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برای ِدنیس جانستون ِبرت
پ.ن



کی تو پناهگاهه؟
کی تو پناهگاهه؟

اول زن ها و بچه ها
و اول بچه ها
و بچه ها

ولی من آن قدر می خندم تا کّله م بُپکه

رکم ولی من آن قدر می خورم تا ِبتِّ

رِدیوِهد، »ایدیوِتک«
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شهردار پرنتیس می گوید: »جنگ، باالخره.« و چشم هایش برق می زنند.
می گویم: »خفه شو. باالخره نداره که. تنها کسی که جنگ می خواد، تویی.«
می گوید: »به هرحال...« و با لبخندی به طرف من برمی گردد. »شروع شده.«
و مسـلمًا به همین زودی به این فکر افتاده  ام که شـاید آزاد کردن شهردار 

برای جنگیدن در این نبرد بدترین اشتباه زندگی ام بوده...
ولی نه...

نه، این کار امنیت او را تأمین می کند. مجبور بودم این کار را بکنم تا او را 
از خطر دور کنم.

و شهردار را مجبور می کنم او را از خطر دور نگه دارد، حتی اگر مجبور شوم 
بکشمش.

و با غروب خورشید، من و شهردار روی خرابه های کلیسای جامع می ایستیم 
و به آن سوی میدان شهر نگاه می کنیم، به لشکر اسپاکل ها که در مقابلمان از 
جاده ی زیگزاگی پایین می آیند نگاه می کنیم، در شـیپور جنگی شان می دمند 

و صدایی از آن خارج می شود که می تواند آدم را از وسط به دو نیم کند...
لشکر پاسِخ خانم کویل از پشت سرمان وارد شهر می شود و هر چیزی را 

که سر راهش است بمباران می کند. بووووم! بووووم! بووووم!
اولین سربازهای لشکر خود شهردار هم که به سرعت صف آرایی کرده اند از 
جنوب سـر می رسـند، آقای َهِمر جلوتر از همه از میدان می گذرد و به طرف ما 

می آید تا دستورهای تازه ای دریافت کند...
و مردم نیوپرنتیس تاون1 که به همه سو می دوند تا جان خود را نجات دهند...
و سـفینه ی اکتشافی مهاجران تازه وارد روی تپه ای در نزدیکی خانم کویل 

فرود می آید که بدترین جا برای آن هاست...
و جسـد ِدیوی پرنتیس که به دسـت پدر خودش، به دست مردی که من 

االن آزاد کردم، کشته شد در میان آوار افتاده...

1. New Prentisstown
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و وایوال...
وایوالی من...

سـوار بر اسـب در میان این اوضاع می تازد، مچ پاهایش شکسـته و حتی 
نمی تواند تنهایی بایستد...

فکر می کنم: بله.
همین است.

پایان همه چیز.
پایان هر چه که بود.

شهردار دست هایش را به هم می مالد و می گوید: »بله، تاد. بـــــله.«
و دوباره آن کلمه را می گوید، طوری آن را به زبان می آورد که انگار تک تک 

آرزوهایش به حقیقت پیوسته اند.
»جنگ.«
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)تاد(
شهردار رو به سربازان فریاد می زند: »مستقیم به اسپاکل ها حمله می کنیم.«

و صدای ذهنش را درست به سوی وسط مغز همه نشانه می گیرد.
حتی من.

می گوید: »پایین جاده جمع می شن ولی دیگه بیشتر از اون جلو نمی آن!«
من که پشـت آن هاراد نشسـته ام، دستم را روی کپلش می گذارم. در کمتر 
از دو دقیقه به دسـتور شـهردار سـوار اسـب هایمان شـدیم، مورِپت و آن هاراد 
دوان دوان از پشت خرابه های کلیسای جامع آمدند و تا وقتی سوارشان شویم 
و از روی مردان بیهوشـی بگذریم که سـعی کردند به من کمک کنند شـهردار را 

سرنگون کنم، لشکر درهم ریخته ای مقابلمان شکل گرفت.
امـا همه ی لشـکر نبود، شـاید کمتر از نصف، مابقی شـان هنـوز در جاده ی 
جنوبی در مسیر تپه ای که شکافی روی آن هست پراکنده بودند؛ جاده ای که 

قرار بود نبرد در آن دربگیرد.
آن هـاراد فکـر می کنـد: کُّره پسـر و وحشـتی را کـه در تمام تنـش می دود 

احساس می کنم. آن قدر ترسیده که چیزی نمانده قالب ُتهی کند.
من هم همین طور.

آقـای َهِمر به همراه آقای ِتیت و  شـهردار فریـاد می زند: »گردان ها آماده!«
آقای اوِهر و آقای مورگان که بعد از او رسیده اند سام نظامی می دهند و سربازها 
کم کم صف آرایی می کنند و آرایش نظامی صحیح می گیرند، دسته دسته دور 
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هم می چرخند و با چنان سـرعتی مرتب می شـوند که چشـم هایم از تماشای 
منظره اش درد می گیرند.

شهردار می گوید: »می دونم، خیلی زیباست، مگه نه؟«
تفنگـم را به طرفش نشـانه می گیرم. تفنگی که از ِدیـوی گرفتم. می گویم: 
»فقط توافقمون رو یادت نره. وایوال رو از خطر دور نگه می داری و من رو هم 
با صدای ذهنت کنترل نمی کنی. اگه این کارها رو بکنی، زنده می مونی. فقط 

واسه همین آزادت کردم.«
چشم هایش برق می زنند. می گوید: »می دونی که این یعنی نمی تونی از من 
چشم برداری؟ ممکنه حتی مجبور شی تا میدون نبرد دنبالم بیای. آمادگی ش 

رو داری، تاد؟«
می گویم: »دارم.« اما ندارم و سعی می کنم به آن فکر نکنم.

می گوید: »من فکر می کنم از پسش برمی آی.«
می گویم: »خفه شو. یه بار شکستت دادم، دوباره هم می تونم.«

می خندد. »هیچ شکی ندارم.«
آقای َهِمر از روی اسـبش فریاد می زند: »افراد آماده  ان، قربان!« و سـام 

نظامی سفت وسختی می دهد.
شهردار از من چشم برنمی دارد. با لحن پر از کنایه ای می گوید: »افراد آماده  ان، 

تاد. تو چی؟«
»زودتر تمومش کن.«

و لبخنـدش از قبـل هـم پهن تر می شـود. به طرف سـربازان برمی گـردد. »دو 
گروهـان بـرای حمله ی اول به جاده ی غربی بـرن!« دوباره صدایش مثل مار به 
سر همه می خزد، مثل صدایی که نمی شود نشنیده اش گرفت. »گروهان سروان 
َهِمر جلو بره، سروان مورگان از عقب! سروان ها ِتیت و اوِهر هم بقیه ی افراد و 

تسلیحاتی رو که هنوز نرسیده ا ن جمع کنن و با سرعت وارد نبرد بشن.«
فکر می کنم: تسلیحات؟
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»البته اگه تا وقتی بهمون می رسن، جنگ تموم نشده باشه...«
مردها به این حرف می خندند، خنده ای که بلند، وحشت زده و خشن است.
»بعد مثل یه ارتش یکپارچه اسپاکل ها رو وادار می کنیم عقب نشینی کنن 

باالی تپه و از اینکه اصاً به دنیا اومده ا ن پشیمون بشن!«
و خروش تشویق سربازان بلند می شود.

سروان َهِمر فریاد می زند: »قربان! لشکر پاسخ چی، قربان؟«
شـهردار می گویـد: »اول اسـپاکل ها رو شکسـت می دیـم، اون وقـت دیگه 

پاسخ مثل آب خوردن می شه.«
بـه لشـکریانش نـگاه می کنـد و دوبـاره به سـوی تپه و لشـکر اسـپاکل ها 
برمی گـردد کـه هنـوز رو به پایین پیشـروی می کنند. سـپس مشـتش را باال 
می آورد و بلندترین فریاد صدای ذهنش را سر می دهد؛ فریادی که یک راست 

تا مرکز وجود تک تک مردانی که آن را می شنوند رخنه می کند.
»پیش به سوی نبـــــرد!«

لشکر هم در جوابش فریاد می زند: »پیش به سوی نبـــــرد!« و به سرعت 
از میدان خارج می شود و به سوی جاده ی زیگزاگی به راه می افتد...

شهردار برای آخرین بار نگاهم می کند، انگار آن قدر به او خوش می گذرد که 
نمی تواند جلوی خنده اش را بگیرد. بدون اینکه حرفی بزند، به پهلوی مورِپت 

مهمیز می زند و پشت سر لشکری که به راه افتاده چهارنعل می تازند.
پشت سر لشکری که به جنگ می رود.

آن هاراد می پرسد: دنبال بریم؟ و وحشت مثل عرق از تنش بیرون می ریزد.
می گویـم: »راسـت می گـه. نمی تونیم بذاریم از جلوی چشـممون بره کنار. 

باید به قولش عمل کنه. باید توی جنگش پیروز شه.«
آن هاراد فکر می کند: به خاطر دختره.

من هم در جوابش فکر می کنم: به خاطر اون و تمام احساسی را که به او 
دارم پشت این فکر می گذارم.
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و به اسمش فکر می کنم...
وایوال.

و آن هاراد به سوی میدان نبرد می تازد.

)وایوال(
فکر می کنم: تاد و سوار بر بلوط در میان مردمی پیش می روم که در جاده به 
هر طرف می دوند و سـعی می کنند از یک سـو از صدای وحشـتناک شیپور و 

از سوی دیگر از بمب های خانم کویل فرار کنند.
بووووم! بمب دیگری منفجر می شـود و گلوله ی آتشـینی را می بینم که رو 
به آسمان برمی خیزد. صدای جیغ های اطرافمان قابل تحمل نیستند. مردمی 
کـه رو بـه باالی جاده می دوند در میان مردمی که رو به پایین جاده می دوند 

گیر می افتند و همه راه ما را می بندند.
راه اینکه قبل از همه به سفینه ی اکتشافی برسیم را می بندند.

صدای شیپور دوباره در هوا می پیچد و صدای جیغ ها حتی از قبل هم بلندتر 
می شـود. در میـان گوش هایش می گویم: »بایـد بریم، بلوط. این صدا هر چی 

هم که باشه، آدم های توی سفینه می تونن...«
دسـتی بـه بازویـم چنگ می انـدازد و چیزی نمانده مـن را از روی زین به 

پایین بکشد.
مردی دستم را محکم می کشد و جیغ می زند: »اسب رو بده به من! بده  به من!«

بلوط می چرخد و سـعی می کند از او دور شـود اما آدم های خیلی زیادی 
در جاده هستند...

رو به مرد فریاد می زنم: »ولم کن!«
جیغ می کشد: »بده به من! اسپاکل ها دارن می آن!«

چنان از این حرف جا می خورم که چیزی نمانده موفق شود من را از روی 
زین پایین بیندازد. »چی ها؟«
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اما او حرفم را گوش نمی کند و حتی در این تاریکی هم سفیدی چشمانش 
را می بینم که از وحشت می درخشند...

صـدای ذهـن بلوط فریاد می زنـد: بگیر! و محکم تر از قبل به یالش چنگ 
می زنم و او روی دو پای عقبش بلند می شود، مرد را کنار می زند و در تاریکی 
می تازد. مردم جیغ می زنند تا از سـر راهمان کنار بروند و همین طور که بلوط 
در جاده پیش می رود، تعداد بیشـتری از آن ها را به این سـو و آن سـو پرتاب 

می کنیم و من هم با تمام وجود به او می چسبم.
به محوطه ی بازی می رسیم و او حتی از قبل هم سریع تر می تازد.

می گویم: »اسپاکل ها؟ منظورش چی بود؟ امکان نداره...«
بلوط فکر می کند: اسپاکل. لشکر اسپاکل. جنگ اسپاکل ها.

همین طـور کـه می تـازد، برمی گـردم و بـه پشـت سـرم نـگاه می کنـم، به 
نقطه های نورانی که از تپه ی زیگزاگی دوردست پایین می آیند.

لشکر اسپاکل ها.
لشکری از اسپاکل ها هم می آید.

فکر می کنم: تاد و می دانم که با هر قدم دارم از او و شـهردارِ اسـیر دورتر 
می شوم.

سفینه تنها امیدمان است. آن ها می توانند کمکمان کنند. شاید حتی بتوانند 
به من و تاد کمک کنند.

جلوی یک جنگ را گرفتیم، جلوی جنگ دیگری را هم می توانیم بگیریم.
و دوبـاره به اسـمش فکر می کنم، تاد. شـاید با ایـن کار قدرت بگیرد. من 
و بلوط در جاده به سـوی پاسـخ می تازیم، به سوی سـفینه ی اکتشافی و من 

ناامیدانه امیدوارم که درست فکر کرده باشم...

)تاد(
همین طور که لشکر در برابرمان در جاده پیش می رود و مردم نیوپرنتیس تاون 
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را که سـر راهش هسـتند وحشـیانه کنار می زند، آن هاراد هم به دنبال مورِپت 
می دود. دو گردان اند که اولی را آقای َهِمر، که سـوار بر اسـبش هوار می کشـد، 
رهبری می کند و فرماندهی دومی به عهده ی آقای مورگان است که کمتر فریاد 
می زنـد و پشـت سـر گردان آقـای َهِمر مـی رود. روی هم رفته بـه چهارصد نفر 
می رسند، تفنگ هایشان را باال گرفته اند و چهره هایشان در حال هوار کشیدن و 

داد زدن در هم رفته.
و صدای ذهنشان...

صدای ذهنشـان عظیم اسـت، با هم هماهنگ و در خود پیچیده اسـت و 
مثل یک صدای واحد می خروشد، مثل یک غول عصبانی که فریاد می کشد 

و پاکوبان در جاده پیش می رود.
باعث می شود قلبم چنان بزند که انگار دارد از جا کنده می شود.

همین طور که به سرعت پیش می رویم شهردار سوار بر مورِپت کنارم می آید 
و فریاد می زند: »نزدیک من بمون، تاد!«

تفنگم را محکم می گیرم و می گویم: »نگران اون نباش.«
به طرفـم نـگاه می کند و می گوید: »به خاطر نجات جـون خودت می گم. قول 
خودت رو هم فراموش نکن. اصاً دلم نمی خواد کسی به تیرِ خودی کشته شه.«

و به من چشمک می زند.
درسـت رو بـه او فکـر می کنم: وایوال و مشـت محکمی از صـدای ذهنم را 

حواله اش می کنم.
خودش را عقب می کشد.

و لبخندش از بین می رود.
پشـت سـر لشـکر از انتهای غربی شـهر می گذریم، در جاده ی اصلی پیش 
می رویم و از کنار جایی که حتمًا خرابه های زندان های اصلی است رد می شویم؛ 
زندان هایـی کـه پاسـخ در بزرگ ترین حمله اش تا پیش از امروز سـوزاند و با 
خاک یکسـان کرد. من تا حاال فقط یک بار از اینجا گذشـته ام، همان وقتی که 
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وایوال در میان بازوانم بود و می دویدم، وقتی داشت می ُمرد و او را از جاده ی 
زیگزاگی پایین می آوردم، به سوی جایی که خیال می کردم امن خواهد بود اما 
چیزی جز همین مردی که حاال در کنارم پیش می آید نیافتم؛ مردی که هزار 
اسپاکل را کشت تا این جنگ را آغاز کند؛ مردی که وایوال را به خاطر به دست 
آوردن اطاعاتی که از قبل می دانسـت شـکنجه کرد؛ مردی که پسـر خودش را 

به قتل رساند...
صدای ذهنم را می خواند و می گوید: »دوست داری چه جور مردی فرماندهی 

جنگ رو به عهده بگیره؟ چه جور آدم دیگه ای واسه جنگیدن مناسبه؟«
حرفی را که ِبن قباً زده بود به یاد می آورم و فکر می کنم: یه هیوال. جنگ 

هیوالی وجود مردها رو بیدار می کنه.
شـهردار می گویـد: »اشـتباهه. ایـن جنگه کـه از ما مرد می سـازه. تا وقتی 

جنگ نشده، همه مون بچه ایم.«
یک بار دیگر صدای شیپور به گوشمان می رسد، آن قدر بلند است که چیزی 

نمانده سرهایمان بترکند و یکی دو لحظه مانع پیشروی ارتش می شود.
در امتـداد جـاده بـه پاییـن تپه نـگاه می کنیم. مشـعل های اسـپاکل ها را 

می بینیم که به انتظار ما آنجا جمع شده اند.
شهردار می پرسد: »آماده ای که بزرگ شی، تاد؟«

)وایوال(
بووووم!

بمـب دیگـری تنهـا کمی جلوتر از ما منفجر می شـود و دود و غبار را بر فراز 
درختـان بلند می کند. آن قدر ترسـیده ام که حـال و اوضاع مچ  پاهایم را از یاد 
می برم و سعی می کنم همان طور که توی سفینه در فیلم ها دیده بودم به بلوط 
مهمیز بزنم. از درد آن رو به جلو خم می شوم. پانسمان های لیـ  که هنوز جایی 
در همین میان اسـت و سـعی می کند پاسخ را در مکان غلط پیدا کند، وای... 
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خواهـش می کنـم در امان بـاش، خواهش می کنم در امان بـاشـ  باندهایی 
که او به پاهایم پیچید خوب اند، اما استخوان هایم همچنان شکسته اند و یک 
دقیقـه ای درد آن در تمـام تنـم می پیچد و به زخم سـوزان زیر نوار آهنی روی 
بازویم می رسـد. آسـتینم را باال می زنم تا نگاهی بیندازم. پوسـت اطراف نوار 
آهنی سـرخ و داغ اسـت، خود نوار هنوز فقط باریکه ای از آهن است، غیرقابل 
حرکت دادن و غیرقابل بریدن و من را تا روز مرگم به شـماره ی 1391 تبدیل 

می کند.
این بهایی است که پرداختم.

بهایی است که برای پیدا کردن او پرداختم.
بـه بلـوط می گویم: »حـاال هم بایـد کاری کنیم که این بها بیهوده نباشـه.« 

و صدای ذهن او هم می گوید کُّره دختر تا موافقتش را با من نشان دهد.
هـوا پـر از دود می شـود و می توانم آتش هایی را پیـش رویم ببینم. مردم 
هنوز هم در اطرافمان به همه سـو می دوند، گرچه هر چه بیشـتر از شـهر خارج 

می شویم، تعدادشان کمتر و کمتر می شود.
اگـر خانـم کویل و پاسـخ از سـازمان پرسشـگری شـروع کرده و از شـرق 
به طرف مرکز شهر پیش رفته باشند، پس حاال باید از تپه ای که برج مخابرات 
قبـاً روی آن بـود گذشـته باشـند. سـفینه ی اکتشـافی هم به احتمـال زیاد 
همان جا فرود آمده. خانم کویل حتمًا برگشـته تا با سـریع ترین گاری ممکن 
خودش را به آنجا برسـاند تا اولین کسـی باشـد که با آن ها حرف می زند، اما 

مسئولیت هایش را به چه کسی واگذار کرده؟
بلوط به پیشروی ادامه می دهد، در پیِچ جاده می پیچد...

و بووووم!
نور دیگری می درخشـد و خوابگاه دیگری شـعله ور می شود و به مدت یک 

ثانیه  جاده را نورانی می کند...
و می بینمشان...
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پاسخ را.
صف هایـی از مـردان و زنان، پ های آبی رنگی روی لباس ها و گاهی حتی 

روی صورت هایشان کشیده شده.
و تک تکشان تفنگ هایشان را نشانه گرفته اند.

در مقابل گاری های پر از اسلحه...
و بااینکه بعضی از آن ها را می شناسم )خانم الُسن، َمگِنس، ناداری( انگار 
اصاً نمی شناسمشان. چنان خشن، دقیق، وحشت زده، شجاع و سرسپرده اند 

که یک لحظه می ترسم به طرفشان بروم و افسار بلوط را می کشم.
نور انفجار از بین می رود و دوباره در تاریکی فرو می روند.

بلوط می پرسد: به پیش؟
نفسـی می کشـم و از خودم می پرسم واکنششان به دیدن من چه خواهد 
بود، از خودم می پرسم اصاً من را می بینند یا در میان این هیاهو، با بی توجهی 

روی زین منفجرم می کنند.
باالخره می گویم: »چاره ای نداریم.«

و در همان لحظه ای که بلوط آماده ی حرکت می شود...
از میان تاریکی می شنوم: »وایوال؟«

)تاد(
جـاده ای کـه از شـهر بیـرون می رود، به محوطه ی باز گسـترده ای می رسـد که 
رودخانه در سـمت راسـت آن اسـت و آبشـارهای عظیم و خروشان و جاده ی 
زیگزاگی روی تپه درسـت مقابلمان قرار دارند. لشـکر غّران وارد محوطه ی باز 
می شـود، سـروان َهِمر جلوتر از همه اسـت و بااینکه قباً فقط یک بار اینجا را 
دیده ام، می دانم درخت هایی اینجا بوده اند؛ درختان و خانه های کوچک. حتمًا 
شهردار به افرادش دستور داده آن را تخلیه کنند تا برای تبدیل شدن به میدان 

نبرد آماده باشد...
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انگار می دانست چنین اتفاقی در پیش است...
امـا فرصـت کافی برای فکر کردن به این موضوع را ندارم، چون آقای َهِمر 
فریاد می زند: »ایــســـت!« و سربازها با آرایش نظامی شان می ایستند و به 

آن سوی دشت نگاه می کنند...
چون آن ها آنجا هستند...

اولین گروه از لشکر اسپاکل ها...
پنج شش تا، ده دوازده تا، شصت هفتاد نفرشان در فضای باز پخش می شوند، 
مثل رودی از خوِن سفید از دیواره ی تپه رو به پایین می خروشند، مشعل هایشان 
را باال گرفته اند و تیروکمان و چیزهای عجیب دراز و سفیدی شبیه چوب هم در 
دستشـان است. پیاده نظام اسـپاکل ها دور اسپاکل های دیگری را که پشت آن 
موجودات سفید و غول پیکر نشسته اند پر کرده اند؛ موجودات سفید و غول پیکری 
که مثل گاو نر تنومندند اما قدبلندتر و فراخ تر هم هستند و یک شاخ بزرگ هم 
از انتهای دماغشان بیرون زده و با پوشش زرهی سنگینی پوشیده شده اند که به 
نظر می رسد از ِگل ساخته شده باشد و می بینم که خیلی از سربازان اسپاکل ها 

هم آن ها را به تن دارند، تن های سفیدشان را با ِگل پوشانده اند...
و یک بار دیگر صدای شیپور به گوش می رسد و آن قدر بلند است که حاضرم 
قسـم بخورم گوش هایم شـروع می کنند به خونریزی. حاال می توانید شیپور را 
هم با چشـم های خودتان ببینید که به پشـت دوتا از موجودات شـاخدار بسته 

شده، باالی تپه است و آن اسپاکل عظیم الجثه در آن می دمد...
وای، خدا...

وای، خدای من...
صدای ذهنشان...

می غلتـد و از تپـه پایین می آید و خودش به تنهایی مثل سـاح اسـت، مثل 
کف روی رودی خروشان بر فراز دشِت باز به اوج می رسد و مستقیم به طرف ما 
می آید، تصویر لشکرشان که ما را قلع وقمع می کند، تصویر سربازهای ما که تکه تکه 


