم همراه های والیت، به آنها باز اثنای حرکت ارتش اسپارتاکوس از راه

های او وسیع شده، تعدادش تا به هشتاد هزار کس رسید. امکان شدند. همین طور، لژیون

های نو به دست آورد، ولی وضع داشت که با ارتش کالن خوب مسلح شده عمل نموده، غلبه

ن داد که هالکت اینامایا نشا خود اسپارتاکوس خوب نبود، وی به حالت دیوانگی رسیده بود.

متحدی قبلی در صف گالدیوتورها به حکم نیستی رسیده است. سرلشکرهای اسپارتاکوس 
بیرون برآمدن را  یکردند که آنها خواهش از حدود امپراتورهایشان شده، اظهار میغلبه یغرّه

 باشندارند، حتّا که به زادگاه خود پس گردند. به فکر آنها ارتش گالدیوتورها در حالت آماده

به این طریق، اسپارتاکوس  تواند به سوی رُم حرکت کرده، آن را به دست آورد.است و می

کردند، توانست سُست بودن چنین اندیشه را برای آنها ثابت سازد. دیگر به او گوش نمینمی

برآری گرفتار بعد به بیکردند. مناز او طلب می یلشکر کشیدن را سوی مرکز امپراتور

در اثنای  گردید.های بلند رسیدنش عیان میبزرگ غالمان در عین به قلهگردیدن عصیان 

پُرسی، بیش از پنجاه هزار گالدیوتور اظهار کردند که باید به رُم لشکر کشید. تنها بیست رای

رفتن می یهزار طرف اسپارتاکوس را گرفتند و خالص، یعنی بیرون از خاک امپراتور

ی اظهار داشت که رهبری لوازم پیشوایی را از سر خود ساقط اخواستند. در این حالت تراکیه

 :اظهار کرد و سازدمی

او را رد  ی. ولی لشکر استعفا!شما، چه نوعی، که خواهید، همان طور عمل نماید یهمه -

 :فریاد کشیدند و نمود

 به سوی رُم! زنده باد اسپارتاکوس، امپراتور! -

 جبین برده، به فکر فرو رفت.  ای سر زین اسپش نشسته، دست بهتراکیه

ها با شما باشم و یکجایه جان دهم با شما! زیرا عاقبت کار به من الزم است، که در مبارزه -

 همین را تقاضا دارد.
 

ها، خالف ترتیبات عمل ها، اطاعت نکردندر صف گالدیوتورها دم به دم قاعده ویران کنی
د. لشکر عظیم روز تا روز به پراکندگی روی میرسیدنها باز هم بیشتر به مشاهده مینمودن

سنا به  گردید و سربازها به دزدی و غارتگری بیشتر میل پیدا کردن گرفتند.آورد، سُست می

های غالمان شورشگر گپ مینظمیبی ینوبتی خود جمع آمد. منادیان خلقی درباره یجلسه

فرصت فرا رسیده است که درباره زدند و به این خالصه رسیدند که وطن در زیر خطر است و

های آنان را با آذر در نهانگاه خود نشسته سخنرانی نجات دادن آن جداً فکر کرده شود. ی

ها راه گفتند که با گناه سرلشکرهای نابکار به سر زدن شورشکرد. همه میدقت گوش می

دند که اگر به این زها داد میداده شد، که آن عاقبت به جنگ شهروندی آورده رساند. بعضی

را متحد نموده، بر ضد گالدیوتورها  یشرفی آورده رسانده باشند، پس تمام نیروی امپراتوربی
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ان، که روم حاال هم حکمران جهان است و نیروهای یباید برخاست. احسنت بادا به خدا

شت زیر ادانشونده دارد و قادر است، که غالمان عصیانکار را مَجَق سازد، مثل آن، که سنگ پ

سناتورها پیشنهاد نمودند که لژیون لوکول از آسیا  گردد.ها مجق میهای گردونهچرخ

گفتند که به عملیات گران مییبرگردانده آورده شد و آن بر ضد اسپارتاکوس سَفربَر گردد. د

نوی حربی جولیوس سزار حکمفرمایی بکند. ولی دیکتاتور آینده از این پیشنهاد قطعی دست 

مندی داشته باشد. به عقیدهخواهد که در ماجرای افالس جنگ با غالمان عالقهنمی کشد،می

آینده هیج گونه شان و شرف نخواهد آورد و به شهرت رم  یاو، این جنگ برای غالبه ی

 گذاشتند.« کراسوس» یبه ارتش نو را به عهده یشهرت تازه ضم هم نخواهد کرد. آنگاه رهبر

های ابتدایی بود و آن وقت همگی چهل سال داشت. وی از دورهای وی سرلشکر پرتجربه

کرد، بلکه یگری و مردانگی ظاهر مها نه تنها ایستادهحکمرانی سوال به نبرد پرداخته در جنگ

کرد که مارک کراسوس از سزار با آن فرق می استعداد سرلشکر بزرگ شدنش هم هویدا بود.

نست. اما وی در سیمای اسپارتاکوس لشکرکش بزرگ داجنگ را با گالدیوتورها شرمندگی می

بزرگ روم شامل شدنش ممکن  پیروزیهایدید و در صورت غالب آمدنش بر او به صف را می

مارک کراسوس پیشنهاد سنا را در خصوص  کرد.ن به آرزوهای نهانی او موافقت مییبود. و ا

ترین مدت وی زیر در کوتاه قبول نمودن ارتش و نیست کردن غالمان شورشگر را قبول کرد.

بیرق خود قریب نود هزار کس را جمع آورد . این مقدار لشکر را رم در مدتی بیشتر از ده 

 سال سَفربَر نکرده بود.
 

قرار نو سنا اطالع داد و خودش همراه شاگردپیشگانش  یاُستروشنی به اسپارتاکوس درباره

بر پراکندگی لشکر گالدیوتورها میبرای تأمینات لشکر مارک کراسوس مشغول گردید. خ

گرفت، وی فهمید که شورشرسید و حاال، که ضد اسپارتاکوس لشکرکشی نوبتی صورت می

های غالمان به انتهایش رسیده است. آذر دانسته گرفت، که دیگر بود و باش در رُم معنایی 

کرده، با ندارد. و اگر او حرمت خود را خوب به جای نه آورد، باید پایتخت را ترک 

آید که به اسپارتاکوس بپیوندد. تا این وقت تقدیر به وی مساعدت داشت و اکنون الزم می

ها پریتور منلی منسین را راضی کرد، تا ناظر انبارهای سالح های آن کمتر امید بندد.مهربانی

اید ساز بارتش مارک کراسوس حرکت نماید. در چنین روزها، سالح یاجازه دهد، که با قافله

در عرصه باشد، نه این که در پایتخت جای آرام را گرفته بنشیند. پریتور رضایت داد. آذر می
وستن با گالدیوتورهای شورشگر را پیدا نماید یخواست که سر راه، رومیان را ترک کرده، راه پ

او اسپارتاکوس دوست دیرین خود را با مسرت قبول نمود، ولی  و این به او پُرّه میسر گردید.

ای دیرگاه نظاره کرده، احساس نمود که در سیمای پیشوای گالدیوتورها اضطراب به تراکیه
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خود را پخش کرده است. اسپارتاکوس خراب و الغر، چشمانش سرخ شده و  یدائمی مُهره

 :رسیدپاسپارتاکوس  اند.اش تارهایی سفید پیدا شدهغولی یمله یچقور نشسته اند. در مو

آید که باز نبردهای زیادی را پس سر بکنیم یاور من باشی؟ برای ما الزم میخواهی که می -

 ها برساند.ونیهای مرا انیق و روشن به لژو به آدمی الزم، که فرمان

 :آذر فکر خود را آشکارا اظهار کرد
 خواهم که نبرد بکنم.من می -

 :اسپارتاکوس زهرخند کرد

شود و این کار از جنگ در ه آسانی گذر کرده میکنی که از بین رزمندگان بتو گمان می -

میدان محاربه آسانتر است؟ تو خود خبر رساندی که در صف ارتش کراسوس نود هزار لژیونر 

مندی خود را نشان خواهی داد. غیر از این ها در پیش اند و تو هم شجاعتهست. حاال جنگ

مایی و این عین یک گپ کنم، که به من کمک ندهم، از خودت خواهش میفرمان نمی

 نیست.

 

٨. 

ها با گالدیوتورها در اوّل موقع موضعی داشتند. لشکر هر دو طرف از راههای کالن رومیجنگ

های دور و دراز را طی نموده، از دریاهای پرآب گذشتند، گذرگاهوی به سرعت میهای واحه

در آنی همین  داشته باشند. گاهیهایی قرار گیرند که موقع تکیهکردند، تا در جایعبور می

روی میانه یهای اسپارتاکوس باور کرد. اجرای وظیفهگونه روزها آذر به حقیقت بودن گفته

های زیادی داشته است. وی قریب، که وقت بین لشکر چندان آسان نبوده است و تشویش

ر صف لژیون خواب یا استراحت نداشت. حتّا با مبانا تنها دو دفعه وا خورد و خالص. زنگی د
جنگید و جای آنها از لَگیر اساسی گالدیوتورها خیلی دور جایگیر شده ای آرتاک میتراکیه

فروآمد. لشکر گالدیوتورها در مصاحبت وسیع شد که آذر عموماً از اسپ نمیهایی میوقت بود.

الزم  اسپ تاختن 1برینها شمالهای پیشوا ساعتجایگیر بود و برای به آنها رساندن فرمان

اگر وی به وطن اصلی خود اُستروشن برمی گشت.گیری باز عقب میآمد و بعد اندکی دَممی

گشت، در گمان بود که یگان کس او را برابر دیدن شناسد. روزهای از سرگذرانده و سالیان 

رفته در طرح روی آذر تاثیرات سختی باقی گذاشته بودند. در جبینش آژنگ پیدا شده بودند. 

کرد. تنها زد و فکر میتر گردیده و حتّا به التینی گپ میتر و چابکوشت و چَقّانوی گزگ

شد. وقت از حد زیاد او را به تنگ آورده سغدی یادآور میآهنگ فارسیگاهی از زبان خوشگاه
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های خاطراتش را فکری ورق زند. حقیقت زندگی پرماجرا و بود. فرصتی نداشت که حتّا صفحه

در حالت بین مرگ و زندگی قرار داشتن برای عملی شدن این آرزویش خلل  به طور دائمی

به وقوع پیوست. لشکر روم و  1آپینین ینبرد یکم رومیان با گالدیوتورها درون دره رسانید.می

خواست که از درون دره هر چه زودتر به اسپارتاکوس به هم برخوردند. هم این و هم آن می

ها چه گونه برای ی گالدیوتورها به یک زودی ارزیابی کرد که کوهدان وسیع برآید. پیشوایم

ها موقتاً دو لژیون آنها نبرد داشتند، که کنند. با رومیبرتری لشکر وی امکانات فراوان مهیا می

 گفت: مختصرو  اسپارتاکوس آذر را به حضور خواست

ر را به عهده بگیر و همراه تشان سبکون سالحیلژ .خواستی خود را در نبرد بیازماییتو می -

شان سنگ غالن ها را از عقبگاهشان بزند، از کوه طرفرومی !های دیگر کوه به بر آآنان به قله

های وزوو. تو قصه مان را در کوهنماید و با کمان بر سرشان باران تیر باراند. به خاطر بیار جنگ

ات همان قهرمانی! ا گرفتن خواستیعقاب ر یکرده بودی که چه گونه به دره فرو آمده، چوجه

 !را بار دیگر تکرار بکن
 

ترش، با ها در حیرت افتادند، انیقآذر تاخیر نکرد. بعد از سه ساعت سر شدن جنگ، رومی
های سر به آسمان قد کشیده، پُر پُر سربازان دشمن به سوی ترس و هراس دیدند که تمام قله

آمد، که از آن جای گریز نداشتند. سپرهایشان مَیده فروحساب میهای غالن بیلژیونرها سنگ

ریختند، گویا سنگ شکسته و دریده می یهایشان از ضربهکاله و جوشنشدند، تاسو پاره می

های کوه فرود آمده، از عقبگاه و که از کاغذ نفیس ساخته شده باشند. سپس دشمن از نشیبی

سالح، سپر،  یروی به فرار آوردند و رَهارَه همهها شان حمله آورد. این را دیده، رومییپهلوها

جنگید و بار آذر در صف پیش گالدیوتورها می گریختند.هر چه بود و نبود خود را پرتافته می

چه  یاوّل در طول وقت زیاد حس کرد که در تمام مدت بودوباش خود در مرکز امپراتور

دیگر فرصت نفس راست کردن  آسان قهر و غضبش زیر ظلم و شکنجه خوابیده بوده است.

متصل بر ضد گالدیوتورها قوه پس قوه می« مارک کراسوس»وجود نداشت. سرفرمانده 

نمود. همین فرستاد. وی به تعداد ارتش خود و هنرآموزی جنگاورانش تکیه آورده، عمل می

 جنگ کالن خود را کنار یرهیجهت برتری ارتش روم را به نظر گرفته، اسپارتاکوس از دا

گرفت. رومیان هم از لحاظ گرفته بود. اما حاال وضعیت به عمل آمده بر ضرر خودش انجام می

تیزی حرکت از گالدیوتورها ماندنی نداشتند و این انتظام آنها نیز یک بر چند باالتر از اینها 
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از قوه ها فرستاده بود، تا آنها را آگاه سازد کهرا به لژیون گائولی یاسپارتاکوس اُستروشن بود.

کوه گرفته بر آمد و توقف کرد. وی به زور  یهای اساسی دور نروند. اسپش به زور او را به قله

های انداخت. از آنجا منظرهاش را دور میزده، کفک دهن و بینی 1رقاسیکشید و فنفس می

مهفام رهای نقرهتافتند. سطح همواری آن با موجبه چشم مفتون کننده می« بحر آدریاتیک»

کبود پیوسته میرسید و گویا با آسمان کبها رفته میهای گوسفند مانندش تا خود افق
د آنها یسفداد و بادبان سپداران را شمال از ساحل هر سوی الوانج میهای ماهیگشت. زورق

سخاوت تابستان  کردند.ماندند که گویا روی روی مرغزاران پرواز میگالدیوتورهایی را می

راند که حیف است در این وادی، در این فصل مردم با بُرد و آذر اندیشه میا میچشم کس ر

اساسی  یفهمید که برایشان جنگ و کشتار واسطهها را میهم جنگ بکنند. وی، البته، گون

افت. دشت و دمن امکان کشت و کار را برای آنها از بین ربوده بود، یشان حساب میزندگی

شان رسید. کوچیان مجبور بودند که برای دوام دادن زندگیکواری نمیبرای چاروایَشان خورا

ور شوند. اما این در صحرای گُبی بود. اینجا ایتالیا است که های همسایه حملهبه دولت

ها را انعام کرده است و آدمان با کار و بار خود آرام و آسوده شان بهترین جاییطبیعت برا

ها و آبی، باغ و بوستان 2های لَلمیزاران فرا گرفته، زمینیشهشدند. چهار طرف را بمشغول می

کرد، زمین شی و میوه. تنها در همان جایهایی که لشکر عبور میییکسره پُر اند از درختان آرا

جات فراوان گویا آرزومند صلح و صالح بود. اما آنی همین مرد. تمام میوهلرزید، میاز ترس می

توانستند، که در همان اطراف جمع آمده، حاصل یشنهاد کرده نمیرا هزاران هزار آدمان پ

اش آذر آه وزنینی کشید و تازیانه آوری کرده بگیرند.های محکوم مرگ جمعفراوان را از میدان

کرد. توانست، شتاب میرا تار سرش برداشته، اسپ را به راه انداخت. اسپ هر قدر که می

خواست، ای قصاص گرفتنی میه وی اعتبار ندادنش از تراکیهدختر اوتیبیدا، که برای بیونانی

ها خبر رساند که وی به پیش حرکت کرده، با سرعت لژیون گائولی یبه کریکسوس فرمانده

برود و همان جای کمین بگیرد. فرمان دروغ بر آمد و  3های گارگانهرچه تیزتر به طرف کوه

وار گالدیوتورها مردانه روم زد و خورد کرد. یبا نیروهای اساسی امپراتور« کریکسوس»لژیون 

شان یکسره به توانستند؟ همهجنگیدند، ولی بر ضد هشتاد هزار لژیونر چه کار هم کرده می

هالکت رسانده شدند. کریکسوس دلیر نیز در قطار آنها جان داد. این اولین شکست کالن 
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غالمان عصیانکار چندان مغلوب عصیانکاران بود و به سرفرماندهان ارتش روم معلوم شد که

 شمردند.اند، چه طوری که پیش چنین میناپذیر نبوده
 

اسپارتاکوس هم، که او را از چهار سوی لشکر روم پیچانده گرفته بود، امیدش را از زنده ماندن 

کند. تنها یک راه باقی مانده بود: جنگ با لژیون کراسوس و غالب آمدن بر آنها! یا خود راه 

ای آذر را با پنجاه نفر سرباز راهی کرد، تراکیه از دست دشمن با راه بحر خالص خوردن! ،دیگر
گیران اینجا باقی مانده باشد، کشتی یا دیگر نوع به های ماهیکه زود رفته، هر چه که از زورق

های سیسیلی را برای به ساحل 1آب حرکت کننده را به دست در آرند، تا که این ناوگانچه

دادن استفاده بکنند. ولی مارک کراسوس این فریب پیشوای گالدیوتورها را درک کرد  انتقال

را که برای  یشان را گرفت و یگانه راه بحرو با سرعت تیزترین به آن جای رسید، پیش راه

نه چندان کالنش در بن بست مانده، راه  یداد، بُرید. آذر و دستهزنده ماندن امکان می

زار نه چندان کالن یوتورها پیدا کرده نتوانستند و برای زنده ماندن در بیشهپیوستن را با گالد

 اسپارتاکوس لشکر خود را صف کشاند و گفت: پناه بردند.

برادرها! این نبرد تقدیر تمام جنگ را حل خواهد کرد. یا ما ارتش کراسوس را به هالکت  -

قسمت جنگاوران دلیر و شجاع  گردیم!ابیم، یا خود هالک مییرسانده، از مرگ نجات می

 همین است. ما دیگر راه خالصی نداریم!

 وی شمشیرش را از نیامش کشید و به طرف اسپ خود هوا داد:

های دشمن بهترینش را م، من از بین اسپیامروز من به اسپ احتیاج ندارم! اگر ما غالب شو -

 .مانمکنم، ولی اگر مغلوب گردیم، همراه شمایان میانتخاب می
 

 وار فرو ریختند و با آنها به جنگ تن به تن در آمیختند.گالدیوتورها بر سر رومیان دیوانه

داد. به نشان می یجنگاور یجنگید، به مابین در آمد معجزهاسپارتاکوس در صف پیش می

آسا بریده میتوانست، شمشیر وی سر و تن دشمن را برقای کسی سر بحث آمدن نمیتراکیه

میدان جنگ، شفق بیگاهی به خود رنگ خون گرفته بود، اما نبرد هنوز ادامه در  گذشت.

شتر یکرد. در این کشتارگاه باش میدان کشتار را روشن میداشت. ماه بر آمد و با رنگ پریده

از سی و پنج هزار گالدیوتور جان خود را از دست داد. آنهایی که زنده مانده بودند، یک یک 

اسپارتاکوس با هشت صد  ترین فرار کردند. جنگ به آخر رسید.نزدیک هایپارهبه طرف کوه
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 یتن سرباز دشمن تنها ماند. وی در بین صدها جسد جنگیده، دشمنانش را با یک ضربه

ای که از دور سویش انداخته بودند، یک نیزه یکرد. نهایت، از ضربهیشمشیر سر از تن جدا م

و کنده شد. حتّا بر سر جسدش رومیان از ترس نزدیک حیات ا یپهلو به زمین افتاد. رشته

های کراسوس غالب لژیون شده نتوانستند و قرار دادند که جسد او را پگاه خواهند گرفت.

کردند. آنها هژده هزار سرباز را تلف داده بودند. و حاال زنده ماندگان یشدند، ولی طنطنه نم
گذرانی حرکت میاز میدان بر آمده، بهر شبهایشان را کشاله کرده، آلود به زور پایخون

کردند. آنهایی که در بیشه پناه برده بودند، گفتگوی لژیونرانِ از آن اطراف گذرنده را می

شنیدند، که به جسارت و مردانگی پیشوای گالدیوتورها، که در میدان نبرد هالک شده بود، 

 خواندند.حمد و ثنا می
  

نداد که در این نبرد اشتراک بکند و احساس این او را سخت وضعیت ناهنجار به آذر امکان 

داد. وی گالدیوتورهای همراهش آمده را جواب داد و تنها دو تن از آنها را با خود عذاب می

جای میدان آنها به میان دا کرده، با خود ببرند.یگرفت. الزم بود که جسد اسپارتاکوس را پ

نشین بردند. در همان جا ترین منزل اهالیاشته، به نزدیکای را بردنبرد در آمده، جسد تراکیه

های گندم را چیدند. چوبین بار کرده، رویش خلته یها پیچاند و به گردونهجسدش را با متاع

بردند که آن جای او را، دانه خاموش را به همان یگانه مکانی مییاکنون جاو آنها اسپارتاکوسِ

 تظار بودند.اش را، همیشه انزنده و یا مرده

٩. 

سرای غربیی والریا مدت سه روز راه گشته، آذر و آن دو تن از سابق گالدیوتورها به بوستان

زاده از هوش رفت. پستولیا خُردکک پهلوی ای را دیده، خانم اشرافرسیدند. جسد تراکیه
مادرش آمد و اُستروشنی دخترچه را دیده، اشک چشمانش را داشتن نتوانست. وی به طور 

های غولی مله و طالرنگ، همان چشمان کبود، آور به پدرش مانند بود. همان مویحیرت

سر نشده بود که یپدر. به اسپارتاکوس م یبریدهتمام گُل -بینیِ راستِ زیبا و جبین وسیع 

جسد پیشوای گالدیوتورها را شستند، با مواد خوشبو فرا گرفتند، در متاع  دخترش را ببیند.

آتش خاموش گردید و  یزبست( پیچانده روی گلخن گذاشتند. وقتی که النگه)آ 1پَختهگج

 انگِشت به خاکستر تبدیل یافت، خاکستر را جمع آورده، به درون قوطی گور شونده انداختند.

والریا در پیش چشم مردم دیگرگون گشت. خانم گل گل شکفان در دو روز تمام پیر شد. 

های بیرون جستند، رویش را تور آژنگ فرا گرفت، موی چشمانش از زور گریه و غم ورمیده،
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ای آذر و آن دوتن گالدیوتور تراکیه یبیوه دی پیدا کردند.یسیاهش تار تار سفقیر برین سپ

سرا پنهان شوند. ولی را مجبور نمود که تا فرا رسیدن روزهای نسبتاً آرام درون بنای بوستان

دانستند که پس از این، ر گردانند. آنها خوب میآنها نخواستند که این زن را گرفتار خط

 کنند.شوای گالدیوتوران را در نوبت اوّل کافت و کاو مییپ یسرای زنِ دوست داشتهبوستان

آذر شباشب به همان یگانه منزل، که او را نیز در آنجا مثل اسپارتاکوس هر ساعت و هر لحظه 

شب از نصف گذشته باشد هم،  د، برسید.صحت و سالمت و یا در حالت مجروحی انتظار بودن

لوتاتسیا را تق تق کرد و در، خود همان لحظه باز شد. لوتاتسیا در تنش  یاو آهسته در خانه

 متاع سیاه پیچانده شده اُستروشنی را از دستش محکم داشته درون در آورد. 

تو زنده بمانی، حتماً دانستم، اگر آ! من انتظارت بودم. من می -ای؟ ای بزرگ خداهاتو زنده -

توانی می !ها پیشتر آمده، تو را پرسیده رفتندانیتو مجروح نیستی؟ پریتور !آیینزد من می

 نترسیده اینجا باشی!
 

نفس گرم لوتاتسیا به روی آذر رسیده، او را گویا بیدار کرد و همین حاال وی احساس کرد که 

زد آتشدان نشست، تخت پشتش را روزهای آخر چه قدر خسته شده است. وی روی کرسی ن
. دیگر هیج چیز را در یاد نداشت یهای گرم شده تکیه داد و چشمانش را پوشاند. وبه خشت

زیست و شبانه به خطر بود. اُستروشنی روزانه همان جا میپنهانی زیر میخانه جای بی یخانه

گ دیگ از نو الو در مینمود، الزم شود، تها را روب و چین میکرد. خانهلوتاتسیا کمک می

کرد. برای خودش هر ر مییهای سوراخ شده را کفشبرآمد، ظرفداد، که سخت دودش می

آنها برای فکرهای مختلف را از خود دور کردن کمک  یافت، که همهیگونه کار را جُسته می

ت مبانا نگریست، ولی وی از تقدیر و قسمآمیز میزن حبشی ازور به آذر سؤالغالم رساند.می

دیومانند زنده باشد، تنها غیر از  یخواست، شاید زنگتوانست. بسیار میبه او چیزی گفتن نمی

گذشتند، مثل پاره ابرهایی پراکنده در روزها پس هم می باوری دیگر معلوماتی وجود نداشت.

دادند. در آسمان نیلگون. بیکاری و معلوم نبودن وضعیت اُستروشنی را سخت اذیت می

ن هم عذاب یشدگی ندارد. و او را اکرد که یگان کار مشغول میتش بار اوّل احساس میحیا

ها به ستارهنشست و ساعتداد. بعد از نصف شب وی بیرون بر آمده، در روی سنگ میمی

خواست که از بین کردند. وی میکرد. آنها از بلندی با سردی نظر میهای آسمان نظاره می

خود را پیدا نماید، تا بداند که آن ستاره )زود پریده( سوخته،  ید ستارهمانن-های نقرهنقطه
رسد، یا این که جاویدان درخشان شود، مثل زندگی او، که نیز روزی به آخر مینابود می

سیمچن، اسک، و اسپارتاکوس محو شدند و نهایت  سون، ویرکن،های گُلخواهد ماند. ستاره

هنوز تابان است. این تنها یک معنا داشت:  ،ساز اُستروشنیاُستای سالح -خودش  یستاره
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گاهی  باشند.ها انتظار میچهزندگی او هنوز پر نشده است و در پیش او را باز کیم یمانهیپ

شد، که از روی گپ آدمان، آنجای بیشتر وی در خود جسارتی پیدا کرده، به کوه بر آمدنی می

خواست که با آنها همراه شده اند. وی میه زنده ماندهاز بیست هزار گالدیوتورها هستند، ک

ان ملعون دوام دهد. ولی مشتریان میخانه خبر آوردند که لژیونرهایی یمبارزه را بر ضد روم

اند. چهار کراسوس گالدیوتورها را از دره بند انداخته گرفتند و به وادی برآورده نابود کرده
برد، یب کشیده در سر راهی، که از طرف آپی سوی رُم میاند، صلهزار غالمان، که اسیر افتاده

 یکسره آویخته شدند.
 

رود و در همان جای با کرد که یا لباس دهقانان را پوشیده، تا بندر بریندیزی میآذر فکر می

شود، یا که چون پاسبان یگان تاجر تا به یونان شنا کرده مالحان گپ زده، به کشتی سوار می

آنی همین جا  …گیرد و ا کاروان مسیر راه بزرگ ابریشم راه سغد را پیش میرود. بعداً بمی

توانست، فرزندان سر به خود عایله چیزی گفتن نمی یماند، دربارهاُستروشنی در میو ...سر 

وطن پیش چشمانش چون خواب  .ها است که به پدر احتیاجی ندارنداند و کیکالن شده

وی در اصل چه گونه است، این را او به خود عقالً تصور کردن رسد، ولی عجائب و غرائبی می

 یعالم تا دیگر گوشه یاز آن روزی که شمال شهر آشوبی او را از یک گوشه توانست.نمی

برد، ده سال گذشته است. تا صحرای گُبی رسیده روَد، در آنجا شاید زن و عالم روفته می

ها نیز بیگانه میظار باشند. ولی او برای گونشود او را انتپسرش، که اکنون هفت سال می

نشینان او را با روی باشد. و اگر پیشوای آنها مادی از عالم گذشته باشد، گمان است که بادیه

از یک ظرف به دیگرش می 1وقت در خیالش مثلِ عسلِ غَوث غاز داده. خوش قبول بکنند

ها ده بود، لیک آن همه فکر و اندیشهش 2برینزیاد کردن خُم یگذشت. سرش از فکر و اندیشه

کشید و از آن که او دیگر به کسی الزم نیست، آذر از تنهایی عذاب می ای نداشتند.یگان فایده

 خورد. ولی لوتاتسیا خرسند بود که عاقبت فارسی با او است و پُرّه به او تعلق دارد.غم می

ود یک جنایتکار، از همه رو پَنَه میالبته، به وی آسان نیست. او، همچون عربِ گریزه یا خ
ساعت زد.اش تمام رُم گپ میچابکی و مردانگی یسازد. ولی او همان فارسی است که درباره

گیرد و به مسیر خود میاش آرام میگذرند و همهها، روزها، یک یا دو سال چون آب روان می

غالمان در رُم ... بپرس، که  هایدرآید. خوب، چه شده است؟ بوده است یا نبوده است شورش

های آدمی خاطره اش را بگوید.اند در گمان است، که یگان کس به تو انیقآنها کی رخ داده

 
 غاز دادن: کش آمدن.  1
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سازد، اما نیکی جاویدان است، وی را هر بار به تابشها را زود فراموش میانتخابگر است: بدی

ها به عصب سخت میدلداری آذر را این گونه های نو تازه صیقل داده نقل کردن امکان دارد.

ای عمر به سر بردن، روز روشن را ندیدن، قدم زدن تنها در رسیدند. یک دو سال در نهانخانه

 وار دامن دشت و صحرا را گرفتن!رسید و بسنده بود برای مجنونها میخرابه و قبرستان
 

 یوضعیت در امپراتور عصیانگر هم، یدر این میان، حتّا پس از تار و مار گردیدن گالدیوتورها 

های پمپی، لوپول و گی ماریو، که از آفریقا، اسپانیا، گائول جیغ آورد. لژیونرو به بهبودی نه

، گرفته شده بودند، در نبردهای ضد اسپارتاکوس اشتراک نکرده بودند، ولی در رُم مستقر 1زده

به مقابل رُم سر برداشته،  ، اسپانیاییان و گائولیان از نو2«نومیدیان»شدند و در نبودن آنها 

های اطراف رُم گالدیوتورها گروه گروه به بیدادگری کردند. در بعضی والیتمبارزه و پیکار می

گریختند و در زدند و مینمودند، آتش میسراهای دارایان را غارت میزدند. بوستاندست می

آوردند، برای از را به لرزه می یاین اساس امپراتور یهمه بردند.زاران پناه میها و بیشهکوه

زندگی و غوطه خوردن رومیان به زر و زیور به آنها  یهایش، که همهدست دادن مستملکه

جُست، های از این وضعیت خالص خوردن را میسنا، که راه شدند.یوابسته بود، سبب م

وتورهایی که در های نوبتی قرار داده شد که برای گالدیعاقبت دریافت کرد. در یکی از جلسه
اعالن کرده شود. جنایت آنها را فراموش کنند و  یعموم 3شورش غالمان شرکت داشتند، اَوفِ

ها تشکیل دهند و دیگر هرگز تعقیب کرده نشوند. خواستند از حساب سابق عصیانگران لژیون

اند تا که مماریو در اطراف رُم میآنها را به جای لژیون پیشتره به گائول بفرستند. لژیون گی

نهایت متشنج بوده است و اگر وضعیت در گائول بی آرامی والیات اطراف رُم را تأمین بکند.

های کرد. لژیونفقط بُرد می یانگران در آن جای نیست و نابود گردند هم، از این امپراتوریعص

مدند که ولی سناتورها فکر کرده، به خالصه آ دیگر باید که به آفریقا و اسپانیا بازگردند.

های روم داخل کرده شوند، زیرا به آنها امکان از گالدیوتورهای اَوف شده باید به صف لژیون

 تر است. تشویشاد نباید بداد که در فضاهای دور آزادانه پرواز داشته باشند. اینش کمیحد ز
 

یله دهند و به این وسلژیونرهای روم دشمنان دیروزشان را دائم زیر نظارت خود قرار می

های نو را گی سرفرمانده لژیون های دوباره عصیان کردن آنها بر باد خواهد رفت.کوشش

 
 جیغ زدن: فراخواندن 1
 (، دولتی باستانی در شمال افریقا، در جای کشور الجزایر امروزیNumidiaنومیدیان: مردم نومیدیا ) 2
 در گویش تاجیکی« عفو»اَوف:  3
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های باالی ارتش شان و شهرت خواست در زینهار میییولیوس سزار به عهده گرفت، که بس

پیدا نماید و پس از یک سال نامزدی خود را برای به دست آوردن عنوان کنسولی پیشنهاد 

خواست به گائول، به جنگ برود، سناتور انتخاب ه کاتیلینا را که پیشتر میزاداشراف نماید.

کردند و به جای منلی منسین پریتور تعیین نمودند. کاتیلینا آدم مرکب و بسیار هم جدی 

سناتورها همه این را  تواند.بود و باور داشتند که در رُم آسایشتگی ضروری را برقرار کرده می
ساز از اُستروشن نیز تعلق کشیدند که این به حل تقدیر اُستای سالحدر ترازوی عقل برمی

 خوابید.لوتاتسیا اذیت کشیده می یزیر میخانه یداشت که وی شش ماه باز در نهانخانه

نگریست و درآمد. وی به اندام دوست خود با تبسم میها به خواب آذر میاسپارتاکوس شب

امان در پهلوی دوستش ایستاده مبارزه کرده نای نبرد بیپنداشت که در اثکار میخود را گنه

 : گفتمالیم کرده می و داشتدست گویا می یای او را با اشارهنتوانست. تراکیه

های از افراد به هالکت رسیده تنها خاطره .هنگام فرارسی مرگ یگان چیز جالب وجود ندارد -

توانند. کارستان تو هنوز کمک رسانده نمی مانند. هرگز آنها به زندگان دیگرشیرین باقی می

خواهند ، به عصیان درآمدی و حاال مییپایان نپذیرفته است. تو هنرمندی بودی، غالم شد

 که تو را به صف لژیونرها داخل بکنند. برو پی قسمت خود و با آن تالش نکن.
 

جُست. پیشوای میها دیرگاه به فکر فرو رفته، تعبیر خوابش را اُستروشنی در این دقیقه

ک حسیّات یگالدیوتورها را او در خواب بدید، گویا او به یاری دوستش آذر آمده باشد.. او را 

ای کرد که خود او زنده مانده و اما دوستش تراکیهای هیج ترک نمیگاری در نزد تراکیهگنه

تواند به میکند و در قید حیات نیست. اکنون وی بی هیج یک مقصد و مرام معین زندگی می

ده راضی یخاطر رهایی از شکنجه بیکاری دلگیرکننده به همه گونه پیشنهاد نصیبش گرد

آذر این را هیج « کند؟شده باشد؟ در کجا و با که جنگ میوی چه گونه لژیونر می» شود.

لوتاتسیا  یدر یکی از روزها به میخانه آگاهانه بودند.های او دلخواب توانست.فهمیده نمی

سرخ درازی داشت، در بر  یگهان سیرگی کاتیلینا درآمد. وی لباس سناتوری، که تسمهنا

کاتیلینا از در درآمده همان طور راست ایستاد  کردند.کرده بود. او را چهار پاسبان پاسبانی می
اش در را پُرّه محکم کرده بود. مشتریان میخانه خود را گم کرده، به طرف حکمدار نو و با جثه

هم به زبان نه آورد.  یزاده از لوتاتسیا دیرگاه چشم نکنده، سخناصیل نگریستند.حیُر میبا ت

صاحب میخانه، که از این تشریف ناگهانی سخت ترسیده، شخ شده مانده بود، به زور دهان 

 کشاده گفت:

 شان خدمتی به جای آرم؟توانیم، که برای جنابآیا می -

 :دکاتیلینا با آواز برآ جواب گردان

 بگوی، فارسی در کجا است؟ !توانیمی -
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 زن در بین آتش و آب مانده بود. 

دانم، قریب پرسی؟ نمیتو گالدیوتور آذر را می !زد او. ای 1غُلدُراس -فارسی؟ کدام فارسی؟  -

 .امیک سال است که او را ندیده

 :کاتیلینا آرامانه گفت

تواند، میت. وی دیگر به جایی رفتن نمیتو پنهان اس یدانم که وی در خانهدروغ! من می -

ای، شوخ و دلفهمی؟ بدون این از افت تو معلوم، که وی در همین اطراف! تو گل گل شکفته

ام. او به من الزم است، به او ای. آرام باش، من برای به محبس بردن وی نه آمدهآرا گردیده

 گپ دارم.

ها فراموش کرده شد که او کیثابت کردنی می اش نماند. ویلوتاتسیا ناباورانه از گپ گفته

 .است که وی چه گونه افت و اندامی دارد

اید که آذر در میخانه پنهان بوده است؟ شکر خدایان، شکر شما این گپی را از کجا شنیده -

توانند پناه آن صدها هزار می یها کم نیستند و در یک درهمشتری، که در ایتالیای ما کوه

 …ببرند 

تر میخانه در آمد، به دیواری ن گونه رازگویی لوتاتسیا به کاتیلینا معقول نشد. وی به درونای

نزدیک شد که در عقب آن نهانخانه وجود داشت و آن را با مشت کوفت. دو دفعه سخت و 

 گالدیوتورها بود. یساخته ییک دفعه آهسته و باز دو مشت سخت. این نشانه

 :زادهآواز بلند کرد اشراف

 وگو کنم. به من الزم، که با تو گفت !فارسی -

 بعد از این پس میز آمده نشست و شراب فرمایش داد.

کنی، یگان چیز دهی و پول میاز آن شرابی نه که تو آن را ویلتیرنی گفته، به مردم می !هه -

 تر بیار.خوب

 یرون به میخانه در آمد.کرد، آذر از بای که لوتاتسیا فرمایش کاتیلینا را اجرا میو آن لحظه

 :زاده تبسم کرداصیل

های این مرغخانه را یکتا یکتا کنده، تو را به عالم روشن برآمدی، تختهآنی، دیدی؟ اگر نمی -

 کنیم.وگو میبرآوردم. بشین، با هم گفتمی
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به جامی شراب ریخته، به  یاُستروشنی باالی کرسی روی به روی پریتور نوی رُم نشست. و

ر آذر تیله داد. آنها روی به روی همدیگر نشسته، به همدیگر خیلی وقت آرامانه نظر پیشت

کردند. آذر خاموش بود و پرصبرانه به او گوش دادنی شد. چشمان خندان کاتیلینا بازی می

 :کردند. پرسید وی

 خوش، از جنگ سیر شدی؟ -

 :آذر کتف در هم کشید

 :زاده اظهار عقیده کرداشراف

  .حق بر آمدم دی، منید -

گری کردید؟ سه سال؟ اندکی زیادتر؟ اما رُم هزار سال خوش، بگو، شما چند وقت ایستاده -

 ماند. آیا ضرور بود دیوار سنگین را با سر زده پاره کردن؟باز استوار است و ابدی استوار می

 شراب نوشید. 1آذر سُلفید و یک قُلت

ه آدم دارا حکمداری عظیم به این یک میخانه ضرور بود، جناب پریتور. یک خود همان، ک -

اند، به آن داللت میخرابات برای گفت و شنید با یک غالم سابق و گالدیوتور قدم رنجه کرده

زادگان، در اندام ما اش را از دست داده است. پیشتر شما، اشرافکند که رُم شان و شکوه قبلی

اید، که ما نیز آدمیم. آیا این کم فهمیده دیدید. به شرافت شورشرا می «ایسالح گو»تنها 

است؟ و این حاال ابتدای کار است. خودپسندی و غرور، بدبینی نسبت به اطرافیان، شِکوه

مندی و چیزخواهی از حد زیاد و نابکاری هنوز به کسی خوشبختی نه آورده است. آبی، که در 

ا هنوز وقت در سغد کودک گردد. چه بودن این مسئله رماند، زود گنده میک جای میی

سواد چنین حقیقت زندگی را فهمیدن نمیهای خوشدانستم. اما شما رومیبودنم می

 .نصیب گردانیدتان بیخواهید. شورش اسپارتاکوس شما را از ته کرسی قلعه

آذر سخنش را تا آخر گفته نتوانست. کاتیلینا با تأسف دست افشاند و اُستروشنی لب فرو 

 :شدزاده یک نوع لرزش حس میز اصیلبست. در آوا

ات دوستدار بحث و تالش هستی. به وی سخن تو هم مانند دوست هالک شده !بس است -

من از نبودن که  دانیتوانی. آیا تو مینده، سخن که گرفت، دیگر او را داشتن نمی

چون خورم. وی از هر بابت بزرگ بود: همچون گالدیوتور، اسپارتاکوس بسیار تأسف می

تواند. وی برابر سرلشکر، چون انسان عاشق. والریا دیگر هرگز مثل پیشتره زیستن نمی

کند عذاب سپرد، احساس میاسپارتاکوس گویا از عالم گذشت، هرچند که هنوز هم راه می

اختیار کوشش میکشید و آدمان بیربا به خود میای آدمان را همچون آهنکشد. تراکیهیم
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وی برسند، بزرگ شوند. من اکنون بی وی کیستم؟ حکمدار هستم، بای یجهکردند که به در

های اند و من با آنها گویا چهام نیز بلند است، ولی آدمان اطراف همه آدمگری دارم، مرتبه

 فهمیده باشی؟دانم، آیا تو مرا مینمی …هیج ام

 :آذر آهسته گفت

 من هم مثل تو در عذابم.می فهمم،  -

مُردم و با ترش، باید من هم میکردم. انیققتش من شورش شمایان را سروری میشاید در و -

شدم. این بهترین راه بود. در دست سالح، در اثنای شدیدترین نبرد به همین خالص می

شد. توان کرد. انسان محض در همین لحظات قهرمان میهالکت رسیدن را تنها آرزو می

شوند کنند، همچون آدم بزرگ یادآور میسپارتاکوس یاد میگذرد و آدمان از اهزاران سال می

و کاشکه در قطار وی نام ما را هم به زبان آورند. زیرا به ما تنها همینش میسر شده است که 

های نزدیک با او بودیم. گناه ما در نزد نسل یایم و در مسافهکرده یدر یک زمان با او زندگ

مردم، شاید را احتیاط کردن نتوانستیم. شاید من نمی آینده همین است که ما اسپارتاکوس

آوردیم، یپیوستند و ما شاید زمام دولت را به دست مبا ما می یتمام بینوایان امپراتور

کردیم. چنان دولتی که جهان مثلش را نما را چپه کرده، دولت نوین برپا میسناتورهای احمق

ترین زم بوده است. اسپارتاکوس برای بزرگندیده باشد. در هر حال، توکل کرده رفتنم ال

امکانیّت را مهیا کرده بود، تا که خود را نشان دهم، همچون شخصیت بیازمایم، که به چه قادر 

جرئتی و به افتخارمندی خود از دست دراز کرده او را رد کردم. اکنون به بی یهستم. ول

 کنم و خالص.اَم نفرت میزادگیاشراف

 و دوام کرد: آخرینش نوشید یا با شرابش گرفت و تا قطرهکاتیلینا جام ر

ن نگه داشته، یو اکنون شما، دوستان او را، از خطر ام.کارممن در نزد اسپارتاکوس گنه -

شنوی، فارسی؟ سنا اَوف عجب نه اندکی باشد هم، گناه خود را در نزد او سبک نمایم. تو می

 ان عصیان اسپارتاکوس.داراشتراک یعمومی اعالن کرد، برای همه

 آذر به عالمت تصدیق سر جنباند.

گردند و به گائول فرستاده مییاما این اَوف تنها به آنهایی تعلق دارد که به لژیون داخل م -

ئینان های خود برگردند، غالمان باید به نزد خواجهشوند. گالدیوتورهای دیگر باید به مکتب

گردد و مان نزدیک اسپارتاکوس تفتیشات شروع میخود بروند. غیر از این در خصوص آد

های نو خاتمه داده شود. سنا از احتمال آنها را به قتل رسانند، تا که در مملکت به حرکت

خود جدا گردد، هر سوی  یبرندهکند. اگر روم از پیشناک خلق عمل میروی سخنان حکمت

ندند؟ اینامایا کشته شد، کریکسوس ها زنده ماشود. از دوستان اسپارتاکوس کهپراکنده می
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هم. ارتاریکس تا به آخر شمشیر کشید، اما او را از دور با تیر کمان زده بدنش را غربال 

 .ساختند. خواهرک اسپارتاکوس، میرسا خودکشی کرد

 :آذر خودداری کرده نتوانست

 میرسا خودکشی کرد؟  -

 با رشک سوی اُستروشنی نگاه کرد.انگیز او صمیمیتی خفته بود. لوتاتسیا در سخنان حیرت

داشتند. وقتی که میرسا جان کدیکر را دوست مییدانستی؟ وی و آرترکس بلی. مگر تو نمی -

 کندن او را دیده، با خنجر بر سر دل خود بزد و در پهلوی او جان به جبّار سپرد.

و جهد  گردد و در گرد دیگ و طبق با جدیسخنان او را شنیده صاحب میخانه آرام می

 کند.بیشتری دَو و غیج می

گر باشد، به تدریج معلوم خواهد شد. اَوف یای و اگر باز چند کس داینک، تو زنده مانده -

گذارد. اگر خواهی، که باز زنده بمانی، به تو عمومی به تو تعلق ندارد. سنا تو را آرام نمی

شود های تو بخشیده میهگنا یمصلحت همین که به جنگ ضد گائول برو. در آن صورت همه

 خواهی کرد. البته، اگر در جنگ کشته نشوی!  یو از آنجا برگشته، تا آخر عمرت آرام زندگ

 :فریاد جانکاهی برآورد اوو  لوتاتسیا دست سر سینه گذاشت، گویا یخ کرد

  .بعد هم در این جای پنهان شودبگذارید، وی من -

 کاتیلینا به او پُرمالمت نظر افکند.

داند که فارسی در کجا ها میداری؟! نصف رُم کینگه می یتو او را زیر پیشدامن خود تا ک -

رسد و تو ابدی از گالدیوتور خود جدا پنهان است. سنا روزهای نزدیک به خدمت او می

تابد ولی جنگ یگانه امکانیّت است که شما هر دو تا خواهی شد. این در نظر اوّل عجیب می

اما به سر فارسی آن قدر  .باشید. البته، در جنگ کشته شدن هم ممکن پیر شدن یکجایه

اش سربلندانه گذشته، آزرم ندیده است. از چه باشد، که خداها ها فرو آمدند که از همهنابرآری

خورند. شکاکی نکن، ای زن، به گفتبعد هم میشوند، یعنی آنها رحم او را مناو را نگهدار می

 ای.ان. تو هنوز زن وی نشدهوگوی ما هم خلل نرس

 :صاحب میخانه محزونانه گفت

 بگذار، خودش گپ بزند.  !من برای وی از زنش هم زیادتر هستم -

  :آذر گفت و کاتیلینا و آذر خندیدند

به خصوص رای زنی را مثل لوتاتسیا؟ وی از هیج گونه  آیا رای زن را گرداندن امکان دارد؟ -

 ترسد!یامر و فرمان سنا نم

 باز هم ذوق برده خندیدند.
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وگوی ما خاتمه گذاشتن الزم، مرا در سنا خوب، تو چه گفتی داری، فارسی؟ به گفت -

 انتظارند.

ام، کاتیلینای بزرگ. هر آن چه که تو گفتی، همان طور رفتار میهای تو راضیمن به گفته -

 کنی.ات مرا محافظت مییهایت تشکر! تو حکنم. و برای غمخواری

 :زاده اظهار کردلاصی

  -داریم، ما در نزد اسپارتاکوس قرض یهمه -

چه واقعه روی داد که او گالدیوتورها را فروخته بود؟ « اِوتیبیدا»دختر اما با یونانی ..!آ.. ها -

گذرانم، هر چند که این کار برابر مرگ و من به خود وعده داده بودم که او را از دم تیغ می

 جان خودم است.

و نباید جان خود را در خطر گذاری. خدایان خود جزای او را دادند. وی غالم کرا کرده ت -

است تا که خواهر اسپارتاکوس را از بین بردارد. غالمان غلط کرده، به جای میرسا، اوتیبیدا را 

اند. وی هنوز باوری حاصل نکرده بوده است که میرسا در قید حیات نیست و به نشان گرفته

 اش افتاده است.اه کندهخود در چ

 :آذر رو به سماء آورد 1با اِحتراس

 حد برَحم و به همه چیز قادر است! هزاران شکر به خدای یکه و یگانه! وی در واقع بی -

 بلی، همین طور!  -

 

زاده از جا نخیسته نشستن گرفت، هر چند که یک دقیقه پیش همه گپ را گفتند. اما اصیل

شد که وی به آذر باز چه کاری دارد. گفته بود. حس کرده می «مرا در سنا انتظارند»

زاده یکی از پاسباناصیل نگریست.آمیز مینشست و به کاتیلینا سؤالاُستروشنی آرام می

هایش را با ایما و اشاره به حضور خواست. وی به حکمدار نزدیک شد و یک چیز بسته را بداد. 

ته باز کرد. آذر فریادی زد و پیشتر خم شد. در نزد آنها کاتیلینا آن را روی میز گذاشت و آهس

اش خوابید. در دم شمشیر، خون زَغامه بسته بود، یک جای دستهشمشیر اسپارتاکوس می

ای تاب تراکیه یترین هم به آن همه زور و توان، استفاده بُردهخراشیدگی. حتّا فوالدِ سخت

ب دیده خیره گردید. وی شمشیر را به دست چشمان اُستروشنی از آ آورده نتوانسته است.

گرفته به لبانش نزدیک ببرد. گلویش را چیزی گرفت، وی کوشش کرد یگان چیز بگوید، اما از 

 :غایت هیجان نتوانست. آذر فقط همین قدر گفته توانست و خالص

 
 اِحتراس: نگه داشتن حد.  1
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 این چه طور؟ از کجا؟ -

ه خودش هم گپ زده کرد، بلکزد حکمدار و درست احساس آذر را تاکید میجدی گپ می

 :شدنتوانسته گلوگیر می

لژیونرها از جسارت و نیروی او  .پنداشتیماسپارتاکوس را نه تنها ما این قدر ارزنده می -

گفتند. روز دوم جنگ، می« ناپذیر است!اسپارتاکوس مغلوب»متحیر شده، بین خودشان 
ند، که جسد او را چه طوری توانست فرمان صادر بکبرای بردن جسد او آمدند. سنا می یسحر

که هست، همان طور با میخ سر تخت صلیب کشند و در همان حالت از جادهای رُم گذرانند. 

سرلشکر کراسوس در این باره حتّا فکر هم نکرده بوده است. وی پیشدستی کرده، هنوز فرمان 

را با تمام ده، فرمان داده است که جسد گالدیوتور بزرگ را سوزانند و این عمل یسنا نرس

ها ای را پیدا کرده نتوانستند و رومیاش انجام دهند. ولی جسد تراکیههای حربیقاعده

فهمیده نتوانستند که جسد او را از آنجا که کشیده برده توانسته است و پنهان کرده است. من 

که قوطی سرای والریا دیدم کنم این کار تو است، فارسی. و زیاده از این من در بوستانفکر می

توانستی برای والریا جسد شود. تنها تو میاش نگاه داشته میخاکستر آدم دوست داشته

بود، از ترس جان خود جسد او را در یگان اسپارتاکوس را آوری. دیگر هر کسی هم که می

ها و تهدیدهای رومیان گرفتار نشود. راست بگو، سپرد، تا به بازپرسجای کوهسار به خاک می

 ر تو است؟این کا

گوید. او را نه تصدیق کرد و نه رد نمود، که او گویا هرزه می یآذر ناعَیان سر جنباند، و گفته

  :ادامه داد هایش رارانیزاده محاکمهاش تفافت نداشت. اشرافزاده دیگر همهعموماً، برای اصیل

سرای والریا آمده باشی، اگر تو تا بوستان .لوتاتسیا هستی یدانستم، که تو در میخانهمن می -

توانسی، که روی پنه سازی؟ تنها همین جا. و بعد از همین من به جستباز در کجا هم می

من یخواستم که برای از خطرها اوگو کنم. میوجوی تو بر آمدم و خواستم که با تو گفت

میم احتیاج بینی، شمشیر اسپارتاکوس به ترگرداندن تو کمک نمایم. غیر از این، چنان که می

دیدم، دارد. اگر من در روی به روی خود آدم روح افتاده و از زندگی امیدش را کندگی را می

گفتم. برای لژیون سزار اسپارتاکوس هیج چیز نمی یسالح دسترس شده یپس به تو درباره

و توانستم ترفت. یا میمُرد و میساز مین آدم ضرورتی نداشت، وی همچون اُستای سالحیچن

کردم. گذراندم و تو را به همین فراموش میسرای خود پنهان کنم و یا به کوه میرا در بوستان

وار، همان طوری که زمانی در نبردگاه سیرک اما تو مثل پیشتره هستی، فارسی غیور، مردانه

آن  یدیدیم و تو هستی شمشیر اسپارتاکوس را سزاوار، هر چند که اُستای سازندهکالن می

 خودت هستی.هم 
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کند. آذر هیجان خود را فرو نشانده باشد هم، اما آب آذر در دست شمشیر، چشم از آن نمی

 :دوباره پرسید، توانستدیدگانش را داشته نمی

 ولی این از کجا؟  -

کرد. وی هم برای نبرد با در لشکر روم برادر والریا، مارک والری میسال خدمت می -

بود. تو یاد داری؟ وی با اسپارتاکوس یکه به یکه نبرد کرده بود. گالدیوتورهای شورشگر رفته 

ای او را مغلوب کرد، ولی نکشت. اسپارتاکوس برای این رومی تا آخر دشمن محسوب تراکیه

پرورید. به غیر از این، یشد. با وجود این، او در نهاد خود نسبت به اسپارتاکوس احترام ممی

ه به دنیا آورده بود. به این طریق، پیشوای گالدیوتورها با خواهر او از اسپارتاکوس دخترچ

پیدا کردن جسد  یمارک والری برا خونی نیز پیدا کرده بود. 1مندیزادگان رومی عالقهاصیل

های روم اسپارتاکوس اقدام نمود و خواست که او را به جهان دیگر از روی قاعده و قانون

د را قبول کرد. اما جسد او گم شده بود. در جای گسیل بکند. مارک کراسوس هم این پیشنها

 خوابیده است و خالص.آخرین نبردش، آنی همین شمشیر می

مارک والری آن را با خود گرفته است. او سالح را آورده به خواهرش داده است. خواهرش از  

همچون دا نمایم و آن را به تو سپارم. تو آن را ترمیم کرده یا یمن خواهش کرد که تو را پ

داری با نیت آن که گردانی، یا که نزد خود نگاه میخاطره به خانم گالدیوتور بزرگ برمی

 به جای آورد. یبعد هم برای نیست کردن دشمنان خدمتسالح مقدس من

 :آذر گفت

 .کنممن فکر می -
 

١٠. 

دند که گزاران کاتیلینا اُستروشنی را به طور پنهانی به مکتب اَکسیان آورهنگام خدمتشب

زاده کرد. اصیلای وجود داشت و در آن در وقتش خود آذر کار میهمان جای آهنگرخانه

وگو کرده بود و به احترام اسپارتاکوس وعده کرد که اش با صاحب مکتب گفتهمه یدرباره

دارد. در واقع، از اَکسیان این را مخفی نگاه می یرساند و همههر چه از دستش آید، کمک می

ساز میآهنگری را به اختیار اُستای سالح یشد، همین قدرکه کورهزیاد طلب کرده نمیچیز 

با هیجان زیادی وارد گردید و به گرد و  یآذر به دوکان آهنگر گذارد، تا کارش را انجام دهد.

روم قریب که از همین جا سر شده بود. وی  یاطراف آن چشم دوخت. راه کالن و در عرصه
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زن مبانا، انه برای اسپارتاکوس شمشیر ساخت. در همین دوکان چون خایسکدر همین استاخ

با حسرت آه کشید آذر. از تحت « وی؟ یکجا است اهال»هیکل، نیز کار کرده بود. زنگی قوی

بست که وی در کوه هست. اکنون سنا، که اَوف عموم اعالن کرده است، شاید که دل امید می

کند، که در آن لوتاتسیا نیز یک نظر می ییاید، البته، به میخانهب یاو نیز به پایتخت امپراتور

 باشد.یزن بیچاره، ازور دو چشم در راه او مجای حبشی
 

اُستای سالحساز آه وزنینی کشیده، شمشیر اسپارتاکوس را بار دیگر با دقت از نظر گذراند. 

د. انگِشت پرتافت و پوست چه کار کردنش را در ترازوی عقل بر کشیده، کوره آتش را درگیران

سفید آتش مبدل شدن گرفت. آذر  یدَم را به کار انداخت، باد داد. انگِشت سیاه به زبانه

آذر در دوکان آهنگری سه روز کار کرد. همان  ر را به روی آتش گذاشت، تا که بتسفد.یشمش

دیدن شمشیر کرد. وقتی که کار را انجام داد، خودش هم از خورد، خواب میجای خوراک می

های نازک به زور احساس شونده دیگر نقصی تاب با نقشالعاده کبودچهبه شوق آمد. فوق

افکن محسوب ن سالح لرزهینداشت. وی حاال به اثر بزرگ صنعت مبدل شده بود و در برابر ا

شمشیر دست نرساند، آن را مثل پیشتره نگاه داشت. استخوان  یگردید. آذر تنها به دستهمی

ای بزرگ را احساس کرده بود و اُستا آن را فیل چقور چقور شده گرمی دستان تراکیه یفتهسُ

همتا کرد که همین نوع شمشیر سازد که بیک زمان وی آرزو میی عوض کردن نخواست.

باشد و برایش طور حقانی شان و شرف آرَد. همین گونه شمشیر را پاسبان اُستروشنی 

توانست، که اب شده نمییه بود، ولی آن وقت به این شرفبه او فرمایش داد« خویشتک»

اش نک، وی شمشیر آرزو کردهیشمشیرهای فرموده را ساخته باعث احترام خواجگان گردد. ا

شهرت روَد، پس آن را هم به  یرا ساخت. از رسیدن به آرزویش راضی بود، اما اگر گپ درباره

زیبا و پرقدرت به دست نه آورده، بلکه در پیدا دست آورده است. تنها این را از ساختن سالح 

تقدیر گویا،  بی ندید.یها به دست آورده و خود در این کار آسکردن قابلیّت کشتار در صحنه

شود، ولی به جای  1دستکه به روی اُستروشنی خندید. یک عمر او حرکت کرد، تا اُستای گُل
ن که با کارهایی آسایشته مشغول گردد، آن وی مجبور شد به نبرد در آید، آدم بکشد، نه ای

 سازد. یبلکه حیات آدمان را قطع
 

اش برای آن با هوس میخودش و باز ترمیم کرده یاُستروشنی حاال به شمشیر ساخته

گردد. با نگریست که ساختن چنین سالح بسیار هم مکمل دیگر به وی هیج گاه میسر نمی
صاحب  رسد.گردد، به آخر میح و آهنگر قطع میسال یاو چون سازنده یهمین راه طی کرده
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گویان خطاب کرد و دیرگاه از دست «وَه!»مکتب گالدیوتورها اَکسیان شمشیر را دیده 

تافتند. اما به دست آوردن چنین شمشیر می 1مِلت-آمیز مِلتنگذاشت. چشمان او رشک

نامه توان شرطنها با وی میایستاد. تزاده کاتیلینا میامکان نداشت. در عقب همه، این اصیل

اَکسیان برای مکتبش غالمان نو خرید،  کرد.به دست آوردن آن تالش کمی می یبست، برا

پهلوانانی  یولی اکنون استاد بااستعداد و غمخواری مثل اسپارتاکوس نبود. بی وی اکنون تهیه

اُستروشنی به مکتب که به میدان به در آیند، مشکل بود. وی آه و واه گفته و زاری کرد که 

خود را چون گالدیوتور بفروشد. بیست هزار سسترسی او دادنی شد. این بیشتر از آن مبلغی 

 بود که در وقتش برای اسپارتاکوس پرداخته بود. اُستروشنی با عالمت رد سر جنباند.

  .اممن اکنون پیر شده -

 :کرد اَکسیانمی 2تولّا

کنی و اگر بعضاً مردم طلب در دوکان آهنگری کار می دهی،تو گالدیوتورها را تعلیم می -

 راضیگی او را گرفتنی شده. .اندبرآیی. آخر، خداها تو را برای همین آفریدهد، به نبرد میینما

پس، صاحب مکتب به خاطر آذر رساند که او دیگر  کرد.اُستروشنی همانا سر جنبانده رد می

ای شود. وی هم کس از غالمی آزادشدهوب نمیغالم نیست، ولی آدم تماماً آزاد هم محس

 ئینش خدمتی را ادا نماید.است که باید در نزد خواجه

 :اُستروشنی به طور قطعی گفت

 روم.سنا اَوف عموم داد و همراه سزار به جنگ، به گائول می !دیر شد -

 عمل کردن بر خالف این قضیه دشوار بود و اَکسیان از نزد آذر دور شد. 
 

زاده او را انتظار بود. آذر متاع را از سرایش برفت. اصیلبی وی نزد کاتیلینا، به بوستاننصف ش

روی شمشیر فرو آورده، آن را به پریتور نوی رم نشان داد. چشمان کاتیلینا کالن کشوده 

توانست. وی که شدند. چون جنگاور سابق وی به شمشیر نگریست بهای ارزنده داده نمی

 :زد پرسید ده گپ میآوازش را پست کر

ماند، در دست خودت می ؟کنی؟ از چه بودتو به چه قرار آمدی؟ به این شمشیر چه کار می -

 …یا که 

 :گفت آذر
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این شمشیر اسپارتاکوس است، باید در دست همسرش بماند. وی در منزل او نگاه  یا که -

م. در آن جای با بودن این رویشود و از اوالد به اوالد خواهد گذشت. به گائول مداشته می

 :زاده به تصدیق او سر جنبانداصیل ها گم شدنش ممکن.شمشیر ضرورتی ندارد. در آن طرف

 تو درست است. یخالصه -

 :اُستروشنی عالوه نمود
ام، هر چند که آن از جهت زیبایی به شمشیر غیر از این برای خود نیز چنین سالح ساخته -

تواند. ولی مستحکمی و آب و تابش از آن ماندنی ندارد و مرا پُرّه اسپارتاکوس برابر شدن نمی

 گرداند. قانع می

 :زاده اظهار کرداشراف

 در به عقلی به عقل هستی، همچونین در مردانگی مرد! !گوییدرست می -

برد او. حسد می یوی به اُستروشنی، که در روی به رویش نشسته بود، با مهر نظر کرده. به و

کنی که یب پنجاه ساله بود. اما پیری به او چندان اثر نکرده بود. طرح رویش خیال میآذر قر

نما نه، نمود. نگاهش نیز راست و مطیعجُرم میروی برنج کنده کاری کرده باشند، راست و بی

دادند. نیک وی گواهی می یاش از خصلت و خولبان غَوث گویا با دست کاُلل ساخته شده

سیاهش اکنون تارهایی سفید پیدا شده بودند. او شخصی بود غول سپ میان موی غوث و

 .در گالدیوتوری مشهور گردیده و رانی کشتی را اجرا نمودهغالمی را پس سرکرده، بیل

  :کاتیلینا با تبسم گفت

کنند. اند که دیگران آرزو میرا داده ییخداها به تو چیزها !اند، فارسیخداها با تو مهربان -

بعد های تقدیر در هیج کسی نیست. خداها منآوری تو به ضربهدی و مردانگی و تابهنرمن

توانستی که ای، میهم تو را نگاه دارند. افسوس، که تو همچون فرزند رُم به دنیا نه آمده

 را باال ببری. یشهرت امپراتور

 :آذر راضی نشد

، عجب نه، اگر اُستروشن داندکنم، و که میمن خود را همچون سغدی نیز خوب حس می -

گرفت. اسپارتاکوس تر صورت میساختم، شاید حیاتم دیگر خیلوَر در عالم میخود را شُهره

مند، در توانست که با او برابر شود. مرا ببخش، کاتیلینای شرفای بود، ولی که میهم تراکیه

 من جسارت هست، کم باشد هم، هست. 

 :کاتیلینا آه به درد کشید -

کنی و گیری و اجرا میتو، فارسی، کارهایی بسا وزنین را به عهده می !ین حقیقت استا – 

دانی؟ تو بسیار مانند هستی به آنی این شمشیر اسپارتاکوس. باز، عقالً، شکست چیست نمی

خواهد که تو را محو سازد، اما در دم شوی. تقدیر میشود، اما زود راست میقامتت خم می
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ای. شود. تو خود را مثل همین تیغ بُرا آب و تاب دادهیک دندانه حاصل نمیشمشیر تو عقالً 

 تو انسان خوشبخت هستی، فارسی.

 :آه به درد کشید ،در نوبت خود ،اُستروشنی هم

یها در حیات من کمتر باشند. فکر مخواستم که این گونه خوشبختیاما من می !عجب نه -

 ریزد. غدیان زر بسیار سخاوتمندی میخدای س یکنم که به سرمن از زر خلته

 هر دو خندیدند.
 

 :از کرسی باال شده گفتو  جدی گرفت یکاتیلینا به خود قیافه

اَوف عمومی سنا به تو دخل ندارد. تو در عصیان غالمان هم یکی از  !تاخیر نکن، فارسی -

ناتورها را برجسته بودی. مثالش دوستی تو با اسپارتاکوس! یک خود همین گپ س یسیماها

کشد. این راه تو را به سوی گذرد و سنا تو را به جوابگری میکند. کمی وقت میدیوانه می

ای. اما تو را سر وقت از صلیب آزاد زهرآگین آن را چشیده یبرد. تو یک دفعه نشئهصلیب می

آزاد نمی ق بود. این دفعه نه تنها تو را از صلیبیاند. حساب و کتاب اسپارتاکوس بسا انکرده

کنند، تا که از آن فرو آمده، روی به گریز نه آوری. کنند، بلکه باز با چندین میخ پرچین می
ای. آخر به تو مهربانی زیاد شمارد که تو آبروی آن را به زمین یکسان کردهسنا چنین می

و رفتی،  تعیین کرده بودند. تو خیستی یسالح امپراتور یظاهر کرده بودند. تو را ناظر انبارها

زند: آیا به اسپارتاکوس عاید به باز به حضور اسپارتاکوس. خواهی نخواهی فکری به سر می

ای، دادهای؟ هر چند که تو این کار را چه طور انجام میهای سنا تو خبر ندادهنقشه یهمه

ها به جمعتواند. در هر حال تاخیر نکن. سزار کییحتّا یگان کس به خودش تصور کردن نم

 تو خبر دارد و تو را منتظر است.  یها شروع کرده است. وی دربارهآوری لژیون

 و دوام داد: کاتیلینا ناگهان بلند خندید

خواستم روی. بسیار میبرم برای آن که به نبرد میبرم، فارسی! حسد میمن به تو حسد می -

ار چیزها اسپارتاکوس را به ام. این جا بسیگردان شدهکه به جنگ به گائول بروم. در رم نفس

داشتم، هر چند که ما از جهت برآمد اجتماعی ای را بسیار دوست میرسانند. تراکیهیادم می

تمام دیگر و دیگر بودیم. ولی گپ سر این نبود. وی بزرگ بود، مثل آفتاب با حرارت قلب خود 

م کشور هستی؟ و با کدام تواند از آفتاب بپرسد که: تو از کداکرد. که مییدیگران را گرم م

برم برای آن که در زند؟ آنی همین خود چیز اساسی است. من به تو حسد میزبان گپ می
رو تو را از وداع با لوتاتسیا ایستاده است. این صنم رومی یک -پیش تو باز یک آزمایش مهم 

گردی. و در  گرت باشند، فارسی. آرزومندم که بازخدایان حفاظت -دارد. حد زیاد دوست می

 خاطر داشته باش که در شخصیت سناتور کاتیلینا تو همیشه دستگیری خواهی دید. 
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آنها دست همدیگر را فشردند، که گرمی و صمیمیت آن از هر گونه سخن عاید به مناسبت هر 

حد وزنین بود. خیر و خوش با لوتاتسیا در واقع هم بی کرد.تر قصه میدوی آنها بیشتر و خوب

رسید وی آن خانم تنومند و سالم بناگاه کند. وی به داد و فریاد در آمد. گویا هوا نمیرنگ ر

داد، گم میدرآورد، گاهی باز از دست میکه نفس کشد. آخر، او آذر را گاهی به دست می

کرد، در روز روشن و نه یک بار و دو بار. او دختر حقیقی وطن خود بود که همیشه مبارزه می

برد. مشغول شدن با جنگ به فهمش رومیان گویا اش را پیش مین حساب زندگیبرد، از همی

شد. اما اگر گویند که به آهنگری برابر دانسته نمی یکار پرشرفی است، که با کار در نزد کوره

کرد. آخر، ضاح طلب مییشد و این هم، البته، شرح و اکسی بازگشتن از جنگ میسر نمی

کو! و یا از کوچیدن سنگ کوه و دره، یا خود در اثنا  -کشدزده میآدمان را در دشت برق هم 

خداها و آدم در نزد  یهمین است اراده …کو  ،شوندغرق هم می 1خیزی در دریای تیبرآب
ها، ولی زن در هر حالت هم زن است، راندند رومیهمین طور مالحظه می آنها قدرتی ندارد.

رسانند. لوتاتسیا او را محکم به آغوش ه هم کمک مینه همه وقت عقل و دل آنها یک خیل ب

آذر  و بودگردید، اگر خود فارسی به این قادر نمیشان به کسی میسر نمیگرفت و جدا کردن

  :با قطعیت گفت

وقتِ وداع را دراز کشاندن نخواسته. هر قدر که طول کشد، همان  .دیوقت رفتن فرا رس -

ها را خوری و غم و اندوه جدایی همان اندازه بیشتر قلباندازه در گرد و پیش خانه دور می

 دهد.اذیت می

 بینی کشیده پرسید: 2زنانلوتاتسیا او را رها کرد و مثل کودکان، فِقّاس

 گردی؟خوب، تو برمی -

ریزی زیر سما بود و دیوار بزرگ چین را طرح یآذر به خاطر آورد که وقتی وی غالم امپراتور

تند، همین گونه سؤالی را به او چینی دختر سون یوی نیز داده بود. همان ساخکردند و میمی

خود نظر نیاندازند.  یوی پاسخی نداده بود. زیرا غالمان هرگز به آیندهیوقت هم او به سون 

حاال وی به چشمان پر آب خانم دوست  وی به او وعده بر دروغ نداد و درست کرده بوده است.
 نظر کرده، به طور قطعی گفت:  داشته و ارادتمندی رومی

 آیم! آیم! ، البته، میمن می -

 

 
 ( در شهر رُم.Tiberدریای تیبر: رود تیبر )در انگلیسی:  1
 چیزی که اهمیت ندارد. یبارهفِقّاس: حرف زدن در 2
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شد که خانم این را درک کرده آرام گرفت. از همه در آواز او آن قدر نیرو و باوری احساس می

 خود باور داشت. یآورش این بود، که خود آذر هم به پیشامد خوشبختانهحیرت

١١. 

خط لژیون یکم نوسیاندند. به او همه سالح و  شَوی، اُستروشنی را به رویدر محل جمع

سزار، کنسول و حکمدار یولیوسیلوازمات دیگر حربی را داده، بعد به حضور سرفرمانده گ

عصیان غالمان را پخش کردند، ولی به همه  یروم، راهنمایی کردند. در امپراتور یآینده

انست. اکثریت غالمداران، درود. این را همه میمعلوم بود که جمهوری روم از بین می

داد که مثل د امکان مییکردند. آن بادولتداری پرقوت و دیکتاتوری قطعی حربی را آرزو می

در همین گونه یک وضعیت  پیشتره زندگی به سر بَرند و شان و شهرت روم را باال بردارند.

ن بود، در زادگاپیدا شد. وی از اوالد اصیل« گی جولیوس سزار»مرکب سیاسی، در صحنه 

داد که او شد. خود همین امکانیت میاعیان و اشراف حکمداران آدم خودی حساب می یدائره

 یزینه به زینه باال رود. ولی سزار پاک وجدان را نه جای در سنا پسند بود و نه وظیفه

کرد و نه کمتر از سوالی روم تصور می یکنسول. وی خود را در سیمای حکمدار امپراتور

های اشغالگرانه میسر دولتداری یا با زورداری و یا به توسط جنگ ی. رسیدن به قلهرحمتی

های آمد که یکی از وظیفهگردید. سزار مبلغ زیاد نداشت. بنابراین به وی الزم میمی

های کالن شرکت ورزیده، از حساب وسیع کردن سرفرماندهی را اشغال نموده، در جنگ

گائول به نام  دولتداری نزدیک شود. یافزون گرداند، به قله های روم قدرت آن رامستملکه

گردید. آن همیشه در تهلکه قرار داشت. اما وقتی که پیشوای نو یروم محسوب م یمستملکه
برآید. الزم بود که گائول را می یسر قدرت آمد، اعالن کرد که از تابعیت امپراتور 1«ویرتن»

ایی روم را نمایش بدهد، به چه قادر بودن اسلحه و عملیات هشدار داده، بار دیگر قدرت و توان

گی جولیوس سزار خواست که این قضیه را به گردن  های آن را ثابت سازند.سخت لژیون

بگیرد و این معما را حل نماید. در صورت کامیاب شدنش، وی دستگیری قوی ارتش را نایل 

سزار میان قد، آرام  شد.راه کشاده می گردید و در آینده برای به دست آوردن قدرت مطلقمی

مستحکم، نیروی کامل و  یاش چندان خوب نبود. اما وی ارادهبود. سالمتی یطبیعت، مله مو

داد که با هنگام تشکیل دادن لژیونش سزار کوشش به کار می قطعیت داشت، آدم شناس بود.

ژیونرهایی روم و جنگاوران داران شورش گالدیوتورها صحبت بکند. به لهر کدامی از اشتراک

قا و شرق آمده بودند، بیشتر باور داشت. اما، به فکر او، غالمانی که به یدار، که از آفرسابقه
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شان اندازی کردنقریبی آزاد شده بودند، در هر یک وقت و ساعت مناسب از عقب سنگ

زیادتی راه  ها به هر گونه حشمتخواست که در جنگممکن بود. وی، چون سرفرمانده، نمی

دان کالن نبردهای گالدیوتوری دیده بود. یدانست. او را در مسزار آذر را خوب می بدهد.

تعیین شدنش، نیز شنیده بود.  یهای او را در سنا، هنگام ناظر انبارهای سالح امپراتورجواب

های او در اثنای با سالح تأمینات نمودن لشکر پیش از شروع جنگ به مقابل به حرکت
آدم بقوّت و ارادتمند بودن اُستروشنی فکر شخصی خود  یپارتاکوس دقت داده بود و دربارهاس

کرد که فارسی خودش از حرکت آزادیرا داشت. مانند بعضی از سناتورها، سزار هم باور نمی

  بعده نشان دادند که او حق بوده است.های منگرفته باشد. واقعهخواهی غالمان دور می

رُم زده شده است، نشسته، به « مارس»خود، که در میدان  یدرون خیمهحاال وی در 

ساز نیز معرفی کرده نگریست، که او را چون اُستای ماهر سالحوتور مشهور با دقت مییگالد

 :بودند. سزار گفت

لژیونرها را از راه  یتوانی، که دیگر از لژیون نگریزی و برای عصیان بر ضد امپراتورتو می -

ها توانی، ولی در لژیونها را از راه زده نمیالبته، تو برای خیانت کردن رومینزنی؟ 

  .گالدیوتورهای سابق خیلی زیادند، که به آنها باور کردن دشوار

نثارانه خدمت به نام خدای کشور عزیزم سغد و خداهای روم بزرگ قسم، که صادقانه و جان -

 کنم.می

 :سزار غیرچشمداشت سؤال کرد

 ی چه؟ برا -

 :اُستروشنی صمیمانه پاسخ داد

 دیگر برای من چه خواهد ماند؟  -

 و گفت: سزار خندید

بینم و به آنها باور نمیات تو را احترام دارم. من آدمان دوروی را بد میبرای راست قولی -

کالن حربی داری و از سالح خوب  یها نیستی. تو تجربهکنم. خوش هستم که تو از آن قبیل

کنم. موقتاً در اختیار تو ده تن از ن میییباش لژیون یکم تعتوانی. تو را دَهاده کردن میاستف

بردارم. اگر نه، ات را باز هم بلند میشوند. اگر خود را نشان داده توانی، مرتبهلژیونرها داده می

 رسانمت. برو!همچون عصیانگر به قتل می
 

 های چوبین آورد که با موم سفید رنگ کرده بودند.آذر برفت، اما سزار باز هم تکیه بر تخته

ها اُفت و در اُفت داشتند، ولی آن کشور را به تصرف در آورده ها هفت سال باز با گائولیلژیون



   بخش سوم: شریان زندگی
 

459 

نوشت. نوشتهها میچهواقعه های جنگی در تخته یتوانستند. سزار فکر خود را دربارهنمی

نام داشت. این  1«ها در گائولخاطرات جنگ»ه جاتش به مرور وقت به شکل کتاب درآمد، ک

تمام گائول به سه » شد.کتابش در عالم مشهور شد. آن کتاب در هر زمان به هوس خوانده می
گویند و ها میها، دیگرش را آکویتانیکیش را بِلگه -نویسد سرلشکر. می -شد، تقسیم می

تیزی سزار تقویم و چوب نوگ «.گوییما میهنامند، که ما آنها را گائولیمی 2هاسومش را کِلت

ها در دست داشت. وی آنها را یک طرف گذاشت و به فکر فرو چهبرای با موم نوشتن در تخته

تواند. در کند، ولی یک چیز درست به دست آورده نمیها باز با گائول جنگ میرفت. روم سال

دوام دادن جنگ برای اشغال کردن  کنند که به سزار با موفقیتباور نمی یپایتخت امپراتور

های وحشی را مطیع گرداندن، که بین آنها شده باشد. قبیلهاین مملکت عصیانکار میسر می

فکر اَوف عمومی در  نهایت دشوار بود.حرکت برای استقاللیّت و آزادی این قدر پرزور است، بی

ن مسئله را یآمده بود و او ا «گی جولیوس سزار»سنا برای گالدیوتورهای عصیانکار اوّل به سر 

اند، ها را پر کردهکرد. گالدیوتورهای عصیانکار، که حاال صف لژیونبا جدیت تمام تلقین می

ها عذر میشان در شورشکردند که خود را سفید سازند، برای شرکتبرای آن کوشش می

عنی تا یبه دست آرند،  خواهند، که باال روند، تا که در آینده شهروند روم راخواهند. آنها می

دهد و این هم آخرین عمل کنند. غیر از این، جنگ امکان بای شدن را میآخر سخت نبرد می

شود. بین گالدیوتورهای دیروزه آدمان زور و توانا بسیارند، که به فریب و نیرنگ محسوب نمی

 یئله کامالً باوروگو با آذر به این جهت مساند. سزار پس از گفتاندازی عادت نکردهو جنگ

 های موم اندود خم شد.چهحاصل کرد. وی باز تقویم را به دست گرفت و به روی تخته

 یبحر میانه»حد بزرگ، که از آلپ شروع شده، با مملکت بی …گائول آن سوی آلپ »
رسد، از آهن بای، مس و طال و تا شمال و تا خود دریای سیرآب راین می 3«پیرنه»و « زمین
اهالی این کشور از ساکنان  -نوشت سرفرمانده.  -ران فراخ درختانش سر بر فلک دارد، زابیشه

زنند، متحد شوند، روم هایی که با یک زبان گپ میقبیله یتمام ایتالیا زیادتر اند. اگر همه
های قدیم دانند. در زمانتواند. آخر، در روم این را همه مییآرامانه بود و باش کردن نم

را نیست کرده، در  ییاند. آنها در شمال ایتالیا اهالی تَهجاها از آلپ یک بار گذشتهگائولگی

 
 Commentaries onو در انگلیسی:  Commentarii de Bello Gallicoها در گائول: )در التین: خاطرات جنگ 1

the Gallic War) 
 Belgique)در فرانسه: ( یا همان که امروزه با تلفظ فرانسوی بلژیک Belgaeها عبارتند از: بلگه )سه گروه گائول 2

 (. Celt( و کلت یا سلت )Aquitanگوییم، آکویتان )( میBelgiumدر انگلیسی: 
 ( رشته کوهی در جنوب فرانسه و مرز میان فرانسه و اسپانیاPyreneesپیرنه: ) 3
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اند. از همان وقت سر کرده، سکونت اختیار نموده 1«پو»های دریای وادی سیرحاصل ساحل
نام گرفته بود. مردم ایتالیا در نزد آن اشغالگران « گائولی آلپِ پیش» یجزیرهاین قسمت نیم

 «. شدندمی 2کَفتَلخه افکندهشت

 

های ها در آن سوی آلپ زمینایتالیاوی سزار تقویم را یک سوی گذاشته، باز به فکر رفت.

اند. هفتاد سال پیش به آنها میسر شده بود که قسمت خیز زیادی را غصب کرده گرفتهحاصل

ها بعدتر ال کردنرا از ایتالیا تا اسپانیا اشغال نمایند. اشغ« زمین یبحر میانه»های ساحل

پیش چشم سزار یک لحظه  ها گرفتار شدیم.مشکل گردید. نهایت، به مقابلیت سخت گائولگی

، 4های وادی رُن، انگورباغ3های از تابش آفتاب منور شهر ماسالیاها و جادهکبود، میدانبحر کب

امروز هم آن  گر شدند. این همان است که رومیانهای سبز و خرّم آرام و ساکت جلوهچراگاه

ها، که تمام به وی، به سزار الزم است که به شمال، به کشور وحشی نامند.می 5را والیت
گائولیِ »زاران سبز و خرّم را فرا گرفته است، حرکت بکند، که آن جای را جنگل و بیشه

. گشتندتراشیدند و نه موی، مثل حیوانات مینامدند. مردمانش نه ریش میمی« ژولیده مویان

ترسد، گویا زبان در کامشان یخ یاقلیمش چنان سرد، که زمستان کس حتّا به دهان کشادن م

گرفته است، چنان یخ غوث، که از باالیش گشت و گذار بسته باشد. دریاها را یخ فرا میمی

در لَگیر رومیان  های بارشان وزنین عبور نمودن امکان داشته است.کردن و حتّا با گردونه

جنگی بلند شد. با آن لژیونرها را به مراسم قربانی دعوت می -(ی)کَرنا 6نیبُکس یهصدای خِرّ

« گائولی ژولیده مویان»بینی کرده بودند، که یورش به سوی کردند که در همان جای پیش

وار سرفرمانده تقویم را به روی میز گذاشته، از جایش برخاست و سراسیمه افته است.یآغاز می

سیاه پر -های سپرا با چارکنجه« مارس»های صف آراسته میدان لژیون ن شد.از خیمه بیرو

اند و پاره آویزان بود، که از الی کلوله شکل ساختهکلوخ -کرده بودند. در مابین قربانی شونده 

پاره سوراخی هم در تارش برای آتش فروزان کردن چقورکی هم داشت. از یک طرف آن کلوخ

 
 گیرد.( در شمال ایتالیا که از آلپ سرچشمه میPoدریای پو: رود پو ) 1
 اش بکفد )بشکافد(: زَهره تَرَک. آن که تلخهکفتَلخَه: زَهره. تَلخه 2
 شود.( گفته میMarseille(: نام قدیم شهری که امروزه در تلفظ فرانسوی مارسی )Massaliaماسالیا ) 3
های آلپ در سویس سرچشمه کی از رودهای مهم و بزرگ اروپا که از کوهی( رُن Rhoneوادی رُن: )در انگلیسی:  4

 گیرد.می
 است.« والیت»( در جنوب شرق فرانسه است که به معنای Provenceپروانس ) یظور منطقهوالیت: من 5
 بوکسین: کرنای. شیپور جنگی. )احتماال التین( 6
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قربانی کنندگان در  یهمه اب باید فرو آید که شاریدنش الزم بوده است.اند که از وی شرکرده

 تیز از همان متاع داشتند.های نوگهای سفید از پشم سفید دراز، در سرشان کالهتن جیلک
 

های آن شروع کردند. باالی حیوانات قربانی شونده آرد کاهنان به قربانی و اجرای قاعده

ا یاری خدمتگاری از بینوایان سر بوقه را باال برداشت و با کوبه به دند. بعد یکی از آنها بیپاش

جبینش یکتا فرو آورد. یاردَمچیان بوقه را زود خوابانده، سر بریدند و خونش را تا به آخر 
های قربان شونده را سر بریدند. یک قسم گوشت را زود روی آتش مال یرواندند. همه

کارانه های قربانی شده را احتیاطهای درونی مالقسم گرفت.در می یگذاشتند، که در چقور

گاه جمع آورده، بین تخته سنگ برنجی مخصوص مایل کرده ساخته شده، که روی چهار تکیه

های داخلِ ها اجرا کرده شدند، آن قسماین قاعده یوقتی که همه ایستاد، گذاشتند.برنجی می

کنندگان دادند، که آنها جداً نظاره یی پیشگویها، یعن1«اوگور»حیواناتِ قربانی شده را به 

کرده دیدند و معین نمودند که در داخل آنها یگان تا هم داغ )تَمغا( پیدا نشود، که طبق آن 

شان را درون کشیده، به رفت قربانی و فاللژیونرها نفس حوادث خطرناک را پیشگویی نمایند.

لشکران جنگی  یتقدیر آنان تقدیر همه هاکردند، که محض در همین لحظهبینی نظاره می

به خدایان  یگردید. کاهنان بعد از مصلحت با تمام آواز اعالن کردند که قرباندر گائول حل می

ها در نبرد و با غالبیّت تمام شان نیز خیریّت است: وی به کامیابیمعقول افتاد و فال کشاده

)هورا!( « بَرّه»کند. لژیونرها با تمام آواز انجام پذیرفتن جنگ بسیار طوالنی گائول داللت می

 ها بوده است.گفتند، که عالمت بر دشمن تاخت آوردن رومی

 

١٢. 

به لژیونرها الزم بود، که قسم زیاد خاک ایتالیا را گذشته، عاقبت به حدود گائول برسند. با 

یش آذر در صف پ لشکر روم بود. یرفتند، که این اصول خاصهسرعت صف صف پیش می

زدند. رهسپاری مشکل نبود. اوّل کرد. از عقب او ده نفر سربازش قدم میلژیون اوّل حرکت می

رسید. در آسمان کشی. در همه جای سبزه به رنگ زمرد زیبا به نظر میبهار، آزاد نفس می

مند به اطراف تافتند. آفتاب سخاوتپهن و پریشان می یمُصفا ابرهایی سفید مثل پَخته

ها، که بعد از فرو نشاندن باران چندان کرد. چنگ زیر پایگرمی فراوان هدیه می روشنی و

 
( نام طبقه و گروهی از کاهنان در روم باستان که ادعای ارتباط با خدایان به ویژه از augurاوگور: )در انگلیسی:  1

 .راه نگاه به پرندگان داشتند
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های چرمین تگش دوقبته رساند و زمین زیر موزهزیاد نبود، برای آرام حرکت کردن خلل نمی

کشیدند، ها شیهه میکردند. اسپگردها حرکت میسواره از عقب پیاده سربازان مالیم بود.

برآورد. از عقب دُم صدا می-ها مثل طبل دُم، گاهی زمین در زیر سم اسپشدندپایه میچراغ

رفت که توسط آن ها با مواد جنگی و خوراکواری و انجام چنان میها کاروان گردونهسواره

چنان که باالتر گفتیم، سن آذر  ای دور پرتاب کردن امکان داشت.ها را به مسافهسنگ و چوب
اش هنوز هم چندان ورده بود، ولی برایش بار وزنین عمر به سر بردهخ 1اکنون به پنجاه دَکّه

های سخت و بازوی پرزور راه دور و کرد. اُستروشنی الغر اندام، ولی دارا موشکگرانی نمی

کرد. در علم حربی روم برای آذر یگان چیز نو و جالب وجود دراز پر عذاب را به آسانی طی می

آموزانید. اُستای سالحکرد، مین اصول تربیه مییخود را به هم نداشت. اسپارتاکوس نیز لشکر

ساز به حیات جنگ ارتش روم به زودی مطابق شد. وی به سربازان گروهش هرگز رحم نمی

های هموار گاهی با پستی و نمود. وادیکرد، ولی در حق آنها همیشه غمخواری ظاهر می

گردیدند. داخل می 2مَکَجَک-های چُقور کَجشدند و لشکریان گاه به درهها عوض میبلندی

توانستند راهروان با افتند، هر لحظه مییهای لشکریان تغییر نمیولی در همه حالت صف

درخشیدند، که در آنها رقم ای میدشمن یکباره به نبرد به در آیند. در سر سربازان نشانه

 فت بودند.روم ثبت یا یشان با سمبل امپراتوریها و بیرق جنگلژیون

 

های روم به آنها باید با چه بیشتر لژیون یگذراند که برای تأمین غلبهآذر دم به دم از دل می

ها و جنگاوران ایها، تراکیهها، گائولیها دیده بود که آلمانیمساعدت نمود؟ وی در جنگ

و زیاده از این گالدیوتورها شامل بودند، از رومیان تفاوت کذایی ندارند  یدیگر، که به زمره

باختند هم، در برآمدند. حتّا، اگر آنها در اوّل جنگ را میحتماً غالب می یسربازان امپراتور

 گرداندند.های مظلوم را خم میشد و سر خلقآخر بال و پر عقابان بیرق آنها بلند برداشته می

گردانده را غالب می ها قدم زده، فهمید که چه چیز رومیانحاال آذر در لژیون اوّل برابر صف

سپر تیرنارس بوده است. سربازان آنها از سربازان  یاست: انتظام آهنین برای ارتش امپراتور

تر ها از ارتش روم دیده با انتظامارتش یتمام عالم زورتر یا جسورتر نبودند، ولی در بین همه
هایی که تحت گالدیوتور هایش محض در همین بوده است.وجود نداشته است و سّر غلبه

د بودند و هر یک منها با هم زیچ عالقهدرآمدند، نیز در اوّلراهبری اسپارتاکوس به جنگ می

های خود سر کردند. اما وقتی که آنها از موفقیتخود را بی چون و چرا اجرا می یامر فرمانده

 
 دکه خوردن: سر زدن. سنش به پنجاه دکه خورده بود: سنش به پنجاه رسیده بود. 1
 مَکَجک: کژ و مژ. خمیده. کج و کوله.کَج 2
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بدیل میهای غارتگر و دزدان تک چند گروهیشدند، متفقی را از دست داده، به گرنگ می

توانست. سپس، این ای هم آنها را هشیارتر کرده نمیافتند. در این حالت، حتّا آبروی تراکیهی

آور و پراکندگی روی به روی شدند آنها گردید. قاعده را ویران های مرگهمه باعث به ضربه

این  شد، کهنمودن در ارتش روم هیج امکان نداشت و اطاعت نکردن به فرمان راهبر دیده نمی

 شدند.گردیده است. از این خاطر آنها غالبان عالم محسوب میناپذیری میباعث مغلوب
 

گردیدند. هوا تا دار میایست باریده، دوامهای سرد بیها به قلمرو گائول در آمدند. بارانلژیون

ی ها به الها در راهد. اسپ و گردونهیلغژشد. پای سربازان روی روی الی میرفت سرد می

ها را کالنی، تمام لژیون 1شد. سزار سوارِ تاَلنغوطیده، سرعت پیشروی به تمام سُست می

برداشت و یک خود با تبسم نظر کردنش بس بود که سربازان را می یکرد، روحیهنظارت می

اقلیم گائول نظر به  مدار گردیدن خود را فراموش بکنند.همه سر تا پا تر شده و خسته و بی

بهار فرا رسیده باشد، در این جای نشانه« آپینین» یجزیرهخیلی سرد بود. اگر در نیمایتالیا 

زاران زیچ پیش میها از ره باریک داخل بیشهلژیون رسیدند.های آن خیلی کم به نظر می

رسیدند، آنها لغژانک گردیده بودند. نه به نظر مییهای سیاه و تر درختان مثل موئرفتند. تنه

گیری امکان گیراندن آتش هم وجود نداشت و این به سربازان هیج امکان خوراک دَم در اثنای

کرد و سزار یکجایه با سربازان حرکت می آورد.داد و آنها را به غضب میگرم خوردن نمی

خورد. در روی خورد آن چه را، که سرباز میگذراند. میقریب تمام وقتش را همراه آنها می

پوشاند. خوابید و باالیش را با جیلک پشمین عسکری میزاران مینَم اَرچههای پر شاخ و برگ

 شنید.کشید. ولی یگان کس از او سخن شکایت نمیخورد و گرسنگی میوی هم خنک می
بود. در خصوصِ چندان خوب نبودنِ احوالِ سالمتی او  2پوشسرلشکر در روم از همه آدم آزاده

های راه را یکجایه با ند. لیکن در این جای تمام وزنینیکردای را هم حکایت میتاریخچه

بود. این لژیونرها را در  3ترترین هم پُربَرداشتگذراند و از سربازان سالمسربازان از سر می

 رساند.اش هم بیشتر تاثیر میهای صمیمی و روح بلندکنندهآورد و به آنها از سخنحیرت می

نگریست. ابرهای غوث پایان فرو آمده، گویا دود میمیکنان به سیماها آذر در صف حرکت

داد، که اطراف درست معاینه باران موی گاو امکان نمی یسیاه شده، شبکهبرآورده باشند، سپ

 
 جنگی یتَالن: گردونه یا ارابه 1
 پوش. آن که همیشه پوشاک تمیز و زیبا داردپوش: در گویش تاجیکی: خوشآزاده 2
 پُربَرداشت: استوار. مقاوم 3
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رساند که آن وقت به گروه غالمان زیر سما را به خاطر می یکرده شود. این برای آذر امپراتور

کشیدند و گرسنه میمثل این جای از سرما عذاب میآنها داخل گردیده بود. همان وقت نیز 

زدند و به آنها انه مییافتادند. و آن وقت به سر آنها ناظران تازلغژیدند، درون الی میشدند، می

کرد. این جای نیز هیج جای تعریف و توصیف یک موهومات ناعَیان حیات غالمانه تهدید می

شخصی  یاش به ارادهبعدهزاد است و حیات مناین، او آ یکردن نبود. ولی با وجود همه
 باشد.اش وابسته میخودش و توانایی سربازی

 

ها به آنها معلوم شده رفتند. پیدایِش دشمن کیتر خاک گائول میها تا رفت به درونلژیون

بود. گاهی غیرچشمداشت از درون بیشه تیرهای کمان به هوا برخاسته، سربازان را مجروح 

نمود. هنوز ارتش روم با وب و مبتال مییاه درخت بریده مانده بر سرشان افتاده معکرد، گمی

آذر  دیدند.ساکنان محلی به نبرد نه درآمده باشد هم، ولی اولین تلفات را با چشمان خود می

شان اکثر وقت رفت. اما این عملدم به دم برای کشف اصرار می 1ها )سینتور(در صف صدی

کردند، معلومات درکاری به دست ها رو پنه میها از رومیافت. گالیگییمیفایده انجام بی

شدند، ولی همین که لژیونرها های آدمان پدیدار میشد. از دور به نظر جثهآوردن میسر نمی

تر بیشه کردند که به درونها جرئت نمیگردیدند. رومیشدند، زود غایب میبه آنها نزدیک می

روشنی روز به درون  آمد.می 2شیبر و زِه یانبوه و پر واهمه بودند، از آنها بو زارانبروند. بیشه

زار چیزی شد. آنها ابدی در آغوش تاریکی قرار داشتند و از راغ بیشهبیشه قریب که وارد نمی

کرد. تخمیناً پس از یک ماه اش را نمایان میرا پَیخَس کردن امر محال بود. اما بهار بهاری

آذر را  گرداند.تاقه شدند. آفتاب بیشتر از بین ابرها سر برآورده هوا را خیلی گرم میها باران

گرفت، که در زادگاهش اُستروشن دیده عادت کرده کبود می-خمار هوای تازه و آسمان کب

وار زرد و طال رنگ شفق با تازگی و تافت و دامان شاهیکبود میآن جا سراسر کب یبود. و

گرداند. اما در این جای اگر ابرها پراکنده شوند هم، آسمان را را مفتون می جالی خود بیننده

آن را با رنگ زرهلین خود زیبی می یگرفت و آفتاب دامان پردهیک نوع دود سفیدفام فرا می
 بخشید.

 

ها نفع نه آورد . جنگاوران آنها دیو برین ها به هیج کدامی از طرفنخستین برخورد با گالیگی

پرتافتند، خیال زرد رنگ کرده، به عقب شانه کرده میبسشان را شت بودند. آنها مویپر وح

 
 centurionلشکر، سردار گروه کشّافان )ن.( در انگلیسی:  یدر روم قدیم، فرمانده صده: رسینتو 1
به معنای نم و نمناکی « زه»شیبَر: شیب. نشیب. زه: جای جوشیدن و برآمدن آب از زمین. در گویش تاجیکی  2
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ا یپوشیدند، که گوکاله میزند. در جنگ آنها تاسکردی که از پس سرشان آتش زبانه میمی

رسید که قدشان از قد آدم عادی شاخ حیوانات را نصب کرده باشند. از دور چنین به چشم می

های خانه بافت شان از متاعراز. در تن از چرم شلوار داشتند و پیراهن کوتاهکمش دو برابر د

برآمد. با شمشیر دراز پوشیدند، که پشمش بیرون میعبارت بود. از باالی آن پوستین می

ترین جوشن را هم کرد و محکماش سپر را پاره پاره میکردند، که ضربهدودَمه جنگ می

ها را اوّل لژیون یکم به خود قبول کرد و آذر چنین دریافت یگیگال یضربه گذشت.بریده می

که آنها چندان پر اسرار نیستند. وی پوستین آنها را از نظر گذراند، که آن را خودش هم می

شمشیر کالن و درازشان همین را  یز پوشیده است. اما دربارهیپوشید، حتّا از آن بدترش را ن

داد و اُستروشنی چَقّان چابک حرکت کردن جنگاور امکان نمیگفتن ممکن، که برای چَقّان و 

آذر در بیشتر  رسید.افتانید و به خودش هیج آسیبی نمیو چابک دشمن را زود زده از پای می

هم جراحت نه برداشت، اقالً یگان جایش خراشیده  یاز بیست زد و خورد اشتراک کرد و بار

کنند. ها چه نوع کارنمایی میالدیوتورها در جنگنمود که سابق گسزار مشاهده می هم نشد.

کنند. وی به همین تر از آنها نبرد میآنها از لژیونرها هیج ماندنی نداشتند و گاهی حتّا خوب

های ارتش روم گرفتن عصیانگران اَوف کرده شده به صف یخالصه آمد که فکر او درباره

آورد. در سغد وی عکس را در حیرت میها اُستروشنی های گالیگیدیهه درست بوده است.

شدند و هر یک شهر، گین قبت به قبت ساخته میهای پاخسهدید. قصرها با خانهآنها را می

ها چه بودن این طور نبود. گالیگی یقطع نظر از این، سیمای ناتکرار خودش را داشت. آن جا

ها با زیستند، آن خانهودند میهایی که زیچ خانه ساخته بدانستند. آنها در موضعشهر را نمی

ای ها نیز احاطهها و چراگاهدیوارها احاطه شده بودند. بسیاری از زمینها و چوبتودهخاک

بار بود وارد شدن به چنین گفتند. دهشتشان آن را شهرک میداشتند از دشمن و ساکنان

شده را آویخته می دشمنان کشته یخشکانیده یدیوارها کلههای چوبها. در ستونشهرک

ها این شده است. گالیگیماندند. این عالمت قهرمانی نشان دادن صاحب هولی محسوب می
زر هم نمی یهای حربی خود را به خویش و اقربای آدم کشته شده حتّا در بهاغنیمت

ها را آنها جنایت حساب نمیفروختند. حمله آوردن به مردم عادی و غارت کردن همسایه

شان منبع اساسی درآمد حساب ها غنیمت گرفته شده برای اشرافانچیزهای در جنگکردند. 

فروختند، خریدند و به آنها شراب میشده است. تاجران روم از آنها غالم و طال را ارزان میمی

های آنان غالم را به عوض یک کوزهتوانستند. از بسیار قبیلهها تیار کرده نمیکه خود گالیگی

  اکواری مست و مخمور کننده خریدن امکان داشته است.نوش یچه
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ها درآمده، زندگی آنها را میهای گالیگیآذر همراه لژیونرها دم به دم به شهرک و خانه

ها قریب، که معبد نداشتند. صورت خداها شد از این تفاوت، گالیگیوی حیران می آموخت.

آوردند. آنها عقیده داشتند و درختان سجده می هازاران مقدس، به سنگنیز نبود. آنها به بیشه

ماندند. برای همین مردان هر نوع که بودند، در زمین همان طور می یکه پس از وفات سایه

اش، اشیای دوست داشته -چیزهای به وی تعلق داشته را  یهم، آنها یکجایه با میت همه
 1«درویید»تاثیر روح آنان، که آنها را  اند.کردهزنش، حیوانات و حتّا غالمانش را زیر خاک می

 یهای برایشان نامفهوم را به ارادهنهایت کالن بوده است. همه حالتنامیدند، برایشان بیمی

کرده است که حتّا در حضور دانستند. ترس و لرزه از خداها آنها را مجبور میخداها وابسته می

توانستند، به وگو کرده میگویا با خداها گفت کاهنان جان بدهند. تنها با یاریی دروییدها، که

ن یبستند که غضب نیروهای به انسان تهدیدکننده را دفع سازند. کاهنان از اآن امید می

آذر به  های زیاد بدهند.اند که قربانیکردهها را وادار میباوری آنها سوءاستفاده کرده، گالیگی

شان از قمیِش یا تخته ساخته، بامشان اشت. خانهای درآمد که او حال تباهی دگالیگی یخانه

را داشتند. یکجایه با  2هایشان به خود شکل گُمبَزشده است، خانهبا خس پوشانده می

اند. اُستروشنی از دل گذراند که پنج صد و حتّا هزار سال خوابیدهحیواناتشان در یک جای می

ها را وحشی میبودند. هون یگی قُلَشدند و برای زندهای سغدیان گرم کرده میپیش خانه

ها به رومیان گالیگی تر بوده است.تر و عاقالنهشان اندکی باتجربهحسابیدند، ولی طرز زندگی

درآمدند، گویا های آنان میدادند. وقتی که لژیونرها به منزلگاهمقابلیت سخت نشان می

دادند. قطع نظر از تند، ضیافت میکردند. با هر چه که داشبیگانگان را دوستانه استقبال می

وات تنها جات و سبزهخوردند. میوهر مییکردند، اما اساساً گوشت و شآن که کشت و کار می

کردند. روی الوها حیوانات را یک به شرف رومیان، جشن برپا می خوراک حیوانات بوده است.

اش ، مثالً، از جای خواستگیکردند. هر کس با کارد خود از بین بوقهلخت تاب داده بریان می

ای بریده گرفته، در روی خاک یا یک بند خس نشسته، حیوان وحشی برین گوشت میپاره

شراب را از ظرف عمومی، آن را از دست به دستی  برد.خورد. با دندانش کنده کنده فرو می

ز جای خیسته، به افتند. ولی همین که رومیان ایها آرامانه انجام میضیافت نوشیدند.داده، می

زدند و با مشت اد مییها تیر خالی کرده، با تمام آواز فرگذشتند، از کماناطراف شهرک می

ها را با تیرهای در نوگش پَختههای گالیگیاند. در نوبت خود لژیونرها هم خانهکردهتهدید می

م شهرک سوخته ها النگه گرفته، تماگرفتند. خس باالی خانهدار آتش گیرنده به نشان می
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ها مستملکه چه در کار؟ به خصوص، فهمید، که برای رومیآذر نمی شده است.خاکستر می

رسید، ولی گاه این جای، گاهی آن ها؟ آتش زیاد به چشم نمیپس از این گونه آتش زدن

 دید.، خوابیدن خاکستر را می1درون هیل دادهجای، سوخته و به انگِشت تبدیل شده، درون

تر آن گر دشمن را همین نوع تنبیه داده، تا رفت به درونیقبیله قبیله آدمان ِ با همد رومیان

 کردند.واحه در آمده، حکمرانی خود را برقرار می
 

که او  -یا که ویرسینگ  2ویرسینگیتوریگ -همین طور بود احوال، تا پیدا شدن پیشوای نو »
 -ماند. سزار هم همین طور نوشته مینامد، در خاطرات خود سرلشکر یخود را همین طور م

های گائول را با هم متحد کرده، از آنها لشکر تشکیل نماید، که از توانست که قبیلهوی می
ها ماندنی نداشته باشند. وی در آن جای انتظام سخت حربی جاری نمود. های رومیلژیون

بر ضد رومیان جنگ  د بدهد. وی توانست کهیمعین کرد که کدام قبیله چند تن سرباز با
های خود را پرتافته مینشینی کرده، شهرکها عقبسخت شهروندی را تشکیل دهد. گائولی

زاری را از خود ها زمین سوخته و خرابسوزانیدند و برای رومیگریختند، حاصل زمین را می
ی را که برای ها در افتاده، آنهایهای رومیها و دستهگذاشتند. گاه به کاروان گردونهباقی می

ها برای اشغال پایتخت کردند. در جنگشدند، نیست میتیار کردن خوراکواری فرستاده می
ها، یرومیان شکست خوردند. اکنون حتّا اعیان و اشراف گائول 4«گِرگوُوی»ها، شهر 3«یآروِرن»

گران که به رومیان گویا صداقت داشتند، از ترس در نزد پیشوای غالب آمده ناعالج به شورش
روی میز انداخت و به کف دست رخسارهکه می خواند سزار با تأسف تقویم را  «.پیوستندمی

اش محروم اش را مالش داد. وی، که در سفرها از شرائط عادت کردهها و ریش چله گرفته

ها را داد که ضدیتگردید. طبع خیره به وی اکثر امکان نمیگردیده بود، زود زود عصبی می

شد و ها راضی نمیوگو با رومیهیج گاه به گفت« ویرسینیگ»زد. پیشوای آنان برطرف سا

وگو خواهم کرد، وقتی تو گفت یمن تنها با سر خشکانیده شده»کرد. بسیار قطعی عمل می

همین طور جواب گرداند او به  -« شودخته مییکه آن بر سرستون دیوار نزد خانه آو

وگو های صلح را بین یکدیگر گفتت واخوردن و شرطخواسسرفرمانده ارتش روم، که می

گردید و روم می یشد. گائول مستملکههای خوبی پیشنهاد کرده مینمایند. باید شرط
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روم، خود ویرسینیگیتوریگ  یداد و برابر قبول شرط شهرونداش را از دست نمیخودمختاری

 معقول نبود.گردید. ولی از چه بود که این به او چندان شاه اعالن می
 

خواست که لشکر احوال رومیان را از ایتالیا رسیدن کمک، اندکی بهتر کرد. ویرسینگ می

روم را به تمام نیست بکند، ولی سخت شکست خورده، به شمال فرار  یعقب پرتافته شده

نارس جایگزین شد. در زیر دیوارهای شهر و لَگیرهای نام قلعه دست 1زیایکرد و در آل

پا نمود. او را با هجوم گرفتن ناممکن بود و برای رومیان بدون وقت زیادی را به  مستحکم بر

هایش را به آن سابق لژیون یسزار همه دیگر وجود نداشت. یخود مدافعه گذرانیدن چاره

ها برساند که حال تباه دارند، لشکرش در توانست به گالیگی« ویرسینگ»طرف سَفربَر نمود. و 

ست. امروز نه، فردا در نزدیک آلیزیا تقدیر حکمرانی روم و خود سزار حل محاصره افتاده ا

وگوی کرد. آرامی را گفتسرفرمانده پاسبانی می یهمان شب آذر در نزد خیمه خواهد شد.

زد و به اطراف گوش کرد. وی پیش و پس قدم میدار میبین پاسبانان از پیش و پس خلل

رسید. شمال و شبیر شبیر سبک باران به گوشش می غژس درختان از یانداخت. شرفهمی

خویشان و  یگیر بودند. از چه بود که در تصور آذر چهرههای پیش او را دنبالههای سالخاطره

ها عالقه نداشتن خاطر او را پریشان مینزدیکانش نه، بلکه یک لحظه به نبردهای با گالیگی

بارید. زمین شوریده بود و یک صبح اران میساخت. مثل همین تمام ماه آوریل شب و روز ب

ها رسیده بود، چپه شده، راست دیدند که یک سفیدار عظیم، که در قریبی هولی آنها بسا سال

وزنین درخت پیر را برداشته نتوانستند.  یاش تنههای پوسیدهشهیبه باالی بام خانه افتاد. ر

های همسایه افتاده است. و شاخه خوشبختانه، تمام وزنینی سفیدار به دوش درخت چنار

گین را شکسته فرو آورده است. اگر درخت چنار نمیهای بام پاخسهسفیدار تنها لب گوشه

آدمان درون خانه خوابیده، که بین آنها آذر دوازده ساله هم بوده است،  یبوده است، همه

 شدند.ناگزیر هالک می
 

کند که به سر غدیان ناله کرده، پیشگویی میروحانی همان وقته مُغپَت تُغشاده به خدای س

انگیزی خواهد آمد و او در مسافرت جان به فرزندِ از همه خُردسالِ این خاندان تقدیر حیرت

 -دار پیر با فروروی خود گویا او را از خانه رانده بر آوردنی شده است، یجبّار خواهد داد. سف

ها بکرد. اما او در ساز چهاُستای سالح -سغدیشرح داده است مُغپَت. در واقع، تقدیر با این 

واقعیات او را  یخواست. ولی معلوم است که همهمسافرت فرا رسیدن هالکتش را هرگز نمی
ماند. اما فکر بازگشت به وطن حتّا به برد. همین زمان به پنجاه قدم میپی همین مسیر می
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پیمودن آسان نه. اگر درست فکر  رسد. در تنهایی راه دور و دراز راخاطرش نمی یگوشه

غلت دادن میسر بکنی، آیا این ضرورتی دارد؟ هالکت در غریبی! ... آیا آن را این دفعه هم چپ

زد در دَوَن و در می 1او بارها در اطرافش گشت و گذار داشت و قَناتَک یشده باشد؟ فرشتهمی

. گردداش میائول قدم به قدم از پیها و در روم. اما در گزیر سما، در غالمی هون یامپراتور

سوز تابان گردید. سزار بیرون بر آمده بود و از در خیمه باال شد، روشنی شمع خیره یپرده

 :خود به خود غُرُنگاس زدو  کردهای زَرهلین باران شکوه میدانه

 خداها بردارند این آب و هوا را!  -

 :پُرسان شد از پاسبان

 تو کیستی؟ -

 :رآوردآذر آواز ب

  .فارسی ام -

 :با آواز پَست پُرسان کرد و سرفرمانده به او خیلی نزدیک آمد

 جنگ به دلت زد؟  -

 :اُستروشنی صدا داد

توانید تمام عمر روی خاک و گل گائول قدم بزنید. همین جا پیر شوید میکنید اگر جنگ  -

 اید؟توانید که بهر چه این جای آمدهو بمیرید و فهمیده هم نمی

 :سزار ریشخند کرد

ها جرئت با ما جنگیدن ندارند، در گائولی .کنم به من معلوم استاینش کو، گمان می! آ ..ها -

آور و پرطاقت اند. با بسیار آنها مردم حیرت، کردیم. و عموماًآن صورت آنها را ما نیست می

تر آنها صف صف، ها را ندیده بودم. یاد دارم سه سال پیشها جنگیدم، ولی این خیلشارتش

ها ستاده در جنگیکردند. کتف به کتف، اوالد به اوالد اهای ما حمله میطور قبیلوی به لژیون

گرفت، عَمَک به کردند، یکی جای دیگری را، پسر جای پدر هالک شده را میخود را قربان می
 درآمد.اش به جنگ میجای جیَن

شدم اگر ات آنها عادی است. ولی من خرسند میگوییم! بلی، حیها را وحشی میولی ما این -

ها پرستی خود عقالً کمی باشد هم، به این وحشی یهای امروز ما با جسارت و آزادرومی

بلند  یبلند ترقیّات رسیده است، ولی بعد از آن که به قله یشدند. روم فعالً به درجهمانند می

به پایان به فرو آیی. شاید فرو نشستن شوی که تدریجاً از آن قله رسی، مجبور هم میمی
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گردد. لژیونرهای ما خواهم، ولی آن از عمل امروز جنگاوران ما احساس میرا نمی یامپراتور

 گردد.کنند، در عمل آنها افتخار و جسارت کمتر احساس میامروز از ناعالجی نبرد می

های باران را شته، دانهسزار لب فرو بست. وی پریشان خاطر بود و کف دستش را باال بردا

 :باز به گپ درآمد و کردچه خصوص فکر میگرفت. در کیمداشته می

ها سخت جنگ کنیم؟ آیا این عاقالنه خواهد الزم است آیا بر ضد گالیگی .کنمآنی فکر می -
آورد که اوّل به شد؟ تو شاید یاد داری، اسپارتاکوس عادتاً از آن حساب غلبه به دست می

کرد و سپس یکتا یکتا آنها را ور گردیده، آن را سُست میاسی لشکر روم حملهنیروی اس

 ساخت.یمغلوب م

 و گفت: یکباره جان گرفته سزار

ها به آدمان خود را نمایان گویند، که در صبحدم فرشتهکاهنان ما می .گوش کن، فارسی -

کنیم. تو بگو که همین میمان را صبحدم قبول اند. برای همین هم ما قرار مهمترینکردهمی

 کردی؟حاال خودت در چه خصوص فکر می

سزد آیا با سرفرمانده سّر دل خود را یکباره آشکار سازی؟ آخر، بین من و یآذر دودله شد. م

 و گفت: دور وجود دارند. ولی سادگی او باال گرفت هایوی چه قدر مسافه

عظیم پیر از ریشه فرو رفته روی خانه رسید که یک شب چنین بارانی سفیداربه یاد من می -

کردیم، افتاد. وی چنان درخت عظیم بود که آن را دیگر طرف کشیده ای که ما زندگی می

 فرو آوردن هیج امکان نداشت.

 :سزار کنجکاوی کرده پرسید

 پس، شما چه کار کردید؟ -

های غوث آن را د غولهسال آن را چند روز قِسم قِسم اره کرده فرو آوردند و بعمردهای کالن -

 یک سوی گذاشتند. 

 سرلشکر خندید.

ای. محض همین طور به ما الزم آ، فارسی! تو شبهه مرا درک و فکر خوب پیشنهاد کرده -ها-

ها را قسم قسم کرده، یک سوی اندازیم و سپس آنها را است، که عمل نماییم. ارتش گالیگی

عمل کرد. اگر این کارستان میسر گردد، یک سر تار و مار سازیم. محض همین طور باید 

 کنم، فارسی!هرگز تو را فراموش نمی

 خود وارد شد. یسزار با همین سخنان عقب گشت و به خیمه
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ماند. در ارتش دوست نمیکرد که او هیج گاه بیساز باز از آن لحاظ آمد میکار اُستای سالح

یلی زیاد بودند. ولی آنها را همچون تقسیم جنگیدند، خروم گالدیوتورهایی که در گائول می

لژیون داده بودند، که قطعی امکان با همدیگر واخوردن  یها و صدهاکرده، به اختیار گروه ده

های آذر گالدیوتوری با نام سوبوری افتاده ماند که قبالً در لژیون نداشتند. همراه صدی

 رفت.اسپارتاکوس به شمار میهای بهترین کرد و او یکی از لشکرکشگرانیک خدمت می

انگران بارها دیده، اما به وی کار افتاده نشده بود. یاُستروشنی این گالدیوتور را در لَگیر عص

حاال سوبوری در اختیار آذر قرار داشت. از روزهای اوّل آنها به یکدیگر آزمایشکارانه نظر می

به آذر نزدیک « سوبوری»شت و چند وقت گذ افکندند، ولی به آشکارا گپ زدن میل نداشتند.

 شده، آهسته گفت:

 !ینیک روزی و آزادی آرزومندم به تو، فارس -

این سخن مخفی گالدیوتورهای عصیانگر بود. اُستروشنی به او نگریست و همان نوع به 

 آهستگی جواب گرداند:

 به تو هم نیکروزی و آزادی، سوبوری جسور! -

گر فهماندند که در عهد و پیمان استوار اند و وگوی عادی آنها به یکدیبا همین گفت

آنها کوشش می یاز همان روز سر کرده اند.را فراموش نکرده یبرادرخواندگی گالدیوتور

خوردند و در زد زیستند، در یک کاسه خوراک مینمودند که یکجایه باشند. در یک خیمه می

ای به آنها ی از عقب ناگهان ضربهکردند که مبادا کسها به آن دقت میو خوردها با گالیگی

 نرساند.
 

ها اسیر گرفته، بعد به گالدیوتوری اش آلمانی. از طرف رومیسوبوری همسال آذر بود. ملیّت

« سوبوری»گذارد. فروخته شده بود و اینک سه ده ساله است که سالح از دست به زمین نمی

های شدید، در رهنوردی در زیر بارانناپذیر بود. روز دراز نهایت خستگیقدپست و بقوّت، بی

افتادند، آلمانی های هم که دیگران از پای مییهای پرالی به او هیج پسند نبود. در جاراه

گری کرد. محض ایستادهشَوی را احساس نمیپخت و ماندهکرد، خوراک میسالح تازه می

گر مانندی داشتند. هر دو آنها به همدی گذاشت.کرده توانستن وی اُستروشنی را در حیرت می

گردند یا نه. شان برمیداند یگان وقت به وطنیفهمیدند که خدا مزنده جدا. می یهم از عایله

خواهی رومیان گردیدند، هر چند که سیاست مستملکهدر نبردها نیز پرطاقت و دست باال می
ینی را طرف آذر غوراند. در یکی از زد و خوردها، گالیگی قددرازی نیزه وزن پسندیدند.را نمی

کرد، کشته شدن آذر یقین بود. نیزه نمی یسپر خود را مقابل آن روی به رو« سوبوری»اگر 

هنوز آنها فرصت دو  اش خراشیده گذشت.سپری را سوراخ کرده، جوشن آذر را از سر سینه
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رو آوردنی دهن گپ زدن پیدا نکرده بودند، که گالیگی دیگری با کَلتَک کالن به سر آلمانی ف

شد. آذر خم شده از پایین چوبدست او را با شمشیر زده شکست و بعد به سر دلش خنجر زد. 

 و گفت: سوبوری خندید

 تو کمی صبر نکرده، به نیکی با نیکی جواب گرداندی!  -

ور گردیدند، که همین حاال لژیونران را به هالکت و یکباره به سر آنها سه گالیگی حمله
 تند. خواسرساندن می

گذاشتند که کردند و نمیها دستگیری میبعد هم در جنگسوبوری و آذر یکدیگر را من

 ای بزند. در جنگ این خیلی مهم است.دشمن از عقب به آنها ناگهان ضربه

 

حربی  یسفیدار در تجربه یغلتیدن درخت پیر و پوسیده یاُستروشنی را درباره یسزار گفته

کرد که در اطراف حرکت می« آلیزیا» یا دو لژیون طرف قلعهسنجیدنی شد. هر شب یک ی
ها ضربه زده، اسپ های خُرد خُرد ارتش گالیگیها جایگیر شده بود. به گروهگییآن ارتش گال

آمد که این گذاشتند. الزم میآنها را آرام نمی 1گرفتند. خُلّصهای آنها را غنیمت میو گردونه

درختان صدساله چنان به هم  یزار گذشته انجام دهند. تنهیشهکارها را پنهانی، از درون ب

گذشتند. گذاشتند. لژیونرها از بین آنها به زور میزیچ شده بودند که به کسی راه گذر نمی

خراشید و سربازان از خراش آنها به جان میشول درختان سر و رویشان را میالخ شخپوست

دادند. از دور اولّاس یکنواخت گرگان به هو صدا میوقت حرکت آنها، چُغذها هو هراسیدند.

انداختند. هایشان وهم میستاره ملک بیگانه به دلهای تاریک و بیرسید. شبیگوش م

 یکردند. اصول استفادهآمیز هشیار میسوبوری و آذر یکدیگر را با سخنان ساده و هزل

شده است. سزار از این اصول دست نبردهای پارتیزانی شبانه بار اوّل آن جا به کار برده 

 یها را به قلعهلژیونرهای روم گائولی داد.های خوب میرا که نتیجهیخواست، زکشیدن نمی

شدند که درون آن پنه برند و نهایت زیر بردند. آنها مجبور میتا رفت تنگ کرده می« آلیزیا»

پیچاندند، ولی نه خود محکم می یها آنان را با حلقهگرفتند. لژیون رومیخطر عظیم قرار می

دانستند که آن استحکام مستحکم را چه گونه های لشکر حاال نمیسزار و نه دیگر سرکرده
 رخنه کرده، به دست در آرند. 

 

آمد. نهایت گرم شده، درون جوشن عرق کرده، جان لشکران به لب میشد. هوا بیبهار آخر می

کردند. الزم بود که ها در تیراندازی غلط نمییگیجوشن را از تن کشیدن ممکن نبود. گال

 
  خُلّص: خالصه. 1
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شه هشیار باشند و زیر قلعه را از نظر ساقط نسازند، که محض از همان سمت به سویشان یهم

آذر، سوبوری و دیگر لژیونرها با پر کردن چقوری با خاک  شدند.تیرهای پردار دراز انداخته می

کندند، کرد. چند تن با کلند زمین میوست میمشغول بودند، که آن باید قلعه را سه طرف پی

ریختند. این اصول را در زمان خودش دیگران خاک را با سبدها کشانده، به کنار چقوری می

اسکندر مقدونی هنگام اشغال کردن شهرهای هندوستان عملی کرده بوده است و سزار 

تگ دیوارهای قلعه خاک  یاو استفاده ببرد. چقوری را باید به اندازه یخواست که از تجربه

آذر خاک را ریخته  گردید.تگران قلعه را به خوبی دیدن میسر مییریختند. آن گاه حمامی

ایرشی را در  یراند. خیالش، که قلعهکرد و از تضادهای تقدیر و زندگی مالحظه میهموار می

صف بیگانگان به  کرده باشد. و حاال خود درسرزمین دَوَن از اشغالگران چینایی حمایه می

سوبوری اقامتش  هایش پنهان شدند.دشمنان مشغول است، که آنها درون ارک یاشغال قلعه

تراشید، به زمین پرتافت و عرق را راست کرده، تبر دستش را که با آن از چوب میخ می

 و به آذر گفت: جبینش را پاک کرد

 !کمی دم بگیر -

آلیزیا نمایان شده بودند. از  یهای قلعهجای سواره بلندی نظر کردند، که آن یهر دو به تپه

ک قِسم ی شدند.رسید. درون قلعه پاسبانان عوض مینی به گوش میآن سوی صدای کره

ها لژیونرها با پر کردن چقوری با خاک مشغول بودند. قِسم زیاد ارتش برای دفاع در همواری

ها را با غولهساختند. دیگران تپهمیها با خاک کنده شده خاک تپه کندند. بعضیخندق می

کردند. سه خندق وسیع کافته شده بود، یکی پس دیگری در ها زده، مستحکم میچوب

ساختند ها چوب دیوار میدادند. در عقب خندقصد متری. از رود به آنها آب سر می یمسافه

 .کردندو آن را میخکوب می
 

یاری وینسینیگ، که در قلعه به تنگ آمده است،  ها بهبه سزار خبر دادند یک گروه گالیگی

ها را از دشمن شان باید سه طرفه اهمیت داشته باشد: رومیشتابند. این انشائات ساختهمی

ها به قلعه راه پیدا کنند و امکان دهد که دفاع محافظت نماید، امکان ندهد که گالیگی

های چوب»به این مقصد در همواری  .کنندگان آلیزیا از آن جا بیرون آمده، به جنگ در آید

 1زارهایشان به همدیگر جَفس بسته شده، یک نوع چَکَلَکدرختان بُتون، که شاخه« سر قبر

 
 زار: جایی در جنگل که کسی نتواند گذر کند. چَکَلَک 1
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 یغوث غیرطبیعی به وجود آورده بودند، شنانده شدند. آذر از بلندی به کارهای انجام داده

 گفت: به سوبوری و جنباندنگریست و سر میلژیونرها می

شان آید، هزاران آدمان بَردَم و سالم با جنگ مشغول اند و هرچه از دست .کنداور نمیعقل ب -

جنسان خود را هر چه بیشتر به هالکت برسانند. تو تصور دهند، تا بتوانند، که همانجام می

هایی رخ میتوانی که اگر این همه به مقصد آبادانی به کار برده شوند، چه معجزهکرده می
 ها مبدل سازند.توانستند سراسر زمین را به باغ و گل گشتدهند؟ می

 به آن سوی نظر کرد. « سوبوری»

های تو خبر رانیاین گونه محاکمه یزبانت را نگه دار، سزار در هر قدم آدم دارد. اگر درباره -

وران به قلعه به در آیی، و گر بودند که در صف پیش حملهدهند، خوب نخواهد شد. خوب می

 از این بدتر باز یگان حیله را به کار انداختنش ممکن. نه

شد. آفتاب برآمد. روز بیگاه میها مینی حربی صدا داد. صدای وی این دفعه از لَگیر رومیکره

 :کرد، شمال سرد به وزیدن درآمد. آلمانی آزاد نفس کشیدغروب می

 خوریم. رویم، خوراک مییم !برای امروز بس -

های نوگ تیز ها چقوری ژرف کنده اندرونش میخسیدن آسان نبود. در تمام راهتا به لَگیر ر

های مستحکمها خالنده بودند، که دندانها باز یک قطار خادهگذاشته بودند. از عقب چقوری

ک را در دو ساعت یبین لَگیر و دیوارهای به قلعه نزد یمسافه شان به هر سوی کشاله بودند.

 رسیدند.ر در چند دقیقه میطی نمودند، که پیشت
 

ها در واقع هم، از روی وجدان، خیلی مستحکم ساخته شده بود. از عقب به هجوم لَگیر رومی

ها امکان نداشت، حمله آوردن لشکر آنها از جانب قلعه نیز استثناء دانسته میگذشتن گالیگی

ر را چندان خرسند نمیشد. اما خود لژیونرها در میدان تنگی جایگیر شده بودند، که این آذ

آینده را چه گونه ماهرانه انتخاب  یآورد که اسپارتاکوس میدان محاربهوی به خاطر می کرد.

ها کرد. به فکر وی لژیون باید در دشت آزادانه به چار طرف حرکت کرده تواند، در خندقمی
امکانیت  ها چنینن زمان رومییتر داشته باشد، اما در عپنهان شود، موقع جنگ خوب

ها، هر کس که میگردید. در لَگیر رومیشبانه از رود، نم و زِه به اطراف پهن می نداشتند.

ها در اطراف دیوارها پیش و پس قدم زده در بارانیتوانست، آتش افروخته بود. تنها پاسبان

ه کردند. نه در همان تیرنه مییهای پشمین خود پیچیده، تاریکی شب اطراف را بادقت معا

 یپنج روز پیش نیروهای مردم گائول به قلعه کجایی پنه برده بودند.ها در کیمشب گالیگی

ها دو دفعه خواستند شدند. گالیگیآلیزیا آمده، در ساحل شاخاب رود، در بلندی جایگیر می

 یهای چون النهها، چقوریکه از سوی دشت به لَگیر رومیان حمله آورند، ولی آنها از خندق

کردند، گذشتن نتوانستند. شبیخون دوم آنها ن و دیوار بلندی، که لژیونرها را حمایه میگرگا
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ها در تاریکی به چار طرف با مخصوصاً خطرناک بود. از این خاطر، امشب هم پاسبانان رومی

تر شده بود. خلل دیگر آن کیانداختند. از تومن برخاسته، شب باز هم تاردقت چشم می

 یها را از آتش در قلعهبود که در تاریکی آن آتش در صحرا افروختن گالیگی تومن، باز در آن

 آنها فرق کردن دشوار گردیده بود. یآلیزیا افروخته
  

ها باعث کشته گالیگی یها یک آرامی از حد زیاد حکمران بود. هجوم دیروزهدر لَگیر رومی

های ا طبع خیره داشتند. آنها گروههای بسیاری شده بود. اکثر سربازان در غم آنهشدن رومی

های ها بارانینشستند. بعضیهای چرمین میها، در بر خیمهکالن تشکیل داده، در لب آتشدان

خود را کشیده، تگ یک پیراهن پشمی می یداشتههای گرمیهای روکشکوتاه و جوشن

دریده 1هایافزال ها پایکردند. سومیهای خود را در آتش خشک میها لباسنشستند. بعضی

هایشان دایره در چادرها سپرهای کالن تکیه داده شدند، که بعضی کردند.می 2شان را دَربِه

کرد، به سپرهای کنج اند. آذر، که پیش با دو شمشیر جنگ میشکل، ولی اکثر آنها راست

های بلند بها بودند، بهنگام بیهای شبپوشاند و در جنگرومی، که تمام بدن جنگاور را می

تیز هم گذاشته بودند، که دشمن را های فلزی نوگجای سپر میخداد. غیر از این در میانمی
زیاد  یها تجربهآذر هر چند در جنگ شار کردن امکان داشت.با آنها نیز زده معیوب و خون

های روم گذشته، برای خودش حیات را در لژیون یرحمانهحاصل کرده بود، ولی مکتب بی

ای تکامل یافته بود که غلبه را زهای زیادی را فهمیده گرفته بود. علم حربی روم به درجهچی

آذر و سوبوری طعام شام را خورده، سالح کرد.نمود و بر ضم این، تلفات را کم میتأمین می

ها بسا قطعی بود. اگر کردند. انتظام در لژیونخود را گرفته، تازه می یهای جنگی سیاه شده

آذر شمشیر کوتاه خود را از  دادند.ها اندک آثار داغ یا زنگ دیده شود، جزا سخت میسالحدر 

غالفش کشیده، تیزی هر دو دَم آن را سنجید و با سنگ چرخ آن را چرخ کشید، که شب 

گذشته وقت از آن کار گرفتنش دَمش گشته بوده است. وی برای خود و اسپارتاکوس 

شمرد. در ها را فعالً بهترین میای نیز ساخته بود و آن سالحیهشمشیرهای نسبتاً کوتاه تراک

تنگاتنگی نبردهای تن به تن شمشیرهای کوتاه دودَمه با نوگ باریک و تیز خود نظر به 

  شدند.تر محسوب میشمشیرهای دراز و وزنین هلندی قلی
 

 :گفتنی میکردند. سرباز جواسزار بحث می یلژیونرها در گرد آتشدان دیگر درباره

 
 پای افزال: پای افزار. کفش 1
 دَربه: پینه. دربه کردن: پینه دوختن کردن. وصله کردن  2
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خواهی، اما حاال بگیر، هر چه را که می .تر اهالی محله را غارت کردن قطعاً ممنوع بودپیش -

 خواهد که ما از جنگ با دست خالی برگردیم.زند. سرفرمانده نمیبگیر. یگان کس گپ نمی

 :ریشخند زد سینتوریان بیشوینسی

رده، پیش از همه، به نفع خودش کار میسزار به سرباز رحم ک. نعمت خود رایافتی آدم ولی -

خواهد که در آینده حکمداری روم های به اختیارش بودگی تکیه نموده، وی میکند. به لژیون
  کتاتور روم گردد.یرا به دست آرَد و د

 :سوبوری خودداری کرده نتوانست

حکمداری را ها را بس کنید. برای من فرق ندارد که او در خصوص سزار بزرگ این گونه گپ -

دانم: وی آرَد یا نه؟ ما در این راه به وی رقیب نیستیم. یک چیز را صالح میبه دست می

ک آدم از او در توانایی حربی واالتر بود. وی هم اسپارتاکوس! یسرفرمانده خوبی است. تنها 

کند یهای رومیان شدیم. سزار حرکت مولی او را خود ما احتیاط کرده نتوانستیم، مغرور غلبه

 یکه لشکر بی رزق و روزی و مکافات عمل نماند. باز چه الزم است به لژیونرها؟ نبرد وظیفه

 ما است، ما در پیرانه سالی نباید بینوا باشیم، باید که دارا باشیم. 
 

واقعاً هم، وی نسبت به  !سرلشکر بحث بسیاری کردن ممکن یدرباره»کرد آذر فکر می

ها اُستروشنی به خاطر آورد که در اثنای در هیئت صدی «.ستسربازان خودش سخاوتمند ا

برآید که برابر دو قد زر و زیور می یبه کشف اسرار رفتنش در مرغزاری از پیش آنها یک توده

ها بوده است، که روی زمین گالیگی یهای برای قربانی آوردهگریآدم بلندی داشت. وی بای

هیئت  یرسانده است. سزار، که آن وقت موقتاً فرماندهیخوابیدند و کسی به آنها دست نممی

توانست که این توانست آن همه زرو زیور را برای خودش بگیرد و کسی نمیها بود، میصدی

های در غنیمت یرا به وی منع سازد. ولی وی مثل اسکندر مقدونی عمل کرد که از همه

اثر هومر -ای در آن نگاه داشتن شاهزرینی را بر یاش تنها صندوقچهسغد به دست آورده

م یسزار فرمان داد که تمام زر و زیور را به لژیونرها تقس انتخاب کرده است و خالص.« ایلیاد»
فهمید آذر می اش نگاه داشت.گِرده را جهت پیشبند بارانی ینمایند، برای خود تنها یک تکمه

گری هر به دست آوردن بایکه جنگ این جنگ است، اگر از روی این صاف بگویم، وی ب

گرفت. وی بها را نمیهای قیمتهای طالیی، متاعاست، ولی اگر در وقت تقسیمات هرگز ظرف

آورد و هرگز خود را در لباس غارتگر عادی و یا با محنت حالل برای خود بساطی به دست می

. وی از آنها تنها خواستای، که باری با آنها برخورد کرده بود، دیدن نمیهای فنیقیهراهزن
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های طالیی را گرفتنی بود، که آنها برای پرداخت مزد محنت و یا خریداری کردن مواد تنگه

 کرد.هم این کار را گناه حساب نمی یشدند. اُستروشنالزم می

 :فرمان داد 1صدباشی

 گیریم.ها را بار دیگر خبر میفارسی و تو سوبوری، از جا خیزید! پاسبانگاه -

گذشتند. شب چنان تاریک بود که حتّا های شبانه جواب داده میزیر دیوارها به پرسش آنها از

پیش پای خود را دیدن امکان نداشت و آهسته، با احتیاط دیوار را داشته داشته پیش می

دنیها در دوام چند عصر جنگلَگیر خیلی خوب مستحکم کرده شده بود. بیهوده رومی رفتند.

آموخته بودند. هر جا که آنها در اثنای لشکرکشی ساختن لَگیرها را نهدار اصول های دوام

پرداختند و آنها را به زودی میها میکردند، پیش از همه، به ساختمان استحکامتوقف می

توانستند، به آنها، اگر در عقبگاه خود لَگیر بااعتمادی نساخته باشند، پیش رفته نمی ساختند.

رفت. دشمن، گاهی، وقت . لَگیر برای آنها باشگاه مستحکم به شمار میاندکردهیخود باور نم

های مستحکم سر راهش غالب آمدنش با طنطنه به تعقیب لژیون روم افتاده، بناگاه استحکام

ها های برای اشغال کردن این استحکامافتاد و در جنگرا دیده، به هیجان و اضطراب می

را « سوبوری»، آذر و 2«بیلوِنتسی»ها، صدی یسردار دسته شد.ت گرفتار مییحتماً به مغلوب

او را باز باال برداشتنی بودند و با فرمان سزار در  یبیهوده با خود نگرفته بود. به قریبی، مرتبه

نیز باید یک زینه باالتر جایگزین « سوبوری»کرد. جای خودش باید او اُستروشنی را آماده می

داد، به سزار به گالدیوتورهای سابق اهمیت مخصوص می گردید.باشی تعیین میشد و دهمی

دانش آذر قایل شده، به خالصه آمده بود که به این سرباز تکیه کردن  یناکی و درجهانتظام

 یبرآمدند، که آن دروازه یها را تفتیش کرده، به باالی بلندشان پاسبانهر سه ممکن است.

به نظر دشمن نمودار نگردد. سربازان آرامانه راه می داشت، تا آن کهاساسی را پنهان می

  :تنگ مناره بگذرند. پاسبان گفت یکشادند، تا به پیراهه

ای تاریک است، که حتّا آتش فروزان قلعهبه اندازه از دو سر هیج چیز را دیدن امکان ندارد -
 د.وشآلیزیا را هم دیدن نمی ی

 
است و در « یوزباشی»است(. در ترکی این عنوان « سر»صدباشی: فرمانده صد نفر. )باش در ترکی به معنای  1

را برای  ی(. ارتش هخامنشیان نخستین ارتشی بود که دستگاه شمارش دهدهCenturionالتین هم سنتوریون )
)صدبد = فرمانده صد نفر( بود. )ن.ک. « سَته پتیش»سازماندهی نیروها به کار برد. در پارسی کهن این عنوان 

 ١٣٩١هد، نیکوالس سکوندا، برگردان به پارسی: یوسف امیری، نشر گل آفتاب، مش ینوشته« ارتش هخامنشیان»

 خ.(
 Belventsiبیلوِنتسی: در انگلیسی  2
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پیوست. آذر فکر کرد که سزار این را مخصوص همین ه میها رفته رفته به دامان تپلَگیر رومی

ها تمام تپه را احاطه کرده نتوانستند، سربازشان کمی کرده طور به نقشه گرفته است. رومی

این برتری به هالکت آورده  یاند. ولاست، بنابراین راه فرو آمده را از بلندی به لَگیر بسته

باشندگان لَگیر را از بلندی هدف باران تیر قرار  توانست کهرسانیدنش ممکن بود: دشمن می

 دهد. 

 

١۴. 

سخت خود را بر  یها حملهروز دوم محض همان طور شد که آذر تصور کرده بود. گالیگی

ها محض از جانب کوه شروع کردند. پیشوای آنها ویرسینگ در یک وقت به لَگیر از لَگیر رومی

 یها را پر کرده، روی آنها بندهای خمچهها جریجانب دیگر به هجوم گذشت. گالیگی

ها طور خود های زیاد گالیگیها خیلی نزدیک رسیدند. دستهدرختان را پرتافته، به استحکام

ساخته، به دیوار چوبین برآمدن گرفتند. قطار اوّل سپرها را پیش خود داشته و « سنگ پشت»

ه، به باالی سرشان یک بام تیار ساخته، همزمان با این قطار دوم سپرها را از سر باالتر برداشت

ها چون مور و ملخ به سوی مثل زره سنگ پشت زنده زره برافراختند. از همه طرف گالیگی

آذر و سوبوری با دشمن در آن طرف خاکریز جنگ می خزیدند.ها و چوب دیوارها میمانع

افکندند. در جای می های آهنین دراز زده به جریوران را با نوگ نیزهکردند. آنها حمله
وَران روی آسمان لَگیر شدند. تیرهای کمانهای دیگر و دیگر پیدا میمحوشدگان باز گروه

مانند شده بود و او  1اُستروشنی به تختِ پشتِ جیره یکنجهباریدند. سپر راستباران برین می

نده را با شمشیر زده های خلیده ماناعالج خود را از میدان به کنار کشیده، همه تیرها و نیزه

ریزاند. به وی اشتراک کردن در چنین جنگ شدید هیج گاه میسر نشده بود و بهر زنده 

ن لحظه در یکی از یها تلفات زیاد داد. در هملژیون رومی جنگید.ماندن خود با تمام نیرو می

رهای پرّان نگاه های لَگیر آدمی بارانی درازی در تن باال شد. وی ناترسانه خود را زیر تیمناره

نگریست. سوبوری به آدم بارانی پوش داشت و به زیر، به گروه آدمان جنگنده و میرنده میمی

  :نظر کرده خطاب نمود

 نگرد! به ما سزار می -

 ای قرار گیرد.آذر نگریست و قریب بود، که زیر ضربه گالیگی از چوب دیوار فرو آمده

 :سوبوری فریاد کرد

 
 جیره: خارپشت. جوجه تیغی 1
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 شوند. ر آنها به خاک تپه نزدیک میهشیار باش! حاض -

 یو با نیزه، دشمن به خودش در افتاده را زده فرو نشاند. پس از یک دقیقه، گروه با ضربه

ها نردبان مانده، باالی تخته دیوار برآمدن گرفتند. جنگاور دیومانند گالیگی، که در سر گالیگی

ردار رومی را پاره کرده، بیرق دستبشمشیر دراز، بیرق یکاله شاخدار داشت، با ضربهتاس

آذر به گالیگی در افتاد. دشمن با  های لژیون را به دست در آورد.دراز چوبین دارای عالمت

آن را یک سوی غورانده، اکنون تنها به  یشمشیر به سپر او بزد و سپر دو پاره شد. اُستروشن

ر او گذشت. آذر، که خود را به شمشیر دراز شووس زنان از تار س چاالکی خود امید بسته بود.

کاله غلت داده، یک سوی پرید. نهایت از فرصت استفاده برده، بر تاستگ آن گرفته بود، چپ

جنگید، یکباره که در پهلویش می یای زد و یک شاخ آن را بریده پرتافت. سوبورگالیگی ضربه

هم زده افتاند. ثانی کاله او را آسا آذر شاخ دیگر تاسسخت خندید. با همان سرعت برق

ترش رفته، از پایان تگِ جاغش را نشان گرفته، شمشیر خالند. با چنین اصول، او در نزدیک

نک، گالگیی دیوسرشت یوقتش یکی از پاسبانان چینایی، منتزی، را به هالکت رسانده بود و ا

ت کسی پای روی گالیگی افتاد و بیرق را هم غلتاند. در اثنای افت و در اف را هم زده افتاند.

آن گذاشت، ولی آذر او را تیله داده، بیرق را از زمین برداشت. در این اثنا وی ناعالج مانده 

خود را پیش گذاشته، او  یکنجهراست یبود، اما سوبوری همراه سینتوریان بیلوینتسی سپرها

 را محافظت کردند و خودشان به دشمن حمله آوردن گرفتند. 

 

ای بود که خُردترین تصادف میش رسیده بود. این همان لحظهاعالی یجنگ به درجه

ترازو را به این طرف و یا به آن طرف گرداند. آذر سوی مناره نظری افکند، ولی  یتوانست پله

روم، که  یها رفته بود. وی تنها همین لحظه فهمید که تمام ارتش سوارهکی یسزار از آن جا

ود، موقع خود را پرتافته، با تمام قوه روی به گریز آورده در طرف راست لَگیر جای گرفته ب

 :ونر جوان فریاد زدیتاخت. لژبوده است. در پیش سواری با بارانی سرخ می

 اش برباد رفت. سزار فرار کرد!همه -

 فریاد زد 1 باز یک ثانیه مانده است، که همه روح افتاده شوند. و سپرش را زیر پایش افکند. 

 :و با پشت شمشیر به پشت جوان یکتا فرو آوردآذر به جوان 

 سپری را بردار! بیرق را از دست بگیر و نگه دار!  -

 
 دوغ زدن: داد زدن 1
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وی بیرق را به سرباز جوان دست و پا گم کرده بداد و سپرش را کشیده گرفت و یکجایه با 

ها یکباره به گالیگی های خود پنهان داشتند.و سردارشان بیلوینتسی او را با جثه« سوبوری»

شد. بناگاه هجوم آنها بیرق در افتادند. جسدِ دشمنانِ کشته شده تپه شد. اما عدد آنها کم نمی

ها از این شیرک شده، به هجوم افتند. رومییها از جانب بلندی خاتمه سُست شد. حمله

ها افکندند. سوبوری صدا های در اطراف دیوار باقی مانده را زده در جریگذشتند و گالیگی
 :برآورد

 ببین، ببین !  -

ها، که همین حاال به ترتیب گالیگیبه آذر همواری طرف چپ را با دستش نشان داده. قطار بی

ها و هجوم را بس کرده، سوی دیگر روانه یها حمله آورده بودند، در هموارهای رومیاستحکام

آوردند، که میها به یک مرام تاخت شدند. از آن سوی، از پس کوه، به طرف آنها قطار سواره

ها گذشته، راه آنها را از آنها لژیونرهای روم بودند. سواران با سرور سزار به عقبگاه گالیگی

کاله سرباز جوان یک نعره کشید به تاس ،بیلوینتسی ،هالَگیرشان بریده بودند. سردار صدی

 :مشت زده

سو! و چه گویم، که در سن خواستی! ترانه! به تو فرار کردن سزار! اما تو باشی، گریختن می -

 .نبودم 1و سال تو هم هیج گور

 صدباشی خود را مذمت کرد.

 

نگریست. گروه با هم آذر تماماً چشم و هوش شده به جنگ در همواری به وقوع پیوسته می

کرد. های دوگزی پرتاب شونده حرکت میهای تیز به طرف دشمن با نیزهجفس شده با قدم

ها هایشان را یکباره غوراندند. نیزهنزدیک شده، هر دو قطار پیش نیزه ها خیلیآنها به گالیگی

ها راه حرکت را به جنگاوران تنگ ها برخوردند و خاک خوردند. گالیگیبه سپر گالیگی

ها دیگر ساخته، سپرهای خود را همه به زمین انداختند، برای از سپرها جدا کرده گرفتن نیزه

روم شمشیرهای خود را لوچ کرده، با تمام سرعت پیش رفتند.  لژیونرهای افتند.یفرصت نمی

های بی سپر مانده یکی پس دیگر به زمین یکسان میگییجنگ تن به تن اوج گرفت. گال
شدند. بعد از اندکی جنگ تن به تن نیز پایان یافت و آنها روی به گریز نهادند. سواران آنها را 

ها به لَگیر خود رسیده، از تنها بعضی خوشبخت کردند وتعقیب نموده، سر از تن جدا می

ها. شب معلوم این نبرد آخرین نبرد کالنی بود در سرزمین گالیگی هالکت رها یافته بودند.

 
 هیج گور نبودم: در هیچ جایی نبودم.  1
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های خود برگشتند. همین اند و به خانهلَگیرشان را پنهانی ترک کرده 1گشت، که اختیاریان

پیشوای  هالکت گرفتار نمودند. یرطهطور، پیشوای خود و قلعه به محاصره افتاد را به و

وری ظاهر کرد. وی به حضور سزار آها ویرسینگیتریگ در آن روزها مردانگی حیرتگالیگی

 یگردد، در صورتی که همهنماینده فرستاده، گفته است، که به لشکر روم اختیاری تسلیم می

است، که او خود را به دام  دانستهها میپیشوای گالیگی کنندگان قلعه اَوف کرده شوند.دفاع

سازد، ولی او این کار را بهر نجات دادن دیگران به گردن گرفته کدام مرگ پرعذاب گرفتار می

آلیزیا با اسپ جنگی خود بیرون  یویرسینگیتریگ از قلعه سزار شرط او را پذیرفت. است.

اش را زیر پای همههایش را کشیده شده، با بهترین سالح خود به لَگیر رومیان آمد و سالح

ها رحم نکرد. او را به روم رساندند و در محبس شش سزار به پیشوای گالیگی سزار گذاشت.

  سال نگه داشتند و گاه گاهی به معرض تماشای مردم برآورده، عاقبت قتلش کردند.
 

زد و پیروزی سزار پُرّه تأمین گردید. گائول زیر بیرق روم سر فرود آورد. هر یک لژیونر برای 

های آزادشده یکتاگی غالم مکافات گرفت. ولی مدت از گالیگی« آلیزیا» یخورد قلعه

را، که غالم او شده بود، از  2«سولوریکس»ها وی غالمداری آذر دیر دوام نکرد. در یکی از شب

ای خوردنی بداد و از کتفانش تیله داده، آزادش کرد و چهلَگیر روم بیرون برده، به وی در خلته
دیگر حاجت گپ نمانده بود. وی « سولوریکس»برای  که بخواهد، برود. یگفت، که به هر جا

به اُستروشنی تمام  زار غیب زد.زار رساند و در بین تاریکستان بیشهدو دوان خود را به بیشه

خواست که یک بیچاره را به حقوقی غالمان معلوم بود. از این رو، نمیهای بیعذاب و عقوبت

دو کاسه ،اشها به دست آوردهال تباه گرفتار سازد. وی حتّا از حق حالل در محاربهچنین ح

ای از خونش هم بها آرا داده شده، که به آن قطرههای قیمتزرین و یک گردنبند با سنگ ی

چکیده بود، دست کشید. تنها پنج صد سسترسی پول را گرفت، که آن به هر یک اشتراکچی 

بعد جنگ در آلیزیا شهرت جولیوس سزار را باال برداشت و من شد.یجنگ چون مزد داده م

  های حکمتداری مساعدت کرد.برای رسیدن به قله
 

خوردند، آذر را به حضور بعد از چند روز، بیگاهی، وقتی که لژیونرها در نزد آتش خوراک می

رداشت عرض سزار دعوت کردند. وی نزد او درآمده به احترامش دست راست خود را باال ب

 سالم کرد:

 
 اند. داوطلبان. اختیاریان: آنان که اختیاری به جنگ آمده 1
 Solorixسولوریکس:  2
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 درود به سزار بزرگ! -

 :سرفرمانده پاسخ داد

 به تو هم درود، فارسی!  - 

های آنها در روشنی چراغ یبه غیر از وی آن جا باز سه نفر لشکرکش روم حضور داشتند. همه

سزار از روی عادت خود  اُستروشنی نظر کردند. 1دارای دو قندیلِ عظیم، بادقت به قد و بَست
 زد: دی، کوتاه و فهما گپ میعا

داران روم باید از تو کنی. حتّا سابقهلَگیر دیدم، که تو چه طور نبرد می یمن از سر مناره -

ای و برای این تو مستحق مکافات هستی. تو آموزند. تو بیرق لژیونرها را از شرمندگی رها داده

گذارم که به تو زد سنا مسئله میکنم و در نوزباشی( تعیین مییسنتوریون ) یرا به وظیفه

 شهروندی روم را عطا بکند. بگو، برایت باز چه الزم؟

  :پاسخ داد آذر

 تشکر، سزار بزرگ! اکنون همه چیز را دارم!  -

 

١۵. 

های روم مقابلیت سخت جنگ در گائول به آخر رسید. اما بسیاری از ساکنانش، که به لژیون

زاران پنهان شده، بر ضد استیالگران جنگ شهروندی میشهینشان داده بودند، در جنگل و ب

آتش گرفته ایستاده نیز خاموش کرده شود. سزار به  یبردند. ضرور بود که این مبارزه

زاران را از آنها تازه بکنند و هر یک گالیگی در آن جا پنهان سربازانش فرموده که در بیشه

ها لژیونر داشت، از کوه گذشته به لَگیر رومیآذر، که صد  یدسته ر کرده آورند.یشده را دستگ

های زیچ آنها به پیشروی سخت نزدیک شد و درون جنگل انبوه در آمد. درختان کاج و بته

های آب زار و کولچهآورد. سر راه باطالقرساندند. نم و زه و تاریکی بدن را به لرزه میخلل می

کردند، که دانسته فته شده بودند، مجبور میسبزهای مویینه مانند فرا گرجمع شده، که با آب

راند، اما هوا در واحه، تابستان گرم حکم می پای گذاری، تا که به قعر تاالب غوطیده نروی.

 یکرد که باقی ماندهزاران زیچ سرد بود و از لژیونرها هیج کس باور نمیها و بیشهکوهدامن
ها سراسیمه نشده، صدی برد.یات به سر میزار انبوه حها محض در همین بیشهارتش گالیگی

های باران از قطره کردند تا که در تاریکی یکدیگر را گم نکنند.به طور زنجیربند حرکت می

تنگ و به زور  یرفت. پیراهههاشان گذشته میهای درختان فرو آمده، تا تگ جوشنشاخه

ها به زمین خالی دورتر از ته رفته صدیبرد. با همان پیراهه، رفینمایان، یک ذیل آنها را باال م

 
 قد و بَست: قد و باال 1
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های بلند جایگیر شده بود. از آدمان درکی نبود. ولی اُستروشنی بیشه بر آمدند، که در بین تپه

بلند را از  یکنند. وی فرمان داد که آن تپهرا احساسی فرا گرفته بود که آنها را تعقیب می

گذاشته، به طرف آنها از بلندی سنگ و ن ییک طرفش احاطه کنند. هنوز چهار قدم به آن سو

ها را از پای زده افتادند، معیوب کردند و آنها مجبور ها غلیدند و چندی از رومیغول چوب

ها با تیرهای دراز ها از جانب بیشه به طرف رومیگالیگی شدند که خود را به کنار بگیرند.

نده است. امکان زدن آنها وجود کمان به زدن درآمدند. آذر فهمید که گروه او در احاطه ما

باری به آواز وحشت رساندند.نداشت، به این کتل راست و درختان خیلی نزدیک خلل می

کردند. های گالیگی به طرف آنها حرکت میبلند و درون جنگل گروه یگوش رسید. از تپه

 نی بودند.های آذر را از چهار سوی به حلقه گرفتآنها با شمشیر و تبر تهدید کرده، صدی

آرایی و متحدی عادت کرده بودند، یگان کرد. لژیونرها، که به صفجنگ با شدت دوام می

ها به سپر آنها خیل برتری به دست آوردن نتوانستند. شمشیرهای بسیار هم دراز گالیگی

ها را زده پاره کالهگذشتند، تاسها را سوراخ کرده میشکستند، جوشنبرخورده، همه را می

کرد و آنها وحشیانه فریاد زده، آذر با دو جنگاور بسیار قوی هیکل زَنازَنی می کردند.می پاره

های سنگین شمشیر آنها کردند که او را به تنگ آورده، از دسته دورتر برند. ضربهحرکت می

داشت. دورتر نگاه می یها را به زور از خود در مسافهفرو آمدند. وی گالیگیروی سپر او می

گرفت. خوردند، مثل مشعل در میآنها الوانج می یهای دراز به رنگ آتش رنگ کردهیمو

چشم  یبردند. آذر با گوشهانیق را از بین می یشان امکان وارد نمودن ضربههای غوثباران

ها تا رفت گالیگی یافتند. وی خود را از حملهیک نظر بدید که لژیونرهای او به زمین می

ناگه زمین زیر پایش فرو رفت. شمشیر از دستش افتاد و با الوانج خوردنِ دست دورتر کشیده

زاران رفته زد. تخت پشتش را کدام چیز تیز پُر نَم و بته یهایش، سرازیر به درون جریِ خانه

 بریده گذشت و از زور درد مدهوش گردید. 
 

رفت، خاطرهای زندگی یآذر به همین حالت چند بار افتاده بود و هر گاه که از هوش م

کرد. وی از گرفت. این نوبت او خود را در اُستروشن تصور میاش چون رویا او را فرا میگذشته

توانست. تا نیم دریا رفت دیگر در ما خواست، ولی نمیسیل دریای عظیم زیر غبه گذشتن می

آب سرد به های شده است. چرخسهمانده است. موج پرزوری او را افتادنی میبین در می

آوردند های پرزور سنگ میکرده است. موجرسیده است، مجبور رویش را ترش میرویش می
می ها او را مَجَقکرده است اگر بیفتد، سنگاند. اُستروشنی فکر میدادهکه بلند صدا می

کند و ناگه سازند، مثل آن که سنگ آسیایی دانه را. از ترس و رویش را با دستش محکم می

نوگش تیز به زمین  یخوابید. در پهلویش کندهکشاید. وی در قعر جری چقور میمی چشم
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ایستاد. وی با تخت پشت به همان برخورده بوده است و اگر جوشن بدنش شنانده شده می

ب یشده است، مثل همان حیواناتی که به فربوده است، عجب نه، در آن آویزان مینمی

فهمید که در دام شکارچیان افتاده است. در باالی سرش  آذر شوند.شکارچیان گرفتار می

اُستروشنی خواست که  ریختند تا که او را به هوش آرند.ها گرد آمده، از پوست آب میگالیگی

وی نمی لرزاند، از هوش رفت.به چوب تکیه کرده بخیزد. ولی از زور درد که تمام بدنش را می
 یچه گونه فرو آمده به نزدش آمدند. او را با تسمه ییکرد که مردم تَهجادید و حتّا حس نمی

ش یهاصدی یکنندههای فرقدراز چرمی بسته، از جری باال برآوردند. آنها دیرگاه به نشان

کردند که این رومی اسیر افتاده را جا به جا ها اظهار میبعضی ش( نظاره کردند.یها)سنتوریون

گفتند که وی سردار دسته است، برایش پول کالن مینمودند و بکشند، دیگران پیشگیری می

 شان ممکن. دادن
 

مدهوش خوابیده چشم نکند و غیرچشمداشت  یشان آمده بدید و دیرگاه از مرد بیگانهیپیشوا

های بیگاه چشم آذر قریبی اش رسانند.آزار برداشته به خانهتبسم نموده، فرمان داد که او را بی

کردند. وی تنها سرش را تاب داده و دستانش را به طاعت نمیهایش به وی اکشاد. پای

های درخت و خس کبود های آن کلبه، به شاخچهتوانست. وی به چوبحرکت آورده می

در پهلویش چیزی صدا برآورد. سرش را  دیرگاه نگریست، ولی یگان چیز فهمیدن نتوانست.

 1رانیدرگ یه دراز و طورِ الوگی با موی ژولیدیک گالیتاب داد و بدید،که در برابرش 

جالدهنده نشسته است. افت و اندامش اندک شناس برین. ولی آذر هیج به خاطر آورده نمی

او را کمی برداشته،  یگی دید که اُستروشنی چشم کشاد، وی کلهیگال ست؟یتوانست، که او ک

شت و آذر پس از شربت کدام علفی را بداد. شربت آن از مایع غوث عبارت بود، بوی غلیظی دا

یک دقیقه نوشیدن آن، خود را بهتر احساس کرد. درد سرش هم گم شده، چشمانش نیز 

 :گییدیدند. پرسید گالتر میروشن

 ؟ یتو مرا نشناخت -

 :فهمانداو ا گل کرد. آذر با عالمت رد سر جنباند. یرویش، که پشمین بود، از تبسم گو

  !من سولوریکس -

گی بود که او را به آذر به غالمی یست. وی همان گالیر آورد که او کاُستروشنی اکنون به خاط

داده بودند و خودش او را آزاد کرده بود. آذر خود را سبک حس کرده، فارغ نفس کشید و 

 یخورد: در اثناترسید، زیرا مرگ با وی زود زود وامییچشمانش را پوشاند. وی از مردن نم
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ی سالح در دست جان دادن یک چیز است و همچون رک. ولیجنگ و نبردها، در تاالر س

ها افتاده و با ضربه لت و کوب و عذاب و شکنجه ترک دنیا کردن گییلژیونر روم به دست گال

هیج روزگار بدی پیش نخواهد آمد، چیز بد  یچیز دیگر. آذر باوری حاصل کرد که دیگر به و

 نخواهد شد و او به خواب سخت رفت. 
 

توانست. وقتی بیدار شد و به اطرافش نگاه کرد، بدید ، خودش گفتن نمیوی چه قدر خوابید

او پس پرتافته شدگی. پیراهن دراز از متاع دغل  یهای مَلّهکه زن جوانی دَرابَرا دارد. موی

ای از پوست خشک مار بستگی. وی به ای گرد کمرش برزدگی و آن با تسمهدوخته شده

اهش را چون تیر طرف او روانه کرد. زن چشمان سبزرنگ باالی سر آذر خم شد و دیرگاه نگ

اُستروشنی لبانش را در هم بست، چشمانش  شکن.دار و ارادههایش وزنداشت. نگاه یدرخشان

جوان  او روانه کرد، تا وی را به خود رام نماید. یرا نیم راغ کرد و مژه نزده تیر نگاهش را سو

 :ی گرداند. زن با آواز پست پرسیدزن آه وزنینی کشید و نگاهش را دیگر سو

 تو طبیبی، یا که جادوگر؟  -

  !نه طبیبم، نه جادوگر -

 :آذر جواب گرداند ،کردکه از زور درد تخت پشتش روی ترش می یدر حال

 آهنگر بودم.  یجنگاورم، زمان -

 :سر جنباند جوان زن

رو را. آخر، تو رومی هست که نه هر کس دارد چنین نی یهای تو نیرویدر نگاه !ی...نه -

 جنگی.نیستی، هرچند که یکجایه با آنها می

  :اُستروشنی راضی شد

من از سغد هستم. وی از این جا دور، خیلی دور، در آسیا. اما تو  ،بلی، من از روم نیستم -

 ستی؟ یک

من ای، وی به تو حیات بخشید. ام. تو به او آزادی بخشیدهمرا نام میریتا. خواهر سولوریکس -

 کنم.اکنون تو را طبابت می

 توانی؟طبابت کردن می -

توانم تو را به پا خیزانم، همچونین بکشم بدون خود. می یتوانم. من افسونگرم در قبیلهمی -

 کدام درد یا عذاب دادن.

اند و خواب است و باالیش با تنها بعد از همین اُستروشنی فهمید که او را لوچ مادرزاد کرده

 ی پوشیدگی است.متاع پشم

 به تخت پشت من چه شده؟ -
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سخت لت خورده است، اما شکستگی ندارد. تو را جوشنت نگاه داشته است. بعد از یک ماه  -

جا به پا خواهی خیست. اما همین قدر که مثل پیشتره نبرد کردن نتوانی. هر یک حرکت بی

و نبرد و کشتار، اکنون تو آورد و این خوب است. بس است برای تجسم و جانت را به درد می

 جوان نیستی.

 :آذر خندید
 توانم؟کشتن ممکن نباشد، در دوکان آهنگری هم کار کردن نمی من چه خواهم کرد؟ -

 :میریتا آرامانه گفت

 شوند. ها خار نمیبرین ، توییتو توانا ،کنییگان کسب و کار پیدا می -

ان زن چندان دلکش نبود، طرح رویش کردند. جو« چشمک تو! -چشمک من »آنها باز با هم 

رسید که آذر این را جسماً احساس کرد. به مشاهده می ییدغل، ولی از نهادش چنان یک نیرو

  :دیپرس او

 تقدیر جنگاوران چه شد؟  -

 :پروایانه جواب دادافسونگر بی

مرد پیر ،به چندی میسر شد که بگریزند. آنها را یک جنگاور .شان کشته شدندقریب همه -

پکنه با خود برد. اُستروشنی از دل گذرانید که شاید سوبوری باشد؟ و دلش آرام گرفت، که 

 دار زنده مانده است. میریتا کتف در هم کشید.خیریت، گالدیوتور سابقه

 شده باشد؟ولی تقدیر من چه می -

هستی. ما باشد و تو تحت حمایت وی دانم. اما تو نترس، سولوریکس پیشوای قبیله مینمی -

 توانیم. حاال باید خوراک بخوری.ها به قدردانی با قدردانی جواب داده میگییگال

 :روی ترش کرد آذر

 کند.یتخت پشتم سخت درد م! خواهمخوردن نمی -

آورد. شود و هم اشتها میدهم. هم درد کم میهای شفابخش میحاضر به تو آب گیاه -

 شوی.گرسنه هم می

داد، به دهانش اندک اندک خوراک میحمایت طعام مین به کودک بیجوان زن به او چو

رفت که در حیاتش باز چه عجائباتی خواهد دید. دیروزکک وی با ریخت. و او به فکر می

کند، صحتش را آنها او را طبابت و پرستاری می یها زد و خورد داشت، امروز ساحرهگییگال

چشم گاو  یآمد که روزن خُرد کلبه، که مثل پردهسولوریکس آمد. وقتی  سازد.برقرار می

 یداد. وی سر بالین اُستروشنی نشست و با مهربانسفیدی داشت، از فرارسی شب تار درک می

 دست به سر کتف او گذاشت.

 احوالت بهتر شد؟ -
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 اندکی. -

مقدار  بینی، وی چهکند. وی حتّا قادر است که مرده را زنده کند. میمیریتا تو را صحت می -

 دارو و درمان دارد.

چه خیل -های خشکانیده شده آویزان بودند. کیمدر واقع، در دیوارهای کلبه بسته بسته گیاه

 های پرّان درآبرا داشتند.ایست موشآن، بی 1مه راغِیها. از درِ نچهخلته

 :سولوریکس کنجکاوی کردنی شد

 ؟ ییهای دوری، از آسیامیریتا به من گفت که تو از جای -

 !بلی، همین طور -

کنند. آنها خود در عمرشان کار کردن نمیمعلوم معلوم. رومیان هرگز غالم خود را آزاد نمی -

 برند. خواهند. با جنگ و غارتگری عمر به سر می

 :اُستروشنی گفت

  .من هم غالم بودم، بعد گالدیوتور شدم -

گوید که در تو نیروی مردانه ی میای. واش معلوم. تو به خواهر من معقول شدهپس همه -

 توانی که به وی شوهر خوبی بشوی.بسیار است. تو می

 :دنی شدیآذر فهم -

 وی بی شوهر است؟ - 

گی ساحران نباید مرد را دیده باشند. اگر افسونگر ینه، وی ساحره است. از روی قانون گال - 

 دهد.اش را از دست میبه شوهر برآید، ساحری

 :آذر حیران شد

 آ....ها... آ؟ آنی چه خیل؟ -

 وزنین، از سفال ساخته شدگی. یراند، چراغپایهیک شد. سولوریکس چراغ درگیخانه تار

 :اُستروشنی پرسید
 ها در آینده چه خواهید کرد؟گییشما گال -

 . در آلیزیا شکست خوردید، قلعه تسلیم گردید.است پیشوای شما در اسیری -

 ید. سولوریکس را طبع خیره گرد
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اند. ما به روم باج و اند. حاال پیشوایان با سزار عهد و پیمان کردهبلی، خداها از ما روی تافته -

آریم. عجب نه، م و باز به روم حمله مییکندهیم. ولی این موقتی است. قوه جمع میخراج می

 اما هرگز غالم نخواهد شد. ،شود یا که تمام به هالکت گرفتارگائول آزاد می

 :ر آهسته گفتآذ

  .شماریمما، سغدیان، نیز همین طور می -

افسوس، که ما جنگاوران خوب نداریم. زورآوران هستند، اما هنر جنگی ندارند. از این رو،  -

 ها بیشتر در کار. گییآیند. مثل تو برای گالها دائم غالب میرومی

 این را گفته سولوریکس خیست.

 .کندبابت میآید، تو را طحاضر میریتا می -
 

نده یرساند. وی تخت پشتش را با روغن سوزانزن جوان به اُستروشنی خالصانه خدمت می
آذر تدریجاً برقرار می ینوشاند، نیروجات را میهای دوایی گیاه و میوهداد، شربتمالش می

هایش را هایش را قت کرده، پنجهنشست، پایگهش خیسته مییگردید. وی اکنون سر جا

گی اشتهای او را آورده بودند، از این رو با اشتها یتوانست. داروهای افسونگر گالنده میجنبا

چه سخنان را داد و کیمخورد. میریتا پیش از خوابش او را با بال و پر چغذ باد مییخوراک م

 است.  یکرد. آذر از کجا داند زبان او را، که چه زبانزیر لب تکرار می

توانستند. وی گو کرده نمیودانست، از این بس، آنها دیرگاه گفتا نمیزبان التینی را میریت

 :باری پرسید

 ؟ ییگوها میتو چه -

ها و لبانش سایه و روشنی پیدا شده، رخساره میریتاچراغ پیش چشمان  یدر روشنی خیره

 :مالحظه گفتبیو  پریدن گرفتند 1پِرّاس

کنم، که یاند و به آنها التجا متو را احاطه کرده ای؟ روح مردگان اطرافتو بسیار آدم کشته -

 ای.آن را به میل خود اجرا کرده یبه خودت ضرر نرسانند. تو نه همه

 :آذر راضی شد
 این درست، خوب، آنها چه؟  -

 گذارند.آنها راضی شدند، که تو را آرام می -

 نگریست.به اُستروشنی می یچه خیاالتمیریتا با کیم

 
 پِرّاس: پریدن لب و پلک از خشمگین یا عصبی بودن  1
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ها چون مال خاندان می! در ما چنین مردها نیستند. آدمان ما دغل و به زنییتو خوشرو -

 نگرند. در تو نزاکت هست.

 وی دودله شد، سپس قطعی و زود زود گفت:

من امروز به بیشه، به نزد بلوط مقدسمان رفته بودم و برای تو فال کشادم. تو به من بدی  -

 .ییروا دیدی و باید آن را جبران نما

 :ران شدیآذر ح

 من؟ گناه؟ به تو ؟  -

در ما افسونگران، در هر قبیله پشتبانی هست. وی شوهر نه. ولی وی باید از  !بلی، تو -

اش را تعمیر سازد، دستگیر او افسونگر پرستاری کند، از شکار برایش باید صید آورده، کلبه

است. چنین  یحانشَوی روباشد. ولی به وی نوگ انگشتش را هم نباید رساند. این نزدیک

 حامی داشتم، وولیر نام داشت. تو او را کشتی.

 :اُستروشنی پرسید

 کنی؟ کی؟ شاید تو غلط می -

چه خیل به لَگیر شمایان زده درآمده و از شمایان کیم« وولیر»نه، خداها به من قصه کردند.  -

و از ضرب شمشیر لشکر شما بود. تو با حامی من نبرد کردی و ا یگرفت، که آن نشانه 1توتم

 تو هالک شد.

 

کالهش دو شاخ داشت، ای خداها! وی باید همان دیوپیکری باشد که در تاس:»آذر فکر کرد

خواست. خوب، این چه زندگی است! ما در این جهان تا چه بیرق لژیون را به زوری گرفتن می

شویم وی، جام دادنی میاندازه با همدیگر عضواً پیوندیم. همین که یگان کار ثواب یا ناثوابی ان

 :با آه و ندامت گفتو سپس  «ری، یا که جزایش رایگبسیار به زودی یا پاداش می

 شود؟ و اکنون چه می !ها، همین طور شده بود -

 و نیروی مردی تو را بستانم. 2خداها گفتند که به تو برسم -

 چه طور؟ -

 رسد، خواهی فهمید.فرصت فرا می -

 
شمارند و پرستش میخود می یپرست آن را حامی قبیلهای که بعضی مردمان خرافاتحیوان یا رستنیتوتم:  1

 کنند )ن.(
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ن شد و نوگ بالش ییریده درآمد. وی زیر سقف چندی دور زد. سپس پابه کلبه چغذ کالنی پ

 :آذر و میریتا رساند، که به هم نزدیک نشسته بودند. ساحره گفت یرا به رخساره

باخرد،  یهای مرا ثابت کردند. پرواز کرده آمدن چغذ، پرندهگفته یبینی، خداها درستمی -

 آگاهی است. این عالمت دل

 
 

١۶. 

آور بود گه یک ماه از جا نجنبیده خوابیدن برای آذر آسان نبود. این برای وی ننگیجادر روی 

 .شیهابرآمده نتوانستن 1خانهحمایتگر. مخصوصاً، وقت به بیرون، به حاجتزن بیدر نزد جوان

اما میریتا به او همچون با دلگرمی و مهر مناسبت کرد، او را با غمخواری گویا مادرانه فرا 

ترین انسان قبول کرد. در بین آنها مناسبت که آذر هم او را برایش چون نزدیکگرفت، 
تر گرداند و در دوستانه و باوری نسبت به یکدیگر به وجود آمد. این حیات اُستروشنی را کامل

گه بافراغت خوابیدن هم امکان داشته یهای زیاد بار اوّل احساس کرد که روی جادوام سال

 سازی.یکنی و یا یک ذیل گذشته را به یاد آورده، دل پاره پاره منمی است، به جایی شتاب

افته را یغیرعادی بین خواهرش و سغدی از مرگ نجات  یسولوریکس مناسبت دوستانه

گفت و به گفتن نیز حق نداشت، زیرا هر کاری که ساحره خَس کرد. ولی هیج چیز نمییپَ

گشت. قدم زدن آذر اکنون از جای خیسته می ود.خداها وابسته ب یداد، به ارادهانجام می

ماند. روز تا روز تکیه کرده، پای می 2دارخیلی مشکل بود، ولی وی به یک عصا کالن غُرم

تازه برآمد. نفس تازه  یستاد و باری از کلبه بیرون شده، به هوایاتر به پا راست میباوریناک

 وار خانه تکیه آورد.بخشید. به ناگاه سرش چرخ زد، به دیحالوتش می

 

خُرد را سراسر احاطه کرده بودند. شمال  یآن محلّه یها عمر داشتهدرختان بزرگ صدساله

های سبز و علف مرغزاران را به دماغ کرد. بوی برگدر شاخ و برگ درختان طوفان بر پا می

ه شده در باالی کاری کردهای سفید گویا گلشد. آسمان با ابرپارهرساند. تابستان آخر میمی

ها گذشته، جای زاران مثل سرپوش نزدیک فرو آمده بود. نور آفتاب از بین شاخ و برگبیشه

اند، یک خیل نظر که اطراف عالم را احاطه کرده ییآذر به اشیاها کرد.پاشی میجای شعشعه

کدامی  که تا حال دیده است، هیج ییاش زیبا و دلربا و از آن چیزهاتوانست. همهکردن نمی

ها وجود داشتند، ولی در آنها این قدر درختان به یکدیگر مانندی نداشتند. در چین هم جنگل

 
 ه: دستشوییخانحاجت 1
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اُستروشنی برقرار  ینیرو بیند، وجود نداشتند.لزار گائول میهمتا را، که در جنگبی یخودرو

یعالکردگی شد و میریتا با ترین کارهای خانواده را اجرا میشد. وی آهسته آهسته عادیمی

 همتی خدمت رسانیدن به او را به گردن گرفته بود.

 :سولوریکس از آذر پرسیدروزی 

 ها از این جای دور است؟ لَگیر رومی -

تا تصورات حاصل شود که در کدام سمت واقع ، را نشان داد 1شیندست افشانده سوی آفتاب

 :گفت ، واست

 .با اسپ سه روز راه -

 :اُستروشنی حیران شد

 د؟یادور آورده یا از این قدر مسافهشما مر -

 و گفت:سولوریکس تبسم کرد 

  .میگردانما به نیکی با نیکی جواب می -
 

شد. در بین آنها حریصی و چشم ها به آذر معقول میگییگال یزندگانی عادی و ساده
بر آوردند، بین خود برایگرسنگی وجود نداشت. هر چه، که در شکارگاه و یا بیشه به دست م

در قلب  کردند، که یگان کس را غارت نمایند یا مطیع گردانند.کردند و حرکت نمیتقسیم می

که به تو بسیار مانند و قرین اند، حس نفرت بیدار شد. بار  ییآذر نسبت به جنگ و کشتار آنها

کرد و از حیات هیج یاوّل وی در زندگی به خود تن داد، دیگر او به هیج جای شتاب نم

های داخل بیشه، مثل سنجاب خواست. وی دیگر زندگی اختیار کرده، مثل رستنیمیچیزی ن

های خدایان نماها، که طبیعت به آنها همه چیز را داده است. آنها با همان دادهو سنجاب

 یکردند. وی دقت ساحرهکردند و دیگر چیزی بیشتر از آن را طلب یا تقاضا نمیقناعت می

کشید و سرفهم رفته بود که محض به شرافت او از پیدایِش میستان را به خود جنگلُ

احساسات انسانی و زنده بودن روح باخبر گردید. وی باز درک کرد که زیبا چه گونه است و 

زیب چه گونه، وی فرق کردن آن چه را که اطرافش را احاطه کرده بودند، آموخت. او را بی

نگریست. با هوس می« میریتا»های ان راه رفتنگرداند، وی به خرامیکودکان شاد م یخنده

افتاد، هرچند ظاهراً دغل و بدکردار میگی در حیرت مییاز صافدلی و نکوکاری حربیان گال

تافتند. آذر خود به خود قایل بود که اکنون او همچون سرباز، تمام شده است. در زندگی باید 
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اند، چون سرباز استفاده کرده یها او را زورد. آه، این قدر سالییگان راه دیگر را انتخاب نما

کرد و این در قلب او قهر و غضب بیدار می یاند که آدم کشد و غارت کند. همهمجبور کرده

  :میریتا باری گفت .دادبه زورآوری با زورآوری پاسخ می

  .ایاینک، تو صحت شده -

 :آذر گفت
که در جوانی. هر چند، تو حق بودی، مثل آن  .کنمبلی، من خود را خیلی خوب حس می -

 آورده است. جنبش ناگهانی تخت پشت را به درد می

 :ساحره با کف دستش بر روی آذر را مالش داده نوازش کرد

 حاال تو هم روحاً و هم جسماً سالم هستی. .تو را روح شفا بخشید -

را کشت، ولی آنها نسبت به گی ها نبرد کرد، آنها یها آمد، با گالیآذر به این منزل همراه روم

کردند. وی به یکی از آنها گو میونه نداشتند. ساکنان موضعات با او آزاد و آرام گفتیوی ک

 توانست.مبدل شده بود و این سرباز دیروزه را در حیرت نه آورده نمی

 

 :گاهی سولوریکس از او پرسیدیک بی

 تو چه فکر داری؟ آینده چه طور زندگی خواهی کرد؟  -

های غوث درختان از خود صداهای مغشوش خارج بارید، بیشه به جنبش آمده، تنهباران می

آینده یکردند. آذر دیرگاه خاموش ماند. و ناگه فکری به سرش زد، که فکر کردن را دربارهمی

ز به سر یخود از خاطر بر آورده است. وی روزهای گذشته را در خاطر داشت، امروزش را ن ی

اش نیز پس هم خود به خود خواهد آمد و خواهد گفت، که چه کار بکند شاید آیندهبرد و می

 و چه گونه عمل نماید. 

 :آذر از تحت دل اقرار شد

 !دانمنمی -

 :سولوریکس آهسته ابراز داشت

تو از رومیان نیستی، در لژیون آنها تو آدم کرایه هستی و تا زمانی که در دست شمشیر  -

ای. همین طور هم خواهی ماند. تو تو برای آنها بیگانه .نی، تو به آنها الزمتواگرفته گشته می

آماده است نیرومندی افسون خود را از دست  ای. برای تو شده میریتابه مردم ما معقول شده

د تو فکری هم داری، که با ما مییکنی، از خودگذری بزرگی است. شابدهد. و این ، باور می

 مانی؟

 

وی بحث نمود. وی در هر  یگی نگاه کرده ماند. او از قسمت آیندهیرفت، به گالآذر به فکر 

کرد. کرد که زنده بماند و این به او کمک میم کوشش مییکدام محیط زندگی بکند هم، دا
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کرد که در بین شد. کوشش می یهون ،هابود، در ملک هون ییزیر سما وی چینا یدر امپراتور

سغدی  ،ین ظاهراً، اما از لحاظ نهاد وی همیشه خود مرد میدان بودرومیان فرق نکند. ولی ا

توان آخر مالحظه میاین خوب بود یا بد؟ در این باره بی بود از ملک اُستروشن دور دست.

راند. ولی آذر باور داشت که آدم در همه جای، بدون تغییرات، دائم خود را خود بشناسد، 

اما وطن را عوض نباید کرد، زبان و دین را فراموش نباید اند. طوری که خداها او را آفریده

اکنون  اش را پرتابد و پوست نو بر آرد.کرد، نباید کس مثل مار در بهاران پوست کهنه شده

ها بماند. آیا این از روی عقل است؟ این به آنها چه گیینماید که با گالسولوریکس پیشنهاد می

د شد؟ روم برایش به دل نزدیک بود، از این خاطر، که آن یبا خواهد داد و از آنها چه را انتظار

های کالن نایل گردد. در روم وی به کمال جا اسپارتاکوس بود. در آن جای توانست به مرتبه

رسد و به آب خنک سفید شدن می یرسید، مثل آن که فوالد وقت تسفانیدن تا به درجه

تواند آن چه که او این جا بدید و آزمود ردان میابد. آیا او را قانع گیاندازی آب و تاب می

به وی الزم است که به روم برگردد. تنها آن جای معین  ها را؟یگائول یزندگی نیم وحشیانه

خواست، یگی را رنجانیدن نمیگال تواند که آینده با چه کاری مشغول خواهد شد.کرده می

 و آذر قطعی پاسخ داد:ولی هر یک نیمه راست بدتر است از هر گونه دروغ. 

برای هر مرغک آشیان خودش عزیز است. من آن را ندارم. و من باید جایی  !نه سولوریکس -

ها، هیج گاه با رومیان زبان عمومی پیدا گییرا برای خود پیدا بکنم، که آرامم بخشد. شما، گال

جنگ نو را دارد.  یخواهی آنها را چشم دیدن ندارید. این معناتوانید و مستملکهیکرده نم

 خواهم که دیگر خون بریزم.د که به طرز نو زندگی نمایم و هرگز نمییاشما به من آموخته

 

خیست و روی روی اکنون سولوریکس خاموشی اختیار کرد. وی از خرک پستک گاهی می

نگریست، که این طور سغدی می یماینشست و به سزد، گاهی باز آمده میاش قدم میخانه

 :گفت به آذر داشت آدم نزدیکش شده مانده بود. نهایتغیرچشم

حسابم. این شاید از آن من تو را فهمیدن نتوانستم. ولی انتخاب تو را درست می !خوب -

جهان  یسبب است که من در زادگاه خودم هستم، ولی تو را زوری مجبور نمودند که آواره

، که تو در حضور ما باشی، همان اندازه ما انداز. هر قدریگردی. پس به روم برگرد و به تاخیر ن

 گردد.تر میکنیم و جدایی ما از همدیگر مشکلزیاد به تو عادت می
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اما شب میریتا به حضور آذر آمد. وی باالی سر او گذشت و نشست و دیرگاه به رویش 

ه وار لباسش را کشید و خود را بمهینگریست، سپس لبان گرمش را به لبان او رساند. سراس

 خوابید، انداخت.مالیم از گوزن ساخته شده می 1آغوش او، که زیر کَمپَلِ

 :پِچرّاس زده گفتآذر 

 آیا این الزم است؟  !میریتا -

 :با دست دهان آذر را پوشاندمیریتا 

اند که نیروی مردی تو را ستانم. تو سالم هستی و اکنون میان به من فرمودهیخدا 2 جیم! -

 ستانم آن را.

 ، چه الزم؟آخر -

 !بس، گپ نزن -

 

پرورید، برای وی حریصانه او را نوازش کرد. تمام عشق و محبتش را، که در جسم و جان می

گرفت، اما بدنش سرد بود، مالیم بود مثل او نثار کرد و او تسلیم شد. وی درون درون الو می

ماند. در باالی  گی وقت گویا یک دمی از گذشتنیپستک گال یچهدر خانه .ییابریشم چینا

آن  یجنبید. چشمان کالن و کلولهزد، بی ایست میاش نشسته پر میدر النه یبخاری چغذ

زد، خس و رک با تمام آواز فریاد مییرچیدرخشیدند، چدر تاریکی چون شب چراغ می

شتاب نداشتند. شب  یآنها به جای دادند.غووَس صدا می 3خاشاک اطراف از وزش شمالِ سرسر

پنداشت. هنر نمیورزی هرگز خود را بیآذر در عشق لدا گویا در اختیار آنها بود.یو سرد دراز 

شان به زدند و یا در شهرهای اشغال کردهها میخانهسربازان رومی دم به دم خود را به فاحشه

 گرداندند. اما اُستروشنی هرگز به چنین کارهایها در افتاده، نفس شهوانی خود را قانع میزن

شد. حاال او باطناً خوشنود داد. برای او عشق با جنس لطیف مقدس حساب میننگین راه نمی

ورزد. وی گی، که به او دل بسته است و عشق پاکی دارد، عشق مییبود که با دخترک گال

هم نکرد، به مثل حیوان وحشی نر  4میریتا را با زور مردانه به خود رام کردنی نشد، خار و مال

ش هم نه درآورد. وی او را تنها با گرمی بدن خود بسا نازک و صمیمانه به جوش و به چنگال

  و شادکامی بیشتر گردد. یخروش آوراند، تا که خوش

 
 کَمپَل: پتو. روانداز خواب. )افغانستان( 1
 جیم: خاموش باش! 2
 شمالِ سرسر: باد تندرفتار 3
 خار و مال: خاریدن و مالیدن 4
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سر خالند، میریتا خودش را به  ییخُردکک به آن کلبه اندک روشنا یصبح، وقتی که از روزنه

 تر کرد و آهسته گفت:آذر جفس

 آید. راجعت کردم، گفتند، که پسر به دنیا میوقتی که من به خداها م -

از شنیدن این گپ، بدنِ آذر یخ کرد. یک پسر را در اُستروشن گذاشته آمد، که کسِ بیگانه 

داند که چه گونه تربیت یافت. و اکنون کالنَکَک شدگی است و خود کالنش کرد و خدا می

سون هم ایرشی به او گل یهتوانستگی است. در قلعخودش را سرشته و سرانجام کرده می

ترین ساز آذر خوشبختسالح یدهد، همان وقت هم از اُستاده میییوعده کرد که پسر زا

انسانی وجود نداشت. اما خدا آن پسر را به وی تقدیر نکرده بوده است، که آن به دنیا آید و 

نداده، پسری هدیه  ایببیند و تا حال داغ او در جانش باقی مانده است. زن هونی به او وعده

اوالد و اجداد  یتر اوتسَر نام پسرش هست، که شاید مثل همهنمود و از جان خوش

عزیز و مهربان  یرسد. و اینک، حاال ساحرهرحم به وایه میاش تند و تیز و بیکوچمنچی

نخواهد آورد. معلوم است که آذر او را هرگز دارد که برایش پسر به دنیا میمیریتا نیز ابراز می

د یگان وقت فال هم یاین پسرش تا آخر عمر خود فکر خواهد کرد و شا یدید، اما درباره

زاران گائول چه گونه و دوردست بیشه یکُشاید که آیا او به دنیا آمده باشد یا نه، در این گوشه

 رسد؟که شده به وایه می

 

جُرده، سیهی مانند نبود: سیاهگیمیریتا پس از نه ماه پسری به دنیا آورد که به کودکان گال

آور به پدرش مانند بود. اما مانند مادرش چشمان کالن سبز رنگ داشت، موی. به طور حیرت

میریتا نام پسرش را به نام پدر  رسانیدند.درون بیشه را به یاد می یهای کلولهکه آنها کولچه

گائول خواهد شد، همچون کس پیشوای مردمان یگذاشت. شاید آذر 1کسیتر کرده، آذرنزدیک

کند. قریب پس از چهارده ساله، های هون را سروری می، که قبیله«اوتسَر»برادر همخونش 
کس و یال کردن اروپای غربی اسپ تاختند، سربازان آذریها برای استهای هونوقتی که دسته

و خورد  خبر از گپ و کار دنیا، در جنگ جهت به دست آوردن سرزمین گائول زد یاوتسَر ب

کردند. هر دو طرف هم تلفات بسیاری دادند، اما خود پیشوایان زنده ماندند و همدیگر را 

 .شناختند

 
. از این رو نام پسر آذر هم Solorix و Ambiorixو  Vercingetorixافت، مانند یپایان می ixنام مردم گائول به  1

Azarix  .گذاشته شد 
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١٧. 

زار انبوه شهیامد. وی در بیها گسیل کردن آذر برای خیر و خوش نمیریتا وقت به لَگیر رومی

به خداها سجده شان پنهان شده، در زیر درخت مقدس بلوط بلندی برای به او پسر عطا کردن

آورد و در حق اُستروشنی، که همچون نور آفتاب حیات او را منور گردانده است، دعا میمی

ر رومیان یبخشید و سابق گالدیوتور را تا قریب لَگ ییسولوریکس به آذر اسپ کبود زیبا کرد.

ز جنگل به قریب، که نانمایان اشاره کرد، که رهگذارها ا یبه پیراهه یگسیل کرد. وی در آنجا

برآورد. وی آذر را با مهر از کتفش تیله داد تا که برود، مثل آن که در وقتش آذر نیز دشت می

ها وقت دیدن صدباشی آذر در لَگیر رومی او را همین طور از غالمی رها داده، گسیل کرده بود.

ن لژیونر اند و همه را به ایکردههمه در حیرت افتادند. او را همه مُرده گفته گمان می
سوبوری، که خودش فقط با ده تن همراهانش از چنگال مرگ نجات یافته بوده است، باور 

کنانیده است. سوبوری اُستروشنی را گرم استقبال کرد و او را باور کناند که اکنون عمر دراز 

 م اگر کس زینده را مُرده گفته اعالن دارند او رایرومیان قد ید، زیرا طبق عقیدهیخواهد د

  کنند.دارند و احتیاطش میخدایان در پناه خود نگاه می
 

های گائول جنگ یخاطرات درباره»سزار آذر را به حضور پذیرفت. وی به نوشتن کتاب 

خواست که وقت زیاد او را ضایع نمایند. سرفرمانده کوتاهک جواب گرداند مشغول بود و نمی

 :به سالم صدباشی

 بینم. چه طور به تو میسر شد که رها یابی؟ ا میسالم آذر! خرسندم، که تو ر -

سرفرمانده فهمیدن  .آذر به سزار راست گپ را نقل کرد ،به استثناء مناسبتش با میریتا

 :خواست

 برند؟ها چه فکر دارند، با روم تا آخر مبارزه میگییگال -

د و بگوید، که اریهای سولوریکس را به خاطر بتوانست که در این بابت گفتهاُستروشنی می

فروآرند. اما از گفتن این گپ به سزار خودداری کرد. هرگز سر نمی یها نزد امپراتورگییگال

 یشان فکر به امپراتورها بعد از سخت شکست خوردنگییبرای همین وی پاسخ داد که گال

شمارند که برای درآمدن به تابعیت مقابلیت نشان دادن را یک سوی گذاشتند و چنین می

 وم بهتر است. چنین پاسخ مدعای دل سزار بود و او رضامندانه سر جنباند. ر

 :سرفرمانده گفت

بینم، که او را از نو دَهنمی یجای تو را در گروه لژیونر سوبوری اشغال کرد و من ضرورت -

 .بینیممانی، بعداً باز میباشی تعیین نمایم. موقتاً تو همچون کُنتوبِرینال نزد لژیون یکم می
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 من از تو التماس دارم، سزار بزرگ. -

 گپ بزن. -

خواهم، که به استعفا برآیم. بعد به نبرد درآیم. میدهد که منام امکان نمییاحوال سالمت -

 اشتراک در جنگ با فلج شدنم تمام گردد. که من بیکار شده است و عجب نه یستون مهره

 :اظهار کرد و سزار اندکی به فکر رفت

داران گذری. سنا اطالع داده است که تو و باز توانی به صف سابقهسن سال تو میاز روی  -

اند، حقوق شهروندی روم را ها خود را نشان دادهگییها با گالپنجاه تن دیگر، که در جنگ

قرار خواهی داشت. ولی من به تو مصلحت  یبعد تو تحت حمایت امپراتوراید. منسزاوار شده

سپارم و همان وقت با من به رُم برگردی. بعد از شش ماه من ارتش را میدهم که زودتر نمی

دانی ما حاال می .ها رها خواهد دادبه پایتخت خواهی رفت. این تو را از گذشتن بسیار رسمیت

« والیت»شود، که ما آن را های دور گائول فرستاده میکنیم؟ لژیون یکم به موقعچه کار می

گیرد و برای پیشگیری نمودن هر گونه حرکات بیدر بین اهالی جای مینامیم. این لژیون می

جای اهالی استفاده کرده خواهد شد. تو هم در صف این لژیون عمل خواهی کرد. به قریبی در 

کنند. تو برای گرفتن زمین حقوق داری. خود دار زمین جدا میت برای لژیونرهای سابقهیوال

عقول است، شاید در همان جای مانده با دهقانی مشغول میببین، که کدام جایشان برایت م

 ری. یگشوی؟ پیش از رفتنت مکافات پولی به خودت تعلق داشته را هم می

تیزی از ای آمد که با موم فرا گرفته شده بود. با پرگار نوگآذر برفت. سزار از نو به سر تخته

بزن را روم به راه ن جنگ دلای»استخوان فیل روی موم تمغای کتاب آینده را گذاشت: 
آنها گردیدیم. روم برای  1ها و جنگرگیگییهای گالانداخته است. ما قربان قدرناشناسیین

خواهد آورد . مثال گیریم، والیت را، که در وادی حاصل یاش خوشبختکشورهای اشغالی
آفتاب نور میهای وسیع، که به آنها خیزترین ما دامن پهن کرده است. بحر الجوردی، میدان

اند.  یهای آرام همان جاهای وادی رُن، چراگاههای شهر تاجران ماسالیا، انگورباغبارد، کوچه
 «.آدمان گردید یها وی جای دوست داشتهاین یک کشور خودروی است. بعد از آمدن رومی

 

بار دیگر لژیون یکم با شور و ولوله راه والیت را پیش گرفت. آذر در صف لژیونرها قدم زده، 

ای از وجود سربازان چه گونه ماشینِ حربی تکامل یافته یباوری حاصل نمود که امپراتور

ساخته است. انتظام آهنین همان لژیونرها را متحد کرده است. برای آنها فرق ندارد که به 

 
 جنگره: جنگاور، جنگجو. جنگرگی: جنگاوری. جنگجویی 1
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 شد.گیری. به رعایه نکردن قانون و قاعده هیج گاه راه داده نمیروند و یا برای دَمجنگ می

شد. به صف کشی دیر ماندن، پاسبانی که در جای پاسبانی خواب رود، به قتل رسانده می

تازیانه را  یاینها در دنبال جزا یفرمان، بد تازه کردن سالح، همه یتاخیر کردن در اجرا

گردید و کس ترسو خود داشتند. ترسوی ظاهر کردن در جنگ گناه بدترین محسوب می

 یگردها واسطهشد. برای پیادهبه اسفل السافلین فرستاده میهمان لحظه، بدون گذشت، 
ها و حتّا میخ را برای تخت دیوارهای نقلیات وجود نداشت. تمام چیز و چاره، از جمله خوردنی

 ینگیز بود. دربارهابردند. تندروی ارتش به تمام حیرتلَگیر لژیونرها بر دوششان برداشته می

والیتی  اش حقیقت واقعی بود.کردند و همهها میغرایب قصه های ارتش روم عجائب وحرکت

اک اداره یکرد، از طرف پیشوای اشرافان گائول دیویتیکه لژیون یکم به سوی آن حرکت م

کرد، تا آن را اشغال نمایند. شد. وی به طرف رومیان گذشته بود و کمک میکرده می

اردَم کرده بود. در یداده، به وی سخت  سزار سالح، سرباز و مصلحت یاک برای غلبهیدیویت

ن یبه او مصلحت داده بود که از رقابت ب« دیویتیاک»سال اوّل به گائول آمدن سرفرمانده 

ها سوءاستفاده نماید. این اصول به سزار امکان داده بود که آنها را یکتا یکتا گییقبیلوی گال

به عوض این، سزار همه مده را نابود کند.ن درآیهای از رازمان با این آلمانیمغلوب سازد و هم

ترین قسم گائول را داده از همه سیرحاصل یرا نگاه داشته، راهبر« دیویتیاک»امتیازهای  ی

بود. حاال لژیون یکم به آن طرف برای روز مبادا، برای پخش کردن عصیان احتمالی اهالی 

 شد.فرستاده می ییتَهجا
 

دش استقبال کرد. وی با قد دراز، فربهی و بینی منقار مانند دیویتیاک لژیون یکم را شخصاً خو

مثل « دیویتیاک»رساند. رات مغشوش مییاش به اطرافیان یک تاثو چشمان چقور فرو رفته

رسید. هایش به مانند حربیان روم به نظر میپوشید و قدم زدناعیان و اشراف روم لباس می

رفتار و  ییانت بکند، در آن صورت او همهکرد که اگر آدم به خلق خود خآذر فکر می

جای دادند. باغ تا « دیویتیاک»های کی از باغیلژیونرها را در  کردارش را دیگر خواهد کرد.
رفت. برای از یک سر تا سر ای کالن بود که در درون آن پنج هزار آدم گم شده میاندازه

رای کشت و کار جدا کرده شد. یک قسم آن باغ بدیگرش گذشتن یک هفته وقت الزم می

ها هزار سر گاو و شد. درون آن دهشده بود. قسم زیادش چون چراگاه استفاده کرده می

کرد. در جای می 1شدند. به مال، قریب پنج صد غالم نگاه و بینگوسفند پرورش کرده می
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ین ئرسید، که به خود خواجهسفید کرده شده به چشم می-با آهک سپ ییآن، بنا 1یبَرهوا

آمد. در پهلوی بنا انبارخانهخود تنها گاه گاه می یسراتعلق داشت. دیویتیاک به آن بوستان

شدند. های قطار ساخته بودند، که در آنها غله، روغن، شراب و دیگر مصالح نگاه داشت می

کردند و مال و اموالش همچونان زیاد ئین تأمین میهای خواجهلژیونرها را از حساب ذخیره

 گردید.شان حتّا معلوم هم نمیکه خرج بود
 

ماند: برای یک آدم این قدر ناز و اُستروشنی، که به قناعت عادت کرده بود، در حیرت می

در  بری.اش را با خود به گور نمینعمت چه الزم بوده است؟ فردا، وقت مردن، از دو سر همه

ها یگان دیگرگونی وارد نگرداند. های حرکت آنآمدن لژیون یکم در نقشه« تیوال»ط آرام یشرا

اند. ط خوب به وجود آوردهیجنگاوران در لَگیر برای تیاری کالن حربی گذرانیدن واقعاً هم شرا

کردند. طرزهای نبرد یکه به ها مشق میپاسبانی برقرار کردند، با سالح« والیت»در اطراف 

آموزی لژیونرها به و دانشآموختند. به تجریکه، صف صف و در جای های تنگ و تار را می

های سربازان های دائمی حتمی بودند و اینها گرو اساسی غلبهشد. مشقچندان دقت داده نمی

« سوبوری»های خالی خود آذر و در فرصت رفتند.های عالم به شمار میها مملکتروم در ده
چشم می تری را تگگشت و گذار کرده، برای خود زمین خوب« تیوال»های در همواری

یک جای را، که گندم کشت شده بود، معقول دانست، که در اطرافش « سوبوری»نمودند. 

هر کدامی از این لژیونرها در  افتند.یهایش تاک انگور پرورش میهای زیتون و در تپهنهال

چهار هزار سسترسی  یشان از لَگیر اساسی خود با فرمان سزار به اندازهوقت بیرون آمدن

ط یگر برای خدمت کردن در لژیون مبلغ گرفته بودند، که اینها در شرایولی و هزار دمکافات پ

توانستند که یک چند غالم ها میشدند. با این مبلغهای کالن محسوب میمبلغ« والیت»

تر به راه مانند. سوبوری اَلّکَی به امید تشکیل بخرند، خواجگی بر پا کرده، زندگی را خوب

کرد. وی از پروا بود، به این کار چندان شتاب نمیبرد. لیکن آذر بیسر میخواجگی زندگی به 

اهل هنر بود و مثل پدر و بابایش به دیگر کسب چندان میل نداشت، به خصوص، به زمین و 

داری پُرّه به زحمت زد، که پیشروی کار زمینداری. او را باز هم یک چیز از راه میزمین

 شان وابستگی داشت.غالمان
 

خورد که در خواجگی عظیم دیویتیاک غالمان بی حد زیاد بودند. آذر از آن بیشتر غم می

های ها، پیشخدمتها، انبارچیبانشدند: دروازهبسیار غالمان با کارهای ناالزم مشغول می
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ها و تیزدوها نیز. برای هر ده ها، که به کشاندن خوراک و شراب مشغول بودند، بارکشآشخانه

کرد. اطاعت می 1«پروکوراتور»م یک نفر سردار تعیین کرده بودند، که آن به نفر غال

ها، در ها، در حمامخانهها، آشخانهیرفت. در نانوایناظران به شمار می یپروکوراتور سرور همه

دوزی، دوزی، لباسهای موزهدر باغ والی دوکان بردند.ها نیز کارها غالمان پیش می2سخانهیسَ

های دیگر موجود بود که خدمت در آنها نیز به دوش غالمان گذاشته ها استاخانهو ده خراطی
های شاهانه نیز غالمان دارای هنر و صنعت: رقاصان، ها و ضیافتشده بود. در نشست

بی حد و حساب بودن خدمتگران  آوردند.بازها خدمت به جای میها، مطربان، شعبدهآوازخوان

« والیت»های بدولت و حکمداران کرد. رومیگری او داللت میبه بای ئینخواجه یدر خانه

داشتند. اُستروشنی هیج هایشان را بسیار دوست میگریبه نمایش گذاشتن بای یامپراتور

شده باشند. وی ده مشغول مییفارفت، که برای چه آن مقدار آدمان با کارهای بیسرفهم نمی

همه برای بهبودی جامعه کار بکنند، زحمت بکشند،  از خُردی عادت کرده بود که باید

دانست. تا این وقت به وی میسر یهر کس را به هنر و کسب و کار او وابسته م یخوشبخت

های دیگر زندگی رومیان آشنا شود و حاال آن را دیده، از بیان نفرت به نشده بود که به طرف

عمر به سر  یین خانگی در حقیری و بینوانمود. اکثر غالمان، مخصوصاً غالمازور خودداری می

نگه داشتن  دانستند.یترین کارها را اجرا کرده، چه بودن استراحت را نمبردند. آنها وزنینمی

پوش بودند، با نان قاق قناعت مید. غالمان کهنهیافتغالم برای غالمدار چندان گران نمی

 نماند و کارش را دوام داده تواند. دادند، که غالم از قوّتکردند، آن را هم آن قدر می
 

غُنداشتند. گندم حاصل می یفصل غُن و چین حاصل تیره ماه حکمران بود. در همه جا

کردند. برای شد و از آنها شراب و روغن فراوان تهیه میدرَویده، انگور و زیتون جمع آورده می

ند، در گردن آنها قَراوُلَک آن که غالمانِ همیشه گرسنه، وقتِ غُن و چین چیزی خورده نتوان

 یگفتند، زیرا وی چیز و چارههم می« سگک»آویختند. آن را ( کالن چوبین می3)خموت

گذاشتند، غالم دستش را کرد. از چرخکی که در کتفش میئین را وفادارانه پاسبانی میخواجه
طرز زندگی نافرجام این در تصور اُستروشنی  یهمه توانست.تا دهانش رساندن نمی -تا باالتر 

زمین نخواهد  یداد. او به زودی درک کرد که در این جای از او دارندهروم را بر عال نشان می

 
مانروای استان یا افسر امور مالی ( به معنای تیارگر یا آمادگر. در امپراتوری روم به فرprocuratorپروکوراتور: ) 1

 شد. گفته می
 خانه: جای نگهداری بردگان و غالمانسَیس: برده. سَیس 2
یا سگکی « وغی»شود. معنای آن تلفظ می« خَموت»اند که را به کار برده хoмутиروسی  ینویسندگان واژه 3

 شود. است که برای شخم زدن بر گردن گاو بسته می
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خود استفاده  یدهیتوانست که زحمت غالمان را به فاستاده، وی نمییبرآمد. در موقع غالمی ا

ده یفاآن را تماماً بیگرفتند و ها محنت کرایه و کارگر آزاد را به این انابت نمییبرد. روم

صبرانه روزی را انتظار بود که در آن به وی برای رفتن به رُم امکان آذر بی کردند.حساب می

های آخر سوبوری او را درست سرفهم نمیکرد. وقترا ترک می« والیت»گردید و پیدا می

آخر شد. باز رفت و بین دوستان نزدیک یک نوع خنکی پدید آمده بود. نهایت، تیره ماه هم 

را به « میریتا»آذر دم به دم  داد.باران و زه سر شده، از آمدن زمستان سرد و دراز گواهی می

درآمد. از این رو، فکری به سرش زد که آیا او منزل آورد . وی تیز تیز به خوابش مییاد می

کی هم میها را ترک کرده، درست رفتار کرده است یا نه؟ قعر دل او را آتشگییدیهات گال

ها گییزار آرام با زن جوان زندگی بکنی و تمام به گالسوزاند، آخر امکان داشت که در بیشه

را دیده بود که  ،رُمی، تقلید کرده، طور نیم وحشی زندگی به سر بری. وی پایتخت امپراتور

ش همه را در حیرت میاکرد، صناعت بناسازی با تمام بزرگیعلم و صنعت گل می یدر آنجا

بُری توانست که بعد دیدن این همه، تنها با شکار یا درختآورد، وی به خود تصور کرده نمی

ترین دنیا زده است، نارستوانسته باشد یا نه. آدمی که دست به کارهای دستمشغول شده می

 زندگی به سر برد.  یتواند که در قفس تنگ و آرامنمی
 

ط وادی یها شمالِ سرد وزیده، اوالس کشیده، شرادامنزمستان گائول را با برف پر کرد. از کوه

زاران از نم و زه سیر شده کرد. آب رود پا مثل قورغاشِم یخ بسته بود. بیشهرا در هم بر هم می

های خدمت لژیونرها عذاب یآذر نیز مثل همه رسیدند.افکن میبه چشم بَدقَواق و دهشت

کرد، به تقدیرش تن داده بود. ای نمیهایش شکوهریگذرانید، ولی از دشواحربی را از سر می

گردید و نو حیات او شروع می یها در اُستروشن در آخرین روزهای زمستان یک پارهیک زمان

بست، که آخرین روزهای زمستان در اینجای، در گائول نیز در روزگار او و حیات او امید می

اگر آذر وقت را به طور عادی گذرانیده،  د.های کلی وارد خواهند شمقرری والیت دیگرگونی

چشم روز را کور کرده، با همین فرارسی بهار را نزدیک آورده باشد، ولی سزار آن را بسیار 

نهایت زیادی را به تصرف سیرمحصول گذرانیده بود. در زمان لشکرکشی خود و مساحت بی

گرفت. در اختیار ا را در بر میییتانهای برو جزیره 1خود در آورده بود، که آن از آلپ تا المانش

ها آب و تاب یافته و به او وفادار سرلشکر ارتش بسیار کالن گرد آمده بود، که همه در جنگ

های زیادی جمع آورد و نیز بودند. اشغال کشورها به او امکان داده بود که مبلغ و ذخیره
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رسید اش هم به خودش میدههای گرد آورکرد. مبلغ و ذخیرهمندانه صرف میاکنون سخاوت

کرد. هر ت مییمند گرداندن جنگاورانش کفاو هم برای رسانیدن تاثیر سیاسی به روم و هوس

دهد، اما یک نفر لژیونر عادی از اُستروشن و بخش صدا نمیچند که این گپ چندان باوری

یکدیگر وابستگی  سزار، انه، در همین یک دور ازجولیوسیک دیکتاتور بزرگ آینده از روم، گی

اش تکیهزدهکارهای برجسته دست یداشتند. زیرا مثل آذر یک جنگاور برای سزار در همه
شد. از این رو، وی به اُستروشنی در رُم حیات آسوده وعده کرد و از تمام گاهی محسوب می

 خواری و زاری، ظلم و اسارت نجاتش داد. 

 

١٨. 

هایش های سرد و برفهای سخت با بارانی درآمد. شمالبهار به گائول ِ یخستان بسا با دشوار

آمد و در منزل « والیت»داد که به طرف روم پس گردد. سزار به به لژیون امکان نمی
سرانجامی برای خود جای های انبار را اشغال کرده، از بیقرار گرفت. یکی از خانه« دیویتیاک»

ولی  او را کارهای عظیمی انتظار بودند. یتوانست. در مرکز امپراتورنشست پیدا کرده نمی

ها را های بین گذرگاهکارهای او مساعدت نماید. پیراهه یخواست که به اجراطبیعت هیج نمی

های تر فرا گرفته بودند و هیج امکان روی روی آن حرکت کردن نقلیات با بارهای قبت برف

اش را به رُم انتقال مید همهوزنین وجود نداشت. غنیمت زیاد حربی در دست داشتند، بای

سزار طاقت آرام نشستن نداشت و  دادند که قسم بارز آن به خود سرفرمانده تعلق داشت.

آن را  یگذاشت. جنگ در ایتالیا خاتمه یافته بود، ولی این معنالژیونرها را نیز آرام نمی

این خاطر جمع نباید  آید و ازنداشت که دیگر بین آنها و اهالی محلی زد و خورد به عمل نمی

کرد، تا هفت بار عرق کرده و سرد گشتن، برپا می 1هاجنگجای خامشدند. وی دائم جایمی

آب و هوا تنها در آخرهای بهار روی  د. آینده ثابت نمود که او حق بوده است.یدوانسرباز را می

که تمام نم و زهر به بهبودی آورد. آسمان از ابرهای وزنین تا زمین فرو آمده خالص خورد، 

 شدند. ها به زودی آب میکرد و برفمی یزمین را به خود کشیده گرفته بودند. آفتاب نورافشان

 

تر گردید. ها خشکیده، انتقال دادن بار وزنین گردونه ها سبکهم فرا رسید، که راه یو فرصت

سالح و  یسربازها همهراه پیمودن آسان بود.  سزار به لژیون یکم فرمان داد که به سفر برآید.

برداشتند، همه خرسند ونرها سبک قدم مییها بار کرده بودند. لژبار دوش خود را به گردونه

در سر راه برآمدن از والیت  بودند که گویا در سر راه رُم به آنان چیزی خلل نخواهد رساند.
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گ برآیند: آن طرفش خیلی تن یآمد که از یک درههای بلند واقع گردیده بودند. الزم میکوه

قسم  رسید.روم رفته می یشد، که تا خود سرحد امپراتورنشیبی و بعد همواری شروع می

های دیگر هم نزدیک شدند، اساسی لژیون از دره با موفقیت گذشت و بناگاه توقف کرد. گروه

ت و زدند. سزار با وقار پیش گذشولی گذرگاه بند، راه نیست و سربازان در یک جای پای می

ها خیلی زیاد بودند و اَلّکَی ها را دید. آنها نسبت به رومیگییهای گالدر نزد پشت کوه صف

های بسیار به دست یورش لژیون یکم با غنیمت یها دربارهگییطنطنه داشتند. کدامی به گال

ند: ها نیت داشتند که یکباره دو مسئله را حل نمایگییجنگاوران خبر داده است و گال یآورده

در بین  شان را بازگردانند.های گرفتهمتیهای آدم بدبین را تار و مار بکنند و تمام غنرومی

لژیونرها مَغَل برخاست، الزم شد، که به پشت کوه برآیند و به طور نظامی صف بیارایند، اما 

تیرهای  هاهای آنان به طرف رومیها امکان ندادند که این کار را انجام دهند. از کمانگییگال

خوردند. سربازان خود را عقب کشیدند. اما دره پریده، بر سپرهایشان برمی 1زَناندراز وَزَس

سزار وضعیت را به زودی معین  ها بود، برای عقب نشینی جایی نبود.پُرپُر لژیونرها و گردونه

 :او فرمان داد و نمود

رکت کنید. قطارها را با تر حها با شمشیر بروید! و بعد صف صف وسیعگییبر ضد گال -

دهند و ها مستحکمی خود را از دست میگییشمشیر زده، به دو تقسیم کنید. قطارهای گال

 توانند. ها برابر شده نمینزدیک با رومی یآنها در جنگ مسافه

 

ها گییروم با سپرهای کالن چارکنجه مسلح شده، قدم برداشته، به موقع گال یعسکر پیاده

خ کرده، راست به یهای دراز را سکرد. آنها نیزهها به لژیونرها اثری نمییر کمانحمله آورد. ت

زد. جنگ او را باز به گردها قدم میآذر در صف پیش پیاده ها حرکت کردند.گییطرف گال

گی یگرداب خود کشیده بود و دیگر عالج از فرمان روی تافتن نداشت. وی برای خود گال

های دراز پرجال و ریش کوتاه غولی داشت و با دهان باز یکه مو قددرازی را تگ چشم کرد،

ها با شمشیر و تبرهای دسته دراز به گییگال زد.فریاد و غریو کشیده، پیشاروی وی قدم می

برخورد شمشیرها و  یسربازان روم هجوم کردند. گروم گروم به سپرها با شمشیر زدن و صدا

ها و سربازان های سپر، مردهسر برداشت. شکست پارهآنها تل عظیم را به  یآواز وحشیانه

گی شمشیرهای دراز و وزنین در دو یگال انداختند.مجروح به هر طرف افتاده، سر راه را بند می

سخت نیزه به بر روی  یدست به آذر هجوم کرد، ولی اُستروشنی پیشدستی نموده، با ضربه

 
 وَزَس: صدای حرکت تیر وقتی از کمان برآید 1
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زه فرصت نمانده بود. آذر شمشیر از یرفتن ندشمن زد، او را به زمین غلتاند. برای کشیده گ

آمد، آماده شد. همین طور، آذر یکی گی دیگر، که سویش دویده میینیام برکشید و بر ضد گال

ها دشمن را زیر و زبر کرده، صف رومی رفت.از پس دیگر دشمن را کشته کشته پیش می

ز به جنگ یدره تاخت آورده ن مستحکم آنها را تا رفت رخنه کردن گرفتند. لژیونرهای از درون

ها باال گرفت. سزار هم در حربی رومی یدرآمدند. هر چند آنها مقداراً کم بودند، اما تجربه
ها عقب نشستند، از نشیبی تپه گییزد. گالصف پیش جنگیده، به دشمن پی در پی ضربه می

های دراز تهدید میها برتری را صاحب شده، به آنها با نیزهبه همواری فرو آمدند و رومی

اش هنوز ترکش نکرده است. کرد که زور پیشترهجنگید و حس میوار میآذر دیوانه کردند.

اش زد و همان لحظه گی را، که به سویش حمله آورد، با شمشیر به سر سینهیوی یک گال

حس کرد که چه گونه درد جانکاهی بدنش را فرا گرفت. سر جراحت تخت پشتش، که پیشتر 

کباره عیان گردید. وی کرخت شد، نفسش گشت، دستانش سُست شده، پایان یاشته بود، برد

گی در تاز آمده، با سپر به سرش زد و آذر به زمین افتاد. دشمن از خرسندی یفرو آمد. گال

خواست لژیونر را با شمشیر زده، به هالکت رساند، ولی اُستروشنی خود کشید و میفریاد می

پهلو رفت و باز شمشیر را به دست گرفت. وی قوتش را جمع نموده، از را غالن کرد و یک 

گی شمشیر را از دست غلتاند و راست باالی یپایان به باال نگاه کرده، به دشمن ضربه زد. گال

گی نفس گردان شد. یوزنین گال یدشمنش افتاد، او را با خون خود رنگین کرد. آذر زیر جثه

فروآمد. او مرد را به زور یده، تن و بدن وی را شسته میخون گرم دشمن تگ تگ جوشن شار

توانست. نهایت، خزیده خود را از زیر بار وزنین شد، اما نمیمی یاز دوش خود دور انداختن

 دشمن، که خودش کار او را تمام کرده بود، بیرون کشید و در روی سنگ سردی نشست. 
 

کردند، اما حاال این لژیونر همراهش ایه میهای پیشتره یکدیگر را حموی با سوبوری در جنگ

ها گالژیون را در همواری رومی مانده بود.« والیت»نبود. سوبوری برای خود زمین خرید، در 

کردند. پشت کوه شان جدا میرحمانه سر از تنراندند و بیمی یتعقیب نموده، از باال به پست
سربازان خود را تلف داد،  یه یک حصهلژیون یکم قریب از س ها پر شد.از جسد کشته شده

اما با سربازان باقی مانده جنگ را دوام داده، در جایی غلبه کرد که این کار هیج امکان 

درد  آن لژیونرها را برای صف کشی دعوت نمود. یبرآورد، صداخِری می ینی صداکره نداشت.

ستاد. یش ایصف پ جانکاه تخت پشتش کم کم بسنده شد و آذر به پای خیست و رفت در

سزار او را دیده اسپ سیاه کالن خود را تازانده نزدیک شد و دید، که چه سان در خون و 

 خاک آلوده است.

 ؟ ی! تو جراحت برداشتیفارس -

 :اُستروشنی با آواز خسته پاسخ داد
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 !نه، سزار باشرف! این خون دشمن است -
 

ن اندازد و تا بیگاه یود را به زمکرد. آماده بود که خاحساس می یحد سخت خستگوی بی

گی، میریتا، حق بود: وی همچون جنگاور موجودیت خود را از دست یگال یبخوابد. ساحره

بعد از این نبرد، لژیونرها تنها یک روز دم گرفتند. کسان در جنگ جان داده را به  داده بود.

های تنگ و ا به راغها را جمع آوردند و جسدهایشان رگییهای گالخاک سفاریدند. سالح

ها در همواری وسیع، که علف و گل و گیاه حاال رومی چقور زمین زیر پشت کوه پرتافتند.

تر، شد، لیکن گائول تا رفت عقبتر میکردند. ایتالیا تا رفت نزدیکفراوانی داشت، حرکت می

پاشید و رین میز ید، آفتاب نورهایوزماند. شمالک گرم و نرم میها میقطار کوه یدر احاطه

رفت. وی برابر لشکر شتاب نکرده پیش می بخشید.ها شادی میکار به دلفرارسی بهار معجزه

کرد. قریب بود جنگ دیروز فکر می یکرد. آذر دربارهها حرکت میسرعت کاروان چهارچرخه

، له بکشتیکه هالک گردد. تمام فکر و ذکرش به آن بند بود که هر چند وی دشمن را با ح

ام یکرد. بلی، شوخی با گذشت اولی چون جنگاور، این دفعه خود را حقیر و ناتوان احساس می

کار هزل نیست. وی اکنون پنجاه بهار را پس سر کرده به باالی این جراحت سخت برداشته 

بعد چه گونه باید کرد که منبود. قسمت سربازی عمر او به سر آمده است و اکنون فکر می
بست که ن باره وی تا حال هیج گونه فکر نکرده بود و به حوادثی امید میزیست. در ای

گیری وی چنین لحظه را دیر انتظار نشد. هنگام دَم آمد.ای دشوار پیش میههمیشه در لحظه

مالیم  یاش، روی قالین زیبایخیمه یاو را به حضور سزار دعوت کردند. سرفرمانده در سایه

ای ص با لیگت لشکر صحبت داشت. وی برابر دیدن آذر با اشارهچه خصونشست و در کیممی

ند. آذر با یدست به اُستروشنی فهماند که روی به رویش بنش یلیگت را جواب داد و با اشاره

 :گفت و به روی قالین گذشته یخسته حال

 درود فراوان به سزار بزرگ!  -

روی به روی همدیگر در  یمپراتورکم ایعجیب این که سابق غالم و گالدیوتور حاال با شخص 

کرد. های تقدیر را هرگز تصور هم نمینشستند. اُستروشنی چنین بازییک قالین می

 :سرفرمانده گفت

 گویند که جنگ دیروز برای خودت بسیار سخت تمام شد؟! مییبه تو نیز درود، فارس -

 :آذر پاسخ گرداند

 دهد. یچه بودن خود را نشان مبلی، همین طور، جناب سزار! سن و سال اکنون  -

 تر نیز هستند.ساللژیونرهای از تو کالن -
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هستند. لیکن آنها فقط لژیونر بودند، اما من در این پانزده سال قریب به همه هفته در دوزخ  -

 . 1ام کوآرَد، من آدمها روی به نیستی میدرآمده، باز برآمدم. حتّا فوالد هم از ضربه زدن

گزگوشت و هنوز هم چابک به او معقول بود، با  یارانه به او نظر کرد. فارسسزار آزمایشک

ها خود را عالی همت هایش. هنگام تقسیم غنیمتو بدون کدام غرض گپ زدن ییراستگو

گرفت. محض همین گونه آدم الزم آمد، نمیکرد و هر آنچه را، که به دستش میوانمود می
 فکر کرده برآورده بود. بود به سزار برای یک کاری که خودش

 خواهم، که تو باز یک سفارش را اجرا بکنی.. مییگوش کن، فارس -

 من تیارم، سزار بزرگ. -

شان برای من تعیین شده در بندر بریندزی سه کشتی لنگر انداخته است، که مال و اموال -

یری، برایت بس گشوند. تو یک صدی سرباز مییهای ما در رُم الزم ماست. آنها برای طنطنه

پردازی و آنها را به رُم مال و اموال را می یدهیم. قیمت همهخواهد بود. پول می 2و بَر زیاد

 دانی، آن بندر در کجا است؟ دهی. تنها زود عمل کردنت الزم. تو میانتقال می

 اختیار تبسم کرد. آذر بی

 ه است.دانم، سزار بزرگ! زندگی غالمی من از همان بندر سر زدمی -

شود. خود پگاه به سفر میاما اکنون در بریندزی سرنوشت شهروندی تو در رُم شروع می -

 دهیم.ها را می. ما به اختیار خودت نصف اسپ گردونهیبرآی

شد که سنا آن را برای هر کدامی از غالبان روا میای برپا میدر رُم به شرف سزار باید طنطنه

روم همراه کرد. وی  یساله خاتمه داد و آن را به امپراتورهفتدید. سزار در گائول به جنگ 

را غنی گرداند. غیر از این،  یامپراتور یگری زیاد به دست آورد که خزینهدر آنجای بای

اهمیت عالم شمول  یاین نتیجه یپردازد. همهبعد برای غالبان باج و خراج زیاد میگائول من

در نوبت خود سزار می گرداند. 3بیرق روم را پَرافشان غلبه او است. سزار همچون سرلشکر

خواست که در پایتخت امپراتوری به تمام اعیان و اشراف ضیافت بدهد و ایشان را با 

سخاوتمندی خود مفتون بکند. او به همین مقصد آذر را به بندر بریندزی فرستاد، تا مال و 

، 4واریرده، به پایتخت انتقال دهد. آنجا شاهیها بار کها وارد شده را به گردونهاموال با کشتی

 
 کو: برای تاکید است.  1
 بَر زیاد: خیلی زیاد 2
نامه کبوترصفت آید ز فلک / نسر طائر که پرافشان به  زنان. خاقانی شروانی گوید: بهر آنپَرافشان: پروازکنان. بال 3

 خراسان یابم
 ابریشمین است.  یواری: شاهوار. شاهانه. منظور کاالهاشاهی 4
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های شیشههای شیرین و گوارا، ظرفهای دیگر پرقیمت، جواهرات، شیرینی و نوشاکواریمتاع

 نه باید باشند.ییها از موگین و لباسواری
 

این چیزها را از بازار رُم نیز دریافت کردن امکان داشت. ولی در نهاد سزار برابر  یهمه

هم داشت که خراجات زیادی را که  یندی یک اندازه خسیسی هم وجود داشت. عادتسخاوتم

 1یکرد، هر یک اَنّهکرد. هر یک دینار را صرفه میکرد، نغز حساب و کتاب میهر سال می

مال و « بریندزی»فتد. در یپرتافت، تا که به دست بیگاتگان نافت، پس مییمصری را که می

صدی را با  یرفرمانده برای انتقال مال و منال ضرورت طنطنه، دستهمنال خیلی ارزان بود. س

نشست. مزد محنت لژیونرها و صد اسپ گردونه فرستاد، که سر جلو هر یک آن یک سرباز می

کرد. و سزار خرسند از آن بود که از این طنطنه مبلغ معینی اسپ گردونه را سنا پرداخت می

 را صرفه خواهد کرد. 

 به دست آذر داد و گفت:سزار پول را 

ده یاوّل آنها زود راضی نشو! تالش بنما! هر قدر، که از این حساب فا یهای گفتهبه نرخ -

 بماند، از آن خودت خواهد شد.

 

١٩. 

ها های ایتالیا راهزنخطر صورت گرفت. در راهتا بندر بریندزی یک هفته راه پیمودند. سفر بی

های لژیونرها رئت نداشتند که به کاروان اسپ گردونهکم نبودند. ولی هیج کدام آنها ج

خواستند، که با سربازان آمدند، راه دادن نمیدرافتند. بر عکس، هر کدامی که سر راه دچار می

مند ایتالیا او را نگریست. طبیعت سخاوتمسلح روی به روی شوند. آذر به اطراف با دقت می

زهای بهترین، به خصوص یدر این کشور همه چ گرداند. عجیب آن بود کههمیشه مفتون می

غباری آسمان، سبزرنگی همتا، بیها موجود بودند. رنگارنگ بیها و وادیها، کوهدرختان، گل

 یسربازها همه بخش بود.تازه بسا حالوت یبرد. نفس کشیدن از هواطبیعت، نور چشم را می

ه بودند. تگ یک پیراهن، اسپ و های خود را کشیده، درون اسپ گردونه ها پرتافتسالح

خورده شده، بَردَم و بقوّت و استراحت کردگی برین شان آفتابراندند. در راه همهگردونه می

تر بودن این کشور بیشتر و خوب یهای بناهای قدیمی به باستانخرابه رسیدند.به نظر می

 
( و هر پَیسه paisa(: اَنّه در واقع واحد قدیمی پول هند است. هر روپیه برابر چهار پَیسه )annaاَنّه )در انگلیسی:  1

رود. گویا اینجا منظور نویسندگان از به کار می« پول»سه امروز در افغانستان به معنای کلی یبرابر چهار اَنّه است. پَ
 ترین واحد پول است. کوچک« اَنُه»
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وار جال ختان زیتونش نقرهکردند. در مرغزارانش هزاران گله و رمه چرا داشتند. درداللت می

آذر به گرد و  داده، صنوبرزارانش سبز و خرّم بودند و گویا با آسمان نیلگون بحث داشتند.

ربند یآورد. آن وقت او را زنجش را با ایتالیا به خاطر میایاطرافش نظر انداخته، اولین شناسای

جثه و دلبزرگ ی. مباناکرده، در قفس چوبینی انداخته بودند، دلش سرشار درد و الم بود

ک پیش نظر یصاف نیز به یادش رسید. به وی چه شد؟ آیا زنده باشد؟ آذر دوستانش را یکا
کردند، مثل آن که در زندگی خود همین طور آورد و آنها پس هم خاطر او را ترک میمی

ست که خواکرد، بسیار میآمدند و برفتند. حاال، که وزیدن شمال سرد اوان پیری را حس می

اش در پهلویش باشد و به طفیل حضور او خودش را بردمکی از آن دوستان دیرین و آزمودهی

ها خندیده باشد، در این لحظهتر احساس نماید. اما تقدیر گویا به حال او میتر و بقوّت

بندر  وی آه سردی کشید و اسپش را تازیانه زد، تا دوَش را تیزتر بکند. تنهایش گذاشته است.

 1های زیادی لَپیدهماند. در روی آب بندر کشتیزی دیگ عظیم به جوش آمده را مییریندب

کران رُبا با بیحدود در عقب آنها لَپشی داشت و مثل یاقوت کبود نظارهستادند. بحر بییامی

آمدند و میها، که میزورق یهای چارگوشهآورد. بادبانخود عقل انسان را در حیرت می

شمار را های بیهای بشدت موجخوردند. طالهای سنگی ضربهبان بودند و الوانج میرفتند، تا

ها صافی شده، دادند که بین خرسنگهای سفیدی تبدیل میقبول کردن، آنها را به کفک

کشیدند و تیز پرواز کرده، خود را روی آب فریاد می 2هاخورکریختند. ماهیگشته، به بحر می

بندار را  پیوستند.پیچ و تاب خورده، باال برآمده، به همجنسان خود میزدند و بعد بحر می

آفتاب خورده با  یای فرا گرفته بود. آذر به آدمان خراب و الغر سیاه جردهغالغوله و همهمه

ان، و گیرومان یماندند، به دو و غیج یونانای را میهای فنیقیهنگریست. آنها، که راهزنمراق می

 کردند. بادقت نظر می ان مصرییصحرای
 

های برای سزار مال و اموال آورده را به زودی پیدا کردند. آنها کشتیآذر و همراهانش کشتی

ش را معین کردند، که به یهای زیاد نرخ و نوااسپانیایی بودند. بعد از بحث و تالش یهای زیبا
ها و قوطیبار کردن بستههای خود هر دو جانب نیز معقول بود. لژیونرها به کشان به گردونه

ها را تا تپه شدنش بار کردند و باید پس از سه روز به راه گردونهها شروع نمودند. آنها اسپ

آذر دل پُر غم داشت. هر روز وی به بندر آمده، از بلندی تل ِ سنگی به  گشتند.خود پس می

. امکان داشت که نگریستآمدند، میهای رنگارنگ، که از ممالک گوناگون عالم میکشتی

 
 لَپیدن: جنبیدن و کژ و مژ شدن کشتی در آب. لَپش: نام مصدر آن 1
 خورک: نام مرغی دریاییماهی 2
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آنان نشسته، به آتن برگردد. از آنجا  یلژیونرها را به رُم گسیل کرده، خودش به کشتی تجارت

ها به کردند و شاید هم محافظت یکی از آنها را هونها حرکت میبا راه بزرگ ابریشم کاروان

 …گردد یا  توانست که به کاروانی همراه شود و به طرف سغد روانهعهده داشته باشند. می

کرد که این عمل هیج ضرورت ندارد. زمانی از حد زیاد ناآرام بود و کسی عقلش داللت می

ماند. افتد و زنده و سالمت میها نمیتوانست که وی از نو به دست راهزنکفالت داده نمی

دوباره به غالمی محکوم گردیدنش نیز از احتمال دور نبود. به ضم این، باید مزد گرانی می

آذر از بلندی به لب آب فرو آمد و روی سنگ در آفتاب . پرداخت که تا به وطن رسیده روَد

قریب،  یای بنشست. بندر دورتر از آنجا قرار داشت. آوازهای مَغَل آدمان در این گوشهتفسیده

اش را یادآور شدن امکان شد و در این جای آرامکک نشسته، روزگار به سر بردهده نمییکه شن

ها ت. از آن وقتی که او از خانه بر آمد، برای کمک کردن در جنگ ضد چینیان با فرغانیداش

ند و به طور یپیدا نکرده بود، که همین طور در تنهایی آرامکک بنش یپیوست، او دیگر فرصت

 ن چه قدر بخت بزرگی است که این لحظه نصیب او گردیده است!یخود استراحت بکند. و ا
  

رفتند. سنگریزه ها برخورده، باز عقب میم تا تگ پایش آمده، بعد به سنگها آرام آراموج
تافتند و کرد. آنها در آفتاب با چندین رنگ میها گوناگون رنگ بودند. آب آنها را تر میریزه

های کبود و سرخ و سبزتاب به خود میچهتر سنگربودند. دقت آذر را بیشچشم کس را می

شد که این اش نسبی است. پرسیده میکرد که در این عالم همهمیکشیدند و او اندیشه 

کنند، یکدیگر را بیکه آدمان برای آنها جنگ می ییبهاهای قیمتها از آن سنگریزهسنگ

ها ریزهکشند، چه فرقی داشته باشند؟ از افتش، تفاوت تنها در آن است که سنگرحمانه می

از یاقوت کبود  ییچندان زیاد نیست، حال آن که در زیبابسیارند و از همین خاطر قیمت آنها 

کشید. بار نخست بود که وی به کرانی بحر به خود میدقت آذر را باز بی و لعل کمی ندارند.

گیر و پسرکی نداشت. دورتر از وی پیرمرد ماهی یکرد و به هیج کس وابستگجایی شتاب نمی

عظیمی افتاده بود. آب از تور شَرقاس صدا داده میبرداشتند. در تور آنها ماهی تور از آب می

زندگی  یزدند. برای اُستروشنی معناهای زورق آمده میگوشهها با ضربه به لبفروآمده و موج

تجسم خود را در محنت، در حیات آسوده  یمحض در همین جای واضح و روشن گردید. و

دار ابدی محیط اطراف ما را دائم خلل ها، کشتارها، موازنتها، زورآوریپیدا کرده بود. جنگ

سازد. سعادت حقیقی نه این، که در گِرد و غُن کردن کنند، که این زندگی را نا آرام میمی
الگرانه، بلکه در آن است که با یهای استوسایل قابل زندگی، نه این که در غارتگری و جنگ

، قطع یمند بگردانفیانت را بهرهمحنت حالل خود رزق و روزی پیدا کرده توانی و با آن اطرا
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پسرک به  کنند.گو میوتابند و به کدام زبان گفتنظر از این که آنها به نظر تو چه گونه می

 کرد، که مضموناً چنین بود:خواند. آذر به سخنان او گوش میطور خود سرودی می

 آه، این آفتاب و بحر و زمین 

 خندند به من.کجایه همه میی

 وم به زمین و گر الزم ش

 بگو، چه کمک توانم کردن من؟

 

شوی، وی با تمام قدرت باز تو را سوی خود همین که از وی دور می !میهن» :کردآذر فکر می

گردی، همان اندازه بیشتر آن تر میروی، همان اندازه بالغکشد. هر قدر که از وی دورتر میمی

حیات  یآغوشش برسانی. هر یک لحظه خواهی که زودتر خود را بهشوی و میرا پزمان می

های دست مادر، بوی نان رسد. گرمی و نرمیدر وطن گذرانیده برایت عزیز و مهم به نظر می

 یای، همهنو از تنور کنده شده، عشق اولین و نخستین محصول دست، که خودت ساخته

کنند، تا تکرار ب میبرآرند، طلاینها چون حکمداران حکم می یرسند، همهاینها به عیادت می

ترین کند، بدبختزندگی می« میهن»خوشبخت است انسانی که با فهم و درک مفهوم  شوند.

کند، اما برای حمایت میهن خود نه، بلکه به عوض این غالم است که نبرد می ،انسان در عالم

سبت به وطن ولی ن کُشد.منافع بیگانگان آدم می یزند، برای اداپول و زر، دست به کشتار می

نامهربان بودن گناه است، به وطن دو دست در بینی بازگشتن ممکن نیست. وطن به تو حیات 

ا آُور، درخت یبخشده است. تو هم او را عقالً با یگان چیز غنی گردان: خانه بساز، پسر به دن

ها به وجود آورده است. آیا ضرور است، که این را آذر در اُستروشن کی یهمه «…بنشان

اکنون در حاال گم کردن زور و توان و صحتی پیشتره به اُستروشن برگردد؟ در آنجای آیا 

تواند؟ در کدام هولی؟ وی حاال برگک خشک را خود را دوام داده می یکسب دوست داشته

ماند که شمال از شاخ درخت کنده است و پیش پیش باد سراسر دویده، دشت و بیابان می

گردد. بحر نشسته و فکر کرده، به خالصه آمد که باز به رُم برمی وی در ساحل کند.طی می
ها کرد، ولی بعد امکان داد که خود را سفید رحمیاین شهر عظیم در ابتدا نسبت به او بی

کشد. در رُم باشد، جنس انتظاری نمی ینماید و آزادی به دست آرَد. او را در اُستروشن کس

ر او را جوانی بخشد و در حیات نوَش هم قدم گردد، سانهتواند حیات پیرلطیفی هست که می

های شَخآذر دست به آب بحر رساند. گرمی آب کف که آن را اکنون خود بر پا کردنی است.

کرد. خود از خود مندی میآدمان سخاوت یاش را نوازش کرد. بحر نسبت به همهشده 1شول

 
 های استخوانی دستششول: پنجههای شخشول: الغر و استخوانی. کفشَخ 1
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بلند  یکند و درجهل، برابر تقسیم میمعلوم، که وی مهر و سخاوت خود را به همه یک خی

شان را های به چنگ آوردهنگریست، آنها ماهیگیرها مییوی به ماه نماید.عدالت را رعایه می

ها خود را بر انداختند. ماهیک نه چندان کالن چوبین مییکشیدند و به درون چلاز تور می

هایی زرین برق را میند. آنها شرارهخواستند که به آشیان خود برگردزدند، میک مییبدن چل

آدمان  یبرد، که در عالم از همهکشان عادی نیک حسد میماندند. آذر واقعاً هم به این زحمت

تازه، هم طالهای سنگی و خرسنگ یشوند. زیرا تمام بحرهای عالم، هم هواغنی محسوب می

های ماهیآب و زورقهای عظیم، که چون دیوهای افسانوی سر خم کرده از بلندی سوی 

درانند، محض به آنها تعلق دارند. خیالش، که آنها ایست موج بازیشان مینگرند، بیگیران می

ای نشسته نگرند، که روی سنگ سفتهروم می یونر خسته گردیدهیهم در نوبت خود، به لژ

ود را بخورد. خ یبرد. به این سرباز الزم نیست که غم خوراک هر روزهاست و به آنها حسد می

موزه ،پای افزار یبرای او تمام عالم کشف گردیده است و در بسیاری از کشورهای عالم شرفه

بلی، همین طور اند آدمان. خیلی کم شده که آنها با داد خدا قناعت کرده  اند.های او را شنیده

  کنند.باشند. هر قدر که به ایشان بدهی، همان اندازه بیشتر به آن احتیاج پیدا می
 

ک پنج شش ماهی کالن را برآورده به نزد لژیونر آورد و به او دراز یناگاه پسرک از درون چل
 و گفت: کرد

 ما به تو. یاین تحفه !بگیر -

 و گفت: گیر نهاده نوازش کردکلوله پسرک ماهیسیاه کلهآذر تبسم کرد و دست به موی سپ

لژیونرهایی که با من  یرای تأمین همهاین برای یک کس خیلی زیاد است، اما ب !تشکر -

 کند.آمدند، کمی می

 زرینی برآورده، به پسرک دراز کرد. یبغل قبایش تنگه یوی از کیسه

 آنی، این تحفه به تو! -

 آهسته گفت. و پسرک یک قدم عقب ماند

  .این پول بسیار است -

هیج کس دل مانده همینش خوب نه؟ برای یک کس زیاد، برای دو کس هم زیاد. یعنی،  -

 نخواهد شد. 

شان، بارگیری یآذر بار دیگر تبسم نمود. از جایش خیست و طرف ساحل قدم زد، تا به هول

 هایش همان جا بودند، وارد شود.که صدی
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در راه چند  شتافت، تا که زودتر به آنجای رسیده رود.رُم برایش وطن گردیده بود و او می

ور شوند. آنها با صدا و مغل ترساننده از درون کاروان حمله ها خواستند که بهدفعه راهزن

های سیاه بسته و در شان با تسمهیهاکردند. رویبرآمده، با شمشیر تهدید می یچقوری و پست

اند که چنین نی از پوست پشمش دراز بُز بود. آنها گمان کردهیآستلباس بی 1شانتن لوچَک

گرفت. ترساندن د. در اصل کار تمام رنگ دیگر میترسانلباس پاسبانان کاروان را می
گردید. آنها آدمان نیمهآور وانمود میاند، خندهلژیونرهای روم، که از جنگ هفت ساله برگشته

ها را بارها دیده بودند. پاسبانان زود صف کشیده، به خود شکل چارکنجه میوحشی قبیله

کردند. آنها های دراز عربده میآوران با نیزهومپوشاندند و با هجگرفتند، با سپرها خود را می

شان را در زمین ده تن از همراهانها را زده گردانند، ولی پنجهای صدیخواستند حملهمی

  گریختند.آوردند و از کاروان هرچه دورتر میده، روی به فرار مییخورده دخاک
 

٢٠.  

از گرد و پیش رُم را اشغال  ییش قِسم زیادزارهاکاروان به قصر عظیم سزار، که با باغ و تاک

قبول کرد. لژیونرها  2خطکرده بود، وارد شد. سردار مال و اموال آورده شده را از روی روی

آذر را به حضور  د.کشاندنها میفروآوردند و به انبارخانهها میها را از گردونهها و قوطیبسته

پهن شده بود که او در یک وقت یکباره  ی، روایتاین سرفرمانده یسزار دعوت نمودند. درباره

ها چه-تواند. و این درست بود، سزار با پرگار زود زود روی دفتر کیمچند کار را اجرا کرده می

مقدار و وضعیت مال و اشیایی که همین حاال از  یکشید و خود همان لحظه دربارهمی

آذر به سرفرمانده همان طوری  شنید.میاش را بریندیزی آورده بودند، گپ سردار تعیین کرده

که در ارتش رسماً قبول کرده شده بود، دست راستش را باال برداشته و کف بازش را نشان 
 داده، عرض سالم کرد: 

 سالم به سزار بزرگ! -

 :سرفرمانده مثل هر وقته گفت

 ! خرسندم، که سر وقت و بدون یگان خیل تلفات رسیدی!یبه تو هم سالم، فارس -

 :اُستروشنی اطالع داد

  -شان چندان مشکل نبود! سفارش جناب -

 
دوبین یا کژچشم « لوچ»است. البته یک معنای « برهنه»لوچ: لوت، روت، روخ، رُت، رُک، لخت همه به معنای  1

است. کویر لوت هم به همین « لوت»گویش تاجیکی « لوچ»است یعنی کسی که چشمانش چپ باشد. اما اینجا 

 معنا است. 
 خط: فهرستروی 2
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پستک را، که آن سوی  یای فهماند، که آنها را تنها گذارد و به آذر کرسسزار به سردار با اشاره

 ز قرار داشت، نشان داد تا بشیند.یم

 چه قدر پول باقی ماند؟  -

 بیست هزار. -

 این مبلغ از آن خودت است.  -

 :آذر گفت

در راه به آنها الزم آمد که  .سربازان صدی برابر تقسیم کردم یها را بین همهمن این پول -

شان جناب یهای راهزنان را زده، گردانند و لژیونرهای ما به این تحفهچندین مراتبه حمله

 سزاوارند.

 سزار تبسم کرد.

 دانستم، که تو چنین رفتار خواهی کرد. من می -

 همیان چرمین برآورد و آن را به اُستروشنی دراز کرد. ز یکیوی از زیر م

 م کردن ضرورت ندارد.ی! دیگر تقسیاین مکافات شخصاً به تو است، فارس -
 

زرین انعام  یایرشی شاه موگوا هم خواست که به او پنج تنگه یآذر به خاطر آورد که در قلعه

زکننده بود. آذر آن وقت آن برای ساختن کمانِ تیرش به دورها پروا یکند و آن مکافات

سون بود. گل یساز خیلی جوان و عاشق شیداها اُستای سالحمکافات را رد کرده بود. آن سال

گردید. وی حاال نیم راه حیات هایش نمودار میاش با تمام رنگارنگیدر نظرش حیات آینده

اش فکر بکند. یریاش، یعنی پخود را طی کرده است و الزم است که باز هم در خصوص آینده

 برای همین هم، وی اوّل کمی فکر، ثانی از دست سرفرمانده همان زر را گرفت.

تشکر برای عالی . ات را دراز گردانندگرییتشکر، سزار بزرگ! بگذار خداها عمر تو و شاه -

 ات!یهمت

تقدیم جات انیق و مُهر پَخش شده را چرمی دارای نوشته یسزار به آذر یک کاغذ چارکُنجه

 :نمود. رنگ مُهر سرخ بود

  !اَنه، باز این -

دهد. تو دیگر روم به تو گواهی می یسنا است که از داده شدن شهروند ینامهاین شهادت -

 کنسول انتخاب بشوی.  یو حتّا به وظیفه ییتوانی در این انتخابات اشتراک نمامی

راست کرده نتوانست. او به چنین ای نفس های اُستروشنی زود خون دوید، لحظهبه رخساره

را زیر  یحادثه غیرچشمداشت هیج آماده نبود، که این یکباره او را در هیجان آورد. رم و

هایش را برقرار نمود. این باعث افتخار بزرگی بود که حمایت خود گرفت و تمام حق و حقوق
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آذر از جا خیست. از  شدند.به آن از بین غالمان و گالدیوتورها خیلی کم کسان سزاوار می

اش گذاشته، تعظیم به جای آورد و با هیجان و روی آداب شرقیان دست راست به سر سینه

 شادمانی گفت:

ام، تشکر، سزار بزرگ! البته، خدمت سزاوار این مکافات بزرگ نیست. اکنون از قوت مانده -

 ولی اگر من به خودت الزم شوم، جان خود را فدایت خواهم کرد.

وار دستگیری و های گالدیوتور سابق باور داشت و او را مردانهبه صمیمیت گفته سرلشکر

  :به فکر فرو رفته گفتو  کرد ینسبت به او قدرشناس

شوی. بعد با چه کاری مشغول میتو من !دارد ییهاداند، که حیات باز چه گردشکه می -

 توانم، که تو را در قرارگاه خود نگاه دارم.حاال می
 

دیرین او عملی گردیده، وی  یپیشنهاد سرفرمانده اکنون به آذر معقول نبود. آخر، آرزو این

کسی خدمتگار شود. ولی گفتن  یخواست که در خانهگر نمییآزادی به دست آورده بود و د

گردید. بنابراین او توانست باعث رنجش خاطر کنسول پرقدرت و امپراتور آینده میاین گپ می

 ک بار دیگر تعظیم به جای آورد.چیزی نگفت و ی

ن است، که مرا به یمنتداری من از شما حد و کنار ندارد، سزار بزرگ. از خودت خواهش ا -

کردم. های زیاد در این باره آرزو میاختیار خودم بگذاری تا تقدیرم را خودم حل نمایم. سال

کنم. صاحب مکتب ت میهای دراز، تا دم مردن خدماگر آرزویم عملی نشود هم، به تو سال

ک قطار یگالدیوتوری اَکسیان مرا دعوت کرد که نزدش روَم و اُستای شمشیرزنی گردم. 

 .بینم که کدامی از آنها بهترپیشنهادهای دیگر نیز هست. می

 خوب، بگذار همین طور باشد. -

وشن، به ساز از اُسترسزار به شهروند جمهوری روم، اُستای سالحجولیوسبا همین سخنان گی

 آذر اجازت داد که با کارهای خود مشغول بشود. 

 

٢١. 

کرد. ساکنان شمول خود را طنطنه میهای عالمدر رُم طنطنه ها شروع شده بودند. سزار غلبه

های گشت و خیابانشهر از او مکافات زیاد گرفتند و از دولت او رسا ضیافت خوردند. در گل

ها گذاشته شده بودند، که شهروندان ز و کرسییهزار مها رُم هنگام جشن و سیر و گشت ده

های کالن رک مسابقهیس یخوردند. در بناینشسته، از حساب لشکرکش بزرگ ضیافت م

 کردند.آزمایی گالدیوتورها را هزاران هزار آدمان تماشا میجنگ با حیوانات ادامه داشت، قوه

 یترس و بیم گرفتار کرده بود، به تمامعصیان اسپارتاکوس، که تا دیروز ساکنان شهر را به 

خیلی  یموقع سزار در امپراتور فراموش شده، گویا آن عموماً هیج گاه رخ نداده باشد.
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را دادند. به او عنوان « پدر وطن»مستحکم گردید. مجلس خلقی و سنا به او عنوان فخری 

دن و بس کردن حکمدار )دیکتاتور( نیز داده شد، که حقوق با فرمان سر کر ییک عمره

فهیدولتی و پیشنهاد نامزدها به انتخاب در گرفتن وظ یجنگ، حقوق استفاده بردن از خزینه

 1یحکمداری تریبیون یها به وی تعلق داشت. در عین زمان، به سزار حقوق یک عمره

چون و چرا می انتخاب گردید. مجلس خلقی بیی)منادی( خلق داده شد. وی کنسول دا

سزار، البته، می سنا آواز دادند. ین را تصدیق کرد. به طرفدای او نه صد اعضاطرفدار شده ای

واسطه به توسط سربازانش به دست آمدند. محض به طفیل آنها وی های او بیدانست که غلبه

 ر و اعتبارش افزون گردیده است.یدشمنان پرزور را مغلوب کرده، ظفر یافته است و در روم تاث

همتا رساندند و در نوبت خود او نیز به مثل آذر اُستروشنی به وی کمک بیلژیونرهای مشهور، 

گاه اساسی او به آنها را دستگیری نموده، تا توانست به قدرشان رسید. سربازان حاال هم تکیه

هایش نه توانست: به نگاه داشتن لژیونیرفتند. ولی سزار لژیونرها را نگاه داشتن نمشمار می

توانست و نه مبلغها خراب گردیده بود، تاب آورده میجنگ یکه در نتیجهدولتی،  یخزینه

های شخصی خود حکمدار. وی مجبور شد که لشکر خود را پراکنده سازد. در همین بود 

سبب اساسی به آسانی آزاد شدن آذر و پس از نیم ساعت خیر و خوش با سزار بدون یگان 

البته، آذر هم به نزد هیج گونه اَکسیان چون استاد  حکمدار برداشتن او. یممانعت به وظیفه

اش های چون گالدیوتور کشیدهقدری و درد و المرفت. او تمام همان بیشمشیرزن به کار نمی

 عقل نبود. یرا هنوز فراموش نکرده بود و این کارستان را دوباره یاد نمودن از رو
 

لوتاتسیا رساندنی شد. لیکن الزم آمد که  یآذر از حضور سزار برآمد، خود را راست به میخانه
 -تمام شهر رُم را طی کرده، بعد به آن جای برسد. این ره دور و دراز را طی کردن برای او 

های جانکاه آزادانه قدم زدن در کوچهمشق یلژیونر سابق دشوار نبود. بعد از سفرها و اجرا

ن شهر جاویدانه در همه جای جمع آمده، افزا بود. ساکناهای عیدانه آرا داده شده برایش فرح

آفتاب تابان بود. گرما به چه قادر بودن خود را  کردند، خرید و فروش داشتند.با هم بحث می

تابستان و آذر با  یوری در گرماآبخش بود تابداد. ولی بعد از یَخستان گائول فرحنمایش می

های در محله زد.داشت و قدم میمی آفتاب تابان یهای سوزندهل تمام رویش را به گرمییم

رسید و ، به دیوار بناها میییها چنان تنگ و بسیار بودند که اگر دست دراز نمارُم تنگ کوچه

 
( به معنای جارزن و ندادهنده یا منادی. مقامی در جمهوری روم که در شورای tribuneی: تریبیون: )در انگلیس 1

 کرد. ( شرکت میplebeian councilمردم عادی )
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وگو میستاده با هم گفتیها احتّا به آنها تکیه کرده گذشتن امکان داشت. زنان در ایوان

ها آب باران باالی سرها میناودان شان در تار سر آویزان بود. ازای تر شستههکردند. لباس

کردند، بر عکس، این لحظهها اُستروشنی را عصبی نمیاما این همه تنگی و نابسامانی ریخت.

بدن خود احساس  1یبخشیدند و او این را با هر یک حُجَیرهمی یهای آزادی به وی حالوت

 کرد.می
تر لوتاتسیا خراب یی او، میخانههاهای این جای نبودننمود که در زمانبه وی چنین می

اش شده، حتّا به یک طرف مایل گردیده است. وی در آن را به زور کشیده باز کرد و در آستانه

هایشان نشستند. خوردنرفت و آ کنندگان کم بودند. آنها در اتاق درونی می حیران ماند.

نوشیدند، که رنگ می گوشت کوفته، گوشت بریان از گوشت خرگوش بود. شرابِ تُرشِ خیره

کرد، کنان تازه مینروق-لوتاتسیا دیگ و طبق را ترقا خواندند.اش میکرده ویلتیرنی 2مهابات

پرتافت. در نزد ستاده، به آتش چوب مییداد و در نزد آتشدان ایاری می« ازور»خدمتگارش 

هیکل گی قوینشست که او را اُستروشنی هنوز هم فراموش نکرده است. وی زنآتش نفری می

نشست و به مبانا بود که از تاثیر ناگوار دود چشمانش را نیم پوش و رویش را ترش کرده می

ا شیر یآوری برآورد که گوحیرت یانداخت. وی آذر را دیده، چنان صدااطراف نظر هم نمی

ژیان را به دست آورده باشد و زود از جایش خیسته به سوی او دوید. دوست خود را چنان 

زنان صدا دادند. بعد او را همچون کودک های آذر شَقَرّاست در آغوش گرفت که استخوانسخ

روی دو دست برداشت و نزد صاحب میخانه ببرد، که از شدت حیرت هوش از سر پرید. با آواز 

 :اد زد مبانا، که از این تمام میخانه به لرزه آمدیبلند فر

خورم که این آذر است! بازگشت! او ند می! به پوست شیران کشته شده سوگیارس...فا -

 بازگشته است!
  

آذر از دستان پرزور دوستش به زور رها یافت. از هیجان وی یگان سخن به زبان آورده نمی

توانست. گرمی و حرارت دیدار او را مات و مبهوت گردانده بود و هوش او نهایت به سر زد که 
شک شادی جاری گردید. خود آذر هم حس کرد خود آمده است. از چشمان همه ا یبه خانه

فروآید، اما این برای ها تراویده میاسرار دل یهایش اشک آشکارکنندهکه از رخساره

 لوتاتسیا گریست و به او چسپیده پرسید: گالدیوتور و لژیونر برجسته ارزش زیادی نداشت.

 
هم از دو بخش ساخته شده در فرانسوی  celluleکوچک. منظور یاخته یا سلول است ) یحُجَیره: )عربی( حُجره 1

ریشه هم«( زنگوله»در پارسی )مانند « ـول/وله»که با پسوند  uleساز وچکو پسوند ک« خانه»به معنای  cellاست 

 شود.گفته می cellاست. در انگلیسی 
 مهابات: مهابت. منظور بزرگنمایی است. 2
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 تماماً؟ -

 :خنده را سر داد یگفت او و جلو

 !  تماماً -

ها همان وز در میخانه جشن بر پا شد. لوتاتسیا همه را بی پول ضیافت داد. در اتاقهمان ر

ها از و پیاله 1چهقدر آدم جمع شد که درون در آمدن امکان نداشت. طعام و شراب را با تقسیم

 ،رساندند. زنگیکردند، به مهمانان میباالی سر آدمان گذرانده، دست به دست داده، راهی می

 :زدفریاد می ،کرده نتوانستهخودداری 

 ! یفارس -

 

بزرگش  یجثه یخود را در همان اندازه یشادمانی او را حد و کنار نبود، وی خرسند

کرد و خوشحاالنه به او میتوانست. لوتاتسیا نیز به چشمان خودش باور نمیغنجانیده نمی

اعالن داشت که به جنگ  اش آمدهنگریست. وی در یاد ندارد، آذر آخرین بار کی به میخانه

رود و برگشتنش معلوم نیست. خیریت، که صحت و سالمت برگشت. روم بسیار گائول می

ها را و گاهی ایرانیان اشکانی را. که ییقایدهد، گاه آفرمی یعاصیان و جنگیان را با هم آشت

ن لژیونر و برد؟ ولی اکنوقرار را باز به کجاها میبی یتواند که تقدیر این فارسگفته می

نشست و معلوم، که دیگر به جایی رفتنی نیست. از این او آرام می یگالدیوتور دوست داشته

رک، یستان سیگالدیوتورها، آرت نمودند.تر میهای قلب صاحب میخانه هم آرامانهخاطر زدن

 یفارس ینشستند، به سالمتها را پر کرده میبازها، گورکاوها و هنرمندان دیگر، که خانهشعبده

بردند به او. از غالمان سابق امکان گرفتن آزادی برداشتند و نیک نیک حسد میغالب قدح می

به کم در کم آنها میسر شده است. رسیدن به میریتا به گرفتن شهروندی روم را باشد، کسی 

ها مظفر شد. اینک، چه گونه زن او را خوشبخت بوده است! در جنگ یکرد. فارسآرزو هم نمی

 رسد؟ د، برای خوشبخت شدن باز چه نمییگویکشید!؟ شما چه مینتظاری میا
 

ینشست که او را خوب مآدمانی می یها واقعاً خوشبخت بود. وی در احاطهآذر این لحظه

که  یادوستانه یکردند. در فضاهای زندگی را آرزو میشناختند و آنها برایش تنها خوشی

بدبینی و بدخواهی اثری هم وجود نداشت. وی به بندری آرام و درون میخانه حکمران بود، از 

پرزور  یهاکرد. موجهای آخر رسیدن را به آن را آرزو میآسوده فرود آمده بود، که تمام سال

 
 چه: سینیتقسیم 1
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گرفتار کرده بود که زنده برآمدن از  یهایزندگی او را از کشوری به کشوری برده، به طوفان

گری کرده توانست و نهایت، اسپ ستادهیاش تاب آورده، امهآنها امر محال بود. ولی او به ه

تواند که روی به روی مرگ روانه سازد، به او هر تقدیر خود را لجام زد. دیگر کسی او را نمی

شد اگر او سر راه زندگی خود با اش طعنه زند. چه میا او را برای غالمییگونه فرمان دهد و 

 بان از جای برخاست و ساغر پر شراب را بلند برداشت: آذر شتا خورد؟اسپارتاکوس وانمی

او را هر کدام ما  یخواهم برای انسانی بنوشیم که حاال در بین ما نیست. ولی خاطرهمن می -

ما را گرم می یداریم. وی آدم بزرگ بود و حرارت بزرگ او همههایمان نگه میعمری در دل

 که هستند، گرم خواهد کرد.آدم روی زمین را، تا وقتی  یکرد و همه

 

ست. همه از جا خیسته یدانستند که او کآورد، ولی همه میکسی نام او را آن جا به زبان نمی

 همتا قدح برداشتند.ترین مرد، اسپارتاکوس بیبه خاطر سابق گالدیوتور، بزرگ

 

٢٢. 

کاسه و طبقهوشو کردن آدمان میخانه را نصف شب ترک کردند. زنان به گِرد و غون و شست

های کردند. زبانه زدنها مشغول شدند. اما آذر و مبانا سر آتشدان نشسته، آرامانه صحبت می

دیوار از دود سیه شده خیره خیره سایه  یکردند و به تنهسوز روی آنها را روشن میآتش نیم

نوبت کارهایش در گائول مختصر گپ زد به دوستش و در  یاُستروشنی درباره افکندند.می

ارتش گالدیوتورها با لژیونران  یکنندهخود از او پرسان شد، که مبانا پس از همان جنگ حل

 مارک کراسوس به کجا غیب زد.

 نانه سر جنباند و به نقل آغاز کرد:یزنگ قوی هیکل غمگ

ا ها آنهها فرار کردند. رومیبعد از هالکت اسپارتاکوس، غالمانی که زنده مانده بودند، به کوه -

جو میوهای شکاری صید را جسترا تعقیب نمودند. همچونین مرا هم، مثل آن که سگ

های آپینیَن پنهان کوه یشَوی تماماً به یک جای رسیده بودم. اوّل ما درون درهاز مانده .کنند

مان. همان های خُرد خُرد به کوه وزوو برآمدیم، به همان جای لَگیر اولینشدیم. بعد با گروه

ماندیم. لژیونرها چندین بار ما را خواستند، که از آن جای برانند. این به ایشان میسر  جای

ها م. ما قریب پنج هزار تن بودیم. تابستانیغالنی تمام بستک را با سنگیبار ینشد. ما پیراهه

های جات، همچونین صید بسیار بود. در چراگاهدر وزوو فصل فراوانی است. در بیشه میوه

چریدند. چوپانان به حال ما رحم میحساب بُز و گوسفندان میهای بیاش نیز رومیوسیع

م، که به چه امید یدانستکردیم، خود نمیما وقت را کوتاه می دادند.کردند، خوراکواری می

ها تسلیم شدن مرگ تیار بود. شورش را ادامه دادن نیز امکانی نداشت. بندیم. به رومی

که مثل اسپارتاکوس باز هزاران غالمان را بر ضد روم به  ییود. یک پیشوااسپارتاکوس زنده نب
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شورش برخیزاند، وجود نداشت. این پرعذاب بود. از ناعالجی بعضی از ما به خودکشی دست 

در  روم به گالدیوتورها اَوف عمومی اعالن کرد. یزدند. این احوال دوام داشت تا روزی که سنا

اُستروشنی چیزی شنیده است؟ یگان  یفارس ییا کسی دربارهآکه  شَوی پرسیدممحل جمع

م شوم. اما یخواستم که به لژیون گی ماریو تسلکس به من اطالع دل تسکین دهنده نداد. می

شده است. من این قدر وقت را تحمل کردن نمیلژیون او پس از نیم سال تشکیل می

آوردم و ردند. آن جا، البته، روی به فرار میکمی ییتوانستم. آخر، آنها باید در آفریقا کشورکشا

کردم که به زادگاهم حبشستان روم. اما این میسر نشد. راست گپ، خوب شد که کوشش می

کردم، کردم؟ باز هم چون وحشیان زندگی میهم می ینشد. آخر، من در کشور خود چه کار

آنها را به چهار تنگه می کردم و به سوداگران سفیدپوست پوستباز هم پلنگ و شیر شکار می

با تو و اسپارتاکوس، من درک کردم که این کار  ییفرختم؟ بعد از اقامت در رُم، پس از آشنا

ماری گذرنده حتّا به خون ما برین غالمان نیز تاثیر کرده است. با این ینیست. رُم همچون ب

ز به این جا برگردی. کنی، که باز و بام کوشش مییشهر آشنا شده، از هوایش نفس گرفته، دا

همین طور، من خود را به لژیون  گردی.های غالمی نترسیده برمیحتّا از عذاب و شکنجه

های دار غلبه، که راه آسیا را پیش گرفته بود، تسلیم کردم. تو اشتراک1«آکویلیا»کنسول 

شأن و  شدم که یی. من باشم، شاهد رسوایی آنهایرفتارتش روم بودی، که به طرف گائول می

 یبه امپراتور شدند. یدار روم را از بین ربوده، به نشان لژیون عوض کردناعتبار بیرقِ عقاب

را بشکند. از او شکست خورده « داتیتریم»شاه پونتی  یگردید که ارادهروم هیج میسر نمی

تر کشورش پناه برد و کوشش کرد که لشکر جمع آورده، باز به مقابل روم به جنگ به درون

دات با شاه ارمنستان اتفاق بسته، با لشکر خود از یتریرآید. این دفعه نیز همان طور شد. مد

روم گذشته، به آسیا روانه شد و به شورش پرداخت. در هر جا، که  یسر حد امپراتور

های عیدانه بخش خود با لباسیاو را همچون آزاد ییشد، مردم تهجاپیدا می« داتیتریم»

ها را خوش نداشتند. برای همین هم برابر شنیدن نام آسیایان رومیگرفت. استقبال می
مان را لَگیر حربی ما را یک گروه به خشم آمده اشغال کردنی شد. ما سرحساب« داتیتریم»

را که گریخته  یم، آنها از در و دیوار چنان ریختند که حساب نداشتند. همه آنهایینیافت

سرم تیر خوردم و مرا با خود کشاله کرده بردند. اما من، که نتوانستند، به قتل رساندند. من از 

ق کردند، فهمیدند، که مرا به جنگ یعسکر قطاری و به ضم این، زنگی بودم، سر دادند. تحق

هیج آمد نکرد. او را « آکویلیا»مان کار من آمد کرد، اما کار کنسول آسیا مجبوری بردند.

 
 Aquiliusآکویلیا: در انگلیسی  1
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. وی فرمان داده بود، که سرلشکر را بسته دهند و دات دادندیتریدستگیر کردند و به دست م

زدند تا که با آواز بلند انه مییخُرد پای پیاده گذرانند. تمام راه کنسول را تاز یاز تمام آسیا

تریدات فرمان یآوردند، م 1اش را به زبان آرَد. نهایت، وقتی که او را به شهر پرگاموننام و رتبه

ن و گلویش ریزند و تا همه ببینند که رومیان بَدنَفس سزاوار داد که طال را آب کرده از دها

آوری بود. کنسول آنی همین طور عذاب کشیده، زیر دهشت یمنظره باشند.چه گونه جزا می
درآمد، به  2تریدات به شهر ایفسوسیهوشتَک و غریو مردم جان داد. زیاده از این، وقتی که م

را که در  یایهیروم یطبق آن فرمان همه همه شهرهای دیگر فرمان مخصوص فرستاد.

( داشته، کشتند. در یک روز زیاده از 3خُرد بودند )زن و مرد تا کودکِ شیرمَکشان یآسیا

که زنده ماندند، به ایتالیا فرار کردند. من هم در  ییهشتاد هزار کس را به قتل رساندند. آنها

 .قطار آنها بودم

 و دوام داد: تلخ خندید و خاموش مانددمی مبانا 

آسیا. در جبینم  یکنندهکنی که من به رُم در کدام احوال برگشتم؟ منفتحتو تصور می -

د از ایست و بیستم، از غایت خستگی به زور یبارها دریده، چنگ و خاک میتمغای تیر، لباس

قریب  خانه مرا در این حالت دیده،یبرداشتم. لوتاتسیا و ازور در وقت حاضر شدنم به مپا می

 ی، من به چه خالصه آمدم؟ برای من برای امپراتوریدانی، فارستو می بود که دیوانه شوند.

 جنگیدن بس است. آخر بس بودگی است به خاطر روم شده، دست به غارت و کشتار زدن! 

 :آذر پاسخ داد

 کنم.من نیز عیناَ همین طور فکر می ،از همه عجیبش -

 

٢٣. 

بیدار شده، به بیرون بر آمد و در اطراف میخانه خیلی گشت و  آذر صبح بر وقت از خواب 

کرد، خُردش درون بنا را به زور روشن می یاند، تریزهگذار کرد. دید، که دیوارهای آن ریخته

نگیز آذر اغم یلوتاتسیا به چهره سقفش نیز خراب. میخانه به حالت ویرانه و ولنگار آمده بود.

 و «رفتن افتاده باشد؟ یباز در فکر به جای ینخاد، که فارس» چشم دوخته، به هیجان آمد.
 :آهسته پرسید

 
امروزی( بر ساحل  ی)ترکیه ( شهری در آسیای کهترПергамدر روسی:  Pergamomپرگامون: )در انگلیسی:  1

شکست »( آمده که شاید اشتباه باشد. ن.ک. Турѓам)به سیریلیک: « تورغَم»(. در متن Aegean Seaدریای اژه )

 « روم در شرق
 امروزی( بر ساحل دریای اژه ی( شهری در آسیای کهتر )ترکیهEphesusایفسوس: )در انگلیسی:  2
 کدمیرمکشان: شیرخواره. آن که شیر میش 3
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 یگان چیز به تو معقول نیست؟  -

 :آذر گفت

ام. دانی چه؟ به من همه آنی این منظره معقول نیست. من با خود پول بسیاری آوردهمی -

 خواهم که میخانه را از نو سازم. می

 :لوتاتسیا حیران شد

های ما خیلی زیاد شدند که این به ما زاجید، میااال که شما با مبانا به رُم آمدهبرای چه؟ ح -

 آورد. آیا پول بسیار صرف کردن شرط است؟ فائده زیاد می

 :اُستروشنی جدی جواب داد

نوشی مشغول اند، کار خواهم پول را تنها از حساب آدمان عادی، که با شرابمی .شرط است -

تبدیل دهیم که به آدمان خوشی بخشد، آدمان را متحد  یان را به جاینکنیم، بلکه این مک

اسپارتاکوس، که غالمان و گالدیوتورها را به پای  سازد و نمود دلکش هم داشته باشد.

خواست، بلکه نیت داشت که به آنها خیزانده، شورش برداشته بود، تنها آزادی غالمان را نمی

حقوق عمل بکنند. که آنها در زندگی همچون آدمان کامل شان را برگرداند، تاانسانی یمایس

تواند، وی در عکس حال غالم آزاد شده خود را همچون انسان، انسان کامل تصور کردن نمی

یهای بدخشم را هم از خاطر برآوردن نمئینر غالمی، تهدید خواجهیبیم و هراس غُل و زنج

همین مقصد خدمت بکند. وقتی که  یاد به اجریما هم با یتواند. همین طور، میخانه

آید، باید حس کند که ما ما می یو یا هنرمند عادی به میخانه یاگالدیوتور یا غالم آزادشده

 جامعه. یکنیم، نه همچون خس روبهمی ییاو را همچون انسان حقیقی پذیرا

اما به او اش آذر را چندان خوب نفهمید، های آدم دوست داشتههر چند که لوتاتسیا سخن

 و گفت: سر فرو آورد و مقابلیت نشان دادن نخواست، به این جرئت نکرد

 خواهی، بکن.ئین خودت. هرچه که میاین جای خواجه !دانیخودت می -

دید، عجب نه، یئین آن را در این حالت مهای این میخانه خواجهزاجیاگر یگان کس از م
نگیزی صاحب است که احیرت یام قوه و نیروبه کد یشد. گالدیوتور سابق فارسحیران می

داشتنی چنین یک زن مردافکن دلیر و دغل، یعنی لوتاتسیا را ابریشم برین مالیم و دوست

 است؟ یگردانده توانست
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شهر، یک همواری  یلوتاتسیا به مدت نیم سال بسته شد. آذر از اداره یهمین طور، میخانه

خریده گرفت و اخالط آن را تازه کرد. بعد ده، کرده بودند 1که مردم اَخالط پَرتایش -خالی را 

شکن و اُستاهای بناکار بودند. کار جوش زد. کن، سنگها آدمان را آورد، که عبارت از زمین

نو. چنگ و  یخانه 2کرسیِهای پیشتره را نیز از بین برداشتند و چُقور کافتند برای تهخانه

 یاو برای تماشا از تمام اطراف رُم آمده، به منظرهخاک به آسمان برخاست. آدمان کنجک
نگریستند. اُستروشنی از صبح تا شام از پی کارهای ساختمان بود. ساختمان در غیرعادی می

شد و در های بهترین بناکار رُم ساخته میافراخت. وی در اساس عنعنهپیش نظرش قد می

وقتی که کار  رسیدند.نیز به مشاهده می های بناکار شرقیانهچه خیل نشانهآرایِش بنا کیم

قد افراخته است. در  3انهیدوآش یزیبا یساختمان به آخر رسید، همه دیدند که یک بنا

دومش را چون خانه یلوتتسیا را جای دادند. آشیانه ییکمش، پیش از همه، میخانه یآشیانه

ورهای گوناگون بنیاد کرده شد. جات و انگجدا کردند. در اطراف بنا، باغ میوه 4های استقامتی

 افت، یگان آثاری نمانده بود.یپیشین میخانه، که مکان گدایان و بینوایان حساب می یاز بنا

به طرف این عمارت راه کالن و وسیعی سنگفرش آورده شد. این عمارت را از قبرستان 

 ه شده بودند.دار زیبا ساختکرد، که با خشت رنگین و گلدیوارهای بلند و منقش جدا می

های بود. آن رنگ و نمود دل خوش کننده خاصی داشت. در حجره یبلند و خوشروی یبنا

های گوناگون زیبا گذاشتند، که همه از چوب درخت بلوط بودند. آتشدان ز و کرسییمیخانه م

 های نظررُبا کشیدند. ش گلیآرا دادند و رو 5تابهای کبودچهرا با آهک سنگ و سنگ

 

گرداندند. آن جای هایش شاد میشخدمتیبات نو و تبسم صاحب و پیرا تازگی، ترتزاجان یم

های خلقی داد. مطربانی که آذر آورده بود، اساساً آهنگقی پست پست صدا مییموس

کردند، ولی آن چندان نواختند، گاه گاه یگان موسقی شرقی را هم زمزمه میایتالیاوی را می

در  گرداند.که طبع آن جای نشستگان را خیره هم نمی شد، هرچندخوب ادا کرده نمی

بات ی، جنگ و توپَلنگ بر هم خورد و این نه تنها وابسته به آن بود که به ترتیمیخانه بدمست

میخانه روح  یرسید که در فضاکرد. بلکه چنین به نظر میمبانای پرتوان نظارت می
ز ینوع مردانگی و عدل و انصاف را ن کند و در نهاد آدمان یکاسپارتاکوس مشهور گردش می

 
 داناخالط پرتا: آشغال 1
 کرسی: پیِ خانه. زیربناته 2
 دوآشیانه: دوطبقه 3
 استقامتی: اقامتگاه. جای زندگی یخانه 4
 تاب: آنچه کمی کبود به نظر برسد. آبی آسمانی-کبودچه 5
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آمد. مثل پیشتره، به مقام و نماید. بعضاً به این میخانه سناتور کاتیلینا نیز میتلقین می

کرد و وگوی میپنداشت و دیرگاه با آذر نشسته گفتمنصب خود نگاه نکرده، خود را عادی می

یر جدا شده بود، صورت مقدوگوی آنها در تاالری که مخصوص برای مهمانان عالیگفت

دانست، حتّا لوتاتسیای کنجکاو هم پی زدند، کسی نمیگرفت. آنها در چه خصوص گپ می

باری در  رفت.مند و خوشحال برآمده میبرد و کاتیلینا از آن جای همه وقت قناعتنمی

اخته ارتش اسپ ت 1انیگاردیچ یتماماً غیرچشمداشت رخ داد. به نزد بنا یمیخانه یک حادثه

هایشان فرو آمده در سر راه کالن صف آراستند. دیری نگذشته خود حکمدار آمدند و از اسپ

در لباس نظامی حاضر شد و باشتاب به میخانه درآمد.  ،جولیوس سزارگی ،روم یامپراتور

در  آمدن او همه را مات و مبهوت گرداند. گویا، که در روز روشن رعد و برقی برخاسته باشد.

 ترین روم همه سر تعظیم فرود آوردند. ان از همه پرقدرتش انسیپ

  و گفت: سزار تبسم کرد

! به مهمانی دعوت نکردی. اینک، خودم خواستم که به احوال تو یک نظر یسالم، فارس -

 اندازم. 

  :هایش جواب گرداندتمام قاعده یبا رعایه ،آذر

یزدان است. از دیدارت شاد  یمهمان عطا سالم به تو هم، امپراتور! در زادگاه من گویند، که -

 مرا خانه خود بدان. یگشتم. خانه

 :گفت و سزار به داخل بنا درآمد، آن را با مراق تماشا کرد

چه خیل طعام گویند، که تو کیممرا با چه ضیافت خواهی کرد؟ می !طبع نازک داری -

 ؟ یینماشرقیانه تهیه می

 :گفتو تعظیم به جای آورده  آذر

  !بسیار خوش خواهم شد، اگر من به تو پیشکش نمایم و آن پسندت آید، امپراتور بزرگ -

مندی خ کباب خورد و با قناعتیخوش بو و خوش طعم چشیده، پلو و یک س یسزار از شوربا
 سر جنباند.

 ای. افسوس، که تو میخانه داری، و گر نه توآشپز من در روم همتا ندارد، اما تو از او گذرانده -

 کردم. را به قصر خود دعوت می

 :آذر شوخی کرد

  -کند، برای هنر اندک آن جای بزرگی می -
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 تو برای امپراتور روم جای از همه خوشایند است؟  ی، که میخانهییخواهی بگوتو می -

 :آذر جدی پاسخ گرداند -

این جای  دیگری از یدر گمان است که تو را در جا !سزار بزرگ ،یک اندازه همین طور - 

 دیده با مهربانی و صمیمیت بیشتر استقبال نمایند. باورم بنما! 

 جواب اُستروشنی به سزار معقول شد. وی میخانه را بار دیگر از نظر گذرانید و گفت:

، در یفرستم. وی تحفه خواهد بود، فارسرسد. آن را برای تو میاین جای یک چیز نمی -

 ات.خواهیجواب صمیمیت و نیک
 

ها آمد صبح روز دیگر به میخانه کاروان اسپ گردونه مدار روم خیر و خوش کرد و برفت.حک

کردند. که به آنها مال و اموال زیاد بار کرده بودند و کاروان را بهترین رسّامان روم همراهی می

ن میخانه صورت عظیم رنگی پیدا یآنها آن جای سه روز کار کردند. در دیوار از همه بلندتر

کشیده شده بود. در « آلیزیا»عظیم سرلشکر سزار در گائول، اشغال  ینامهه در آن جنگشد ک

لَگیر روم، در اطراف جنگ دوام دارد و صورت  یسزار در مناره یمایمابین، صورت عظیم س

کرد، که آن کاله دوشاخه داشت. گیی قوی هیکلی نبرد مییآذر نیز آن جای هست که با گال

-رسّامِ آرایِشگر در کیم1کشآذر به صورت را از دست او کشیده گرفته بود. رق لژیون رمیآذر ب

پیدا شد که با  یجاتزد و دیری نگذشته در دیوار پیشگاه میخانه نوشتهچه خصوص گپ می

های غلطی پر نقش و نگار زینت یافته، در آن همگی یک کلمه ثبت شده بود: حرف

 او در رُم از همه مشهورتر گردید. یهاز همان وقت سر کرده، میخان «اُستروشن»

 

٢۴. 

دانست، هر آذر باز یک کار دیگر داشت، که در این باره حتّا لوتاتسیا هم یگان چیز را نمی

داشت. یک صبح او با مبانا کجایی رفتنی شدند و به چند که وی از او هیج گپی را پنهان نمی

ن هم نه خواستند و گفتند، که در رُم جواب انیق داد« آیند؟روند و کی میکجا می»سؤال: 

دو اسپ را کرا کرده، با راه  گردند.ای را باید حل نمایند و شاید تا بیگاهی برمیکدام مسئله

های در تپه چندان دور نبود. یبه طرف شهر توسکول رفتند، که آن از پایتخت امپراتور 2آلپی

زادگان رُم وجود داشتند، ای اصیلسراهنه چندان خوش منظر اطراف این شهر قدیمی بوستان

اش فارغ نفس کشیده، اکثر وقت تا تازه یهای تابستان به آن جای آمده، از هواکه آنها ماه

در همان جای، اگر کسی یاد داشته باشد، والریا میسال نیز اقامت  ماندند.آخر تیره ماه می

 
 کش: صورتگر. نقاشصورت 1
 نوشته شده است.« آلپی»تباه ( در متن به اشAlbanهای آلبان )آلپی: کوه 2
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اسپارتاکوس را آذر با  پیشوای گالدیوتوران اسپارتاکوس بود. جسد یداشت، که معشوقه

اش محض به همین جای آورده بودند. این واقعه دو سال قبل به وقوع ایدوستان تراکیه

آمدند، که همان روز ماتم را به یاد آرند، یعنی یک نوع یپیوسته بود. حاال آنها به توسکول م

بان رسیدند. دروازه والریا قریب نصف روز یسراآنها به بوستان یادبود اسپارتاکوس را گذرانند.

گفت که خانم مریض است، کسی را پیر به آنها دیرگاه اجازت وارد شدن نداد، یک ذیل می

اند و اش آمدهدهیکند. آذر از او خواهش کرد به والریا برساند که دوستان شوهر فوتیقبول نم

عیین شده بود، قبول وسیعی که برای مهمانان ت یوالریا آنها را در خانه خواهند.او را دیدن می

کرد. خانم طور شناخته نشونده تغییر یافته بود. حسن بی آالیش او رفته، چشمانش دُرخش 

های قیر برین خود را گم کرده، رویش زعفرانی گردیده، آن را آژنگ فرا گرفته بود. در موی

نیم  وی به دوستان اسپارتاکوس سالم داد، به زور سیاهش تارهای سفید پیدا شده بودند.

 یای، پُستولیاتبسمی ظاهر نموده، از آنها خواهش کرد که بنشنند. تنها دخترک تراکیه

گشت و اولین سخنانش را در این مابین خرسندی پدید آورد. وی اَلّکَی راه می 1رویَکدوست

های تیز و تبسمش مثل یک طالرنگ، چشمان کبود، نگاه یهای مَلّهآورد. مویبه زبان می

اش در یکجایگی، اسپارتاکوس را به خاطر هایش را روشن کرده، همهآفتاب رخساره دسته نور

شان اسرار نهان آذر و مبانا یخ بست، اشک چشمان یآوردند. برابر دیدن او سخن در گلویم

مهمانخانه قوطی یبلند مرمرین، در یک گوشه یدر پایه شان را آشکار گرداند.های پاکقلب

شد. آذر ردان واقع بود که در آن خاکستر گالدیوتور بزرگ نگه داشته میبرنجی خاکست یچه

به آن نظر کرد و سر خم نموده، از چشمانش اشک روان شد. خودش را نه چندان خوب حس 

تر بود نظر به کرد مبانای دیوپیکر. برای او قپیده گرفتن شیر ژیان از همه بدخشم آسانمی

والریا میسال با خواهش آذر  ندان آمده را بر طرف نماید.آن، که غم و اندوه بر سر این خا

نگهداری شده است. حاال که اُستروشنی  یشمشیر اسپارتاکوس را آورد. سالح در حالت خوب

سازی خود را به تمام بس کرده است، به شمشیر دیرگاه و بادقت نگریست و آن را کسب سالح
توانست، بلکه حتّا هترش را دیگر ساختن نمینقصان یافت. وی در دل قرار شد که از این ببی

از دل پردرد  یوی آه سرد گر به او میسر نخواهد شد.یهمین خیلش را هم تکراراً ساختن د

کشیده، شمشیر را به والریا برگرداند. آنها از جای برخاستند و خواستند که خیر و خوش 

سپارتاکوس به نزدش بیایند و از کنند. والریا از آنها خواهش کرد که هر سال در روز هالکت ا

 :با درد و الم ابراز داشتآذر اسپارتاکوس یادآوری بکنند. 

 
 رویَک: با روی دوست داشتنیدوست 1
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که او را دوست  یآنهای یز تیز دیدنی نیاید، برای من وزنین است نظر کردن به همهیحاال ت -

 .اندداشتند و آخرین روزهای خود را با این انسانِ برای من عزیز به سر بردهمی

 

٢۵. 

نگریست که در یدیرگاه خوابیده نتوانست. وی روی باال، با چشمان کُشاد به شفت م آذر شب

اسپارتاکوس، که به حیات او داخل شده، در  یآن با دست گِل برآورده شده بود. آذر درباره

کرد. اسپارتاکوس آذر را ها به او یاری رسانیده بود، فکر میترین و پرخطرترین لحظهوزنین

ها نمیرد. آذر جسد اسپارتاکوس خواست که زنده ماند، در جنگداشت و مییبسیار دوست م

ای والریا خودش آورده و خودش در سوزانده خاکستر کردن جسد تراکیه یسرارا به بوستان

 یتا وقتی که ما همراه همه»کرد که او مرده باشد: شرکت داشت. با وجود این، وی باور نمی

گرفتند و با او کتف به کتف نزدیک بودند، با او از یک هوا نفس میکه به اسپارتاکوس  یآنهای
 «.ایم، همچونین پیشوای گالدیوتورها نیز زنده خواهد بودجنگیدند، زندهستاده، با دشمن مییا

 

آذر این چنین واخوری آخرینش را، که با کاتیلینا به وقوع پیوسته بود، تا آخر عمرش فراموش 

رومی دیر آمد و با تق تق زدن در خانه همه را به پای خیزاند. در  یزادهتواند. اشرافکرده نمی

را به رویش باز کردند و او وارد شد و در کرسی نشست. کاتیلینا آذر را که به طرف انبارخانه 

 :با طبع خیره پرسید و روانه بود، باز داشت

 توانی، که مهمان ناخوانده را با یگان چیز سیر بکنی؟ می -

 :به روی خودش بود، اشاره کرد یو به جایی که در روبه او امر کرد آذر 

 !نیاین جا بش ،صبر بکن -

 :صبرانه گفتبی

  ی!وگو داشته باشم، فارسخواهم با تو گفتمی -

جدی را انتظار بود. معلوم بود که کاتیلینا  یوگونگریست و گفتآذر به سناتور پرصبرانه می

یآمده است. آن شب باز برای آن در خاطر ماند که شمال سخت موقتی بیهوده نه در این بی

سگی به گوش می یصدا خِرّ ییکجازد و از کیمها را شرقاس به هم میوزید و در و تریزه

 رسید.

 راند. زاده و اُستروشنی خاموشی حکم میدر بین اشراف

 :دار کردآذر خاموشی را خلل

  !گوشم به تو است، سناتور -
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سوز دیدن امکان چراغ روغن یکرد. حتّا در روشنکدام خصوص فکر می-در کیم کاتیلینا

داشت که او چه گونه تغییر یافته است. رویش دراز و تگ چشمانش کبود شدند. سناتور 

 :نهایت گفت

اسپارتاکوس به من امکان داده بود  .کنمبرآر خود فکر نمیحیات بی ی، دربارهیمن، فارس -

را به دست آرم، مثل سوال و سزار حکمران شوم. عجب نه، این طور نباشد،  که دیکتاتوری روم

آورد. وی در این بابت بسا عالیکتاتور نوی به وجود مییای دولی در گمان است که تراکیه

خورد و در کرد، غم دیگران را زیادتر میدیگران فکر می یکرد. بیشتر دربارههمتی ظاهر می

 یکردم و جلومی یشدم هم، عقالً سنا را سرورار، من حکمدار نمیهمین راه جان داد. بگذ

عظیمی را  یگرداندم. به من مقام بلند و حکومتداررا به سوی دیگر می یتاریخ امپراتور

پیشنهاد کرده بودند، اما رد نمودم. سَبیل مانده، هوابلندی بر سر من آب ریخت. من از همان 

د یکمینِ اشرافیها و شاستم؟ یکی از بسیاریینم. حاال کتواوقت این جانب آرام زیستن نمی

 زادگان.

وی اُستروشنی  یست؟ سخنان بعدینهیدانست که مقصد او چکرد. نمیآذر آرامانه گوش می

 را میان آب و آتش گذاشتند.

گران، اند؟ قالبان، فریبیکردگان مردم کشهروندان رُم از سنا ناراضی. در واقع، این انتخاب -

زانم، عصیان بردارم، هیئت یخواهم که شهروندان را به مقابل آنها به پا خها! میکارخواجهیب

کار خواهد شد. بعداً بر ضد خود سزار  یخواهم. ولی این تنها ابتداسنا را دیگرگون کردن می

سازم که از مقامات حکمداری دست کشد. تو به این چه میکنم و مجبور میجنگ اعالن می

 ؟ یفارس، ییگو

 ان کتف در هم کشید.یآذر ناعَ

دانم که وی دم و مییرسد؟ در گائول زیر فرمان سزار جنگآیا به این همه زور و توان تو می -

سازد، ولی حکمداری ترحم است. وی رُم را به خون آلوده میچه گونه سرلشکر قوی اراده و بی
ها آزموده شده و قوی ر جنگاند که دهایدهد. تحت رهبری وی لژیونرا از دست نمی

 شنهاد خواهی کرد؟یاند. تو بر ضد آنها چه پگردیده

 و گفت:ز فرو آورد یخود را سر م یکاتیلینا مشت با ضربه

کنم، که پیشنهاد اَکسیان را قبول من از تو خواهش می. آنی برای همین هم نزد تو آمدم -

زنیم، شغول بشو. وقتی که سنا را بر هم میگالدیوتورها م یبکن و به مکتب او رفته، به تربیه

شویم، از عقب من کنی. ما نیرومند میتو عصیان نوغالمان و گالدیوتورها را بر پا می
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شوند، چه نوعی که گفتم با تو غالمان و روند و بینوایان به آنها همراه میشهروندان رُم می

 خیزند.گالدیوتورها به پای می

 

کاتیلینا نگریست. اُستروشنی آدم  یهیجان و اضطراب بیرون جسته های از شدتآذر به چشم

ها و ها که او در عمر خود از سر گذرانده است، برای دهباسواد نبود، ولی آن همه آزمایش

کرد و یکجایه با آن حکمت زندگی برایش کافی بود، که در هر بیشتر از این آدمان کفایت می

تر اند. مهمهای کاتیلینا تا چه اندازه سادهفهمید که نقشهمیکار تدبیر موافقی بیاندیشد. وی 

کرد. اما شوند، با مرگ تهدید میکه آن را عملی کردنی می ییآنها یاز همه، این فکر به همه

فهمانی؟ کاتیلینا نیز از آدمانی بود که نه همه را آرامانه این را به این سناتور چه طور می

ولی وی از حد اعتدال . ندیبرآرا که به گپش ضد می ینهایکنند و به خصوص آگوش می

 :راندآذر اندیشه می شد.گذشت و عاقبت آن را درک کردن خیلی مشکل میخیلی آسان می
آیا ضرور است به من، به سغدی عادی، که سن و سالش به جایی رسیده است و اکنون کمی »

ن بر زند؟ البته، نه. کاتیلینا را یتآرامی برایش میسر شده است، باز برای جنگ دست و آس

امیدوار کردن امکان ندارد. به او یگان چیز وعده دادن ممکن، آنی بعد معلوم خواهد شد که 

 «.گیرندکارها به خود چه گونه رنگ می

 :یکباره پرسید و سناتور دودله شدن او را پی برد

رسد، تو خشک و چیز نمیکنی، تو به من کمک بکنی و حکمدار شوم، به تو هیج فکر می -

 به خودت عمل پریتور را پیشنهاد خواهم کرد.  !مانی؟ نه، این طور نهخالی می
 

 یخواست که در حکمت یگان وظیفهآذر از این گپ ناگهانی قریب بود که بخندد. او می

خواست. و به این حق هم داشت. اما اگر عادی رسمی داشته باشد. وی آرامی و آسودگی می

ثروتمند و  یسناتور کاتیلینا در عایله د، او باورش نخواهد کرد.ین را به کاتیلینا بگووی ای

برد که حکمدار باشد، زادگان به دنیا آمده بود. از این رو، همیشه کوشش به کار میاصیل

کشند دانست که آدمان برای قوت الیَموت زحمت سنگین میدولت را به دست آرَد. وی نمی

ابند، تا دیوار بزرگ چین مستحکم شود و یکنند و سبب زندگی میمیان خم می وارو یا غالم

 گپ زد: یچیز دیگر یاما آذر با او کامالً درباره پا بر جا بماند.

شاید این به تو میسر گردد. ولی یک چیز مرا متأثر می !فکرت بد نه، کاتیلینای محترم -

کنند. شهروندان از عقب تو خواهند ا احترام میگرداند: تو در رُم آدم مشهور هستی. همه تو ر

رک یاست که در صحن س هادانند. کیرفت. اما تمام گپ دیگر. گالدیوتورهای امروز مرا نمی
توانم؟ خوب، فرض کردیم که ام. با کدام آبروی، من آنها را به عصیان برخیزانده مینبرد نکرده

 کند؟ت مییاین نیرو کفا رود، آیااز عقب دو سه هزار آدم به عصیان می
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 :سناتور اعتراض کرد

 اما اسپارتاکوس توانست کو؟  -

شد. من چه؟ یک تازه پوشیده میهای تاپبوس بود، که با برفآسمان یاسپارتاکوس قله -

 ای شاید باشم، که باالی آن یک قِسم رُم قرار دارد.چهتپه

 ر به گپش دوام نمود:کاتیلینا قاش و قواق خود را به بازی در آورد و آذ

های گالدیوتوری هم درآمده کنم. البته، به مکتبولی هر چه از دستم آید، به تو کمک می -

شان چه گونه است ها چه قدر آدم هست، سالحبینم. باید به حساب گرفت که در آن جایمی

زه را با سنا غالمان چه طور است؟ تا این وقت تو مبار یشود، روحیهو در کجا نگاه داشته می

 د داد.یانجام با یگردد که باز چه کارهایکنی. آن طرفش معلوم میسر می

 

کرد که خود را از آور است. عقل اُستروشنی داللت میدر هر حال طبیعت انسان حیرت

زاده، عجب نه، زنده بماند، اما به او، به کاتیلینا دورتر کشد. در صورت شکست خوردن اشراف

 یکدام گوشهاما در کیم در سر صلیب ببیند. یید، که خود را به طور واقعآآذر، الزم می

برین آتشک غیرت و شجاعت چشمک زد: شاید باز یک بار دیگر تقدیرش را  یوجودش ذره

  .آزموده ببیند

 :کاتیلینا از جای برخاست

گردد، از  ولی در یاد داشته باش، اگر فکر من به سنا معلوم ی!من به امید تو هستم، فارس -

 کی گنهکار خواهد بود.یمن و تو 

 .خائنی در نهاد من وجود ندارد :اُستروشنی سخت کرده جواب داد
  

وقت باقی مانده را تا دمیدن صبح وی به فکر غوطه خورده گذراند و در تاالر میخانه این سوی 

کن وی با یل آن سوی قدم زد. لوتاتسیا هم به هیجان آمده، چند بار او را نزد خود خوانده،

به هیج کدامی از مکتب: »دست فهماند که به او خلل نرساند. عاقبت به خالصه آمد یاشاره

کند. بگذار، کاتیلینا به رود و هرگز گالدیوتورها را به شورش دعوت نمیهای گالدیوتوری نمی

فتار تواند به او کمکی برساند. اما به شکست گرکار شروع نماید. در صورت موفق شدنش می

دانست که با دُم شیر بازی کردن کار هر کس نیست. زاده خود میلیشود، چه عالج، اص

مهمش این که آذر در کنار خواهد ماند. بس است برای او شورش و جنگ و نبرد و که می

 «داند باز چها!
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یهای بینوایان مکاتیلینا خواست که خلق را بر ضد سنا شوراند. آدمان وی در کوچه و موضع

سه -درست نداد. او را تنها دو صد یکردند، ولی این نتیجههای پُردَبدبه میگشتند. سخنرانی

های خوردند و لیکن برابر با گروه، که از حساب سناتور نغز می1یهای لَقّصد نفر واعظ

اما رومی آوردند، دستگیری کردند و خالص.پریتوری برخورد کردن حتماً روی به گریز می

دانستند، برای طرفداری نمودن او ویی کاتیلینا را خوب میجل، که خصلت جنگهای اصی
سناتوری او را گرفتند و از  یعاقبت کاتیلینا را به محبس انداختند، رتبه کردند.شتاب نمی

اش محروم کردند. وی در سنا، که او را به سبب حرکت برای امتیازهای اشرافانه یهمه

نستند، احمقانه رفتار کرده، گناهش را به گردن نگرفت. فقط همین تبادالت دولتی گنهکار دا

تر اداره نمودن کارهای رُم کار کردنی و دقت سناتورها را برای پُخته یقدر گفت که به فائده

بدهند به آسیا و یا آفریقا  یدر آخر خواهش کرد که به او لژیون روانه کردنی بود. یامپراتور

اندازند و او شهرت وطن ها رم را به تهلکه میی فرستند که آلمانیروانه سازند، یا به سرحد

های نو افزون خواهد کرد. بعضی از سناتورها به وی رحمشان آمد و میعزیز را با غلبه

خواستند او را دستگیری نمایند، که به ناگاه سیسیرُن سخن پرسید. همه این انتظار بودند که 

ولی سیسیرُن آرامانه و بدون دست  .ه نفع یا ضرر کاتیلیناب ،گویدوَر بزرگ چه میاین سخن

 :فهمیدن خواست و بازی گپ زد و سخن یافشان

دهد؟ ما قریب بود که به سناتورها، روی می، است که با ما، پدران بزرگ یااین چه واقعه -

و جنگ ما معلوم بلواگر یدادیم، اینک، حاال سخنان بر دروغ به همهتبادالت دولتی راه می

انداز را شنیده، باز مالیم شده ماندیم؟ آیا برای رُم این قدر هیجان و اضطراب بس نبود؟ ما 

خورد، آن غالم بدکردار را ایم که کاتیلینا قریب روز در میان با اسپارتاکوس وامیفراموش کرده

تیلینا از کرد و بعد عصیان گالدیوتورها و غالمان شروع شد. آیا کاخود قبول می یدر خانه

عصیان تیار شده خبر نداشت؟ داشت. اما او در این باره به ما اطالع نداد. آیا این از خیانت به 

و حاال به خود  کردگی است؟دهد؟ به فکر من، کسی در این باره بحث نمیدولت گواهی نمی

باور  شد؟شد، احوال چه گونه مید که اگر به کاتیلینا تبادالت دولتی میسر مییتصور نمای

نمود. کرد و این کارها پیش از همه از من شروع میدارم او بسیاری از ما را سر از تن جدا می

 یکنیم. شما باور دارید که وی چنین نیروفرض کردیم که ما به او فرماندهی لژیون را باور می

ل ما، کند؟ کجا است عقبه دست آوردن رُم حرکت نمی یپرقدرت را به اختیار خود گرفته، برا

خطری و یگانگی دولت خود را محافظت دوراندیشی ما؟ آخر، ما در نوبت اوّل باید آرامی، بی

 م.ینمای

 
 لَقّی: پرحرف 1
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 کَلوند و عالوه کرد:ها هنوز هم میدید که بعضیسناتورها به رقت آمدند و سیسیرُن می

تر عادی است، از تاکید زیاد ید. این یک لقمهیکننده گمان نبرمرا سیاه یاین سخنران -

حرکت سابق سناتورمان  یاساسی من پگاه خواهد شد. درباره یچیزی نیست. سخنران

 فکرهایم را به طور مکمل، پگاه ابراز خواهم داشت. 

های خیلی جدی و گنهعصیانکار در واقع هم سخن یزادهروز دیگر واعظ مشهور بر ضد اصیل

 سخنش را چنین شروع نمود: یکارکننده گفت. و

 خواهی؟ کاتیلینا، صبر و طاقت ما را آزمودن می تا کی تو، -

 

د به یهای درسی عاکتاب یاو به همه یسخنران کالسیکانه بود. سخنان در این بابت گفته

فکر دیگری  آنها را اقتباس آریم. یصنعت سخن داخل گردیدند و شرط نیست که ما همه

. به راستی، وعده هم دادند که اگر وجود نداشت. سنا یکدالنه کاتیلینا را به قتل محکوم کرد

زاده نام کسی را به زبان نه شان هم ممکن. ولی اصیلفکرهایش را آشکار سازد اَوف کردنهم

های ای را، همچون انسانزادهخواست، که او را، اصیلآورد و از اَوف هم روی تافت. اما او نمی

آذر از خبر خودکشی  هر خورد.قتل نمایند، بنابر این خودکشی را افضل دانست، ز یعاد

سناتور آگاهی یافته، در جایش شخ شد. وی حس کرد، که چه آسان اجل از نزدیکی او سابق
بار دیگر گذشته رفته است و به وی، به اُستروشنی، آسیبی نرسانیده است و از این در موی

که به گپ های سرش تارهای سفید بسیارتر خروج کردند. وی بار دیگر به خود وعده داد 

بافد و همیشه با عقل خود کار میو بهتان نمی یید، بر ضد هیج کس نارضایدرآکسی نمی

 برد.ان زندگی به سر مییکند و آرامانه، ناعَ
 

ماند. خدایا، او چه توانست و از تیرگی عقل خود در حیرت میآذر گاهی خود را فهمیده نمی

اش را پشت پا ها به دست آوردهآرام با چه عذابات نسبتاً یطور جان خود را در خطر مانده، ح

لوتاتسیا، دوست وفادارش  یزدنی شد؟ در گور حیات خودش، وی قریب بود، که حیات آینده

گناه دیگر گذاشت. باز بهترین حیات هزاران آدمان بیمبانا و خانم او، ازوار را هم زیر خطر می

بعد هشیارتر باید شود. بس است که منآذر به خالصه آمد  نیز تهدید کردنش ممکن بود.

کشد و خوابی میلوتاتسیا حس کرد، که آذر بی ها.ها، سراسیمه خالصه برآوردنتوکل کردن

 تر شده، به زور شنوانده گفت:به او جفس

ر نیستیم. وی به تو مانند یخواهم که پسردار شویم. آخر ما حاال چندان پمن بسیار می -

 گذاریم.اسپارتاکوس نام میخواهد شد و ما او را 
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بلی، آیا همین هم زندگی شد؟ همه»: از دل گذراندو چشمان اُستروشنی کالن کشاده شدند 

دهند و یا واقعاً پیوندد، یا به پسر تولد کردن را وعده میکه تقدیر مرا با آنها می یهایزن ی

خواهند که د که خداها میموجود باش یکنند. نخاد، که در یگان خیل قابلیتهم پسر تولد می

در این دنیا نسلم را زیاد گردانند و به این واسطه به عمر من عمر ضم بکنند؟ ولی او این را 

وار نرم لوتاتسیا رساند و در عوض گپهای ابریشمشنوانده نگفت و تنها دستش را به موی
خواست. دادن می ها انجامآذر روز دوم به کاری مشغول شد که کی ش او را سخت بوسید.یها

دولتی رفت که آن جای آنها را شوهر و زن گفته به قید  یمحله یوی با لوتاتسیا به اداره

به خدمتگار  گرفتند. آنها شهروندان رُم بودند و برای به قید گرفتن یگان مانعی پیش نه آمد.

زبان ابراز داشت نیز آزادی دادند و آنها با مبانا زن و شوهر شدند. زنگی با لکنت  یازور حبش

دوستش خود را تحقیر  یدیگر پیدا نمایند، ولی آذر از چنین اندیشه یکه شاید یگان خانه

وسیع را با نظر داشت آن ساخته بود که مبانا نیز یکجایه با  یشده حساب کرد. وی این بنا

شنی با کار اُسترو کند. وی به مبانا گفت، که این اندیشه را از سر به در کند.می یآنها زندگ

را به کار گرفت و اکنون  ییمیخانه و باغ کالنش با مراق مشغول گردید. وی دو تن آشپز آسیا

ها به رُمیان بسیار های شرقیانه به طور دائمی وجود داشت. این طعاموی طعام یدر میخانه

های امآدمانی را که برای خوردن طع ینه همه« اُستروشن» یخانهیهم معقول بودند. اکنون م

مبانا را خدا برای تنها کارهای خواجگی نه  توانست.آمدند، غنجانیده میذ و ارزان آن مییلذ

داد، ولی بعدتر دم به دم از خانه فرار های اوّل او به دوستش فعاالنه یاری میآفریده بود. وقت

با شیر و رک کار پیدا کرده است و در آن جای یکرد. بعد به آذر راستش را گفت که در سمی

کشد، بلکه برتری انسان را بر حیوانات وحشی پلنگان نبرد خواهد کرد، ولی آنها را نمی

 خواهد.بدخشم و پرخطر نمایش دادن می
  

رک هیج یرت مانده بودند. سیاو، ناترس مبانا، در ح ییاز زورو توانا یساکنان پایتخت امپراتور

اش به شوهر برآمده، آرام گرفت. خود داشته دوست یلوتاتسیا به فارس ماند.آدم نمیگاه بی
تر میتر و مالیمگری عادت کرده، تا رفت اهلداری و آدمعایله یاُستروشنی هم به معامله

رسیدگی شدند. وی با و آمده مییهای پرطغیان بحر زندگی تا بندر آباد و زگردید. نهایت موج

 کرد.ای شکوه نمیپرماجرایش ذره یر بردهآزادی و آرامی به دست آورد و دیگر از حیات به س

بلند نظر  یریخت. وی به اُستروشن خود از تپهاز راستی، گاه بار گران غم بر سرش فرو می

دیده، شمالک گرم و نرم هایش را میخانه یکرد. در زیر نور آفتاب، بام هموار پوشانده شدهمی

زارانش نمودار های سربلند با ارچهرها کوهگذشت و از دور دوبهاری رویش را گویا لیسیده می

های وی یک درخت سفیدار عظیم قد افراخته است، که شاخ بلندترینش شدند. در بر خانهمی

دی النه مانده است یسفیدار لک لک سف یرا شمال شکسته افتانده است. در باالی همان تنه
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اکنون آذر برای  نگرد.مغرب می ینهستاده، به آفتاب تابان روایپای راست اها یکو آن بیگاهی

کرد. به های شهر جاویدانه سیر میهای خود از خانه برآمده، در کوچه و رستهرفع ساختن غم

صاحب تقدیر و  یرسید که آدم تنها وقتوی برابر خستگی باز فهمِش آن چیز هم به یادش می

و با آن قناعت کند، که به اش پس نگردد و اتواند، که چیز از دست دادهقسمت خود شده می

 یکه و یگانه و بزرگ داده است. یوی خدا
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 فرآورد

کنندگان ییدر سال وفات او پیشگو 1آذر در سن هشتاد و دو سالگی در رُم وفات کرد. رَسا

عجب  دهد، که جهان را نگه خواهد داشت.رخ می 2گفتند که در یهودیه به قریبی نزول مهدی

یک تن از  از این جهان رفتنِ ای را دیده توانستن ممکن باشد، که برابرِعجزهنه، در این یگان م

دیگر خواهد آمد. ولی ما این حادثه را یک نوع تصادف  یهای ارزشمند به جایش یکانسان

اش به خاک سپریدند. در این قبرستان آذر را در قبرستان نزدیک خانه کنیم.حساب می

ور های میدان کالن روم نام خود را شهرهیی که در جنگلژیونرهای عادی و گالدیوتورها

اند. آذر هم از اینش بود و هم از آنش. روی دا کردهیاند، نیز آرامگاه آخرین خود را پگردانده

 کالن التینی نوشته شده بود:های کالنقبر او تخته سنگ کالنی گذاشتند که در آن با حرف
 

 رساز و گالدیوتو، اُستای سالحیفارس
 

 کالن التینی عالوه کرده است:های کالن، همچونین با حرف3جات، کدامیدر پایان این نوشته

 

 اسپارتاکوس دوستِ
 
 

 

 

 
 رَسا: دقیقاٌ 1
 مهدی: منظور موعود است که در این جا همان عیسای مسیح است. 2
 کدامی: کسی. شخص نامعلومی 3
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 پسگفتار: داستان جسارت، خرد و کاردانی
آذر از اُستروشن یا خود »قلم او، لیانید چیگرین، با نام عطا همدم و دوست هم یداستان نو

 یباشد، که نسخهمی« اسرار تاریخ» یداستان تاریخی نوبتی از سلسله« سشمشیر اسپارتاکو

های پیشین این آن را در شکل مسوده در دست داریم. قبالً در موارد گوناگون کتاب یکیتاج

 سلسله را مورد مطالعه و بررسی قرار داده بودیم، که اینهایند: 

مذکور که  یحه( نخست رمان سلسلهصف ٢٨٠ – ٢٠٠۵جاد، ی)دوشنبه: ا« شاهراه ابریشم» -

صفحه.(، که از سه  ٣٣٢ –. ٢٠٠۴)دوشنبه: عرفان، « سدّ سغد»از دو بخش عبارت است: 

صفحه.(، که شامل دو  ٣٩٨ –. ٢٠٠۶ب، ی)دوشنبه: اد« سدّ خَتالن»بخش عبارت است؛ 

 باشد.کتاب می
 

بندی مواد به میان ق بخشآنها به طری یآید، همههای مذکور برمیگوی رمانچنانکه از نام

اند و داستان مورد نظر نیز استثنا نیست. آن از سه بخش عبارت بوده، حامل سرگذشتآمده

ساز از اُستروشن در چین قدیم و روم اُستای سالح –نگیز آذر اب و حیرتیعجائب و غرا»های 

ت، خرد و گری، یا خود داستان جسارستادهیجسارت، متانت و ا یاست که نمونه« قدیم
های اثر در عصر یکم تا دور ما روی باشد. واقعهکاردانی یک تن از هموطنان قهرمان ما می

 اند.داده

 

سندگان به طور یای که تقدیر آذر را به آنها رهنمونی کرده است، در سر آغاز گفتار نوپیراهه

فروخته شدن روشن نمایانیده شده است: نخست، چهار مراتبه به غالمی گرفتار شدن، سپس 

داد و با او پیوند دوستی برقرار به مکتب گالدیوتورهایی که در آن جا اسپارتاکوس سبق می
دن در شورش غالمان و در آخر نائل گردیدن یکردن، تحت راهبری اسپارتاکوس شرکت ورز

 اند.اینها در رمان تصویر بدیعی یافته یبه مقام شهروندی روم و آزاد گردیدن از غالمی. همه

 

 یاز نگاه اصول تصنیف و سرچشمه« آذر از اُستروشن یا خود شمشیر اسپارتاکوس»داستان 

تصنیف و  یمزبور بوده، ضمناً، چنین روش یگانه یایجاد، دوامِ منطقی دیگر اثرهای سلسله

ای از عده یبا توجه به مواد تاریخی و کارکرد بدیعی آن و سرگذشت قهرمانانه و دالورانه
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آنها را تأمین  یها خط پیوند و ماهیت سلسلهک، آفریده شدن کل رمانیلت تاجفرزندان م

ها کتاب یسندگان در سرسخن رُمان و مطالعهینموده است. این معنی از سخن مقدمات نو

سندگان در داستان یمواد تاریخی را نو یسرچشمه یگردد. از جمله، مسئلههم روشن می

ها مورخان های مختلف روزگار آذر را در اثرهای ده: آنها لحظهاندمورد نظر ما اشاره هم کرده

تُن ریگ های طال را از بین تُنذره ذره، چنانکه ذره»های ضروری را جو نموده، صفحهوجست
رمان هم این نکته  یهای جداگانهاند. یا خود، در صفحهآوری نموده، جمع«کنندجدا می

چورین در ینف بیمورخ و اتنوگراف مشهور عصر نوزدهم ایاکن یگردد. مثالً، قول زیرتأکید می

شرط امانت و کاربست به مورد آن  یمورد عرف و عادت و محیط زیست سغدیان با رعایه

باشد: زحمت نویسندگان هم می یحسن امانت و درجه یدهندهاستفاده شده است، که نشان

کنند. گذرا اند ... زنان را حرمت میآنها چشمان چوکیده و ریش غولی دارند؛ کاسب و تاجر »

 «.کندهر چه را، که زن خواهد، مرد حتماً مهیا می

 

 یمایسندگان هم بر مال نمودار است، در سیپیام اصلی رمان، چنان که در گفتار مقدمات نو

ک، به مانند استواری یهای سنت خلق تاجشخصیت اساسی را، آذر، نشان دادن بهترین نشانه

کُشادی، خیرخواهی و نسبت به دوستی، چهرهر برابر مشکالت زندگی، حیاتنگیز داحیرت

نثاری نمودن در راه حفظ سرزمین و طرف نبودن، تا آخرین لحظه جان تقدیر همسایگان بی

کان امکان یباشند که به تاجمی یهایننگ و ناموس انسانی، استعداد بنیادکاری و غیره صفت

های تاریخ، هویت ملی و استقاللیت یاز شیب و فراز و ناعدالت اند تا، صرف نظرفراهم آورده

رود، همان قدر مهر میهن خود را حفظ نمایند. دیگر این که انسان هر قدر که از وطن دور می

هایش نیز همان اندازه روشن کشد. خاطرهگردد، او را به سوی خود میتر میدر قلب او زنده

طرف ننگریستن انسان، در و تاکید به سرنوشت خود بی ماند. نهایت، تلقین خودشناسیمی

 های ضروری درک کرده توانستنِ خط تقدیر.لحظه
 

گردد، چنین است که انسان تقدیر است رمان مطرح می یکه از آغاز تا انتها یافلسفی ینکته

قط و گیرند، همیشه غالب آید. برای این فکه پیشاروی او قرار می یهاییدر برابری ناعدالت

محیط و قدر کرده توانستنِ  یمحکم، استوار، باوری به خود، درک آگاهانه یفقط اراده

دیگر چنین است که نوع  یگیرند. اندیشهباشد که در برابر شخص قرار میمی ییپیوندها

های را در برابر شخص قرار انسان و نسل او پراکنده است، اما در جریان زندگی، حیات ارزش

آذر از اُستروشن یا خود شمشیر »واقعاً،  گردد.ها میها و زمانباعث پیوند نسلدهد که می

ساز کار اُستای سالحیگویا تاریخی است یادگاری از روزگار و کار و پ یمجسمه« اسپارتاکوس

 «.دوستی و مردانگی برای جوانان امروز و فردا ملتآذر اُستروشنی و مثال خوب وطن
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هوا و هوس »با عنوان « از اُستروشن یا خود شمشیر اسپارتاکوسآذر »بخش یکم داستان 

باشد که تصویر زندگی آرام شخصیت اساسی اثر آذر می ینامهفراگیر بخشی از زندگی« تقدیر

ها ییرا در زادگاهش اُستروشن، به مدد کشور دَوَن آمدن او، اسارت نخستینش به دست چینا

ها تشکیل چین و هون و اسیری دوم باره به دست هون های سرحدو پیامدهای آن را تا واقعه
 دهد.می

 

ت پیدا یها، محبوبعنوان داشته، سرگذشت آذر را در بین هون« گالدیوتور»بخش دوم رمان 

کردنش در میان آن قوم، به عمل آوردن ابتکاری به مثل راهنمای کاروانیان، که با آغاز به 

گردد، اسارتش آشام هون میم بدوی خونخوار و خونجهان نو و نسبتاً مدنی وارد گردیدن قو

او همچون  یبه دست رومیان و فروخته شدن به مکتب گالدیوتوری اَکسیان، هنرنمای

پیدا کردن او، آغاز شورش گالدیوتوران را با سروری  ییوتور، با اسپارتاکوس آشنایگالد

 باشد.اسپارتاکوس فراگیر می

 

جویی های اوج حرکت گالدیوتوران، چارهیده شده، واقعهنام« شریان زندگی»بخش سوم اثر 

اسپارتاکوس و آذر، مرگ اسپارتاکوس و شکست شورش گالدیوتوران، اَوف گالدیوتوران 

ها، اسیر ت آذر با گائولیها به گائول سَفربَر شدن آنها و مقابلئت لژیونیشورشگر و در ه

مشغول گردیدن و سزاوار احترام  یرهای آبادانافتادن او باز رها گردیدنش، آمدن به رُم و به کا

ساز از اُستای سالح، رومیان قرار گرفتن و به شهروندی جمهوری رُم پذیرفته شدن آذر

 گیرد.اُستروشن را در بر می

 

های آموختنی و قابل توجه خیلی زیاد اند، به مثل احساس های رمان، مسئلهدر خالل واقعه

آذر، شاه کشور دَوَن،  یمایگری کردن )در سستادهیاجنبیان ادوستی و در برابر هجوم وطن

آذر و ویرکن و حد  ینثارهای رمان )جانو دیگران(، تحلیل مقایسوی شخصیت« موگوا»

سیمچن، »، دوستی آذر با «ورتوچ»تاجر و خیانت جینش « نوفَرن»دوستی آنها، مکر 

، از یک «سولوریکس»، «سوبوری»ک، امپراتوران چین و مقربان آنها، اسپارتاکوس، مبانا، اس

گر ی، از جانب د«گی جولیوس سزار»زادگان رُم، به مانند کاتیلینا، زادگان و اصیلطرف، اشراف

های هر سه بخش را، که به نوعی به آذر رابطه داشتند(، دست مدد دراز و سایر شخصیت

 یباشد، مسئلهکان، میهای عنعنوی ما، تاجیبهترین سنت یکردن به همسایگان، که از جمله

 دوستی و قدرشناسی، قیمت آزادی، سر زنده ماندن از محنت و رنج غالمی و غیره و هکذا.
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آذر و  ینامهامید بر ناامیدی در مثال زندگی یزنده ماندن یا غلبه یبه خصوص، فلسفه

ستحکمش م یاطرافیان هم قسمت او جالب توجه است. آذر را، پیش از همه، هنر او و اراده

گرداند؛ ثانی نظر و قابلیت درک کرده توانستن محیط و اطرافیان. به این ناپذیر میشکست

چه به وی امکان داد که زنده ماند، در »مسئله خود آذر هم اندیشیده است. او به سؤال 

او »دهد: چنین پاسخ می« تر شکست خوردند و نابود شدند؟که آدمان از او دیده بقوت یصورت
تفاوتی بیگانه بود. ارت در ملک بیگانه در حیرت ماندن نجات داد، زیرا که برای او بیرا مه

اندازه داشتن به آن از دیگران فرق مییساز را تشنگی به حیات، شوق و ذوق باُستای کمان

بالی، کسلی روحی است و بخشید. فارغکناند، به وی همچون شراب صدساله دَوَنی قوت می

 «.کندرا، که اهرمزدا، آفریدگار عالم، داده است، کم می مهلت عمر زمینی

 

کننده نیستند، اند که خستهها طوری آورده شدهطرز بیان نویسندگان ساده و روان بوده، واقعه
دهد. در جای جای اثر به کاربست خواننده را زینه به زینه برای دوام مطالعه اثر تکان می

های از نظر تشبیه یشویم، به مثل استفادهز دچار میهای گوناگون بدیعی نیهنری واسطه

از دور مجرای »ذیل:  یهای اثر موافق. مثالً، در نمونهشخصیت یوجه شبیه جدید و به روحیه

اندازی ی بزرگ و پهناور نمودار شد. در پهنای آن جالی سبز آسمان عکس«کسرت دریای»

ساز نزدیک است، به خود گرفته یک کمان کرد و دریا رنگ پوالد اصیل را، که به دل هرمی

های زمین»توجه کنیم: « آب یآئینه» یشاعرانه یعباره یا خود، به کاربست زیبای «.بود

 «.درخشیدندآب در زیر آفتاب می یرسیدند و با آئینهشالی به شکل مربع تا به افق می

 

آذر از اُستروشن یا »گرین قلم او لیانید چیعطا همدم و دوست هم یهمین طور، داستان نو

 یداستان تاریخی پربار بوده، در نثر بدیعی تاجیکی صفحه« خود شمشیر اسپارتاکوس

ف، کاربست مواد از یهای ادبی و هنری، زحمت تألباشد که گذشته از جنبهجدیدی می

اجیک یک نفر ت یتاریخ گلچین شده، زنده گرداندن نام و کار و پیکار قهرمانانه یفراموشخانه

به حکم تقدیر به غربت افتاده، اما زندگی باشرفانه به سر برده، که سراپا سازنده و آموزنده می

 یشخصیت اساسی اثر، اهمیت تربیه یمایدن سیسرشار از مهر و محبت آفر یباشد، با روحیه

 تاریخی ملت امتیاز دارد. یوی و به این واسطه گذاشتن سهم مهمی در زنده گرداندن حافظه

 

 دکتر مِسحاب الدین نَرزِقول 
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  آ
 باشد« آلود الی»در سغدی به همین معنای « الیخه»آلود. شاید از  : آب ِ الیآب الیقه

 : شهرستانی در شمال تاجیکستانبُردان مستچاه آب

 «تصویر»( به معنای образی روسی ) واژه : وامآبرَز

 ی ایتالیا ( رشته کوهی در راستای درازای جزیرهApennine) آپینین

 ( گروهان نظامی نزدیک پنجاه نفرотряд: : )روسیدیاآتر

 است. volcanoی دیگری از  که گونه« وُلقان»: در متن فشان آتش

 ونان که مرکز آن شهر آتن است.ی(: بخشی از سرزمین Attica) آتیکا

 خوردنی بدهد: تا مادر به آنها خوردنی بدهدشان  : مادر. تا آچهآچّه

 پوش. آن که همیشه پوشاک تمیز و زیبا دارد : خوشپوش آزاده

 : چین و شکن روی و صورتآژَنگ

 : به آسانیآسانَکَک

 : در آسایشآسایشته

 : آفتاب سوزانآفتاب تیغه

 .فرو رفتن )غروب( آفتاب / : جای نشستنشین آفتاب

بزرگ داشتن و درود »های اوستا است. این واژه به معنای  کی از کتابی( نام Afrinagan) آفرینگان

 است.« فرستادن

 : هذیانآالیی

 نوشته شده است.« آلپی»( در متن به اشتباه Albanهای آلبان ) : کوهآلپی

ی چشم نگریستن از روی  آلوس: به گوشه : کژبین. آن که چشمش به کنار مایل باشد. چشمآلوس

 .ماغول. چشم غره. چشم زهرهخشم. چشماغیل. چش

 : برآمد. نتیجه.آمد

 : رای دادنآواز دادن
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 ا

 ( شورش کشاورزان چینیChimeiدر چینی:  Red Eyebrows)در انگلیسی:  ابرو سُرخان

 : افگار. آزرده. خراب و ابگار: خراب و ویراناَبگار

 کنند : غذایی تاجیکی از آرد که برای صبحانه درست میاتاله

 نگه داشتن حد: اِحتراس

 اند. داوطلبان : آنان که اختیاری به جنگ آمدهاختیاریان

 : آشغالداناخالط پرتا

 : آشغالاَخالط

، در «اَورَس»، در نوده: «هورَس»، در چالوس «اُرس»های دیگر آن: در خراسان  : سرو کوهی. ناماَرچَه

 )دهخدا(«. وَرس»، در آمل «اَردوج»، در هرزویل «اَربَس»منجیل 

 ا برانکاردی: ننو، غُنچَکاَر

 Cherpadh« )چِرپَذ سرخ»( نام ترکی نژادی از اسب که در زبان سغدی Arghumaq: )اَرغومق

 China in World History, S. A. M. Adshead, McMillanشد. )خاستگاه:  چهارپای سرخ( گفته می

Press, 2000) 

 افتهی: آمیزش اَرلَش

 بازی کردن عنی همیشه وعدهینکردن  : )اصطالح( به وعده وفااز قاق نو

 : نشان. اثر.اِز

 : اسباب و اثاث. اسکنه: وسایل بزرگ خانه. اسباب: وسایل کوچکتراسباب و اُسکُنه

( ی: نام قدیمی شهر اِسفَره در تاجیکستان امروزی. سیف اِسفَرنگی )موالنا سیفالدین اَعرَج اسفرنگاِسپَرو

 اهل همین شهر بود.ق.(  ۶٧٢ی هفتم )درگذشته  شاعر سده

 ها، تولیدها : فرآوردهاستحصاالت

 : رسواییاِسناد

 گویند. : نام گیاهی که بدان خواراشتر )خوراک شتر( هم میاشترخوار

 : پایبند، ریسمانی که با آن زانوی شتر را بندند تا فرار نکند. اشکل بسته: زنجیر بستها اَشکَلیاِشکِل 

 در نزدیکی استروشن : گذرگاهی کوهستانیی شهرستان اغبه

 : ظاهر. از اَفتِ کار: در ظاهر کاراَفت

است و هر دو با خَشثَره « اخشید»صورت دیگری از « افشین»: حاکم والیتی در سغد )ن.( افشین

(xšθra ا یkhshthra در پارسی کهن و با )«معنا اند. ریشه و هم در پارسی نو هم« شهریار 

 = اکّ + ـاس: آوای سگ. اکّاس

ی مدرسه گالدیاتوری،  اما در واقع نام صاحب اسپارتاکوس و دارنده Aksian: در خط انگلیسی ناکسیا

 ( بود.Lentulus Batiatusلنتولوس باتیاتوس )
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 ای است شبیه زاغ : پرندهاکّه

 زند. ی: اگر از راه درست دور شوی، مطمئن باش که خدا ترا ماگر از راه برآیی خدازد گفتن گیر

 پید. رنگ پریده. متاع اال: کاالی رنگ و رو رفته: سیاه و ساَال

 : مایل به سیاه و سپیداالچه

 : دیگراَلّکَی

 ی آتش : زبانه و شعلهاَلَنگه

 : آتشاَلو

 : تاباَلوانج

 : آتش بلند و شعله ورالو و گُرّاس

( Tianxiaا ی Tianchao، در چینی: Celestial Empire)در انگلیسی:  امپراتوری زیر سماء

 های امپراتوری چین باستان توری آسمانی. از نامامپرا

 : آنتیک. عتیقهانتیقه

 ا دریافت مالیاتی: مالیات. اندازسِتانی: ستاندن اَنداز

 : )در هم مانده( درگیر، سرگرم. به هم بستهاَندرمان

 ها : ساختهانشائات

ا ی)عطار نیشاپوری( « تهز سر تا پای او انگِشت گش -که دید آن ماهرُخ را زشت گشته »: زغال. انگِشت

 ای( )اوحدی مراغه« در زنند آتش و کنند انگِشت -بر درختی که پرگره شد و زشت »

( Paisa(: اَنّه در واقع واحد قدیمی پول هند است. هر روپیه برابر چهار پَیسه )Anna)در انگلیسی:  اَنّه

رود. گویا  به کار می« پول»معنای کلی و هر پَیسه برابر چهار اَنّه است. پَیسه امروز در افغانستان به 
 ترین واحد پول است. کوچک« اَنُه»اینجا منظور نویسندگان از 

 «از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم؟»رود.  : برای بیان تعجب به کار میاَنَه گپ و مَنَه گپ

 ن که. محض این کهی: نشان تاکید و ندا. ااَنَه

 «زیبا»معنای  : روشن. در اصل عربی است بهاَنیق

 های پس از پنجاه سالگی عنی دوران کمال. سالی: اوان کماالت

 «اتاق»ی دیگری از  : )ترکی مغولی( کازه. آشیانه. گونهاوتاو

 در گویش تاجیکی« عفو: »اَوف

ارتباط با خدایان به ویژه از  ی( نام طبقه و گروهی از کاهنان در روم باستان که ادعاAugur: )اوگور

 به پرندگان داشتند.راه نگاه 

 : ناتنیاوگیه

 : مادرزادیاوالدی

 ا آوای گرگ و شغالی= اول+ ـاس: زوزوه  اوالس

 : اولجا. )ترکی( اسیر و بندی و غنیمت.اولجه
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 : )ترکی( دیه. روستااَوول

 : ای! باشد!ای، مان! ای

زایش:  Iakinf Bichurinبه خط التین:  Иакинф Бичурин)به خط سیریلیک:  ایاکینف بیچورین

شناسی در این کشور. نام اصلی او  م.( از خاورشناسان روسی و بنیانگذار چین ١٨۵٣م. / مرگ:  ١٧٧٧

را برگزید. )ایاکینف شکل روسی نام « ایاکینف»( بود اما پس از راهب شدن نام Nikitaنیکیتا )
Hyacinth .)است 

یانه در دوران باستان. سن پیترزبورگ، ی مردمان آسیای م ی اطالعات درباره ایاکینف بیچورین. گردآیه

 م. ١٨۵١روسیه، 

Èàêèíô Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена, СПб, 1851 (Iakinf Bichurin. Collection of Information on 
Peoples in Central Asia in Ancient Times, St. Petersburg, 1851) 

 م. ١٨۴٢ایاکینف بیچورین، تاریخ آماری امپراتوری چین. سن پیترزبورگ، روسیه، 

Èàêèíô Бичурин. Статистическое описание Китайской империи, СПб, 1842 
(Iakinf Bichurin. Statistical Description of the Chinese Empire, St. Petersburg, 
1842) 

 ی: نازدانه. نورچشمایرکه

 : ظاهر و باطن. سر و روی. )اصطالح استروشنی(ایست و بیست

 : ایستادگیگری ایستاده

 ی امروزی( بر ساحل دریای اژه یا ترکیه Asia Minor( شهری در آسیای کهتر )Ephesus: )ایفسوس

 ای در اروپای شرقی ( منطقهIllyria) ایلیریا

ی ورود به جهان پس  ونانیان دروازهیباور ( در Elysiumدر انگلیسی  Элисей: )در سیریلیک ایلیسی

 از مرگ.

( است و در اصل گائول Oenomaus( نام او در انگلیسی اوئنومائوس )Эномай: تلفظ روسی )اینامای

(Gaul)( بود نه ژرمن )آلمانی 

 : )ترکی( زودرنج. نازدار. خودسر. بیش از اندازه حساساینجیق

 ونانیی بزرگ  (: دومین جزیرهEuboea) ایوبیا

 زنان کنان: نفس : صدای نفس زدن هنگام دویدن. ایهّسایهّس

 

 ب

 شود( : درشتانه و خشمناک )با دوغ و پوپیسه هم گفته میبا دوغ و درنگ

 : پدر کالن، پدر بزرگ؛ باباکالن: پدر پدرکالن، پدر پدربزرگبابا

یانه به صورت ( نام کهن شهری است که در پارسی مBaxtriš: در پارسی کهن باختریش )باختر

ربطی به این نام « غرب»به معنای « باختر»درآمده است. « بلخ»و در پارسی نو به صورت « بَخل»
 ندارد.
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 : تندبادباد ازغیرین

 : بار و بنهبار و بوت

 : کشف. دستاوردبازیافت

 : بودنگاه. زیستگاهباشگاه

 : تیر خانه. چوب دراز که برای پوشاندن بام خانه به کار رود.باالر

 : چکشبالغه

 : باورپذیربخش باوری

 : باورمند. مورد اعتمادباوریناک

 ا برمال کردن سِرّی: باختن. باخت دادن. دل بای دادن: دل باختن. سِرّ بای دادن: باختن بای دادن

 : ثروتمند. دارا.بای

داشت: چار فرانسوی ندارد(. چار اشکیل بتون  Béton: استوار و محکم. تناور. تندرست. )ربطی به بتون

 ستون بدنش سالم بود. تندرست بود.

 : غوزک پابچولک

 ی روشنی دارد. ای که آینده : بچهی شدنی بچه

از دو بخش  Mediterranean Sea)در انگلیسی: « دریای مدیترانه»ی نام  : ترجمهی زمین بحر میانه

Medi  ،میان :Terra )زمین 

آنچه در دست جا »عنی ی« بدست»داشت. مانند : محکم. خوب صفت. آنچه بتوان مدت زیادی بِداشت

 «.شود

 : بد نیّت.بَدجَگات

 : دولتمند. ثروتمندبدولت

 : کامیاب. بی برار: ناکامبَرار

 : هنرنمایی کردنبرآمد کردن

 : برداشتن و زدن. باال و پایین رفتن.بردار و زن

 : دروغینبَردروغ

 دیک شاه آمدند / دمان با درفش و کاله آمدند.: پرانرژی. دَمان. در شاهنامه: چو لشکر به نزبَردَم

 : گاو کالن و بزرگ. بَرز شکل دیگری از وَرز است.گاو بَرزه

 : خیلی زیادبَرزیاد

 : اندازه.بَرکَش

 : محتشم. بزرگبَرهوا

 ن: مانند اوی: مانند. اوبربرین

 ا کیسهیبرین: مانند خلته : مانند. خلتهبرین

 جنوب شرق ایتالیا بر دریای آدریاتیک ( بندری درBrindisi: )بریندیزی
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 تواند بگذرد : جایی که تنها بُز میبُزگرد

 : بَرز گاو. گاومیشبُقه

 : )بو + اس( صدای شتربُواس

 : شاید باشندبودگیستند

 خانه: میخانه. : شراب. مَی. بوزهبوزه

 : بقچه.جامه بوغ

 : خفه کردنبوغی کردن

 تین(: کرنای. شیپور جنگی. )احتماال البوکسین

 ای در جنوب شرقی رُم ( منطقهBoianoدر ایتالیایی امروز:  Bovianum: )در التین: بُوویان

: هم به خدا امید داشته باش و هم کارت را بکن. موالنا به امید خدا هم شو و بُته را هم محکم دار

 گوید: گفت پیغامبر به آواز بلند / با توکل زانوی اشتر ببند. یم

 ی شمشیر خوشش نیامد. : از تیغهشیر نفاریدی شم به او تیغه

 : اصطالح تاجیکی: همسر تو شوم. با تو ازدواج کنمبه تو برسم

 : سرلشکری مانند توبرین سرلشکر-به تو

 انی: به عنوان گریختگان. به عنوان فراربه حیث گریزگان

 : به عصب کسی رسیدنبه قِتِق کسی رسیدن

 افتنی: تماس به هم ماس آمدن

 اد آوردنیی: به آوردگی میاد یبه 

 سود : سودمند. هوده: سود. بیهوده: بیبهوده

 نتیجه : آنچه بر ندهد. بیبرآر بی

 ادبی. نظمی. بی : بیترتیبی بی

 پایان سر و آغاز. بی : بیسر و نوگ بی

 : آدمِ لَوَندسولوقه بی

 معنا، بیهوده : بیسولوقی بی

 : آدم بیکاربیکارخواجه

رود.  به کار می« غروب»عنی یتر آن  تاجیکستان هنوز این واژه به معنای قدیم : در افغانستان وبیگاه

 گوید: بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد. موالنا می

 : پاروی قایقبیلچه

 ی دست ساخته : گهوارهبیلینچَک
 

 پ 
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م از آن های قدی نویسی که مصریان و دیگر خلق : رَستنی تراپیکی ]=استوایی[. مصالح خطپاپیروس

 کردند )ن.( رستنی تیار می

 : دست و پا زدن پیش از مرگپاچک زدن

 : پا زده. با پا کوبیده شدهپاخْسِه

 : اندوده به پاخسه. کاهگلیگین پاخسه

 ی خر و گاو : گلهپاده

 خواری خوری: رشوه : رشوه. پارهپاره

 : پاسبان گذاشتپاسبان گذاشتنی شد

 : پای افزار. کفشپای افزال

 : جایی که آب پایین رفته باشد. پایان = پایینپایاناب

 های آن نرم و دراز باشد. ای که پشم : پرز. پتو: پرزدار. قالین سیرپَت: قالیپَت

 : پچ+ـراس= صدای پچ پچپِچِراس

 : له کردنپَچَق کردن

 : طعنه زدن. سخن نیشدار گفتنپَچینگ زدن

 : پنبهپَخته

 (Asbestosدر انگلیسی: ی کوهی ) پَخته: پنبه : پنبه. گَجپَخته

 ا عصبی بودنی: پریدن لب و پلک از خشمگین پِرّاس

زنان. خاقانی شروانی گوید: بهر آن نامه کبوترصفت آید ز فلک / نسر طائر که  : پروازکنان. بالپَرافشان

 ابمیپرافشان به خراسان 

 : استوار. مقاومپُربَرداشت

 : پرتابیدن، پرتاب کردنپرتافتن

ی امروزی(  ( شهری در آسیای کهتر )ترکیهПергамدر روسی:  Pergamomانگلیسی: : )در پرگامون

( آمده که شاید Турѓам)به سیریلیک: « تورغَم»(. در متن Aegean Seaبر ساحل دریای اژه )
 «شکست روم در شرق»اشتباه باشد. ن.ک. 

 : پروار. پروردهپروا

ا افسر یدگر. در امپراتوری روم به فرمانروای استان ا آمای( به معنای تیارگر Procurator: )پروکوراتور

 شد. امور مالی گفته می

 : کامل. پر. پُرّگی: پُری.پُرّه

که حاکمیت عالی دیوان در  یمنصب ها و حاکمان مطلق روم قدیم و بعداً صاحب : عنوان کنسولپریتور

 Praetorاختیارش بود )ن.(. در انگلیسی 

های  اسبانان شخصی سرلشکر: بعدتر لشکر امپراتوری را نامیدند: قشون: در روم قدیم، پها پریتوریان

 Praetorianی بیدادگر )ن.( در انگلیسی  کرایه
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 : پَژمان به معنای دلتنگ. )صفت فاعلی از پژمردن(پَزمان

 : خوار و پست کردنپست زدن

 : پست. کوتاه. مخالف بلندپَستَک

( بود. پستوما شکل مادینه Cornelia Postumaپستوما ): نام دختر سوال از والریا کورنلیا پُستوما

است زیرا پس از مرگ سوال زاده شد. این صفت بعدها در « پسین»( به معنای postumusپستومس )

 «.پس از گور»درآمد به معنای  posthumousانگلیسی به اشتباه به صورت 

 آمیز( کوتاه قد. کوتوله. : )توهینپَکَنَه

 ه. تُنُکه: پاره. تکپالستینه

 ی درخشان در نظر است )ن.( اینجا ستاره -: سکیپیتر پلوتاناپلوتو

 ک طبقه از بردگان باالتر بودند.یدار رومی که  ( شهروندان آزاد و زمینPlebeian: )پلیبی

های آن امروز در نزدیکی شهر ناپل )در  ( نام شهری در روم باستان که ویرانهPompeii) پُمپیی

 ( بر جا است.Napoliدر ایتالیایی:  Naplesانگلیسی: 

 : پنهان کردن. پوشاندن. پناه دادن. محافظت کردنپَنه کردن

 سر. پوپَکینه: مانند پوپک. به ی شانه : پرندهپوپَک

 : پوست میوهپوچاق

 لخت. پوست پاره. : پوستالخت پوست

 : نقابدار.پوشدار

 : جای دندانه. اثر دندانپیِ دندانه

 : )ترکی( جورابپیپاق

 : منتظر فرصت شدنپَیت جُستن

 : احساسپَیخَس

 ( رشته کوهی در جنوب فرانسه و مرز میان فرانسه و اسپانیاPyrenees: )پیرنه

 خچال در اصطالح جغرافیایی.یشوند.  خ قدیمی که هرگز آب نمییی  : تودهپیریخ

 در فارسی« ریشخند»ی  )از زبان سغدی( هم معنا و ریشه پیسخند

 

 ت

 ته، به مرور: پیوستا رفت

 : تابیدن، دگرگونیتابش

 ی تارَک به معنای فرق سر. باالی سر. : کوتاه شدهتار

 : تاق. تک. تنها. کم. تاقه شدن: کم شدنتاقه
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« همیان»( واحد وزن قدیمی. در متن اصلی تالنت آمده و توضیح نویسنده talent: )در انگلیسی: تاالن

 ٣٠کیلوگرم و تاالن بابلی  ٢٧کیلوگرم، تاالن مصری  ٣٢ی کیلوگرم، تاالن روم ٢۶ونانی یاست. تاالن 

 کیلوگرم بود.

شود. بسیار تانگی: بسیار  ( گفته میTonne« )تانه»در گویش تاجیکی « تُن»کان وزن ی: تانَگی

 سنگین.

 ی بار : لنگهتایه

 گیرند ا بَمبو( مییی سپید رنگ که از نای هندی )بَنبو  : شیرهتباشیر

 ستودن: ثنا گفتن. تثنا

ونان و برابر جنوب غربی بلغارستان امروز. تراکیه در ی( در شمال Thrace: اهل تراکیه )ای تراکیه

( و Фракияگویش تاجیکی از راه روسی به وام گرفته شده و از این رو در متن به صورت فراکیه )

 صفت نسبی آن فراکیاگی و فراکیاوی آمده است.

 : سیلی محکمتَرسَکی

 ی ترق.: صداتَرَقّاس

 ی برف ی بزرگ فشرده : تودهتَرمه

: صدای زهِ کمان در وقت تیراندازی. نظامی گنجوی: ترنگ کمان رفته از مغز کوه / فشافش کنان ترنگ

 ر بر هر گروهیت

ا منادی. مقامی در جمهوری روم که در شورای ی( به معنای جارزن و ندادهنده Tribune: )تریبیون

 کرد. ( شرکت میplebeian councilمردم عادی )

 : پنجرهتَریزه

 صاحبقران در روم قدیم )ن.( ) triumphator (: تریومفاتور

 : ابتکار را به دست گرفتن. پیشدستی کردنتَشبّث به دست گرفتن

 : تعجبتَعاف

 : صدای تق.تُقّاس

 : سینیتقسیمچه

 : )ته و رو. زیر و رو( آشفته. پریشان خاطرتگ و رو

 ی جنگی ا ارابهی: گردونه تَالن

 اش بکفد )بشکافد( کف: زَهره تَرَک. آن که تلخه : زَهره. تَلخهتَلخَه

 : زیر و زبر. زیر و روتلقان

 : گندم برشته )شاید تَلخان بوده(تَلقان

 : دلهرهتَلواسه

 : تماشاگرتماشابین
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از از ترکی که وارد زبان ترکی شده و ب« نشان و داغ»ای ایرانی )احتماالً سغدی( به معنای  : واژهتَمغا

 وارد زبان پارسی شده است.

 (ی: فشار آوردن و پخش کردن با زور )اصطالح استروشنتَمّه کردن

 : دنج. آرامتِنج

: فعل تنجیدن معناهای زیادی دارد از جمله خشمگین شدن، رنجیدن، اندوهگین شدن. تنجیدن

است. تَجَنگ: « تَجَنگ»پریشان شدن. دلتنگ شدن. این فعل در بلوچی و نیز گویش تاجیکی به شکل 

 ا سردرگم و بی صبر بودن به خاطر از فشار روحی.یعصبانی 

 ی فلزی. ا برگهی: ورقه تُنُکه

 نظمی : شلوغی. سردرگمی. بیتوپَلنگ

شمارند و  ی خود می پرست آن را حامی قبیله ای که بعضی مردمان خرافات ا رستنیی: حیوان توتم

 کنند )ن.( پرستش می

کیلومتری جنوب  ٢٠هایش در  ( نام شهری در نزدیکی شهر رُم. امروزه ویرانهTusculum: )توسکول

 شهر رُم است. یشرق

پزند.  پیچند و می ا گوشت را در خمیر میینام خوراکی که سبزیجات  (Dumpling: )توشبیره

س اصطالحی در میان تاجیکان به معنای اشتباه حساب کردن. )توشبیره پ«: توشبیره را خام شمردن»

شود و در زمان گذاشتن آن در ظرف باید به این موضوع توجه داشت و تعداد  از پخته شدن بزرگ می
 ک ظرف نگذاشت(یزیادی را در 

 شد. ( قبای روپوش بلند رومی که دور بدن پیچیده میToga: )توگا

 : التماس کردنتوال کردن

 : )ترکی( مِه. میغتومن

 : بومیتَهجایی

 بنا: پیِ خانه. زیرکرسی ته

 : هالک شدن. تشویشتَهلُکه

 : آمادهتیار

 : پخش. پریشان. فرسوده. تیت کردن: بر هم زدن. پریشان کردنتیت

 : رنگین کمانتیروکمان

 : کالهتیلپَک

 : تیله دادن. دو دستی هول دادن.دهی تیله

ید های ژرمنیک که مرزهای امپراتوری روم را تهد ( گروهی از قومTeuton: )در انگلیسی: تیوتُن

 کردند. می

 

 

 ث
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 : سودمند )ثمره: میوه(ناک ثمره

 

 ج
گویند. جاغ  می« فَک زدن»: فَک. جاغ زدن: ورّاجی کردن. زیاد حرف بیهوده زدن. در تهران هم جاغ

 تفسیدن: زیاد حرف زدن. جاغش تفسیده رفت: بسیار پرحرفی کرد.

 اجتماعی«. جامعه»: صفت وی جامعه

 : جانورجانزاد

 ه. به خود کشیده: جذب کردجَبیده

وارد انگلیسی شده  yoghurtکه به صورت « وغورتی»ی دیگری از  : ماست. )ترکی. گونهجَرغات

 است.(

 : عیب.جُرم

« پول جیرینگی»: جرنگ + اس = صدای جرنگ. پول جرنگاسی: همان که در تهران جَرَنگاس

 گویند. می

دریا به زیر / نپاید کسی در چنین جای دیر  : ته دره. لب جر بلند است ویقَعر جَرپرتگاه. دره. : جَری

 )شادی؟( 

 : دره. قعر جری: ته درهجَری

 شد. شد: مانند جَزّه آب می برین آب می: دنبه. جَزّهجَزّه

 : چسباندن. رساندنجَفس نمودن

 : زیچ. خوش.جفس

 : داللجَلّاب

 : ژنده. پاره و پوره.جُلهُندی

 یدن.: جنب و جوش. از جمبیدن و جولجُمب و جول

 : جنگاور، جنگجو. جنگرگی: جنگاوری. جنگجوییجنگره

 : دوست صمیمیجوره

 : جوراب. پیتابه. پاتابه.جوالب

 : خارپشت. جوجه تیغیجیره

 : فراخواندنجیغ زدن

 : شلوار. ازار.جیلک

 : خاموش باش!جیم

 ا خواهرزادهی: برادرزاده جیَن

 

 چ
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 شت، دو تا روی سینه و دو تا در پشت.مانند دا ی فلزی آینه : زرهی که چهار صفحهچارآینه

 : سواری که با اسب در مسابقه شرکت کند.چاوانداز

 خوردند. : کم به چاه آب برمیخوردند چاه کم وامی

 : جاخالیچپ غلت

 : کف زدن. بر دست چپ کوفتن.چَپَک زدن

 : چوب پارههای خُرد و ریزهچَخس

و به دو پای عقب راست ایستد. امیرخسرو  : حالتی که اسپ هر دو پای پیش را برداشتهچراغ پایه

 پایه مجوی ه کنَد اسپ کآتشی دارد / چو مُرد آتشش، از وی چراغیدهلوی: چراغ پا

 : پاشیدن آبچَرَخسَه کردن

 ی دولت چینی هان ( نام فرستادهZhang Qian) چزان جیزان

 : به هم چسبیدن.چَسپاکَنَک

 : چسبندهچَسپَک

 : حسد بردنچشم ااَل کردن

 ی باز چغد : جُغد. فردوسی گوید: چُنین گفت داننده دهقان سُغد / که برناید از خایهغذچُ

 : چاالک. )شاید ترکی و شاید هم از چخان در سُغدی باشد(چَقّان

 : عمیقچُقور

 : دست زدن. مزاحم شدن. گیر دادنچَقّه شدن

 : قطره. دانه. چکهچَکره

 ر کند.: جایی در جنگل که کسی نتواند گذچَکَلَکزار

 : حیرت زدهپَلَخچَلَخ

 : تند تند مژه زنندهپَلَقچَلَق

 : چلیک. ظرف بزرگ آب. بشکهچَلَک

 : با انعطاف. نرمش پذیرچندیر

کیلومتر بود.  ٨٧۵مایل/ ۵۴۴ی چنعنه تا پکن  ( پایتخت امپراتوری چین. فاصلهChang'an: )چنعنه

 ( است.Xi'anآن ) نام امروزی آن شی

ش از پایان کاری سر و صدا راه یپیش از پاده چنگ برداشتن )چنگ کردن(: پ: گرد و خاک. چَنگ

 انداختن.

 ا زخم و سوختگی مانده باشدیاش پی )اثر( بیماری  : کسی که بر چهرهچوتُر

 : همان چول )ترکی( به معنای بیابان ریگزار و جایی که آدمی در او نباشد.چولستان

 اش : این گونهچون اینش

 .: صدای چوچووَس
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 : گردوچهارمغز

 : صدای چیر چیرچیرّاس

 ی زمین چمن : تکهچیم

 : اندازهچین

 چیده. با دقت.: چیدهچیندهچینده

 : واحد. معیارچینک

 

 ح 

 : دستشوییحاجتخانه

 : آوازخوانحافظ

در فرانسوی هم از دو بخش  Celluleا سلول است )یاخته یی کوچک. منظور  : )عربی( حُجرهحُجَیره

در پارسی « ـول/وله»که با پسوند  uleساز  و پسوند کوچک« خانه»به معنای  cell ساخته شده است
 )شود. گفته می cellهمریشه است. در انگلیسی «( زنگوله»)مانند 

 : داورانحکمان

 : آن که ارزان بخرد و گران بفروشدحَنّاتی

 : بال بال زنندهحیلپراس زننده

 

 خ

 دیوار و سقف خانه را بدان جاروب کنند )دهخدا( : چوبی که جاروبی بر سر آن بندند وخاده

 : خاریدن و مالیدنخار و مال

 : به خاطر ماندنیخاطرمان

 : خالی بودن. وقت آزادخالیگی

 : جنگ بیهوده و بیهدفجنگ-خام

 های ریگ : تودههای ریگ خامه

 : اقامتگاه. جای زندگیی استقامتی خانه

 : خدمتخذمت

 را بکشدای که خر آن  : ارابهخر ارّابه

 : الغرخراب

 اس = صدای خرخر. خِرّاسی: خرخرکننده. با صدای گرفته. : خِرّ+خِرّاس

 : صدای شترخُرّاک

 : نو. برّاقخِرام

 : ستیز. جنگ و خرخشهخَرخَشه
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 : خسارت دیدهخسارمند

 : از جنس خس و خاشاکخَسین

بارانی مانند بوده، در کتف ونانیان و رومیان قدیم که به یی  ی مردانه (: روجامهXlamida) خالمیدا

 نه کمرچه داشته است )ن.(یراست و سرس

 : انبان. کیسه. گونی. لنگهخَلته

 : خالصه.خُلّص

 : فرو رفتن. خَالندن: فرو کردن.خَلیدن

 : مانند خُم.برینخُم

 شود. ا سگکی است که برای شخم زدن بر گردن گاو بسته میی« وغی: »خموت

 رود. یبه کار م« روستا»بیشتر به معنای « ققشال»: کشاورزی. خواجگی قشالق

 سرور.«. خواجه»: صفت نسبی ین خواجه

 : پریشان خاطرخواطر

 (Yangtzeانگ تسه )ی: شکل روسی رود بزرگ چین خواَنخی

 : خوراکیخوراکواری

 : بابِ خوردن. مناسبِ خوردنباب خوردن

 : خداحافظیخیر و خوش

 شود. تبدیل می« ی»به « ا»میانه گاهی  : برخاستن. خیزیدن. در گویش آسیایخیستن

 ی درخت. خیمچه زنی: با ترکه زدن : ترکه. شاخهخیمچه

)در چینی « خین»ی  ی هان را برانداخت و امپراتوری تازه من سلسله-ا ونیمنگ -ونگ( Xin): خین

 را پی افکند. اما پس از مرگش دوباره امپراتوری هان از سر گرفته شد.«( نو»به معنای 
 

 د
 : نگه داشتناشتند

ای در شرق اروپا در شمال تراکیه در نزدیکی رود دانوب. میان  ( منطقهDaciaسی: ی: )در انگلداکیه

 (. حدود بلغارستان امروزیTisza( و تیسا )Dniesterرودهای دنیستر )

 به معنای درخت. مانند سپیدار = درخت سپید. دال و درخت: دار و درخت« دار»: همان دال

 زیرک و هوشمند( ییشوا، رهبر )در اصل عربی به معنا: پداهی

 : الزم. ضروردر کار

 وآمدکننده )درآمدن و برآمدن( : رفتدرآبرآکننده

 : پینه. دربه کردن: پینه دوختن کردن. وصله کردندَربه

 زند. ا سیخ مییخلد  : درد خَلنده. دردی که میدرد خَله

 : دستهدرزه
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 : خبر داشتندَرَک داشتن

 الزم :درکاری

 های کلت/سلت. ( نام گروهی از قومDruid: )درویید

 (: دریایی در شرق ایتالیا که به دریای مدیترانه پیوسته است.Adriatic) دریای آدریاتیک

 گیرد. ( در شمال ایتالیا که از آلپ سرچشمه میPo: رود پو )دریای پو

 ( در شهر رُم.Tiber: رود تیبر )در انگلیسی: دریای تیبر

 : کنایه از شکست خوردنر بینی رفتندست د

 ی کنار تخت : دستهدست قَپیَک

 ی غذا، میز غذا : در اصل دستار + خوان = سفرهدسترخان

 : گم شو )دشنام(. چهار طرفت قبله: آزادی! به هر طرف خواستی برو.دفع شو

بود: سنش به  : به هم برخوردن. به هم زدن دو چیز. سر زدن. سنش به پنجاه دکه خوردهدَکّه خوردن

 ده بود.یپنجاه رس

 : دل زننده.دل بزن

 کرد. : در حالی که دلش غیژ میدل غیجککنان

 میلی : بیدلِ ناخواهم

 سرد شد : از دنیا دلدلش از دنیا خنک شد

 ، نادلکش«دلکش»: مخالف دلناکش

 : دلیل محکم و ثابتدلیل شئی

 : فرار کردن. مقاومت نکردن.دُم خاده کردن

کنند. در اینجا استعاره از  یا دیگر پرندگان مهاجر که در هوا به صورت هفت پرواز مینا : تُردُم غازه

 همراهان ساحر که به دنبال او بودند.

 : برآمده. برجستگیدُنگ

 ا غیژیدن. کنایه از توجه فراوان نیز هست.ی: دویدن و غیجیدن دو و غیج

 : دوطبقهدوآشیانه

 : دو پارهدوبولَک

 دید. بیدودلگی: بیتردید: دودلی. تردودلگی

 : دوست داشتنیرو دوست

 : با روی دوست داشتنیرویَک دوست

 : داد زدندوغ زدن

 : منظور دوست صمیمی و نزدیک )در میان زنان(دوگانه

 : زالزالکدوالنه
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( آمده است Dāyuān)در خط التین: « دایوآن»های چینی نام دولت فَرغانه به صورت  : در تاریخدَوَن

ی نوشتارهای روسی  هایی که بر پایه به ویژه در زبان روسی و در دیگر متن -های دیگر  هکه در نوشت

( درآمده است. Davanدر انگلیسی:  Даван)در خط سیریلیک: « دَوَن»این نام به شکل  -اند  بوده
ان دانسته نیست که این نام چینی در اصل ایرانی به چه صورتی بوده است. دولت دَوَن در دست ایرانی

 سکایی بود.

 : گریزپای. فراریدَیدو

که  deciبرگرفته از  decanشدند )ن.( در انگلیسی:  : التینی سردار ده نفر که انتخاب کرده میدیکن

 پارسی همریشه است.« ده»با 

 : کامل. تاریکی دیم: تاریکی کامل که دیدن کسی ممکن نباشددیم

 زار عنی اهل خربزهی« یقاوونچ»است. « خربزه»ی به ترکی ازبکی به معنا« قاوون»: ده. روستا. دیه

 

 ذ
 ذات. اصیل. نژاده : خوشذاتی

 

 ر
 : شکاف.راغ

( جادهای که شهر رُم را به بریندزی Appian Wayدر انگلیسی: و  Via Appia)در التین  راه آپیا

(Brindsi( وصل میکرد و به دست امپراتور آپیوس کلودیوس کایکوس )Appius Claudius 

Caecus.ساخته شده بود ) 

های مهم امپراتوری روم که شهر رُم را به شهر  ( از جادهVia Flaminia: )در التین: راه فالمین

 کرد. ( در شمال شرقی وصل میAriminum« )آریمینوم»

 «.جنگد آن که با تور می»ا ی« مرد توردار»( به معنای Retiarius: )در انگلیسی رتیاری

 : جواب ردردّیه

 یقاٌ: دقرَسا

 : جریان. در رفتِ مشق: در طی تمرینرفت

 آسا: به تمامی صاف : صاف کردن. فعل از رف. رفیده: صاف شده. رفیدهرَفیدن

 ی کهنه شده بود : رنگش مانند پنبهبرین کنده بود-ی کهنه رنگش پَخته

 : رنگ شدهرنگه

 : روزهای تیرهروزهای چلچیق

 : پنهانروست

 : پنهانیروستی

 : فهرستخط روی
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 : ظاهری.ویَکیر

 : از رو.رویناک

 : در راه )رَه + ـا + رَه. مانند گرماگرم(رَهارَه

 (Acne: جوش صورت )در انگلیسی ریخینَک

 

 ز
دار که برای کندن زمین و نیز در جنگ به کار  : تبر سرتیز باریک. ابزار آهنی سرکج و دستهزاغنول

 )کالغ(.عنی نوک زاغ ی است« نوک»ی دیگری از  گونه« نول»رود. 

 ای از درخت بید که زرگون )طالرنگ( است : گونهدیزَرب

گویند.  Baccata Taxus: نام درختی که به پارسی سُرخدار )درخت سرخ( گویند و به التین زَرنَب

 در نام التین گرفته شده باشد. Taxusشاید تیس از 

 : آراسته به زر. طالکارزَرهَلین

 : دَلَمه. بسته.زَغامه

 های روغنی از دانه : برزک.زغیر

: زَنبَر، زَنبه، ظرفی چوبین به شکل مکعب مستطیل که سطح باالیی آن باز است و در آن خاک، زَمبَر

 خشت و مانند آن ریزند و از جایی به جایی برند.

 : زوردار. استوار و محکم. زورتر: استوارتر و محکمترزور

 بستند یان می: غل و زنجیری که به دست و پا و گردن زندانزَوالنه

 شود. ( نامیده میVenusی ناهید که در التین ونوس ) : نام عربی سیارهزُهره

 : انبوه. فراوان. خوش، چابک، خوش وضع، خوش طبعزیچ

 : انبوهی.زیچی

 

 ژ
 ( نام گیاهیginseng: تلفظ روسی )ژینشِن

 

 س
 ای کمی بزرگتر از گنجشک و خاکستری رنگ : پرندهساچ

 گویند( می fuscinaی شکار ماهی. )در التین و انگلیسی به این سه شاخه : سه شاخه براساسکَن

شود. شاید این جمع  گفته می« جات سبزی»که در پارسی ایران )به اشتباه( « سبزی»: جمع وات سبزه

 عربی )به همان معنا و جمع خضر = سبزی( تاثیر گرفته است« خضروات»تاجیکی از 

بلخی گوید: عاشقان را شد مُدرّس  یوز در مدرسه بخوانند. موالنا: درس، میزان درسی که هر رسَبَق

 دفتر و درس و سَبَقْشان روی اوست -حُسن دوست 
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رود به معنای  : )عربی( راه. سَبیل مانده: در راه مانده. وامانده. به عنوان دشنام به کار میسَبیل

 «لعنتی!»

 : سفارشسپارش

 سپیدسپید: بسیار -: بسیار سیاه. سپسیاهسَپ

 (Silhouetteرود. شَبَح ) : بیشتر در گویش سمرقند و بخارا به کار میسُراب

 ا ببُرم؟(یای برای نکوهش )سرت را مانند سیب کوچک بکَنم  : جملهبرین کنم-سرت را سیبچه

 : سردرگمسَرسان

 : از سر گرفته شدن. آغاز شدنسَرشَوی

 : بی میل. بیانگیزهسَرَم و دِلَم

 : خارپشت بزرگسغر

 : گویچه. بُلبرینگسَقّاچه

 : ساکن بودن. سکوتسکونت

سلفی؟ آواز چه  گوید: هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قلفی / بیرنج چه می : سُرفه. موالنا میسُلفه

 لرزانی؟

 : متعادل. نه سرد و نه گرمسَلقین

 : سردی. سرماسلقینی

 : با آرنج کسی را تکان دادنسِلکاندن

 سلمّنا به اهورامزدا: به خواست اهورامزدا«(. ما تسلیم شدیم»اصل به معنای : )عربی و در سَلّمنا

 : هموارسلیق

 ( در جنوب و جنوب مرکز ایتالیاSamniumی سَمنیوم ) ( اهل منطقهSamnite: سمنیت )سَمنیتی

 : همیان. کیسهسَناچ

 : سنگ خردکُنیکُنی سنگ مَیده

 شکن فرسا، سنگ : سنگچیل سنگ

 چه بسوزانند: سوخت، آنسوختار

 فروشی کلخت: عمدهیفروشی. در برابر سودای  : خردهسودای چَکَنه

( در Jason and Golden Fleece« )جیسون و پوست زرین»: سرخ طالرنگ. اشاره به داستان سور

 ونانی است.یهای  افسانه

که از خاندان است « رُستَهم سورِن پَهلَو»: در متن سورین. منظور ایران اسپهبد زمان اشکانیان سورن

 ( خوانده شده است.Surenaهای رومیان به نام سورنا ) بود و در نوشته« سورن» یاشکان

 : آنچه برای سوختن به کار رود. سوخت.سوزشواری

 : نوعی گل که سه برگ دارد.سه برگه

 زده : پُر تشویش. هیجانسیر تَردُد
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 ا پهن دارد.یی سیر  ا لبهی: پهن. کاردی که بر سیربَر

 : رگ اصلیریانسیرش

 خواه. سختگیر : افزونسیرطلب

 «.آبی سیر»مانند رنگ « پُر»به معنای « سیر»: غذای سیر )غلیظ و قوی(. سیرغذا

 : پر نقش و نگارسیرنقش و نگار

 : بادِ فارَم )باد خوشایند و دلنواز(سیرونی

 : برده. سَیسخانه: جای نگهداری بردگان و غالمانسَیس

ی رومی. در زمان جمهوری روم سیسترسی نقره بود اما در زمان  که( سSesterce: )سیسترسی

 ی برنجی بود. امپراتوری سکه

 : جانوری مانند شترمرغسیالوسین

 : صاف. هموارسیلیق

 در روم قدیم، فرمانده صدهی لشکر، سردار گروه کشّافان )ن.( در انگلیسی: ) ( Centurion: سینتور

 : با دقت نظر کردنکارانه سینچه

 

 ش
 ا غالف شمشیری: نیام شاف

 : ایشان. به ویژه برای احترام. اما اینجا برای ریشخند کردن استشان

 : شاهوار. شاهانه. منظور کاالهای ابریشمین است.واری شاهی

 کند. : شاینده. شایسته. کارشایم: کاری. کارشایم است: کاری است. کار میشایَم

 ا از عرقین : تر شدن. خیس شدن زیر باراشِلته شدنشِپ

 های استخوانی دستش های شخشول: پنجه : الغر و استخوانی. کفشَخشول

ای بشنید در شب معتمَد / برگرفت آتش زنه کآتش  : شَرپه. صدای پا. موالنای بلخی گوید: شرفهشَرفه

 زند

 : صدای شرق شرقشَرقّاس

خاطر نمناکی کُند شده  هوا به یی: سرعت. چاالکی. نمی شَستِ هوا را پست کرده بود: جابجاشَست

 بود.

 : نوعی گرز آهنین که دارای شش پهلو باشدششپر

 ی درخت : شاخهشَغ

 : پهلو. نزد. کنارشَفَت

 : سقف اتاقشِفت

 : )شق + راس(. صدای شَق و شَق. صدای تَق و توق. صدای شَخَر شُخورشَقرّاس

 .کند های برای زدن دف دارای حلقه که صدای شق شق می : زخمشَقیلداق
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 ای از درخت سیب که شیرین است : گونهشکرسیب

 : شکم برآمده. شکم پُرشکمِ دَم

 : مسخره باز. دلقکشَالیم باز

 : بسیار خستهشَلپَر

 : چسبنده. الی آلودشِلتیق

 فراست. شلقینی کردن: چانه زدن بیهوده و خسیسی کردن زند. بی : کسی که بیهوده گپ میشِلقین

 م.ی: باد، نسشمال

 : باد تندرفتاررشمالِ سرس

 : باد گرمسیل شمال گرم

 : بادآسا. مانند باد.برینشمال

 : بادی که از غرب بوزدشمال سیرون

 : سرماخوردگیشمالخوری

 نشستن. شن و خیز: نشست و برخاست«. شستن»: نام مصدر و فرمان )امر( از فعل شن

« بشین»گوییم:  رانی هم میش تهی: نشاندن. فعل تراگذاری )متعدی( از شستن/نشستن. در گوشناندن

در انگلیسی به  netherبرای تاکید است و با « نشستن»در « نـ»که از شِستن/نشستن است. )پیشوند 

 همریشه است(« زیر»معنای 

 : زیبا و قشنگشِنَم

 : صدای دریا و رودشُوّاس

 کدر بلژی یا ( نام قوم و منطقهshevtonدر خط انگلیسی  шевтон)در سیریلیک:  شِوتُن

 : کمی شور. آنچه شور به نظر بیایدشورتاب

 خ زده و مانند شیشه شده بود.ی: شیشه. شوشه بسته بود: آبی که در ناودان شوشه

 خیهای  : تکهخیهای  شوشه

 : سروصداشَوقون

 : فرمانرواییشهامت

و  به معنای نم« زه»: شیب. نشیب. زه: جای جوشیدن و برآمدن آب از زمین. در گویش تاجیکی شیبَر

 نمناکی است.

 مکد : شیرخواره. آن که شیر میشیرمکشان

 : سریش مالیدن، چسب زدنشیریش کردن

 : صدای رودی که آب در آن تند بگذرد. سای: رود تندگذرشیلدیراس

 ی جانکاه : نالهشینغَس

 

 ص
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« وزباشیی»است(. در ترکی این عنوان « سر»در ترکی به معنای « باش)»: فرمانده صد نفر. صدباشی

(. ارتش هخامنشیان نخستین ارتشی بود که دستگاه Centurionاست و در التین هم سنتوریون )

)صدبد « سَته پتیش»شمارش دهدهی را برای سازماندهی نیروها به کار برد. در پارسی کهن این عنوان 

: یسی نیکوالس سکوندا، برگردان به پار نوشته« ارتش هخامنشیان»= فرمانده صد نفر( بود. )ن.ک. 

 خ.( ١٣٩١وسف امیری، نشر گل آفتاب، مشهد، ی

 : صنعتصناعت

 : صورتگر. نقاشصورتکش

 

 ط
 : طلبگر. طالب. خواهان.طلبگار

 زننده : مانند آتش درگرفته و شعلهطورِ الوی درگیران

 : درازتر شدن، دورتر شدنطول کشیدن

 

 ع
 : صفت نسبی عامه. همگانیعاموی

 و آزار ی: دشوارعذاب و قَین

 : سروصدای جانوران )عر + اس، بو + اس(س و بُواسعرّا

 کش : عربدهکار عربده

 : قرن. سده. چهارعصره: چهار قرنهعصر

ی گوسفند که با دل و جگر و گوشت پر کرده و بریان کنند. شبیه  : )عربی( جگرآگند. رودهعصیب

 ا کالباسیسوسیس 

 سوا. جداگانه«: علی حده»ا در عربی ی: عالحده

 خویشاوندی. داشتن پیوند. :مندی عالقه

 : اضافه.عالوگی

 : عموعَمَک

 : فرهنگ. رفتار. عادت.عنعنه

 

 غ
 : کش آمدن.غاز دادن

 کباره و زود گرفتنی: غِپّی گرفتن

 : غج+ـراس = صدای غج، غژغژغِجِرّاس

 : جمع غدهغَدود
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 : ناهموارغُرمدار

گریه از گلو برآید. مُنجیک ترمذی ای که هنگام  = غَرَنگ+ اس: صدای غَرَنگ. غرنگ ناله غَرَنگاس

گوید: به خروش اندرش گرفته غریو / به گلو اندرش بمانده غرنگ. اما در اینجا به معنای غریو و بانگ 

 بلند است. غرنگ با غَریو و غُرغُر همریشه است.

 : غلغله. سروصداغَالغوله

 شود.¬: بانگ بلند. گُلدُراس هم گفته میغُلدُراس

 چیدن و گردآوری محصول: غُن و چین حاصل

 ا غُندیدن: گرد کردن. گردآوری کردن. جمع کردنی: در اصطالح خراسان: جمع. غُن داشتن غُن

 ا غَنَویدنی: چُرت. خواب. از مصدر غنودن غَنَب

 : گنجیدن، جا شدنغُنجیدن

 : غریو. صدای بلند بادغوّاس

 فت و غلیظ: ستبر. ضخیم. فربه. گُنده. کُلفت. )برای مایع و آش( سغَوث

 : پرتافتن. پرتاب کردنغوراندن

 : پهن و پرغولی

 : لغزندهغیژانک

 : صدای مگسغینگاس

 

 ف
 نواز. انگیز. دل فارنده( خوشایند. دل : خوشایند بودن. فارَم: )=فاریدن

( در Campaniaدر روم باستان. در استان کامپانیا ) Falernusی نزدیک کوه  : شراب منطقهفالِرنی

 روزیایتالیای ام

 : درصد، بهرهفائض

 : شادی. خوشنودیفرحمندی

 : سفارشفرمایش

 ی دود: ستون دود : ستون. فغانهفَغانه

 ی چیزی که اهمیت ندارد. : حرف زدن دربارهفِقّاس

 : پَلَخمان. فَالخَن. قالب سنگفَلَخمان

 گذشت )ن.( می یای که آنجا مجلس مردم ( در روم قدیم میدانچهForum: )فوروم

 و پوز. فوکشان در آسمان: کسانی که دماغ خود را باال بگیرند. مغرور : پکفوک

 : تند تندفیچفیچ

 : صدای بینی اسپانفیخفیخ

 : صدای نفَس و سرفه هنگام دویدنفیرقاس
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 : صدای بینی کشیدن اسپفیرقفیرق

 

 ق
 : نارضایتی نشان دادن.قاش و قواق کردن

اویغور در آنجا با ایرانیان آمیختند. امروز بخشی از ایالت : کاشغر. شهری ایرانی که بعدها ترکان قاشغر

 سین کیانگ چین است.

 )ترکی(: خشک. نان قاق: نان خشک قاق

 : تنها. بر سرِ قاقِ خود: بر سر خود تنهایمقاق

 ی سنگ است. : دنده. اینجا منظور لبهقَبُرغه

 : طبقه. الیهقبط

 ه. دو طبقهی: طبقه. دو قبطه: دو القَبَطه

ی هندواروپایی  : گرفتن. قاپیدن. در دهخدا ترکی دانسته شده اما به احتمال زیاد از ریشهدنقَپی

kap است که در *Capture شود. انگلیسی هم دیده می 

 : خم. تا. دوال. قت شده: خم شده.قَت

 : قد و باالقد و بَست

 : ارزش زیادی دارند.شوند قدر کرده می

 اه رنگمانند سی ی روغن : قیر. مادهقِرَو

 عنی اعصابش خرد شد.یاش قُروت شد: مغزش کشک شد.  : )ترکی( کشک. مینهقروت

 : مستمند. مسکین. مفلس. قَشّاق

 : جایی برای مردم نادار و مستمندقشاقخانه

 اندازه مستمند شده بود. : بیی عالی بود قَشّاقی به درجه

 : قیر آب شدهقطران

 : جرعه. قُلُپقُلت

 لز قلع است: منظور همان فقلعَگی

 : خیلی موافقترین قُلَی

 : تازیانهقَمچین

 پزی، قوری-: چاینَک. چایقُمغان

 ای مانند نیشکر : رُستنیقَمیش

 : بال. قناتک زدن: بال زدن.قَنات

 : غضب آلود.قنتر

 : استخوان باالی بینیقَنتَرَک
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نشین  کوچنام مردمی ) Kangjuا ی Kang-chüدر انگلیسی  Ќангуйدر خط تاجیکی (: قَنگوی

زیستند و زبان و نژاد آنان دانسته نیست. گروهی  ی فرغانه می در دوران باستان که در شمال غرب دره

 دانند. ا تُخاری مییهای ایرانی  دانند و گروهی آنان را از قوم های ترک می آنان را از قوم

 هم کشیده ا دریدر هم گره کرده  ی: )ترکی( ابرو. بَدقَواق: اخم کرده، با ابروقَواق

 : آغل. جای نگهداری گوسپندانقوتَن

 : )ترکی( سرب. سربی رنگقورغاشِم

 : قلعهقورغان

 برند. : کوره. خُمدان. آتشدانی که در زمان جنگ برای زندان به کار میقوره

 : خوقند. در اصل خورکند )شهر خورشید(. امروزه بخشی از اوزبکستان است.قوقند

 : ریگ )تُرکی(قوم

 : کهربارنگ. به رنگ فلزیقَهرُبارنگ

 : بسیار شدید )عربی(قَهرَتون

 = قَهقَه + ـراس: صدای قَهقَهه. قَهقَهراس

( درفش. ابزار نوک تیز برای سوراخ КИЁК: )از زبان ترکی تاتاری. در خط سیریلیک تاجیکی: قیاق

 کردن.

 : قوام گرفته. شیرهقیام

 کدنده. گردن شخ.ی: سرکش. قیصر

 اقین: شیرین: سرشیر. قیمقَیماق

 : دشواری.قین

 ، خم و راست شدن : باانعطاف، قئیشی: انعطافقَئیش

 

 ک

 : کاویدن. جُستن.کابیدن

 ( شهری در استان کامپانیای ایتالیاCapua: )کاپوا

 ( منجنیقCatapult: )کاتاپولت

 رسید یها به نظر م : مانند کار بچهتافت هابرین می کارِ بچه

در شمال افریقای باستان برابر تونس امروز که از دشمنان مهم روم  ( سرزمینیCarthage: )کارتاژ

های دوران  ( چند بار روم را شسکت داد. کارتاژ در متنHannibalبود و سردار آنان به نام هانیبال )
( نام سرزمین Карфаген) ینوشته شده است. در متن تاجیکی برابر تلفظ روس« قَرطاجَنه»اسالمی 

 آمده است.« کارفاگِنی»نسبی آن  و صفت« کارفاگِن»

 : صاحب کار. در معنای منفی: کالهبردارکارچاَلن

 وجوی کار. کاریابی : کارکاوی. جستکارکابی
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 استفاده : بیکارناشایَم

 (: خوابگاه سربازانКазарма)روسی  کازارما

دوسی: سپه را ز سازند. کلبه. فر ای که در کشتزار و پالیز از چوب و شاخ و خس می : کَپه. خانهکازه

 ک مرد را کازه نیستیبسیاری اندازه نیست / بر این دشت 

 : کاشی. کاشینکاری: کاشیکاریکاشین

 ال جانوران مانند اسب و گاومیشی: کاکل

 (: میرِ شب. فرمانده شهر در شب هنگام.Commandant) کامیندانت

 ارند.: مخروط. کاله کانوس شکل: کاله حصیری مانند آن که چینیان دکانوس

 : کبود کبود. کبود سیر.کَبودکََب

 : آنچه کمی کبود به نظر برسد. آبی آسمانیتابکبودچه

 : پیاز و شوید و مانند آن )مانند سبزی(کبودی

 : کالن. کَتّگی: خودنمایی. خود را مهم نشان دادنکَتّه

 : کژ و مژ. خمیده. کج و کوله.مَکَجککَج

 : کسی. شخص نامعلومیکدامی

 یه. کرا کردن: کرایه کردن: کراکرا

 (: قلعهкрепость: )روسی کرِپاستِنا

ی پشمی است. در عربی به صورت قُرطه و  : پیراهن. اصطالح فرارودی. در سبزوار به معنای جبهکُرته

 قرطق درآمده است. )دهخدا(

 : کَرَنب. کلمکَرَم

 . نای بزرگ جنگیی: کره ناکَرنَی

 ( لیوانкружка: : )روسیکُروشکه

« کرِت»نشین در دریای مدیترانه. در فارسی بیشتر با تلفظ فرانسوی  ونانییای  ( جزیرهCrete: )یتکر

 رایج است.

( Castaneaی فرهنگ دهخدا گویا از التین ) ا کَستَنه به معنای شاه بلوط است. به نوشتهی: کَستانه

تین گرفته شده است )در ( هم از همین نام الChestnutسی این میوه )یگرفته شده باشد. نام انگل

 (.Chastein nutاصل 

 : آن که در عملیات نظامی کار شناسایی انجام دهد.کَشّاف

 است.« کشیدن»نام مصدر از « کشال»: کشیدن. کشاله کردن

 : رخت آویزکَشَک

 «.کُشادن»و « کُشودن»عنی یگویند  را با کاف می« گشادن»و « گشودن»: در آسیای میانه، کُشودن

ی بریتانیا )انگلستان امروزی تا مرز  : سرزمین بریتانیا. بخش جنوبی جزیرهها بریتکشورهای 

 اسکاتلند( در دست رومیان بود.
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 : آنچه بدان شکستگی ظروف مسین و برنجین را لحیم کنند مانند قلعکَفشیر

 : کف کوچک.کفک

 : کالف. سر کالبه را گم کرد: سر کالف را گم کرد.کالبه

 : سفالیکُاللی

 گر، سفالگر گر، کاسه : کوزهلیکُال

 : این سو و آن سو شدن. در اینجا: دو دل بودنکالویدن

 است.« کوتاه»در استروشن به معنای « کلته»: چوب کوتاه و پهن. چوبدستی. کَلتَک

 ای زهرآلود : خزندهکَلتَکالس

یدای نسفی: از ف هم از همین ریشه است. سی)عربی(: مشقت. سختی. رنج. اندوه. تکلف و تکل کُلفَت

 کشم کشم / از همنفس چو آینه آزار می دهر بس که کلفت بسیار می

 : گلوله، توپی، گردکُلوله

 ا کالویدن: این سو و آن سو شدنی: دودله. در تردید. از فعل کلویدن کَلوَنده

 : کیل. کوله. کج و کلیب: کج و کولهکلیب

 : فالخن )پلخمان( بزرگ.کمان غولک

 سکین.: نادار. مبغل کم

 : پتو. روانداز خواب. )افغانستان(کَمپَل

 : باالپوش. ژاکت.کمزول

 آورد. کم داشت : کم میکرد کمی می

گان در ارتش روم بود ی( کوچکترین Contubernium( کُنتوبِرنیوم )Contubernial: )کُنتوبِرنیال

 ونر.یشامل هشت لژ

 : کنجکاوکُنجکاب

 : کُنجدک. کک و مک صورت.کُنجیتَک

 امروزی تاجیکستان در وادی فرغانه )ن.(« کانِ بادام»: شهر بادام کَندِ

 ( ایغورستانKanguy: )کَنگوی

 : برای تاکید است.کو

 : کوچنده، کوچنشینکوچمنچی

 چه: تشکچه. زیرانداز کوچک : زیرانداز. تشک. کورپَهکورپه

رسی است که در لغت فرس ای پا : آبگیر. گود. گودال. جایی که آب در بیابان جمع شود. کول واژهکول

 اسدی هم آمده است و از پارسی به ترکی رفته است اما گاه به اشتباه از اصل ترکی دانسته شده است.

ن ی(: فلسفه و اندیشمند بزرگ چConfuciusا همان کونفوسیوس )ی( Kung Tzi) کونگ تزی

 باستان
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به کارهای مالیه و دادگاه منصب معاون کنسول عائد  در روم قدیم صاحب (Quaestor: )کویستور

 )ن.( 

 : خوشگذرانیکَیفچاقی

 کردند. های ژرمنیک که مرزهای امپراتوری روم را تهدید می ( گروهی از قومCimbri: )کیمبری

 : احساس کرد سخنی با معنای منفی گفته شده استچه خیل پچینگ را احساس کردکیم

 کردند پچ پچ می : در مورد چیزی با همکردند پچیر میچه را پچیرکیم

 : چیزیچهکیم

 : از خیلی وقت پیشها باز یکِ

 

 گ
 : سرباز گاردگاردیچی

 ( نام کوهی در جنوب شرق ایتالیاGargano: )گارگان

ا دژ و نیز سپاهیانی است که یانگلیسی. این واژه به معنای پادگان  Garrison: تلفظ روسی گارنیزون

ی کهن  ی انگلیسی در دوران انگلیسی میانه و فرانسه ن واژهدر دژی به نگهبانی گذاشته شده باشند. ای
 بوده است. Garnisonهای چهاردهم میالی/هشتم هجری(  )سده

دار جنگی قدیمی  ( کشتی بزرگ بادبانГалераواژه از روسی:  وام(در متن گالیرا،  Galley): )گالی

 راندند. شمار می که با پاروهای بی

 پ.د.م.( 86پ.د.م. درگذشته:  157سردار و سیاستمدار رومی )زاده: ( Gaius Marius) گایو ماریو

( در آنجا امروزه Frankها ) ای در غرب اروپا که پس از ساکن شدن فرانک (: منطقهGaul) گائول

 -های صلیبی  شاید از زمان جنگ -در زبان پارسی « فرنگ»ها( نامیده شد.  )سرزمین فرانک« فرانسه»

 گرفته شده است.« فرانک»از نام قوم 

 ( بیابان گُبی در نزدیکی آسیای میانه است.Gobi) گُبی

 : حرف گوش نکن. سرکشگپ نادَرآ

 ال گچ کردن: ذهن را با خیال اندودن و مشغول کردنی: همان گچ. مینه را با خگج

 : باتجربهگذرا

 : دور سر چرخاندهگردِ سر بازی دارانده

 ردین بوده(: چرکین. گردآلود )شاید در اصل گَگَرگین

 : گیج.گرَنگ

 : گوشتالودگزگوشت

 : کُشتیگُشتی

 : کشتیگُشتین

 انداز ی بلند و از ته دل و طنین : خندهگُلدُراس
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 : کنایه از هنرمند. استاد کامل و برجستهدست گُل

 ا گنبدی: همان گنبذ گُمبَز

 ( شهری در جنوب ایتالیای امروزیGnatia: )گنَتی

 ( سردار و سیاستمدار نامدار رومی.Pompeyا ی Gnaeus Pompeius) گنیو پمپی

شود. )در چینی  ( شناخته میConfucius: فیلسوفی چینی که در پارسی با نام کنفوسیوس )گوانجی

Kong Zi پیش از میالد میدانند )زمان خشیارشا پسر  ۴٧٩عنی استاد کونگ(. تاریخ درگذشت او را ی

 داریوش بزرگ هخامنشی(

 د.م.( در انگلیسی  ۵٧پ.د.م.، مرگ:  ۵ی هان )زاده:  امپراتور سلسله( Guangwu) :اودی-گوآن

 : در گور نهادنگوراندن

 : صدای افتادنگورساس

 ای از بازار گرداند. دالل گوشه ای از بازار را می : کسی که گوشهگردان گوشه

 خیز رفتن : سینهگَوَک کشیدن

 : گرفتن و ماندن. به هم میزدندگیرومان

 

 ل
 ی بریتانیا و فرانسه ی میان جزیره ( تنگهthe Channelدر انگلیسی:  La Mancheفرانسوی: : )المانش

 ونان که شهر اسپارت در آن قرار دارد.ی(: بخشی از سرزمین Laconia) الکونیا

 : گل و الی.الی

 : لجن. لژنالیقه

 : پوزخند زدن. تبسم استهزاآمیزلب اینج کردن

 بان : سایهلَپَر

 ند موج حرکت کردن: مانلَپّس زدن

 زننده : شعلهزننده لَپّس

 : جنبیدن و کژ و مژ شدن کشتی در آب. لَپش: نام مصدر آنلَپیدن

« لشکری»به معنای « لژیونر»( است. Legionاست که تلفظ روسی لژیون )« لگیان»: در متن لژیون

و در دوره « لشکر»واحد نظامی در ارتش روم بود برابر « لژیون»آمده است. « لگیانر»هم به صورت 

 ا نه هزار نفر بوده است.یهای مختلف، شش 

 : پرحرف. پرچانهلَقّی

 : زبونلَکات

 : )روسی( اردوگاه.لَگیر

 در گویش تاجیکی« دیمی»: کِشتی که نیاز به آبیاری ندارد. همان لُلمی
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ا یدوبین « لوچ»ک معنای یاست. البته « برهنه»: لوت، روت، روخ، رُت، رُک، لخت همه به معنای لوچ

است. کویر « لوت»گویش تاجیکی « لوچ»عنی کسی که چشمانش چپ باشد. اما اینجا یکژچشم است 

 ن معنا است.یلوت هم به هم

 ( نزدیک پانصد مترliا واحد طول چینی )به خط التین: یکان ی: چینَک چینایی. )ن.( لی

 شود. دیده می« لی لی»: گام. همان که در بازی لی

 ( نمایندهLegate) :لیگیت

 : انگشتلیلک

 کیلومتر بود. ۶٢٨مایل/ ٣٩٠ی چنعنه تا لینجی  ( فاصلهLanzhou: )لینجی

 

 م 
( در نوشتارهای انگلیسی به صورت Xiongnuا ی Hsiung-nuنو )-: رهبر قوم هسیونگمادی

Maodun  ،)مائودون(Maotun  )مائوتون(ا یModu Chanyu  )مُدو چانیو(ا یMode  نوشته )مُده(

پ.د.م. زاده شد و  ٢٠٩شود. مادو در سال  شود که این نام آخر در گویش تاجیکی مادی خوانده می می

 پ.د.م. درگذشت. ١٧۴در سال 

ونانیان و ی( در میان Arse« )آرس»( خدای جنگ در باور رومیان. برابر Mars: )در انگلیسی: مارس

 در میان ایرانیان. در عربی: مرّیخ« بهرام»

( رومی. سرکنسول سوریه در Marcus Licinius Crassusرکوس کراسوس ): مامارک کراس

ا آناتولی روی یپ.د.م در آسیای کهتر  ۵٣( در سال Battle of Carrhaeجمهوری روم. نبرد کارای )

 شود. ( خوانده میHarranداد. کارای امروزه در ترکیه قرار دارد و حرّان )

( گفته Marseilleمروزه در تلفظ فرانسوی مارسی )(: نام قدیم شهری که اMassalia) ماسالیا

 شود. می

 ، فلفل نمکی. سیاه و سفیدی: جو گندمماش و برنج

 : جای نگهداری چارپایانمالخانه

 : امر از ماندن )=گذاشتن(. بیا مان = بگذریممان

عنی یرود  به صورت فعل تراگذاری )متعدی( نیز به کار می« ماندن»: در گویش تاجیکی ماندن

 «.گذاشتن»

 : نام مرغی دریاییماهیخورک

 Mbana: در خط انگلیسی مبانا

 : چیزهای روی خیمه کنده شده بودآن کندگی یمتاع رو

 دار )ن.( : دولت مستملکهمتروپُل

 : چالندنمَجَق کردن

 : نظرناگیر. بدقیافه.مجماروق
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 : دعا شده. خواسته شده.مدعا

 دار : دورهای. دورهمُدوّردار

روسی « مِدوزا» .است« عروس دریایی»پا )ن.( منظور  بدن بحری روده جانور نرم (Jjellyfish: )مِدوزا

 (Медузаاست )

 : مصالحهمَراسا

 : توجه. مراق ظاهر کردن: توجه نشان دادنمَراق

 : جالب توجهآور مراق

 : پیچیده. سختمرکب

 : سیاه چرده. زنگی. برزنگیمَزَنگ

خ زده به یا زمین ینس مس است و برای زیر و رو کردن سنگزار : ابزاری مانند شنکِش که از جمِسران

 رود. کار می

 : معیوبمَسلوق

به معنای راه تیبوری(: مسیری که شهر رُم را به شهر  Via Tiburtina: )در التین مسیر تیبورتین

 داد. کیلومتری شمال شرقی رُم( پیوند می ٣٠امروز در  Tivoliا تیوولی ی Tibur« )تیبور»

گفتند و از بزرگترین خدایان رومیان بود.  می Jupiterی مشهور که در زبان التین بدان  : سیارهیمشتر

 شد. گفته می« اورمزد»این سیاره در زبان پارسی 

 : شغل آبرومندنفوذ-مشغولیت سیر

 : مشورت دادنمصلحت دادن

 : صدای مع مع.مَعاس

 : دستمزدمَعاش

در متن با تلفظ روسی  Temple of Apollo Palatinus)در انگلیسی:  معبد آپولوی پاالتینوس

کی از یی پاالتینوس،  آمده است(: معبدی که بر فراز تپه Apollo Palatgenskنسک یآپولون پاالتگ
 ی دور شهر رُم باستان، ساخته شده بود. هفت تپه

 : کپک.مَغار

زرگ مغان( بوده که در پارسی : کاهن عالی زرتشتیان )ن.(. مُغپَت در پارسی کهن مَگوپَتیش )بمُغپَت

 کوتاه شده است.« موبَد»میانه )پهلوی( به 

 ی پیش از شکفتن : جوانهمُغچه

 : سروصدامَغَل

 : کسی که با هر بهانه از انجام کاری سرپیچی کندمٌغمبِر

 عنی پاداشی: به معنای عمومی مکافات

 : صدای آب شدن شمعمِلتمِلت

 : سرخ رنگرنگ مَلّه

Lenovo
Sticky Note
زیتونی تیره نه سرخ



 ه نام گانواژ
 

571 

 : میلمنشاء

 : جلبگرفتمَن

 : چانهمنه

تا  ٣٠ن یگان نظامی در ارتش روم بی(: نام Manipulusدر التین:  Maniple: )در انگلیسی: مَنیپول

 جنگاور ۶٠

 : سست. آسیبپذیرمورت

 فرانسه(. چکمه )ترکی( Bottine: کفشی که تا ساق و زانو را بپوشاند. پوتین )از موزه

 ی موش. موشگیر، دام : تلهموش قاپَک

ا موشک یموش کوچک  ینیز در اصل التین به معنا Muscleی انگلیسی  : ماهیچه. عضله. واژهموشک

 است.

 : قلم موموقلم

و  Mu-Ku’a: موگوا نام رهبر سکاهای فرغانه بوده است. این نام در سندهای چینی به صورت موگوا

 دم.ی ایرانی این نام را پیدا نکر آمده است. گونه Mauakesونانی به صورت یدر 

 : با موم فرش شده )مانند سنگفرش(فرش موم

 ای : موهای سرت را بلند کردهموی سر ماندی

 : باران زیادی که گاو را تر کند و درخشان شودموی گاو باریدن

 های ریز رُسته از زمین : موی کوچک. کنایه از علفمویک

 بافد.باف: آن که با پشم و موی جانوران چیز  : پشم جانوران. مویینهمویینه

 : مهابت. منظور بزرگنمایی است.مهابات

 : منظور موعود است که در این جا همان عیسای مسیح است.مهدی

 : کمر. میانه رگ: رگ کمرمیان

 : میانجی. واسطهرو میانه

 گری : داللی، واسطهروی میانه

 رسید : به نظر میتافت می

ی مشهور به مهرداد بزرگ ( مهرداد ششم پونتوسMithridates VI of Pontus: )میتریدات

(Mithridates the Greatو نیز مهرداد نیک ) در( ونانی: یپدرEupator از ایرانیان سکایی بود که در ،)
های سنگینی بر رومیان وارد کرد. نباید با  کرد و شکست نزدیکی دریای سیاه )پونتوس( فرمانروایی می

هایی که به روم وارد کرد  باه شود. برای شکستمهرداد بزرگ از خاندان اشکانی حاکم بر ایران اشت

 The Defeat of Rome in the East, Gareth C. (Sampson, 2008ن.ک. (

 ا چیزی که به نظر نیایدی: )ترکی( نظرناگیر. کسی میجمُروق

 ترین ناخوشی ترین: کوچک : خرد. کوچک. ناخوشیِ میدهمَیده

 بلند کند و روی دو پای پشت بلند شود.: مانند اسبی که دو پای جلویش را میرزادیکک
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( نام گروهی از گالدیاتورها که Mirmillonدر انگلیسی:  мирмиллонریلیک: ی)در س میرمیالن

در التین  Mormylosهای پشتی ماهی بوده است. این نام از  کالهخودی به سر داشتند که مانند باله

 گرفته شده است.« ماهی»به معنای 

 قرار است بمیرند: کسانی که میرنده

 : مشتری. مخالف میزبانمیزاج

 : مژه بر هم نزدن. به خواب نرفتنمیژه تَه کردن

 زار. زار. علف : سبزهمَیسه

« فهم»از « فهمیدن»عربی. مانند  ی«غوطه»خوردند. فعل ساده )بسیط( از  : غوطه میغوطیدند می

 عربی.

 خوردند : الوانج )تاب( میکالویدند می

 دن. مانند غَلیان )غلغل کردن(: مایل شمَیَالن

 ی بد( ی اوستایی مین به معنای اندیشه )دشمن = دارای اندیشه : ذهن. از ریشهنهیمَ

 

 ن
 : نداشتن اِتفاق نظر. نداشتن توافق. نبود اتحادناتفاق

 : ناالزم. درکار: الزم. ضرورنادَرکار

 : سیرنشوندهناسیرَم

 ده برنیاید(برآ )کسی که از عه غیرت. ناعهده : بیناشُد

 : )از غنجیدن = گنجیدن( ناگنجنده. زُمُختناغُنجان

 : ناخوشایندنافارَم

 ی نانوایان زنند. شانه ا طرح میی: قالبی که با آن روی خمیر نان سوراخ پَر نان

 : نسل دوم. فرزند فرزند )در تهران: نوه(. ابیره: نسل سوم، فرزند فرزند فرزند )در تهران: نتیجه(نبیره

 است.« کژ و مژ»دیگر از مُمال  ی : بسیار نو. به نوعی ممال در گویش تاجیکی. نمونهنو نَپّه

 : نکند )نشان پرسش(، مگرنخاد

 : انگشت بزرگ دست. شستنَر انگشت

 : عدس و لوبیا. حبوباتنَسک

 : رشد و بالیدن. در نشاء و نما باشی: پیروز و کامیاب باشینشاء و نما

 دخواهی و دیگران را به نظر نیاوردن.: خونظربلندی هواناگیرانه

 ها. : بیماری پوست روی گونهنَغزَکان

 افتن به نغزی و زیباییی: انجام افتنینغزَکَک انجام 

 کشی. انتقام گرفتن : )عربی( کینه. نِقارسِتانی: کینهنِقار

 : )نگاه کردن و دیدن( نگهداری. رسیدگینگاه و بین
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 : نمناکینمی

 زیبا و جذاب: دارای قد رسا و نوچه

 ی اصلی درخت جدا شود. ای که از شاخه : شاخهنَودَه

 : جمع نورس. جوانان نورسنورَسَکان

 : به تازگینَوَکَک

 ی الجزایر امروزی ( پادشاهی باستانی در شمال افریقا در منطقهNumidia: )نومیدیا

 ی کشور الجزایر امروزی(، دولتی باستانی در شمال افریقا، در جاNumidia: مردم نومیدیا )نومیدیان

شود.  است که در ایران امروزه بیشتر تمساح خوانده می ی: نهنگ در اصل نام همان جانورنهنگ

گوید: نه زو زنده بینم نه مرده نشان / به دست نهنگان مردم کُشان.  فردوسی در شرح حال ابومنصور می
( از گذشته Whaleود )در انگلیسی: ش پستاندار دریایی بزرگ معروف که امروزه بیشتر نهنگ گفته می

 شد. خوانده می« وال/بال»پیش در پارسی  ی تا سده

 : با دست توجه کسی را جلب کردننیخته کردن

 : نیلگون. نیلی رنگنیالب

 ک معنایند.(ی: نیمدار. فرسوده. )مانند نیمسوز و نیمسوخته که به نیمداشت

 باز : نیمهراغ نیمه

 

 و

 و شدن.: برخورد. رو به رواخوری

های آلپ در سویس سرچشمه  کی از رودهای مهم و بزرگ اروپا که از کوهی( رُن Rhone: )وادی رُن

 گیرد. می

 ( نام زن چهارم سوالValeria) والریا

النهرین(. در فارسی ایران برای بیان  ا همان بابِل در میان رودان )بینی Babylon: تلفظ روسی واویالن

 شود. گفته می« بازار شام»شلوغی بیشتر 

 : مراد. آرزووایه

 : ماالریا. بیماری تب لرزه. بدنش را ورجه زیر کرد: مانند زمان تب لرزه، عرق کردورجه

 : صدای حرکت تیر وقتی از کمان برآیدوَزَس

ی شهر پُمپیی  د.م. فوران کرد و همه ٧٩( نام کوه آتشفشانی در ایتالیا که در سال Vesuvius: )وزوو

(Pompeii را ).نابود کرد. در متن ویزووی آمده است 

 عنی احتمال رتبه گرفتن نیست.ی: وظیفه نمیدادگی استند

عنی وضع روحیات یگویند: دماغت چاق است؟  پرسی می : خوشی وقت. )همان که در احوالوقت چاقی

 باید سغدی باشد.« چاق»خوش است؟(. این 
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« والیت» یق فرانسه است که به معنا( در جنوب شرProvenceی پروانس ) : منظور منطقهوالیت

 است.

 (: شهری در استان رُم در ایتالیا.Velitraeدر التین  Velletri)در ایتالیایی:  وِلِتری

 ( رودی در جنوب ایتالیاVolturno: )وُلتورن

د.م.( در  ٢٣پ.د.م مرگ:  ۴۵ی خین )زاده: حدود  امپراتور سلسله (Wang Mang): مَن-وَن

 انگلیسی 

 Liu« )لیو چه»با نام شخصی  Wu-diدر چینی:  Emperor Wu of Hanدر انگلیسی:  :دی-وو

Che پیش از میالد درگذشت. ٨٧( در سال 

 : با صدای ویژ. صدای تیرزنان ویژاس

 

 هـ

د.م. )همزمان با  ٢٢٠پ.د.م. تا  ٢٠٢ای در تاریخ چین که بین  (: سلسلهHan Dynasty) هان

 ( آمده است.Хань« )خان»ی کردند. در متن تاجیکی با تلفظ روسی اشکانیان در ایران( فرمانروای

 آمده بود.« گانیبال»( سردار کارتاژ. در متن با تلفظ روسی Hannibal: )هانیبال

 : سراسیمه کردنهَدَهه کردن

 : همه گونههر خیله

 : کوشش. خیز بلند که سبب نفسگیر شدن باشد.هاَلس

 : همرزمراقیهم 

 : سوختنهِمّس زدن

 : با درد گریستننگاس زدنهُ

 : مغرور. خودخواه. کسی که خود را خیلی دست باال بگیردهوابلند

 : صدای باد شمالهُوّس

 : سوتهوشتَک

 : کشیده شدن هوش و حواس. توجه فراوان. کشال نام از فعل کشیدن است.هوشکَشالی

 رود. : خانه، حیاط. در خراسان نیز به همین معنا به کار میهَولی

 ( گرفته شده است.Гунны« )هون»( آمده که از تلفظ روسی гун« )گون»در متن  (Hun): هون

 : کف دستهَووَچ

 : در هیچ جایی نبودم.هیج گور نبودم

 : هیچهیج

 است(« هول»همان « هیل)»: هول دادن. هیل دادن

 : دیر. هیَل کردن: دیر کردنهیَل
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 ی

 : وحشیاباییی

 ار. دستیاریور. ایاردَمچی: یاوری. یاری. ی: اردَمی

 ارکَند. شهری بوده در میان کاشغر و ختن از توابع چینی: همان ارکَنتی

 ابایی. وحشی.ی: اواییی

شک نهنگ دارد، دل یَگوید:  شک به معنای دندان نیش درندگان. رودکی مییَی دیگری از  : گونهشکیِ

 خراشد. یعنی دندان نهنگ )=تمساح( دارد و دل را میشخاید  را همی

 ک ریز. پیوسته.ی: ذیل کی

 ک دندگیی: سرکشی. کرَگیی

در پارسی کهن به معنای « خش ارتهیَ»که گویا از  Jaxartesدر التین «. سیردریا»ونانی ی: نام کسَرتیَ

 گرفته شده است.« مروارید رنگ بزرگ»

 کپارچهیک پاره. سالم و ی: کلختی

 : هیچ گونهگان خیلی

در ارتش روم  Cohortالتین است. هر  Cohortه تلفظ روسی ( کКогорта: در متن کاگارته )گانی

 شامل سه منیپول بود.

 لَقّاس زدن: درخشیدن. تابیدن. برق زدنیَ: درخشان. تابنده. لَقّاسیَ

 وردخان مسئول برپایی چادرها بود.یشود.  ورد هم گفته مییعنی چادر. ی: به ترکی ورتی

 : نام درختی استوشانیَ

 ( نام پادشاه نومیدیاJugurtha: )وگورتای

ا آسپست و یی آن است. نام پارسی آن اسپست  شکل ساده« ونجهی»ی اصلی ترکی که  : واژهونُچقَهی

 اِسپِرس است.
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 عطا همدم

  

    

یسان و ترجمانان مشهور نودرامه نگاران،روزنامه، پروفسور برجسته از جمله نویسندگان

های سابق شوروی، چین، ایران، افغانستان، جمهوری تاجیکستان است. در بسیار جمهوری

ایاالت متحدۀ آمریکا، پاکستان، لهستان، چک، ایتالیا و غیره کشورهای دنیا همچون شخصیت 

ها و قصه ها،ها، فیلمنامهها نمایشنامهشناخته شده علمی مشهور است. به قلم عطا همدم ده

اند. تعدادی از اثرهای او در تاجیکستان و چه های گوناگون اقبال نشر یافتهها به زبانحکایت

اند. وی بسیار اثرهای نویسندگان مشهور عالم از ها قدر کرده شدهدر بیرون از آن با جایزه

لف، قبیل عزیز نسین، گی دی موپاسان، تیمور پوالدف، گیورگی مارکف، آلکساندر وامپی

بابانیاز قیومف و دیگران را به زبان فارسی تاجیکی ترجمه کرده است. عطا همدم نخستین 

ادیب تاجیک است که جایزۀ عالی ادبی پاکستان را دریافت نموده است. این دانشمند دارای 

در تاجیکستان شناخته شده است. در اثرهای « کارمند شایستۀ جمهوری»عنوان افتخاری 

دوستی به کلی آشکار است او وطن و خلق اندیشی و مردمو فصاحت، نیکوضاحت  عطا همدم

نید که با همقلمی لئو« علی رحمانامامکارنامه »قصۀ  دارد.داند و دوست میخود را خوب می
چیگرین نوشته شده است، صفحۀ نوینی در ایجادیات گوناگون جبهۀ این استاد کالم بدیع 

 نجمن مترجمان و ناشران کشورهای جامعۀ همسوعطا همدم به حیث رئیس ا باشد.می

یره بالتیک را در امر رشد و انکشاف ادبیات تاجیک تشویق و ترغیب نموده در حَمناطق بُ

 نماید.مدنیت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت ثمرناک می انکشاف و رونق طبع و نشر
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 لئونید چیگرین

  

    

های بسیاری از حیات چشمگیر درخشیده است. ایشان سال در عالم ادبی تاجیکستان به طور

تاجیکی و روسی در  خود را به زحمت ترجمانی بخشیده است. بسیاری از آثار ادبی ادیبان

های مختلف که در تاجیکستان و فدراسیون روسیه به چاپ ایشان به زبانترجمه اثرهای 

همین وسیله در بسیاری از کشورهای اند حاصل کار و زحمت زیاد ایشان بوده است. به رسیده

یم حیث شخصیت علمی شناخته شده است. او با استادان نمایان قلم به مانند رحجهان من

وف و دیگران رابطۀ دوستی، علمی و همکاری عالرافع ربیالدین محمدیوف، عبدجلیل، فضل

است. ترجمۀ اکثریت داشته و آثار آنها را به زبان روسی بارها ترجمه کرده و به نشر رسانیده 

-نویس هم برای فیلمنامهنید چیگرین همچون فیلمباشد. لئوهمدم نیز به قلم او می آثار عطا

های دراز در نامه نوشته است. سالهای بدیعی زیاده از صد فیلمهای مستند و هم برای فیلم

و اوضاع نید چیگرین به تاریخ وهی به حیث خبرنگار بوده است. لئوهای گراکثر رسانه
های بزرگ تاریخی که در آثار گوناگون آن تاجیکستان به خوبی آشنا بوده و دربارۀ واقعه

اثری است از سلسلۀ آثار « علی رحمانکارنامۀ امام»اند جمع آورده است. قصۀ منعکس یافته

 قلم خود عطا همدم آفریده است.با همراهی دوست هموی تاریخی که 
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 روشن تیموریان

  

    

دوران تحصیالت عالی خود را در دانشگاه ملی دولتی تاجیکستان در رشته ژورنالیزم به پایان 

. وی مترجم، پژوهشگر، و کارشناس امور آسیای میانه بوده در این موارد با رسانیده است

در رشتۀ  گذراند و عالوتاًیمنارهای علمی میدانشگاه مونترال کانادا همکاری فعال نموده و س

نگاری دانشکدۀ تکنولوژی روزمونت مونترال کانادا تخصص خود روزنامهطراحی طبع و نشر و 

ادبی، مصاحبه،  های چند جلد کتاب شامل مقالهرا تکمیل نموده است. ایشان مولف بیش از 

اند. معتبر تاجیکستان، کانادا و آمریکا به طبع رسیده های هکه در نشریاست ارش و گزارش نگ

م. /  ٨٧١٩یان برندۀ جایزۀ اتحادیۀ سینماگران تاجیکستان در رشتۀ نقد در سال روشن تیمور
نگاری در تاجیکستان، افغانستان، آمریکا، جمهوری های روزنامهو چندین جایزهخ.  ١٣۶۶

در  «پیوند»گذار برنامۀ تاجیکان و فارسی زبانان دنیا چک و کانادا بوده است. نامبرده پایه

-١٣٧١م. /  ٩٣١٩-٩٢١٩های رود. همچنان ایشان در ساله شمار میرادیو تاجیکستان ب

-به حیث سخنگوی رسمی دولت تاجیکستان کار نموده است. روشن تیموریان من خ. ١٣٧٢

ای زیادی را با رهبران و ه ها و مصاحبهو تحلیل ها، مقالههاحیث تحلیلگر سیاسی، گزارش

لت تاجیکستان و افغانستان انجام داده است. فرماندهان حکومت و اتحاد نیروهای مخالف دو

در یکی از این سفرها، ایشان صحبت اختصاصی با فرمانده مشهور افغانستان احمدشاه مسعود 

. طی مدت اقامت در کانادا، تیموریان خاطرات گذشته خویش را دربارۀ فرمانده داشته است

-ک محمودجان واحدوف، آتهفرزانگان علمی، ادبی، فرهنگی هری مشهور احمدشاه مسعود و

های خان لطیفی، بازار صابر، اکبر تورسون، سعدی نسا حکیماوا و دلیر نظروف در روزنامه

 معروف تاجیکستان به نشر رسانیده است. 
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 یوسف امیری

  

    

 

شریف در تهران صنعتی های شهید بهشتی )ملی( و  افزار در دانشگاه ی مهندسی نرم در رشته 
ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )ام.بی.ای( در کانادا دانش آموخته است. وی  رشتهو در 

افزار مشغول به کار  در کانادا به عنوان مهندس ارشد نرمم.(  ٢٠١٣/  خ. ١٣٩٢)هم اکنون 

-ی انگلیسی نامه ی بازبینی نخستین واژه عضو کمیتهم.  ١٩٩۴/ خ.  ١٣٧٣است. او در سال 

سازی و مهندسی  ی برنامه بود. از وی چهار کتاب در زمینه اتیک ایرانفارسی انجمن انفورم

های ایرانیان باستان منتشر شده ی ارتشای و چهار کتاب در زمینه های داده افزار و پایگاه نرم

سازی علمی و فنی،  افزار عبارتند از واژه های وی افزون بر مهندسی نرم است. عالقه

به همراه  م. ٢٠٠٩خ. /  ١٣٨٨سال  وی درو تاریخ ایران و جهان. شناسی، ادبیات پارسی،  زبان

پژوهی سهروردی را در شهر مونترال  دکتر محسن حافظیان و روشن تیموریان بنیاد ایران

ی  نامه واژه»او هم چنین همراه با استاد محمدتقی روحانی رانکوهی کانادا پدید آورد. 

و چاپ شده در تهران  م. ٢٠١٣/  خ. ١٣٩٢ را نگاشته که در تابستان« ها مهندسی داده

سهراب سپهری به شعر « هشت کتاب»ی  ترجمهاست. ی کتاب سال شده  ی جایزه برنده

ی گروه  )درباره« راستی نام کدامتان پینک است؟»انگلیسی و نیز نگارش کتابی با عنوان 

وز منتشر است که هن م. ١٩٩٠/  خ. ١٣٧٠ی  پینک فلوید( از کارهای دیگر او در دهه
 اند. نشده




