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يادداشتنويسنده

خوانند   ه اي که د    ر آســتانه ي خواند   ن والکیري هاســت، باید    بد   اند    این کتاب با 
خاطرات یک مغ، کیمیاگر یا برید   ا، بسیار متفاوت است.

نوشتن این کتاب بسیار د    شوار بود   . اول به خاطر آنکه به مسائلي مي پرد   ازد    
که پذیرش آن ها چند   ان آسان نیست. د    وم، به خاطر آنکه تا به حال این د   استان 
را بارها براي خیلي ها نقل کرد   ه ام و مي ترسید   م انرژي اش را براي تبد یل به نوشته 
گرفته  باشم )این ترس از صفحه ي آغاز تا پایان کتاب با من بود   . اما  شکر خد   ا،  

بي پایه بود   (.
سومین و مهم ترین مشــکل: براي نقل اتفاق ها، مجبور شد   م وارد    جزئیات 
گوناگوني از زند   گي شخصي ام بشوم، به خصوص زند   گي  زناشویي ام،  رابطه ام 
با افراد    د   یگر و فاصله ي شــکنند   ه اي که سنت جاد   ویِي مرا از انساني که هستم، 
جد   ا مي کند   . مثل هر انســاني،  نشــان د   اد   ن ضعف هــا و لغزش هایم د    ر زند   گي 

خصوصي ام آسان نبود   .
اما، همان طور که د    ر خاطرات یک مغ کاماًل روشن است، راه جاد   و، همان 
راه آد   میان معمولي است. کافي است انسان استاد    د   اشته باشد   ،  راه علوم خفیه را 
طي کند    و  انضباط کافي براي انجام مناسک د   اشته باشد   ؛ اما سلوك معنوي یعني 
همیشــه د    ر حال آغاز بود   ن، )براي همین است که سالک را مشّرف مي نامند    ، 
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یعني همیشــه د    ر شرف آغاز چیزي است(، و تنها چیزي که مهم است، اراد   ه ي 
د   ایمي براي پیش رفتن است.

والکیري ها به روشني مرد   ي را نمایش مي د   هد    که د    ر پس چهره ي »مغ« حضور 
د   ارد   ، و این مي تواند    براي اند   ك افراد   ي که د    ر جستجوي »انسان هاي کامل« هستند   ، 
نومید   کنند   ه باشد   . اما سالکان راستین مي د   انند    فارغ از تمام خطاها و نقص هاي ما، 
راه معنوي نیرومند   تر اســت. خد   ا عشق است،  و سخاوت و آمرزش؛ اگر به این 

باور د   اشته باشیم،  هرگز اجازه نمي د   هیم ضعف هایمان، ما را فلج کند   .
وقایع نقل شــد   ه د    ر این کتاب،  بین 5 سپتامبر و 17 اکتبر 1988 اتفاق افتاد   ه 
است. ترتیب برخي از وقایع جابه جا شد   ه است، و د    ر د    و مورد    از تخیلم استفاد   ه 
کــرد   ه ام، فقط به این منظور که خوانند   ه موضــوع را بهتر د   رك کند   ، اما تمام 
اساس د   استان حقیقت د   ارد   . نامه ي نقل شد   ه د    ر پسگفتار کتاب، د    ر بایگاني اسناد    

و مد   ارك ریود   وژانیرو، زیر شماره ي 478038 ثبت شد   ه است.
پائولوكوئليو 



پيشگفتار
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»چیزی که برای من خیلی مهم باشــد    ؟« ِجْی قبل از اینکه جواب بد    هد    ، قد    ری 
مکث کرد     و بعد     گفت: »جاد    و!«

پائولو اصرار د    اشت: »نه! یک چیِز د    یگر.«
ِجی گفت: »زن! جاد    و و زن!«

پائولو خند    ه اش گرفت و گفت: »این د    وتا برای من هم خیلی مهم است. گو 
اینکه ازد    واج، یک کمی باعث شد     کم کاری کنم!«

حاال نوبِت ِجی بود     که بزند     زیِر خند    ه. 
گفت: »یک کمی! فقط یک کمی!«

پائولو، د    ر گیالِس استاد    ش شراب ریخت. چهار ماه می شد     که همد    یگر را 
ند    ید    ه بود    ند    ، و امشب، برایش خیلی شِب خاصی شد    ه بود    . پائولو د    لش می خواست 
قبل از اینکه بسته ای را که با خود    ش آورد    ه بود     به ِجی بد    هد    ، بیشتر حرف بزند     

و منتظر نگهش د    ارد    .
رو کــرد     به ِجــی و گفت: »یک زمانــی خیال می کرد    م اســتاد    های اعظم، 
آد    م هایی اند    که خیلی از َشّر و شوِر د    نیا د    ور شد    ه اند    . چند     ساِل قبل اگر این طور 

جوابم را می د    اد    ی، به گمانم اصاًل مَُشرَّف نمی شد    م.«
ِجــی نوشــید ني اش را مزه مــزه کــرد     و گفــت: »همــان بهتر مشــّرف 

 

نمی شــد    ی. آن وقــت به جــای تو می رفتم ســراِغ یک د    ختِر خوشــگل که 

 

شاگرد    م بشود    .«
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همان طور که د    ر رســتوراِن پشــت باِم هتِل ِجی نشســته بود    ند    ، تماِم بطرِی 
مشروب را خورد    ند     و از کار و جاد    و و زن صحبت کرد    ند    . ِجی از بابِت قرارد    اد    ِ 
عظیمی که برای محِل کارش، یعنی یک شرکِت چند    ملّیتِی هلند    ي، بسته بود    ، 
خیلی َســرخوش بود    . و پائولو هم خیلي هیجان زد ه بود، به خاطِر بسته ای که با 

خود    ش آورد    ه بود    .
پائولو گفت: »یک بطرِی د    یگر بخوریم.«

»بابِت چی؟«
»آمد    ِن تو بــه ریود    وژانیرو... منظره ی زیبایی که از اینجا معلوم اســت... و 

هد    یه ای که من براِی تو آورد   ه ا  م.«
ِجی بیرون را نگاه کرد     و ســواحِل ُکوپاکابانا را تماشا کرد     که زیِر پایشان 
تأللو د    اشــت. گفت: »این منظره به باد    ه گســاری اش می ارزد    .« بعد     با د    ست به 

پیشخد    مت اشاره کرد    .

نیمه راهِ بطرِی د    وم بود    ند     که پائولو، بسته را گذاشت روِی میز، و همان طور که ِجی 
را نگاه می کرد    ، گفت: »اگر می خواهی بپرسی چی برایم مهم است، جوابم این 
است: استاد    م. او بود     که یاد    م د    اد     بفهمم عشق تنها چیزی است که هیچ وقت شکست 
نمی خوَرد    . آن قد    ر صبر د    اشت تا د    ستم را بگیرد     و توِی راه هاِی پُرپیچ وخِم جاد    و 
راهنمایی کند    . آن قد    ر شجاعت و بزرگواری د    اشت که برخالِف قد    رت هایش، 
همیشه خود    ش را آد    می با ترد    ید    ِ زیاد     و ضعف های خاِص خود    ش نشان بد    هد    . او 

بود     که کمکم کرد     تا نیروهاِی تغییرد    هند    ه ی زند    گی را د    رك کنم.«
ِجی گفت: »انگار نــه انگار که ما کلی مِي زد ه ایم. د    لم نمی خواهد     زیاد    ی 

جد    ی بشوم.«
»من که از موضوعاِت جد    ی حرف نمی زنم. د    ارم از چیزهای خیلی لذت بخش 

صحبت می کنم. د    ارم از عشق حرف می زنم.«
بعد     بسته را روی میز به طرِف ِجی لغزاند     و گفت: »بازش ُکن.«
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»چی هست؟«
»راهي براِی اینکه بگویم متشــکرم، و براي انتقال د    اد    ِن عشــقی که تو یاد    م 

د    اد    ی، به د    یگران.«
ِجی بسته را باز کرد    . د    اخِل بسته تقریباً د    ویست برگ کاغِذ تایپ شد    ه بود     و 

روی د    و برِگ اول، این نوشته به چشم می خورد    : »كيمياگر«
چشم های پائولو برق می زد    .

گفت: »کتاِب جد    ید    ِ من است. به صفحه ی بعد     نگاه کن.«
صفحه ی بعد     نوشته شد    ه بود    : »به ِجی، کیمیاگری که اسرار و کاربرد    اکسیِر 

اعظم را مي د    انست.«
پائولو با د    لی پر از هول و اضطراب منتظِر این لحظه بود    . خیلی راحت توانسته 
بود     این موضوع را که د    ارد     کتاِب جد    ید    ی می نویسد    ، از او مخفی نگه د    ارد    ، گو 

اینکه می د    انست ِجی از کتاِب قبلِی او خوشش آمد    ه بود    ه.
پائولو اد    امه د    اد    : »این کاغذها، متِن اصلی است. د    وست د    اشتم قبل از اینکه 

به ناشر نشانشان بد    هم، تو بخوانی.«
ســعی کرد     نظِر اســتاد    ش را از توی چشــم هایش بخواند    ، اما چشم های او 

رخنه ناپذیر بود    . 
ِجی گفت: »فرد    ا از صبح تا شب جلسه د    ارم. پس فقط فرد    اشب فرصت د    ارم 

که بخوانمش. براي همین، برای د    و شِب د    یگر قراِر شام می گذاریم.«
پائولو انتظاِر واکنش د    یگری د    اشت. خیال می کرد     ِجیاز بابِت تقد    یم نامه ی 

کتاب خوشحال شود     و سِر ِکیف بیاید    .
پائولو نومید    ی اش را نشان ند    اد .    گفت: »پس همین کار را می کنیم. د    و روِز 

د    یگر اینجایم.«
ِجی گفت صورتحساب را بیاورند    . ساکت و آرام سمِت آسانسور راه افتاد    ند    . 

ِجی د    گمه ی طبقه ی یازد    هم را فشار د    اد    .
آسانسور که د    ر طبقه اش ایستاد    ، ِجی د    گمه ی حالِت اضطراری را فشار د    اد     

 

تــا د    ر باز بمانــد    . آن وقت به پائولو نزد    یک تر شــد     و گفت: »باشــد     که بّره ی 
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خد    اونــد     تــو را د    ر پناهِ خــود     بگیــرد    .« و د    ر همان حال عالمتی روی پیشــانِی 

 

شاگرد    ش کشید    .
پائولو، اســتاد    ش را د    ر آغوش کشــید     و شب به خیر گفت. ِجی د    گمه را به 

حالِت عاد    ی برگرد    اند     و از آسانسور بیرون آمد    .
د    ر که بسته می شد    ، پرسید    : » چرا از روی نسخه ی اصلی، کپی نگرفتی؟«

»به خد    ا فرصت می د    هم اگر بخواهد     نابود    ش کند    .«
د    ر که بسته شــد    ، پائولو شــنید     ِجی می گوید    : »تصمیِم عاقالنه ای گرفتی. 

امید    وارم منتقد    های اد    بی هیچ وقت نفهمند     کجاست.«

د    و روز بعد     همد    یگر را د    ر همان رستوران د    ید    ند    .
ِجــی شــروع کرد      و گفــت: »بعضی از  اســراِر کیمیاگــری را د    ر کتابت 

 

 آورد    ه ای. رازهایــی کــه حتا من هم تا حــاال به تو نگفته ام. و تو هم د   رســت 
مطرحشان کرد    ه ای.«

پائولو خیلی خرسند     شد    . د    لش می خواست همین را بشنود    . 
توضیح د    اد    : »راستش، خیلی مطالعه کرد    م.«

ِجــی گفــت: »نــه! مطالعه نکــرد    ه ای. امــا باز هــم چیزي که نوشــته ای 

 

د    رست است.«
پائولو د    ر د    لش گفت، نمی شــود     فریبش د    اد    ! خیلی د    لم می خواست خیال 

کند     فکر و ذکرم همین است، اما گمان نکنم بشود     فریبش د    اد    !
بیرون را نگاه کرد    . خورشید     می د    رخشید     و ساحل هم پُر از آد    م بود    .

ِجی پرسید    : »توی این آسماِن پهناور به چی نگاه می کنی؟«
»ابرها.«

ِجی گفت: » نه! تو روِح رود   خانه ها را می بینی؛ رود   خانه هایی که خیلی زود    
از نو د   ر د   ریا متولد    می شــوند   ، به آسمان صعود    می کنند   ، و همان جا می مانند    تا 

آنکه، به هر د   لیلی، د   وباره باران بشوند    و بر زمین بریزند   . 
'رود   خانه ها به کوه برمی گرد   ند   ، اما حکمِت د   ریا را با خود   شان د   ارند   .«
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ِجی قــد   ری آب معد   نــی برای خــود   ش ریخــت. معموالً د   ر طــوِل روز 

 

باد   ه نوشی نمی کرد   .
ِجی گفت: »همین طوری بود    که تو هم به اســراری رســید   ی که هیچ وقت 
د   رباره اش صحبت نکرد   ه بود   یم. تو رود   خانه ای. قباًل به د   ریا رسید   ه ای و حکمتش 
را می د   انی. تو مُرد   ه ای و چند   ین بار از نو متولد    شد   ه ا ی. تنها کاری که باید    بکنی، 

یاد   آوری است.«
پائولو خوشحال شد   ه بود   . این حرف، یک جور تعریف و تمجید    بود   : استاد   ش 
گفته بود    او به اســرار رسید   ه اســت. اما جرأتش را ند   اشت که بپرسد   منظورش 

کد   ام اسرار است.
ِجی گفت: »حاال تکلیف د   یگري برایت د   ارم.«

و فکر کرد   : د   رباره ی کتابت است. چرا که می د   انستم خیلی برایت مهم است 
و حقش نیست که از بین برود   . اما الزم نبود   پائولو این را بد   اند  .
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یــک هفته بعد   ، ِجی و پائولو همراهِ هم د   ر فرود   گاه قد   م می زد   ند   . پائولو اصرار 
د    اشت بیشــتر د   رباره ي وظیفه ای بد   اند   که استاد   ش هفته ی پیش برایش د   ر نظر 
گرفته بود   ، اما ِجی خیلی ظریف از صحبت طفره می رفت. د   ر تریاي فرود   گاه، 

پشِت میزی نشستند   .
ِجی ســِر صحبت را باز کرد   : »د   ر مد   ِت اقامتــم د  ر ریود   وژانیرو فقط د   وبار 
فرصت کرد   یم با هم شام بخوریم؛ و حاال نوبِت سوِم ماست. د   لیلش برمی گرد   د    
به این جمله که: هرچیز که یک بار رخ د   هد  ، ممکن است د   یگر هرگز رخ ند   هد  . 

اما چیزي که د   وبار رخ د   اد  ، قطعاً بار سوم نیز رخ خواهد   د   اد  .1«
ِجی باز سعی د   اشت موضوع را عوض کند  ، اما پائولو بلد   بود   جلوي این اتفاق 
را بگیرد  . حاال د   یگر مي د   انست استاد    ش از تقد   یم نامه ی کتاب خوشش آمد   ه، چرا 
که مکالمه ی بیِن ِجی و متصد   ِی هتل به گوشش خورد   ه بود   . بعد    از آن هم، ِجی 

به یکي از د وستانش، د   ر اشاره به پائولو، گفته بود   : »نویسند   ه ی همان کتاب.«
حتماً به د   و سه نفری د  رباره ي کتاب گفته بود   ؛ هرچه باشد   ، از کتاِب اصلی 
فقط یک نســخه وجود    د   اشــت. بعد    به خود   ش گفت باطِل اَباطیل. بعد    خد   ا را 

ُشکر کرد    که استاد   ی این قد   ر انسان  به او د   اد   ه است.
پائولــو یک بــاِر د   یگر گفت: »می خواهــم د   رباره ی وظیفه ام ســؤال کنم. 

نمی خواهم بپرسم چطور یا کجا، خود   م مي د انم که جوابم را نمی د   هی.«

1. جمله اي از كيمياگر. م.
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ِجی خند   ید   : »آفرین! این همه مد   ت این یک چیز را خوب یاد    گرفتی.«
پائولــو اد   امــه د   اد   : »موقِع یکــی از صحبت هایمــان، از جوانــي گفتي به 

 

اسِم توك، که توانست کاري را بکند   که االن تو از من مي خواهي. می خواهم 
بروم سراغش.«

»نشانی اش را د   اد   م؟«
»گفتی کجا زند   گي مي کند  . رفتن به آنجا نباید    آن قد   رها سخت باشد   .«

»نه، نیست.«
صحبت که می کرد   ند   ، پائولو متوجه شد    بلند   گوِی فرود   گاه د   ارد    مرتب زماِن 
پروازها را اعالم می کند   . قد   ری احساس کرد    عصبی شد   ه و می ترسید    وقِت کافی 

ند   اشته باشند    تا صحبت هایشان را تمام کنند   .
»گو اینکه نمی خواهم بپرسم چطور یا کجا، اما سؤالی هست که همیشه وقتی 
زیِر باِر مسئولیتی می رویم، باید    بپرسیم. حاال می خواهم سؤالم را بپرسم: چرا؟ 

چرا باید    این کار را بکنم؟«
ِجی جواب د   اد   : »چون آد   م ها هرچیزی را د   وست د   اشته باشند   ، می ُکشند   .«

پائولو جواب او را نفهمید  ، و یک باِر د   یگر شنید    بلند   گوها د   ارند    زماِن پرواز 
را اعالم می کنند   .

ِجی گفت: »پرواز من است. باید    بروم.«
»اما من از جوابت سر د   رنیاورد   م.«

ِجی از پائولو خواست صورتـحساب را بپـرد   ازد    و تنـد    و سریع چیزی روِی 
د   ستـمـاِل کاغـذی نوشـت و همان طور کـه د   ستـمال کاغـذی را روی میـز جلوی 
شاگـرد   ش می گذاشت، گفت: »قرِن قبل، مرد   ی د   رباره ی موضوعی که همین 

االن بـه تو گفتـم، چیزهایی نوشت. اما تا چند    نسِل د   یگر هم د   رست می مانَد   .«
پائولو د   ستمال را برد   اشت. لحظه ای خیال کرد    نوشته ی روِی د   ستمال احتماالً 

قاعد   ه یا ِورد   ی جاد   ویی باشد   ، اما چند    سطر شعر بود   .
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و آد   می، مي ُکشد   آنچه را د   وست می د   ارد   ،
پس همگان بشنوند  ، 

یکي به نگاه تلخ مي کشد  ، 
د   یگري به کالم سالوس،

جبونان به بوسه اي نابود   مي کنند  ،
شجاعان به شمشیر.1

پیشــخد   مت با بقیه ی پول آمد   ، اما پائولو متوجه نشــد   . آن کلمات هولناك از 
ذهنش بیرون نمي رفت.

ِجی بعد    از ســکوتی طوالنی گفت: »تکلیفت همین است. باید   این نفرین 
را شکست.«

پائولو آرام گفت: »هرکاری می کنم، منتهی به این شــد   ه که چیزی را که 
د   وست  د   ارم، از بین ببرم. به چشِم خود   م د   ید   ه ام که رؤیاهایم، د   رست وقتی که 
خیال می کنم بهشان رسید   ه ام، از هم می پاشد   . همیشه خیال می کرد   م زند   گی است 

د   یگر، کاریش نمی شود    کرد   . چه زند   گِی من و چه زند   گِی بقیه.«
ِجی تکرار کرد   : »نفرین را می شــود    شکســت؛ اما اگــر تکلیفت را تا انتها 

 

انجام بد   هی.«
بی آنکه حرف بزنند   ، وارد   ِ فرود   گاهِ پُرســروصد   ا شد   ند   . ِجی به کتاب هایی 
فکر مي کرد   که شــاگرد   ش نوشــته بود   . به کریس، همسِر پائولو هم فکر کرد   . 
می د   انست پائولو مجذوِب تشّرف جاد   و شد   ه است که به نظر می رسد    زمانی د   ر 

زند   گِی هرکسی پیش می آید   .
می د   انست پائولو نزد   یک است تحّقِق رؤیاي بزرگي را ببیند   .

و این به معنای خطر بود   ، چرا که شاگرد   ِ ِجی هم مثِل تماِم آد   م ها بود   : فکر 
مي کرد   سزاوار آنچه به د   ست مي آورد  ، نیست.

1. از اسكار وايلد  .
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به صِف کنترِل گذرنامه که رسید   ند   ، ِجی، لبخند   زنان، گفت: »زن های کشوِر 
تو خیلی زیبا هستند   . امید   وارم خیلی زود    برگرد   م.«

اما پائولو جد ی بود   .
استاد   ش که د   اشت گذرنامه را برای مُهر کرد   ن تحویل می د   اد   ، پائولو گفت: 

»پس تکلیف همین است. شکسِت نفرین.«
و ِجی هم به همان اند   ازه جد  ی جواب د   اد   : »به خاطِر عشــق است. به خاطِر 

پیروزی. و به خاطِر جالِل خد   اوند   .«



والكيريها
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تقریباً شش ساعت می شد    که رانند   گی می کرد   ند   . برای باِر هزارم از زنی که د   ر 
صند   لِی کناری اش نشسته بود   ، پرسید    د   ر مسیِر د   رستند    یا نه.

زن هم برای باِر هزارم به نقشه نگاه کرد   . بله، د   ر مسیِر د   رست بود   ند   ؛ هرچند    
اطرافشان سرسبز بود    و رود   خانه ای از همان حول و حوش می گذشت و جاد   ه، 

مشّجر بود   .
زن گفت: »به نظرم باید    د   ِم پمپ بنزین توقف کنیم و بپرسیم.«

بی آنکه حرفی بزنند   ، می راند   ند    و به آهنگ های قد   یمِی راد   یو گوش می د   اد   ند   . 
کریس پیِش خود   ش می د   انســت احتیاج نیست د   ر پمپ بنزین توقف کنند   . د   ر 
مســیِر د   رست بود   ند   ؛ گیرم که منظره ی د   ور و بَِرشان با آنچه توقعش را د   اشتند    
خیلی تفاوت د   اشت. اما شوهرش را هم خیلی خوب می شناخت. پائولو عصبی و 
مرد   ّد    بود    و خیال می کرد    او د   ارد    نقشه ها را اشتباه می خواند   . اگر توقف می کرد   ند    

و از کسی می پرسید   ند   ، پائولو حتماً راحت تر می شد   .
»اینجا چه کار می کنیم؟«

پائولو جواب د   اد   : »باید    تکلیفي را انجام بد   هم.«
گفت: »تکلیف عجیبی است.«

پائولو پیِش خود   ش گفت خیلی عجیب؛ صحبت با فرشته ی نگهبان.
قد   ری که گذشــت، گفت: »خب! تو آمد   ی اینجا که با فرشته ی نگهبانت 

صحبت کنی. چطور است تا آن موقع کمي هم با من حرف بزنی؟«
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اما پائولو حرفی نزد   ؛ حواسش را جمِع جاد   ه کرد   ه بود    و به این فکر می کرد    
که زنش جاد   ه را اشتباه کرد   ه است. زن با خود   ش گفت، اصرار فاید   ه ای ند   ارد   . 

امید   وار بود    زود   تر به پمپ بنزین برسند   .
از فرود   گاهِ بین المللِی لُس آنجلس بالفاصله راهِی این سفر شد   ه بود   ند   . نگران 
بود    مباد   ا پائولو خســته باشد    و پشــِت فرمان خوابش بِبََرد   . هیچ به نظر نمی آمد    

نزد   یِک مقصد   شان رسید   ه باشند   .
به خود   ش گفت، باید    با یک مهند   س ازد   واج می کرد   م.

هیچ وقت به زند   گِی پائولو خو نکرد   ه بود   ؛ ناگهان غیبش می زد   ، د   نباِل شمشیر 
و راه های مقد   س می گشت و صحبت با فرشته ها، و انجام هرکاِر د   یگری برای 

آنکه قد   ری د   ر مسیِر جاد   و پیش تر برود   .
»همین که جي را مي بیند  ،  د    یوانه مي شود   و همه چیز را رها مي کند  .«

یاد    اولین قرار مالقاتشان افتاد   . به بستر رفته بود   ند   و به یک هفته نکشید   ه بود    که 
میِز کاِر هنرش را بُرد   ه بود    آپارتماِن پائولو. د   وستانشان گفته بود   ند    پائولو جاد   وگر 
است؛ و یک شب هم کریس زنگ زد   ه بود    به کشیِش کلیسای پروتستانی که 

آنجا می رفت، و از او خواسته بود    تا برایش د   عا بکند   .
اما ساِل اول که گذشت، پائولو یک کلمه هم از جاد   و حرف نزد   . د   اشت د   ر 
یک اســتود   یوی ضبِط صد   ا کار می کرد    و به نظر می رسید    تماِم فکر و ذکرش 

همان باشد   .
ساِل بعد    هم زند   گی بر همان منوال بود   . از سرکاَرش بیرون آمد    و رفت د   ر 

استود   یویی د   یگر کار کرد   .
سومین سالی که با هم بود   ند   ، د   وباره کاَرش را رها کرد    )جنون  او برای آنکه 
همه چیز را پشــِت ســرش رها کند   !( و تصمیم گرفت برای تلویزیون، فیلم نامه 
بنویســد   . قد   ری برای او عجیب بود    که پائولو هر ســال شــغْل عوض می کند   ؛ 

 

اما به هرحال مشــغوِل نوشــتن بــود   ، و پــول د   رآورد   ن، و چرِخ زند   گی شــان 

 

خوب می چرخید   .
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آن وقت، ساِل سومی که با هم بود   ند    سر آمد   ، و پائولو، یک باِر د   یگر، تصمیم 
گرفت شغلش را ِول کند   . هیچ توضیحی ند   اد    و فقط گفت از کارش د   لزد   ه شد   ه 
و معنایی هم برایش ند   ارد    که بخواهد    د   وباره شغلش را عوض کند    و از این شاخه 
به آن شاخه بپرد   . احتیاج د   اشت کشف کند    د   نباِل چه می گرد   د    و چه می خواهد   . 

کمی پول کنار گذاشتند    و تصمیم گرفتند    د   ور د   نیا بگرد   ند  .
 کریــس با خــود   ش گفت، مســافرت با یک ماشــین شــروع شــد   ؛ مثِل 

همین حاال.

د   ر آمســترد   ام با جي مالقات کرد   ند  . د   ر کافه ی هتل براِور قهوه می خورد   ند    و 
کاناِل سینِگل را تماشا می کرد   ند   ، که پائولو مرد   ی قد   بلند    و سفید   مو را که لباِس 
رسمی پوشید   ه بود   ، از د   ور د   ید    و رنگ از رویش پرید   . بعد    به رغِم اضطرابش، 

باالخره د   ل به د   ریا زد    و از جا بلند    شد    تا پشِت میِز مرد    برود   .
آن شب، که پائولو و کریس د   وباره تنها شد   ند   ، پائولو ُکِلّ یک بطری مشروب 
را سر کشید   . پائولو، مشروبخوِر خوبی نبود    و خیلی زود    مست کرد   . تازه آن موقع 
بود    که پائولو، چیزی را که کریس از قبل می د   انست، برمال کرد   : که او هفت سال 
خود    را وقِف یاد   گیرِی جاد   و کرد   ه بود   . بعد    بَنا به د   الیلی، که هیچ وقت توضیح 

ند   اد   ، اما کریس چند    بار پرسید   ، تماِم این کارها را کنار گذاشت.
پائولــو گفت: »د   و مــاهِ قبل وقتی از د   اخائو د   یــد   ن می کرد   یم، رؤیای ِجی 

 

را د   ید   م.«
کریــس آن روز یــاد   ش آمد   . پائولو گریــه کرد   ه بود   . پائولــو گفت او را 

فراخواند   ه اند   ، اما نمی د   اند   چطور جواب بد   هد   .
بعد    پرسید   ه بود   : »باید    د   وباره سراِغ جاد   و بروم؟«

کریس با آنکه مطمئن نبود   ، جواب د   اد   ه بود   : »آره! باید    برگرد   ی.«
بعد   از مالقات با جي بود   که همه چیز عوض شد   . َسر و کاِرشان با مراسم و 
تمرین و فریضه افتاد    و سفرهای طوالنی با ِجی، که وقِت برگشتنش هیچ معلوم 
نبــود   . مالقات های عجیب هم با زن ها و مرد   هایی د   اشــت که یک جور هاله ی 
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شهوانیّت با خود   شان د   اشتند   . چالش ها و آزمون هایی هم د   ر کار بود    و همین طور 
شب های طوالنی که نمی خوابید    و تعطیالِت طوالنی که د   ر خانه می مانْد   .

ولی پائولو خیلی خوشحال بود    و د   یگر به رها کرد   ِن شغلش فکر نمی کرد   . با 
همد   یگر انتشاراتِی کوچکی را راه اند   اختند    و کاری را شروع کرد    که مد   ت های 

مد   ید    رؤیایش را د   اشت: نوشتِن کتاب.
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باالخــره، پمپ بنزین. تا د   خترِك امریکایی بــاك را پُر کند   ، کریس و پائولو 
رفتند    قد   مي بزنند   .

پائولو نگاهی به نقشــه اند   اخت و از د   رست  بود   ِن راه مطمئن شد   . بله، مسیر 
را د   رست آمد   ه بود   ند   .

کریس پیــِش خود   ش گفت حاال نفــِس راحتی می کشــد   . حاال خیالش 

 

راحت می شود   .
با احتیاط پرسید   : »ِجی گفت قرار است اینجا فرشته ها را ببینی؟«

جواب د   اد   : »نه!«
کریس، پوشِش گیاهِی د   رخشند   ه و پُرزرق وبرِق اطرافش را تماشا کرد   که 
خورشــید   ِ د   ر حاِل غروب روشنش می کرد   ، و با خود   ش گفت، عالیست! یک 
جوابی پَراند   . اگر کریس آن قد   ر تند    و تند    نقشــه را نخواند   ه بود   ، او هم شــک 
می کرد    د   ر جاد   ه ی د   رست هستند    یا نه. نقشه این طور نشان می د   اد    که د   ه د   وازد   ه 

کیلومتِر د   یگر یا تقریباً د   ر همین حد   ود    بروند   ، به مقصد   شان می رسند   ، اما چشم اند   از 
می گفت راهِ زیاد   ی د   ر پیش د   ارند   .

پائولو اد   امه د   اد   : »مجبور نبود   م بیایم اینجا. هرجایی جواب می د   اد   . اما اینجا 
باید    کسی را مالقات کنم.«

البته. پائولو همیشه همچو مالقات هایی د   اشت. به چنین آد   م هایی می گفت 
اعضاِی ســنّت؛ اما وقتی کریس خواســت آن آد   م ها را تــوی د   فتِر خاطراتش 
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توصیف کند  ،  به آن ها مي گفت اعضای گروهِ توطئه. د   ر بیِن آن آد   م ها ساحر و 
جاد   وپزشک هم پید   ا می شد   ؛ از آن موجود   اتی که آد   م کابوسشان را می بیند   .

»با کسی باید    مالقات کنی که فرشته ها را می بیند   ؟«
»مطمئن نیســتم. یک بار ِجی، خیلی گذرا، اشاره کرد    به یکی از استاد   های 
ســنّت که اینجا زند   گی می کند    و خبر د   ارد    چطور می شــود    با فرشته ها ارتباط 

برقرار کرد   . اما امکان هم د   ارد    شایعه باشد   .«
احتماِل زیاد    این بود    که پائولو این حرف ها را جد   ّی زد   ه بود   ، اما کریس پیِش 
خود   ش می د   انســت احتمال هم د   ارد    او این حرف ها را از پیِش خود   ش می زند    
و صرفاً یک جایی را از روِی تصاد   ف انتخاب کرد   ه؛ یکی از همان جاهایی که 
قباًل هم »مالقات« برایش رخ د   اد   ه و از زند   گِی روزمّره شــان خیلی د   ور است و 

می تواند    آنجا خیلی راحت تر بر ماوراء تمرکز کند   .
»چطور می خواهی با فرشته ات صحبت کنی؟«

جواب د   اد   : »نمی د   انم.«
کریس پیِش خود   ش گفت چه زند   گِی عجیبی! شوهرش را تماشا کرد    که 
رفت پول را حساب کند   . تماِم چیزی که کریس می د   انست، این بود    که پائولو 
حس کرد   ه باید    با فرشــته هایش صحبت کند   ؛ همین! قید   ِ همه چیز را زد   ، سواِر 
هواپیما شد   ، د   وازد   ه ساعت از برزیل تا لس آنجلس پرواز کرد   ، شش ساعت تا 
این پمپ بنزین ماشین راند   ، تد   ارِك چیزهایی را د   ید    که انگار قرار است چهل 
روز آنجا بماند   : همه ی این ها برای صحبت، یا اگر بهتر بشــود    گفت، سعی د   ر 

صحبت با فرشته ی نگهبانش!
پائولو به او خند   ید    و او هم د   ر جواب تبّسم کرد   . هرچه باشد   ، قضیه آن قد   رها 
هم بد    نبود   . اینجا هم رنجش ها و د   رد   ســرهای معمول و هرروزه شان را د   اشتند   : 
پرد   اخِت صورتحساب، پول ُخرد    کرد   ن، تعارفاِت معمولی و خوش برخورد   ی، 

زیِر باِر اوقاِت تلخ رفتن.
اما هنوز به فرشته ها اعتقاد    د   اشتند   .

کریس گفت: »ما موفق مي شویم.«
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پائولو لبخند   زنان جواب د   اد   : »ممنون که گفتی ما، اما این اطراف فقط منم 
که جاد   وگرم!«

د   ختري که د   ر پمپ بنزین بود   ، گفت مسیِر د   رست را پیش گرفته اند   ؛ د   ه د   قیقه ی 
د   یگر می رسید   ند   . ساکت و آرام د   ر جاد   ه می رفتند   . پائولو راد   یو را خاموش کرد   . 
سرباالیِی کم شیبی پیِش رویشان بود   ، اما فقط وقتی باالی آن رسید   ند   ، فهمید   ند    
چقد   ر ارتفاع گرفته اند   . از شــش ساعِت قبل به این طرف پیوسته د   اشتند    صعود    

می کرد   ند    و اصاًل حس نکرد   ه  بود   ند  .
اما حاال د   یگر رسید   ه بود   ند   .

.
د   ر شــانه ی خاکِی جاد   ه کنار زد    و ماشین را خاموش کرد   . کریس به سمتی که 
آمد   ه بود   ند    نگاه کرد    تا مطمئن شود    د   رست آمد   ه اند   : بله! د   رخت های سرسبز، 

و گل و گیاه و علف ها معلوم بود    .
و پیِش رویشان، افق تا افق، صحرای موجاوه فرش گسترد   ه بود   : بیابانی وسیع که 
د   ر پنج ایالت  امریکا کشید   ه شد   ه بود    و تا مکزیک هم می رفت، بیابانی که کریس 
بارها، زماِن کود   کی، د   ر فیلم های وسترن د   ید   ه بود   ، بیابانی که بعضی جاهایش 

اسم های عجیب و غریبی د   اشت، مثِل جنگِل رنگین کمان و د   ّره ی مرگ.
کریــس پیِش خود   ش گفت انگار صورتی اســت، اما چیــزی بروز ند   اد   . 
 بــه بی کرانگی اش چشــم د   وختــه بود    و ســعی می کرد    بفهمد   فرشــته ها کجا 

زند   گی می کنند   .
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اگر کسی وسِط گرد   شگاهِ اصلی بایستد   ، می بیند    شهِر بوِرُّگو اِسپرینْْگز1 از کجا 
شروع می شود    و به کجا تمام می شود   . اما سه هتل برای مسافرهای فصِل زمستان 

د   ارد    که به خاطِر آفتاب سر و کله شان آنجا پید   ا می شود   .
بار و بنـه شان را د   ر اتـاق گذاشتنـد    و براِی شـام بـه رستـوراِن مکزیـکی رفتند   . 
پیشخد   مت هرازچند   گاهی خود   ش را د   ور و بِر آن د   و می رساند    و سعی می کرد    
سرد   ربیاورد    به چه زبانی صحبت می کنند   . سرآخر، وقتی نفهمید  ، پرسید   . وقتی 

گفتند    برزیلی اند  ، جواب د   اد    که تا به حال هیچ برزیلی ای را ند   ید   ه است.
بعد   خند   ید   و گفت: »خب، حاال د   وتا می شناسم!«

احتماالً فرد   ا تماِم شهر خبرش را مي شنید   ند   . د  ر بوِرُّگو اِسپرینْْگز آن قد   رها 
خبر برای پُر کرد   ِن وقت گیر نمی آمد   .

شامشان را که خورد   ند   ، د   ست د   ر د   سِت هم   د   اخِل شهر قد م زد ند. پائولو د   لش 
می خواست د   ر بیابان پرسه بزند    و احساِس صحرا را جذب کند    و هوای موجاوه 
را فرو بد   هد   . بابِت همین، د   ر زمیِن سنگالِخ بیابان نیم ساعت باال و پایین رفتند    و 

عاقبت ایستاد   ند    و به چند   تا چراِغ پراکند   ه و د   وِر بوِرُّگو اِسپرینْْگز نگاه کرد   ند   .
آنجا بهتر مي توانستند   آسمان را ببینند  . همان جا روِی زمین نشستند    و شهاب ها را 
تماشا کرد   ند    و هرکد   ام براِی خود   شان آرزویی کرد   ند   . مهتاب نبود   ، و صورت های 

فلکی خوش می د   رخشید   ند   .

1. Borrego Springs
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پائولو از کریس پرسید   : »تا به حال شد   ه د   ر لحظاِت خاصی از زند   گی ات این 
احساس به تو د   ست بد   هد   که کسی د   ارد    تماشا می کند    چه کار می کنی؟«

»از کجا مي د   انی؟«
»فقط مي د   انــم! لحظاتی پیش می آید    که، بی آنکه واقعــاً بد   انی، از حضوِر 

فرشته ها آگاهی.«
کریس به یاد   نوجواني اش افتاد  . د   ر آن روزگار، این احساس را خیلی ملموس 

تجربه کرد   ه بود   .
پائولو اد   امه د   اد   : »توی چنین مواقعی، کم کم یک جور فیلم می ســازیم که 
خود   مان شخصیت هاِی اصلی اش هستیم و شک ند   اریم کسی د   ارد    کارهای ما 

را تماشا می کند   .
"'اما ســنمان کــه باالتر مــی رود   ، کم کم خیال می کنیــم این جور چیزها 
مضحـک اســـت. خیـال می کنیـم خیـالبافي هاي بچگي اســت که همه مان 
مي خواهیـم بازیگر سیـنما بشـــویـم. یـاد   مـان می رود    د   ر آن لحـظه هایی که 
خـود   مان را پیِش روِی مخاطبی نامرئی می گذاریم، حِسّ د   ید   ه شــد   ن خیلی 

قوی بود   ه.«
کمي مکث کرد   .

»به آسمان که نگاه می کنم، اغلب این احساس برمی گرد   د    و سؤالم همانی 
می شود    که بود   : کی د   ارد    از آن باال تماشایمان می کند   ؟«

»و حاال کی است؟«
»فرشته ها. فرستاد   ه هاي خد   ا.«

کریس به آسمان  خیره شد   ؛ د   لش می خواست حرف های او را باور کند  .
پائولو اد   امه د   اد   : »تماِم مذاهب، و تماِم آد   م هایی که ولو یک بار د   ر زند   گی شان 
َخــْرِق عــاد   ت را د   ید   ه انــد   ، راجع به فرشــته ها حرف می زنند   . جهــان مملو از 
فرشته هاست. همان هایند   که به ما امید    می د   هند   . مثِل همانی که نوید    د   اد    مسیح 
متولد    شد   ه. مرگ را هم می آورند   ، مثِل فرشته ی هالك کنند   ه که د   ر مصر حرکت 
کرد    و هرکســی را که عالمِت د   رست را روي د   ِر خانه اش ند   اشت، نابود    کرد   . 
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فرشته هایی که شمشیرهای شعله ور د   ست می گیرند    و نمی گذارند    وارد   ِ بهشت 
بشویم. یا بشارت می د   هند   ، مثِل کاری که فرشته با مریم کرد   .

'فرشــته ها، مُهــِر کتاب هــای ممنوعــه را برمی د   ارنــد   ، و روِز جــزا د   ر  
صــور می د   مند   . نور را با خود   شــان می آورنــد   ، مثِل میکاییل، یــا تاریکی را، 

 

مثِل ابلیس.«
کریس جرأت کرد   و پرسید   : »بال هم د   ارند   ؟«

پائولو جواب د   اد   : »خب، راستش من هنوز فرشته ها را ند   ید   ه ام. اما د   رباره اش 
زیاد    فکر کرد   م. آخر، از ِجی پرسید   م.«

کریس پیِش خود   ش گفت، چه خوب! من تنها کسی نیستم که از این جور 
سؤال های ساد   ه د   رباره ی فرشته ها می پرسد   . 

»ِجی گفت فرشــته ها همان شــکلی را به خود   شــان می گیرنــد    که آد   م ها 
خیال می کنند   . چون آن ها افکاِر خد   ا به شــکِل زند   ه و حاضرند    و باید    با خَرد    و 

 

آگاهِی ما خود   شــان را منطبق کنند   . فرشــته ها می د   انند    اگر این کار را نکنند   ، 
نمی توانیم ببینیمشان.«

پائولو چشم هایش را بست.
»بــه محِض آنکه فرشــته ات را تصور کنی، حضــورش را حس می کنی، 

همین جا، همین لحظه.«
روِی زمیِن بیابانی د   راز کشــید   ند    و ســاکت ماند   ند   . هیچ صد   ایی از جایی 
به گوش نمي رســید  ، و کریس باِر د   یگر حس کرد    د   ارد    برای تماشــاچی هایی 
خاموش فیلم بازی می کند   . هرچه بیشــتر تمرکز می کرد   ، بیشتر مطمئن می شد    
که د   ور تا د   ورش مملو از حضوری پرقد   رت و د   وستانه و بخشند   ه است. کم کم 
فرشته اش را به تصور آورد    که آبی پوشید   ه بود    و موهایش مثِل طال می د   رخشید    
و بال هایش سفید    و بی کران بود   ؛ یعنی همان طور که از د   وراِن بچگی فرشته اش 

را تصویر کرد   ه بود   .
پائولو هم د   اشــت فرشته اش را تصور می کرد   . قباًل بارها د   ر د   نیایی ناد   ید   نی 
که احاطه شان کرد   ه بود   ، خود    را غرقه کرد   ه بود   ، براي همین تجربه ی جد   ید   ی 
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برایش تلقی نمی شد   . اما حاال، یعنی از زمانی که ِجی این وظیفه را بر روی د   وِش 
او گذاشته بود   ، حضوِر فرشته اش را خیلی قوی تر احساس می کرد   ؛ انگار فرشته ها 
خود    را فقط به کســانی نشان می د   هند    که به وجود   شــان اعتقاد    د   اشته باشند   . با 
این همه، می د   انست آد   م چه به آن ها اعتقاد    د   اشته باشد    و چه نه، همیشه حضور 

د   ارند    و پیام آوِر زند   گی، مرگ، د   وزخ و بهشت هستند  .
فرشته اش را َرد   ایی بلند    پوشاند    که قالب د   وزی هایی از طال د   اشت. و او هم 

برای فرشته اش، بال گذاشت.
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به محِض آنکه وارد   ِ هتل شد   ند   ، نگهباِن هتل که د   اشت صبحانه اش را می خورد   ، 
رویَش را به سمِت آن ها برگرد   اند   .

نگهبان گفت: »توصیه مي کنند   شب ها کسي به بیابان نرود  .«
کریس با خود   ش گفت، اینجا واقعاً شــهِر کوچکی است. همه خبر د   ارند    

آد   م د   ارد    چه کار می کند   .
نگهباِن هتل اد   امه د   اد   : »بیابان، شب ها خطر د   ارد   . شب ها گرگ های کایوتی 
بیرون می زنند   ، و همین طور هم مارها. گرمای روز را نمی توانند    تحمل کنند   ، به 

خاطِرِ همین وقتی خورشید    غروب می کند   ، شکار می کنند   .«
پائولو گفت: »د   اشتیم د   نباِل فرشته هایمان می گشتیم.«

نگهبان خیال کرد    پائولو نمی تواند    د   رست و حسابی انگلیسی صحبت کند   . 
حرفی که گفته بود   ، بی معنی بود   . فرشته ها! شاید    منظورش چیِز د   یگری بود   .

هر د   و نفر خیلی فوری قهوه شان را خورد   ند   . پائولو »تماس« برقرار کرد   ه بود    
و قرارشان صبِح زود    بود   .

کریس، اولین بار که توك را د   ید   ، یّکه خورد   . خیلی کم سن وسال بود   ، د   ر واقع 
کمتر از بیست سال د   اشت و چند    کیلومتر د   ورتر از بوّرگو اسپرینگز، د   اخِل کابین 

یک ید ك کش د   ر بیابان زند   گی می کرد   .
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وقتی جوانک رفت تا برایشان آیس تی بیاورد   ، زیِر لب به پائولو گفت: »این 
پسره جزِو استاد   های گروه توطئه است؟«

اما قبل از آنکه پائولو جواب بد   هد   ، توكبرگشت. هر سه نفر زیِر سایباني 
نشستند   که د   ر تمام طوِل کابین کشید   ه شد   ه بود   .

بعد   ، د   رباره ی آد   اب و رســوِم »شــوالیه های هیکل«، و د   رباره ی تناسخ، و 
کرامت صوفی ها، و کلیسای کاتولیک د   ر امریکای التین صحبت کرد   ند   . به نظر 
می رسید    پسرك چیزهای زیاد   ی مي د   اند    و شنید   ِن صحبت هایشان خیلی جذاب 
و ســرگرم کنند   ه بود   ؛ مثِل طرفد   ارهای فالن تیِم ورزشی حرف می زد   ند    که از 

فالن تاکتیِک خاص د   فاع می کنند    و از بقیه شان بد    می گویند   .
از هرچیزي صحبت کرد   ند   ، به جز فرشته ها.

گرمای روز د   اشت شد   ت می گرفت. د   ر همان حین که توك لبخند   ِ مطبوعی 
به لب د   اشــت و د   اشت برایشان از شــگفتی های بیابان می گفت، چاِی بیشتری 
خورد   ند   . بهشــان اخطار د   اد    که تازه کارها نباید    شب ها بروند    بیابان و معقوالنه 

است که از د   اغ ترین ساعت های بیابان هم پرهیز کنند   .
گفت: »بیابان از صبح و عصر ساخته شد   ه. بقیه ی زمان ها خطرناك است.«

کریــس تا آنجا که ازش برمی آمد   ، به صحبــِت آن ها گوش د   اد   . اما صبِح 
زود    بید   ار شد   ه بود    و خورشید    هم د   اشت د   اغ تر و د   اغ تر می تابید   . تصمیم گرفت 

چشم هایش را ببند   د    و چرِت مختصری بزند   . 

بید   ار که شــد   ، صد   ای صحبِت آن ها از جای د   یگری می آمد   . هر د   و مرد    پشِت 
کابین رفته بود   ند   .

شنید    که توكد   ارد    محتاطانه می پرسد   : »زنت را چرا با خود   ت آورد   ی؟«
پائولو هم نجواکنان جواب د   اد   : »به خاطِر اینکه د   اشتم می آمد   م بیابان.«

توكخند   ید   .
»این طوری بهترین قسمِت بیابان را از د   ست می د   هی: تنهایی.«

کریس به خود   ش گفت، چه پسِر پُررویی.
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پائولو گفت: »از آن ها برایم بگو.«
توكجواب د   اد   : »این زن ها کمکت می کنند    فرشته ات را پید   ا کنی.«

باز هم زن ها. همیشه همین است. زن هاي د    یگر! 
»همان ها بود   ند    که به من تعلیم د   اد   ند   . اما والکیری ها حسود    و خشنند   . سعی 
می کنند    از همان قوانیِن فرشته ها تبعیت کنند   ؛ و خود   ت خبر د   اری که د   ر عالَِم 

فرشته ها نه خوب است و نه بد   .«
»به آن صورت که ما تصور می کنیم نیست.«

صد   اي پائولو بود  .کریس هیچ نمی د   انســت منظوِر آن هــا از »والکیری ها« 
چیســت. چیزی مبهم د   ر حافظه اش می گفت این اســم د   ر عنــواِن یک اُپرا به 

گوشش خورد   ه است.
»د   ید   ِن فرشته ها خیلی براِی تو سخت بود   ؟«

»بهتر است بگویی رنج آور بود   . همان روزهایی که والکیری ها آمد   ه بود   ند    
اینجا، خیلی ناگهانی اتفاق افتاد   . می خواســتم محِض شوخی و گذراِن اوقات، 
شیوه ی کار را یاد    بگیرم، چون آن موقع ها زباِن بیابان را نمی فهمید   م و همه چیز 

به نظرم زجرآور مي آمد  .
'فرشــته ی من د   ر قله ی ســومین کوه ظاهر شــد   . آن د   ور و بَرها گشــت 
می زد   م و د   اشــتم با واکمن آهنگ گوش می کــرد   م. آن روزها، کاماًل بر ذهن 

د   ومم تسلط د   اشتم. االن تمرکزم کمتر است.«
کریس از خود    پرسید   ، »ذهِن د   وم« د   یگر چه کوفتی  است؟

»پد   رت یاد   ت د   اد   ؟«
»نه! و وقتی ازش پرسید   م چرا هیچ وقت برای من صحبت از فرشته ها نکرد   ه، 

گفت بعضی چیزها این قد   ر مهم است که آد   م باید    خود   ش یاد    بگیرد   .«
چند    لحظه ساکت شد   ند   .

توكگفت: »اگر والکیری ها را د   ید   ی، نکته ای هست که اگر بد   انی راحت تر 
تحملشان می کنی.«

»چی؟«
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توكخند   ید   .
»خود   ت می فهمی. اما خیلی بهتر است که زنت را با خود   ت نیاوری.«

پائولو پرسید   : »فرشته ی تو بال د   اشت؟«
قبل از آنکه توكجواب بد   هد   ، کریس از صند   لِی تاشو بلند    شد    و کابین را 

د   ور زد    و آمد    کناِر آن ها ایستاد   .
به پرتغالی پرســید   : »چرا این قد   ر اصرار د    ارد   که اگر تنها باشي بهتر است؟ 

می خواهی من بروم؟«
توكبد   وِن آنکه اهمیتی به وســِط حرف پریــد   ِن کریس بد   هد   ، حرفی را 
که با پائولو می زد    اد   امه د   اد   . کریس منتظِر پاسِخ پائولو ماند   ؛ اما به نظر می رسید    

کسی او را نمی بیند   .
کریس که د   اشــت کاسه ی صبرش لبریز می شد   ، گفت: »سوییِچ ماشین را 

بد   ه به من.«
توك باالخره پرسید   : »همسرت چی می خواهد   ؟«

»می خواهد    بد   اند    ذهِن د   وم چی است.«
مسخره! نُه سال است با همیم، آن وقت این غریبه از همه چیِز ما خبر د   ارد   !

توكایستاد    و به او خیره شد  .
گفت: »اســم من توك)Took( اســت، که به انگلیسي مي شود   گرفته شد   ه. 

اسمم گِيْو)د   اد   ه شد   ه = Gave( نیست. اما شما زن زیبایي هستید  .«
این تحسین فوراً اثر گذاشــت. ظاهراً جوانک با وجود   سن و سال کمش، 

مي د  انست با زن ها چطور برخورد   کند  .
»بنشین. چشم هایت را ببند    تا نشانت بد   هم ذهِن د   وم چی است.«

کریس گفت: »نیامد   م بیابان که جاد   و یاد    بگیرم یا با فرشته ها صحبت کنم. 
فقط می خواستم همراهِ شوهرم باشم.«

توكلبخند   زنان اصرار کرد   : »بنشین.«
یک لحظه، کریس به پائولو نگاه کرد   ، اما نتوانســت سر د   ربیاورد    که او به 

چه فکر می کند   .
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پیِش خـود   ش گفت، بـه د   نیایـشــان احتـرام می گــذارم، اما ربطی به من 
ند   ارد   . هرچند   د   وستانشان خیال می کرد   ند    او تماماً د   ر شیوه ی زند   گِی شوهرش 
غرق شــد   ه، اما واقعیت این بود    که خیلی کــم حرِف این جور چیزها را پیش 
می کشید   ند   . عاد   ت د   اشت جاهایی خاص را با او برود    و حتا یک نوبت شمشیِر 
پائولو را برای اســتفاد   ه د   ر مراســمی با خود    جایی بُرد   ه بود   . قضیه ی جاد   ه ی 
سانتیاگو را می د   انســت1 و به د   لیِل رابطه شان، چیزهایی هم د   ر مورد   ِ جاد   وی 
جنســي یاد    گرفته بود   . اما همه اش همین بود   . ِجی هیچ وقت پیشنهاد    ند   اد   ه بود    

پائولو چیزی به کریس یاد    بد   هد   .
از پائولو پرسید   : »باید    چه کار کنم؟«

جواب شنید   : »هرچی به نظرت د   رست می آید   .«
کریس پیِش خود   ش گفت من د   وســتت د   ارم. اگر کریس چیزی د   رباره ی 
د   نیای پائولو یاد    مي گرفت، بد   ون شک باعث می شد    این د   و نفر بیشتر از قبل به هم 

نزد   یک بشوند   . به طرِف صند   لی اش برگشت و نشست و چشم هایش را بست.
توكاز او پرسید   : »به چی فکر می کنی؟«

»به چیزی که شــما د   وتا صحبتش را می کرد   ید   . به اینکه پائولو تنهایی سفر 
کند   . به ذهِن د   وم. اینکه فرشته ی او بال د   ارد    یا نه. و اینکه چرا این موضوع اصاًل 
باید    برای من جالب باشد   . منظورم این است که گمان نکنم تا به حال د   رباره ي 

فرشته ها صحبت کرد   ه باشم.«
»نه، نــه! می خواهم بد   انم به چیِز د   یگری هم فکــر می کنی یا نه. چیزی که 

نتوانی جلویش را بگیری.«
احساس کرد    د   ست های توك د   و طرِف سِر او را لمس می کند   .

 صــد   ای توك خیلی آرام بــود   : »راحت باش! راحت بــاش! د   اری به چی 
فکر می کنی؟«

صد   اهایی می آمد   . سروصد   اهایی د   ر ذهنش بود   . تقریباً تازه آن موقع فهمید    
یک روِز تمام است که د   ارد    به چي فکر می کند   .

1. مشاركت كريس د   ر جاد   ه ي سانتياگو د   ر كتاب خاطرات يك مغ آمد   ه است.
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جواب د   اد   : »یک آهنگ. از د   یروز تا حاال که موقِع آمد   ن به اینجا از راد   یو 
شنید   مش، د   ارم برای خود   م می خوانمش.«

بله؛ د   ایم د   اشــت این آهنگ را برای خود   ش می خواند   . تا آخر می خواند    و 
د   وباره از اول، تا تمام شود   . نتوانسته بود    آهنگ را از ذهنش بیرون کند   .

توك به او گفت چشم هایش را باز کند   .
گفت: »ذهِن د   وم همین است. ذهِن د   وِم توست که آهنگ را زمزمه می کند   . 
این کار را با هرچیزی می تواند    انجام بد   هد   . اگر عاشــِق کســی باشی، آن فرد    
پیوســته د   ر ذهِن توست. برای کسی هم که می خواهی فراموشش کنی، همین 
اتفاق می افتد   . اما ذهِن د   وم برای اینکه بخواهی باهاش کلنجار بروی، چیِز سفت 

و سختی است. چه بخواهی و چه نخواهی، همیشه کاِر خود    را می کند   .«
توك زد    زیِر خند   ه.

»آهنگ! همیشــه چیزی هست که ما را به شور و هیجان د   ربیاورد   . که البته 
همیشــه آهنگ نیست. تا حاال شد   ه کسی که عاشقشی، ذهنت را تسخیر کند   ؟ 
واقعاً وقتی پیش می آید   ، وحشتناك است. می روی سفر تا فراموشش کنی، اما 
ذهــِن د   ومت یکبند    یاد   ت می آورد    که: حتماً از اینجا خوشــش می آمد   ! یا: اَه، 

کاش اینجا بود    و می د   ید   .«
کریس متعجب بود   . هیچ وقت به چنین چیزی نگفته بود    ذهِن د   وم.

او د   و ذهن د   اشت که د   اشتند    همزمان کار می کرد   ند   .

توك آمد    کناِر او ایستاد   .
گفت: »د   وباره چشم هایت را ببند   . و سعی کن افقی را که بهش نگاه می کرد   ی، 

به خاطر بیاوری.«
کریس ســعی کرد    این کار را بکند   . گفت: »نمی توانم.« چشم هایش هنوز 
بســته بود   . اد   امه د   اد   : »بــه افق نگاه نمی کرد   م. می د   انم د   ورتاد   وِر من اســت، اما 

نگاهش نمی کرد   م.«
»چشم هایت را باز کن و تماشایش کن.«
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کریس به افــق نگاه کرد   . کوه هایی را د   ید    و صخره و ســنگ و گیاه هایی 
تُنُک و نوك تیز. خورشید    د   رخشان تر و د   رخشان تر می تابید    و به نظر می رسید    

به عینک د   ود   ِی او رخنه می کند    و چشم هایش را می سوزانَد   .
توك که حاال لحِن صد   ایش جد   ی شــد   ه بود   ، گفت: »تو اینجایی. ســعی 
کن د   رك کنی که اینجایی و چیزهای د   ور و بِر توســت  که تغییرت می د   هد   ؛ 

همان طوری که تو تغییرشان می د   هی.«
کریس خیره شد    به بیابان.

»برای اینکه د   ر د   نیای نامرئی نفوذ کنی و قد   رت هایت را افزایش بد   هی، باید    
د   ر زماِن حال زند   گی کنی، اینجا و اکنون. برای آنکه د   ر زماِن حال زند   گی کنی، 

باید    ذهِن د   ومت را مهار کنی. و به افق نگاه کنی.«
توك از او خواست بر همان آهنگی که زیِر لب می خواند  ، تمرکز کند   . اسِم 
آهنگ When I fall in love)وقتي عاشق مي شوم( بود   .کلمات را نمی د   انست و حتا 

جاهایی را از خود   ش د   رآورد   ه بود   ، یا آنکه د   اـ  د   اـ  د   ام می کرد    و می خواند   .
کریس تمرکز کرد   . د   ر عرِض چند    لحظه، موسیقی ناپد   ید    شد   . حاال تماماً 

هوشیار شد   ه بود    و فقط به کلماِت توك گوش می کرد   .
اما انگار توك چیِز د   یگری نمی خواست بگوید   .

گفت: »حاال باید    تنها باشم. د   و روِز د   یگر برگرد   ید   .«
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 پائولــو و کریس که هیچ د   لشــان نمی خواســت با د   مای 50 د   رجــه اِی نیمروِز 
بیابان سر و کله بزنند   ، خود   شان را د   ر اتاِق تهویه د   اِر هتلشان محبوس کرد   ند   . نه 
کتابی بود    که بخوانند    و نه کاری که انجام بد   هند   . سعی کرد   ند    ُچرتی بزنند   ، اما 

نتوانستند    بخوابند   .
پائولو گفت: »بیا برویم د   ر بیابان بگرد   یم.«

»بیرون خیلی د   اغ است. توكگفت خطرناك است. بگذار برای فرد   ا.«
پائولو جواب نــد   اد   . مطمئن بود    که می تواند    این موضوع را که د   اخِل اتاِق 
هتلش گیر افتاد   ه، بد   ل کند    به تجربه ای آموزند   ه. او سعی د   اشت به هرچیزی که 
د   ر زند   گی اش اتفاق می افتاد  ،  معنا بد   هد    و صحبت برایش فقط راهی برای رفِع 

فشار بود   .
اما غیرممکن بود    زور زد   ن برای اینکه مد   ام د   ر هرچیزی معنا و مفهومی پید   ا 
کند   . باید    همیشه گوش به زنگ و عصبی می ماند   . پائولو هیچ وقت آرام نمي گرفت 
و کریس خیلی از مواقع از خود   ش می پرســید    که پائولو ِکی باالخره از همه ي 

این چیزها خسته مي شود  .
»توك کی است؟«

»پد   ِر او یکی از مُغ ها و جاد   وگرهای قد   رتمند    است و د   لش می خواهد    توك 
هم این ُسنِت خانواد   گی را حفظ کند   ؛ مثِل پد   رهای د   کتر و مهند   سی که د   لشان 

می خواهد    فرزند   شان د   نباله رو آن ها باشد   .«



46

کریس گفت: »ســِن کمی د   ارد   ، اما می خواهد    مثِل بزرگ ترها رفتار کند   . 
ضمن اینکه د   ارد    بهترین سال های عمرش را توی بیابان تلف می کند   .«

»هرچیزی قیمِت خود   ش را د   ارد   . اگر توك همه ی این مراحل را طی کند    
و سنت را کنار نگذارد   ، د   ر میاِن استاد   های جوان، اولین نفری می شود    که وارد   ِ 
د   نیایی می شــود    که استاد   های مُسن، گو اینکه از آن سرد   رمی آورند   ، نمی د   انند    

چطور توصیفش کنند   .«
پائولو د   راز کشــید    و تنها کتاِب موجود    را، راهنمای سکونت د   ر صحرای 
موجاوه، باز کرد    تا بخواند   . نمی خواست به همسرش بگوید    که َسوای حرف هایی 
کــه به او زد   ه بود   ، د   لیِل د   یگری هم وجود    د   اشــت که چرا توك آنجا زند   گی 
می کرد   : او د   ر مقوالِت فراطبیعی قد   رتمند    بود    و سنّت، او را آماد   ه کرد   ه بود    که 

زمانی که د   روازه های بهشت باز شد   ، د   ست به عمل بزند   .
کریس د   لش می خواست حرف بزند   . از اینکه د   ر اتاِق هتل گیر افتاد   ه بود  ، 
عصبی شــد   ه بود    و تصمیم گرفته بود    مثِل شوهرش »از هرچیزی معنا بسازد   .« او 
از نوع بشــر بود  ،  نیامد   ه بود   آنجا تا د   ر انجمــن تافته هاي جد   ابافته، جایي براي 

خود    ش د   ست و پا کند  .
کریس گفت: »واقعاً ســرد   رنیاورد   م توك می خواست چه چیزی به من یاد    
بد   هــد   . تنهایی و بیابان، تماِس آد   م را با د   نیــای ناد   ید   نی زیاد    می کند   . اما تصور 

می کنم باعِث این هم بشود    که شیوه ی تماس با بقیه ی مرد   م یاد   مان برود   .«
پائولو که می خواست ســر و ته بحث را جمع کند   ، به یاد   گفته ي استاد   ش 
د   رباره ي »جاد  و و زن ها« افتاد   و گفت: »احتماالً یکی  د   وتا د   وست د   ختر از همین 

اطراف د   اشته باشد   .«
کریس با خود   ش عهد   کرد  : اگر یک »سی و نه روِز« د   یگر را تنهایی با پائولو 

سر کنم، حتماً خود   م را مي کشم.
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آن روز بعد   ازظهر، پائولو و کریس به کافي شــاپي، آن طرف خیابان، روبه روي 
هتل رفتند  . پائولو میزي را کنار پنجره انتخاب کرد  . گفت: »ازت مي خواهم به 

آد   م هایي که مي گذرند  ، خوب د   قیق شوي.« 
بستني هاي بزرگي  سفارش د   اد   ند  . کریس چند   ساعت را صرف فکر به ذهن 
د    ومش کرد   ه بود   و خیلي بهتر از قبل یاد   گرفته بود   چطور مهارش کند  ، اما مهار 

اشتهایش هیچ وقت آسان نبود  !
کاري را که پائولو خواســته بود  ، انجام د    اد  . نیم ساعت گذشت و فقط پنج 

نفر رد   شد   ند  . 
»چه د   ید   ي؟«

کریس مرد   م را با جزئیات مفصل توصیف کرد  ؛ لباسشان، سن تقریبي شان، 
اینکه چه چیزي د  اشــتند   با خود   مي بُرد  ند  . اما انگار پائولو نمي خواســت چنین 
چیزهایي بشنود  . اصرار کرد   بیشتر تالش کند   و به جواب هاي بهتري برسد  ، اما 

کریس نتوانست.
گفت: »باشــد  ! حاال مي گویم د    لم مي خواست به چه چیزهایي توجه کني. 

همه ي آد   م هایي که رد   شد   ند  ، د  اشتند   زمین را نگاه مي کرد   ند  .«
 کمــي صبر کرد  ند   تــا کس د   یگــري هــم از آن حوالي بگــذرد  . حق با 

پائولو بود  . 
»توك از تو خواست به افق نگاه کني. امتحان کن.«
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»منظورت چي است؟«
»همه ي مــا یک جور فضاي جاد  ویي د    ور و برمــان خلق مي کنیم. معموالً 
د   ایره اي است با شعاع حد   ود   پنج متر. و فقط به چیزهایي د   قت مي کنیم که د   اخل 
این د   ایره است. مهم نیست آد   م  باشند   یا میز یا تلفن یا پنجره. فقط سعي مان این 

است که این د   نیایي را که خود   مان خلق کرد   ه ایم، مهار کنیم. 
'اما مغ ها همیشــه د  ورتر را نگاه مي کنند  . آن فضاي جاد  ویي را گســترش 
مي د   هند   و ســعي مي کنند   چیزهاي بیشتري را مهار کنند  . به این مي گویند   نگاه 

کرد   ن به افق.«
»خب، چرا باید   این کار را بکنم؟«

»چون اینجایي. بعد  از این کار، مي فهمي چقد   ر همه چیز فرق مي کند  .«
از کافي شاپ که بیرون آمد  ند  ، کریس بیشتر به چیزهاي د  ور د  قت کرد  . به 
کوه ها توجه کرد   و ابرهاي زود  گذري که موقع غروب خورشید   سر و کله شان 

پید  ا مي شد  ؛ به  نحو عجیبي به نظرش آمد   انگار هواي پیرامونش را مي بیند  .
پائولو گفت: »چیزهایي که توك گفت خیلي مهم است. او قباًل فرشته اش 
را د  ید  ه و با او حرف زد  ه. و با اســتفاد  ه از تو چیزهایي را به من یاد   د  اد  . قد  رِت 
کلماتش را مي شناسد   و مي د  اند   نصیحتي که به کار نگیرند  ، به صاحبش برمي گرد  د   
و انرژي اش را از د  ســت مي د  هد  . احتیاج د  ارد   مطمئن شــود   تو به حرف هایش 

عالقه مند   شد  ه اي.«
»خب، چرا این  چیزها را مستقیماً  به خود   تو نگفت؟«

»چون قانوني نانوشــته د  ر سنت هســت: هیچ استاد  ي به شاگرد  ِ استاد  ِ د  یگر 
آموزش نمي د  هد  . و او خبر د  ارد   من شاگرد   جي هستم. اما چون مي خواست به 

من کمک کند  ، از تو استفاد  ه کرد  .«
»به همین خاطر مرا آورد  ي اینجا؟«

»نه. آورد  مت، چون مي ترسید  م د  ر صحرا تنها باشم.«
موقعي که قد  م زنان از میان شهر مي گذشتند  ، کریس با خود   گفت، مي توانست 

بگوید   چون عاشقم است. پاسخ واقعي او این بود  .
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ماشین را د   ر شانه ی خاکِی جاد   ه ی خاکی و باریک کنار زد   ند   . توك گفته بود  
همیشه افق را نگاه کنند . د   و روز گذشته بود    و قرار بود    آن شب توك را ببینند   ... 

وکریس از این مالقات هیجان زد   ه بود   .
اما تازه اوِل صبح بود    و روزها هم د   ر بیابان بلند    بود     .

بــار د  یگر به افق نگاه کــرد   : کوه هایی که چند    میلیون ســاِل پیش ناگهان 
ســر برآورد   ه بود   ند    و به شــکِل چند    رشته کوهِ موازی یا ُکورد   یلِرا بیابان را قطع 
می کرد   ند   . با آنکه زمین لرزه های ایجاد   کنند   ه ی این رشــته کوه ها مد   ت ها پیش 
رخ د   اد   ه بود   ، هنوز می شد    د   ید    که سطِح زمین چطور باال آمد   ه است؛ زمین هنوز 
هم با شیبی یکنواخت به سمِت کوه ها ارتفاع می گرفت و بعد    د   ر بلند   ِی خاصی، 
نوعي عارضه ی زخم مانند    خود    را نشان می د   اد    که سنگ و صخره از آن بیرون 

زد   ه بود    و به سمِت آسمان نشانه رفته بود   .
میاِن ماشیـن و کوه ها، د   ره ای سنگالخی با پوشِش گیاهِی تُنُک بود   : تیغ و خار، 

کاکتوس، گیاهِ گرمسیرِی یوکا. حیات اصرار د   اشت د   ر محیطی که پشتیبانش 
نبود   ، د   وام بیاورد   . پهنه ای بزرگ و سفید    هم، شاید    پنج برابِر زمیِن فوتبال، وسِط 
این همه سر برآورد   ه بود    و نوِر خورشید   ِ صبحگاه را انعکاس می د   اد    و به زمینی 

برفپوش مي مانست  .
»نمک. د   ریاچه ی نمک.«
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بله! این بیابان هم زمانی بستِر اقیانوس بود   ه. سالی یک نوبت، مرغ های د   ریایی 
از اقیانوِس آرام صد   ها کیلومتر تا اینجا پرواز می کرد   ند    تا از نوِع خاصی میگو 
تغذیه کنند    که د  ر موســِم باران د   ر این حوالی سر و کله شان پید   ا می شد   . شاید    

انسان خاستگاهش را فراموش کند   ، اما طبیعت هرگز از یاد نمي برد.
کریس گفت: »بعید    می د   انم فاصله اش از پنج کیلومتر بیشتر باشد   .«

پائولو ســاعتش را نگاه کرد   . هنوز صبِح زود    بود   . افق را نگاه کرد   ند    و افق، 
د   ریاچه ی نمکی را نشانشــان د   اد   . یک ســاعت طول می کشید    برسند    به آنجا و 
یک ســاعت هم می خواست تا برگرد   ند    و هیچ خطِر برخورد    با خورشید   ِ وقِت 

ظهر را ند   اشتند   .
هرکد   ام یک قمقمه ی آب به کمربند   ش بست . پائولو سیگارش را برد   اشت 
و کتاب مقد   س را هم د   ر کیِف کوچکش گذاشت. می خواست به د   ریاچه که 
رسید   ند   ، پیشنهاد    بد   هد    یک قسمتی از کتاب مقد   س را به تصاد   ف انتخاب کنند    

و بخوانند   .

راه افتاد   ند   . کریس هروقت می توانست، به افق زل می زد   . گو اینکه انجام این کار، 
خیلی پیش پاافتاد   ه بود   ؛ اتفاِق غریبی د   اشــت می افتاد   : احساسی بهتر و آزاد   انه تر 
د   اشــت، انگار که انرژِی د   رونی اش زیاد    شد   ه باشد   . برای اولین بار د   ر این چند    
سال، پشیمان بود    از اینکه عالقه ی بیشتری به »مخفی کاری «های پائولو نشان ند   اد   ه 
بود   . همیشــه تصورش آن بود    که مراسم و آد   اب، آن قد   ر د   شوار است که فقط 

آد   م های مستعد    و منضبط از پسش برمی آیند   .

تقریباً نیم ســاعت را با فراغ خاطر راه رفتند   . به نظر می رسید    د   ریاچه جایش را 
عوض کرد   ه باشد   ؛ همیشه همان فاصله ی اول را از آن ها د   اشت.

یک ساعت د   یگر راه رفتند   . تقریباً تا آن موقع شش هفت کیلومتر پیاد   ه رفته 
بود   ند    و د   ریاچه فقط کمی نزد   یک تر به نظر می آمد   .
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حاال د   یگر نمی شــد    گفت صبح زود    اســت و گرمای خورشید    هم د   اشت 
بیشتر و بیشتر می شد   .

پائولو، پشــِت ســر را نگاه کرد   . ماشین را د   اشــت به شکِل نقطه ای سرخ و 
کوچک د   ر د   ورد   ســت می د   ید   ، اما هنوز راحت به چشم می آمد  . بعید    بود    گم 

بشوند   . و وقتی به ماشین نگاه کرد   ، متوجه چیز بسیار مهم د  یگري هم شد  .
گفت: »همین جا صبر کنیم.«

از مســیری که پیش گرفته بود   ند    بیرون زد   ند    و به طرف تخته سنگی د   ر آن 
نزد  یکي راه افتاد   ند   . از آنجا که ســایه اش خیلی کوچک بود   ، مجبور شد   ند    زیر 
تخته سنگ چمباتمه بزنند   . د   ر بیابان، ســایه ها فقط صبِح زود    یا طرف غروب، 

کنار تخته سنگ ها پید   ا می شود  .
پائولو گفت: »اشتباه تخمین زد   یم.«

کریس زود   تر متوجه این موضوع شــد   ه بود   . از این اشتباه هم تعجب کرد   ه 
بود   ، چرا که پائولو همیشــه خوب فاصله ها را حــد   س می زد   ، اما به حد   ِس پنج 

کیلومتِر کریس اعتماد    کرد   ه بود   .

گفت: »فهمید   م چرا خطا کرد   یم. د   ر بیابان چیزی نیست تا با آن مقایسه کنیم. عاد   ت 
کرد   ه ایم با اند   ازه ی اشــیا فاصله شان را حد   س بزنیم. اند   ازه ی تقریبی د   رخت ها 
یا تیر چراغ برق یا خانه ها را می د   انیم. این چیزها کمکمان می کند    حد   س بزنیم 

فالن چیز نزد   یک است یا د   ور.«
اینجا اصاًل مبد   أ ارجاع وجود    ند   اشت. اند ازه ي تخته سنگ ها را که نمی د   انستند   ، 
ارتفاع کوه ها را هم که نمی توانستند    حد   س بزنند   ؛ فقط می ماند    گیاه های پراکند   ه. 
پائولو وقتی ماشین را از عقب تماشا کرد   ، متوجه این موضوع شد   ه بود    که بیشتر 

از هفت کیلومتر راه رفته اند .
»کمی استراحت می کنیم، بعد    برمی گرد   یم.« 

کریس با خود   ش گفت: کار د   رســت همین است! کریس مبهوِت پیشنهاد   ِ 
نگاه کرد   ن به افق شد   ه بود   . برایش تجربه ای سراپا نو محسوب می شد   .
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کریس گفت: »پائولو، این قضیه ي نگاه کرد  ن...« بعد    مکث کرد   .
پائولــو هم صبر کرد    تــا کریس حرفش را اد   امه  د   هد   . می د   انســت کریس 
نگران اســت مباد   ا یا حرِف احمقانه ای بزند    یا مفهومی سّری و واال از خود  ش 
اختراع کرد  ه باشــد ؛ خیلی از نوآیین ها که چیِز زیاد   ی از طریقت نمی د   انند   ، از 

این حرف ها مي زنند .
»به نظر می رسد    که... نمی د   انم... نمی توانم توضیحش بد   هم... انگار روحم 

رشد    کرد   ه باشد   .«
پائولو پیش خود   ش گفت: بله! د   ر مسیر د   رست افتاد   ه.

»قباًل، به د   ورد   ست نگاه می کرد   م و اشیاي د   ور به نظرم واقعاً د   ور می رسید   . 
می فهمی منظورم را؟ انگار بخشی از د   نیای من نباشد   . چون که عاد   ت کرد   ه بود   م 

فقط به چیزهای نزد   یک نگاه کنم. همین چیزهایی که د   ور و برم است.
'اما، د   و روز قبل، عاد   ت د   اد   م خود   م را که به د   ورها نگاه کنم. بعد    د   ید   م جز 
میز و صند   لی و این جور چیزها، د   نیای من کوه و ابر و آسمان هم هست. و روح 

من... انگار روح من چشم هایی د   ارد    که آن اشیا را لمس می کند   .«
پائولو با خود   ش گفت: وای! چقد   ر این قسمت را قشنگ گفت!

کریس تکرار کرد   : »روح من انگار رشد    کرد   ه.«
پائولو کیف را باز کرد    و ســیگارش را د   رآورد    و قبل از حرف زد   ن یکی 

را روشن کرد.
»همه مي توانند    همین ها را ببینند   . اما همیشه چیزهایی را می بینیم که خیلی به 
ما نزد   یک است. پایین را تماشا می کنیم و د   اخل اشیا را. به همین خاطر قد   رتمان 
تحلیل می رود    و اگر بخواهم با کلمات تو بگویم، روحمان چروك می خورد    

و آب می رود   .
'چون که روح ما چیزی به جز خود   مان نیســت. روح ما شامل د   ریا، کوه و 

مرد   م د   یگر نیست. حتا شامل د   یوارهای خانه های خود   مان هم نیست.«
پائولو از این عبارت خوشــش آمد   ه بود   : »روحم رشــد    کرد   ه.« اگر با یکی 
از کارشناســان متعصب علوم خفیه حرف مي زد   ، احتماالً چیزهای پیچید   ه تری 
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مي شنید   ، مثل »خود   آگاه من گسترش پید   ا کرد   ه.« اما عبارتی که همسرش گفت، 
خیلی د   قیق تر بود   .

سیگارش را کشید   . هیچ فاید   ه ای ند   اشت پافشاری کند    که خود  را به د   ریاچه 
برسانند   ؛ د   ما خیلی زود    د   ر سایه به 50 د   رجه می رسید   . از ماشین هم فاصله د   اشتند   ، 
اما هنوز معلوم بود    و یک ساعت و نیم طول می کشید    تا خود    را به آن برسانند   .

شروع کرد ند به راه رفتن. د   ورتا د   ورشان را صحرا و افق وسیع و عظیم گرفته 
بود    و همین باعث شد    حس آزاد   ِی روحشان پر و بال بگیرد   .

پائولو گفت: »بیا لباس هایمان را د   ربیاوریم.«
کریس ناخود   آگاه گفت:  »اگر کسی ببیند    چی؟«

پائولو خند   ید   . تا چند    کیلومتر اطرافشان معلوم بود   . روز قبل هم که تمام صبح 
و عصر را گشــت زد   ه بود   ند   ، فقط د   وتا ماشین از آن حول وحوش گذشته بود   . 
و حتا آن موقع هم، صد   ای نزد   یک شــد   ن ماشین را خیلی زود   تر از آنکه خود    

ماشین ها را ببینند   ، شنید   ه بود   ند   . بیابان، خورشید    بود    و باد    و سکوت.
پائولو جواب د   اد   : »فقط فرشــته ها تماشا مي کنند   . آن ها هم خیلی زیاد    ما را 

لخت د   ید   ه اند   .«
 بعد    شــلوارك و پیراهنش را د رآورد و قمقمه اش را باز کرد    و همه را توی 

کیف گذاشت.
کریــس زور زد    تا جلوی خند   ه اش را بگیرد   . او هم لباس هایش را د   رآورد    
و چند    لحظه بیشــتر طول نکشید    که آن د   و تبد   یل شد   ند    به د   و نفر که صحرای 
موجاوه را با کفش کتانی و کاله و عینک آفتابی طی مي کرد   ند    و یکی از آن ها 
هم یک کیف به د   وش د   اشــت. هرکس آن ها را مي د   ید   ، به نظرش این صحنه 

خیلی مضحک می رسید   .
 نیم ســاعت کــه راه رفتند   ، ماشــین هنــوز مثل نقطــه ای د   ر افق بــود   ، اما 
برخالف د   ریاچه، نزد   یک تر که مي شد   ند   ، اند   ازه اش بزرگ تر مي شد   . به  زود   ي 

به آن مي رسید   ند   .
کریس، ناگهان، احساس خستگی شد   ید    کرد   .
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گفت:  »چند    د   قیقه استراحت کنیم.«
پائولو بالفاصله ایســتاد    و گفت: »من د   یگــر نمي توانم این کیف را بیاورم، 

خیلی خسته شد   ه ام.«
چطور نمي تواند    این کیف را بیاورد   ؟ حتا با وســایلش بعید    اســت سه کیلو 

بیشتر باشد   .
»باید    بیاوری! آب توی آن است.«

بله! باید    بیاورد   !
پائولو یک د   فعه تشر زد    که: »خب پس راهمان را بکشیم و برویم.«

کریس با خود   ش گفت: تا همین چند    لحظه د   قیقه ی پیش همه چیز رمانتیک 
و خوب بود   . اما حاال پائولو بد  خلقي مي کرد . عیب ند   ارد   . او خود   ش هم خیلی 

خسته بود   .
کمی د   یگر راه رفتند    و خســتگی بیشتر از پا د   رآورد   شان. اما اگر به کریس 

بود ، هیچ چیز نمي گفت، نمي خواست پائولو را بیشتر ناراحت کند .
فکر کرد   : چقد   ر مسخره! آد   م بد  خلق باشد ، وسط این همه زیبایی، و د   رست 

بعد    از آن همه صحبت د  رباره ي مسائل جالبي مثل...
 چیــزی به خاطــرش نیامد   ، اما مهــم نبود   . خســته تر از آن بــود    که د   یگر 

فکر کند   .
پائولو ایستاد    و کوله  را روی ماسه ها گذاشت.

گفت: »یک کم استراحت کنیم.«
 حاال د   یگر عصبانی به نظر نمي رســید   . او هم انگار خســته شــد   ه بود   ؛ مثل 

خود    کریس.
سایه ای آن اطراف نبود   . اما کریس هم احتیاج د   اشت استراحت کند   .

روی ماسه های د   اغ نشستند   . اینکه برهنه بود   ند    و ماسه ها هم د   اغ بود    و پوستشان 
را می سوزاند   ، اهمیتی ند   اشت. باید    مي ایستاد   ند   ، فقط یک کم.

یاد   ش آمد    از چی حرف مي زد   ند   ، افق ها. حاال متوجه شــد    که حتا بی آنکه 
بخواهد   ، احساس مي کند    روحش رشد    کرد   ه. و به نظرش می رسید    که انگار ذهن 
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د   ومش کاماًل از کار ایســتاد   ه. کریس د   یگر به نغمه ی فالن آهنگ یا چیزهای 
تکراری د   یگر فکر نمی کرد   .

هیچ چیز د   یگر مهم نبود   . احساس کرد    آرام و بی د   غد   غه و رهاست.
ساکت و بی صد   ا چند    د   قیقه نشستند   . هوا خیلی گرم بود   ، اما خورشید    اذیتشان 

نمی کرد   . اگر اذیت می شد   ند   ، آب کافی با خود   شان آورد   ه بود   ند   .
اول، پائولو ایستاد   .

»گمان کنم بهتر است راه برویم. راه زیاد   ی تا ماشین نماند   ه. آنجا که رسید   یم ، 
توي باد  کولر ماشین استراحت مي کنیم.«

کریس خوابش گرفته بود   . د   لش مي خواســت قد   ری چرت بزند   . اما به هر 
صورت بلند    شد   . کمی د   یگر راه رفتند   . حاال ماشین نزد   یک تر شد   ه بود   . د   ه د   قیقه ی 

د   یگر بیشتر پیاد   ه روی نمی خواست.
»حاال که نزد   یکیم، می گویم کمی بخوابیم. پنج د   قیقه فقط.«

پنچ د   قیقه خواب؟ چرا پائولو باید    این حرف را بزند   ؟  فکر کریس را می خواند   ؟  
او هم خوابش مي آمد ؟ 

پنج د   قیقه خوابید   ن که ایراد   ی ند   اشت. برنزه هم مي شد  ند ، انگار  لب ساحل 
آمد   ه باشند   .

د   وباره نشستند   . بد  ون حساب توقف ها، نیم ساعت تمام می شد    که راه می رفتند   .
مگر چه عیبی د   اشت حاال پنج د   قیقه ای استراحت کنند   ؟

صد   ای موتوری را شــنید   ند   . نیم ساعت قبل اگر بود   ، احتماالً کریس از جا 
می پرید    و با عجله لباس هایش را می پوشید   . اما حاال، مگر چه می شد   ؟ اصاًل عیب 

ند   اشت. هیچ توفیری برای او ند   اشت. فقط د   لش مي خواست بخوابد   .
پائولو و کریس،  د   ر کمــال آرامش، د   ید   ند    کامیونی از د   ور آمد    و از کنار 
ماشینشان گذشت و د   رست پشت آن ایستاد   . مرد   ی آمد    بیرون و رفت به طرف 

ماشین. د   اخل ماشین را نگاه کرد    و د   ورش گشت و همه چیز را وارسی کرد   .
پائولو پیش خود   ش گفت: شــاید  د   زد    باشد   . فکر کرد    به اینکه ماشینشان را 
می د   زد  د    و آن ها را وسط صحرای موجاوه تنها می گذارد   . سوییچ روی ماشین 
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بود   . سوییچ را نیاورد   ه بود   ، مباد   ا گمش کند   . اما آن ها آمد   ه بود   ند    وسط بیابان هاي 
امریکا. شــاید    اگر نیویورك بود   ، این کار را می کرد   ند   . اما اینجا... اینجا کسی 

ماشین نمی د   زد   ید   . 
کریس به بیابان نگاه کرد   . طالیی و زیبا بود   . حس مطبوع آسایش تمام بد   نش 
را فراگرفت.  کم کم متوجه تمام تنش مي شد . خورشید    آزارش نمی د   اد   . مرد   م 

خبر ند   اشتند    صحرا موقع روز چقد   ر د   وست  د   اشتنی می شود   !
طالیي! با رنگ صورتی صحرا موقع غروب فرق د   اشت.

مرد   ، د   یگر ماشین را باال و پایین نکرد    و د   ستش را سایبان چشم هایش کرد   . 
د   نبال آن ها می گشت.

او کــه برهنــه بود   ... حتمــاً او را مي د   ید   . خــب که چه! پائولــو هم نگران 

 

به نظر نمی رسید   .
مرد    به طرف آن ها راه افتاد   . حس سبکی و سرخوشی زیاد    و زیاد   تر می شد   ، 
اما خستگی جلوی حرکتشان را می گرفت. صحرا، طالیی و زیبا بود   . همه چیز 
آرام بود    و د   ر صلح و آرامش. فرشتگان؛ بله، فرشتگان خیلی قبل از آن پد   ید   ار 
شد   ه بود   ند   . به همین د   لیل بود    که مجبور بود   ند    به صحرا بیایند   ... تا با فرشتگانشان 

صحبت کنند   !
مرد    پیش آن ها که رسید   ، ایستاد   . به چه زبانی صحبت می کرد   ؟ نمی فهمید   ند    

چه می گوید .
پائولو ســعی کرد    بر آنچه مي شــنود    تمرکز کند   . بعد    فهمید    که مرد    د   ارد    

انگلیسی حرف می زند   . عجیب هم نبود ، د   ر امریکا بود   ند    د  یگر!
مرد    گفت: »با من بیایید   .«

پائولو گفت: »می خواهیم استراحت کنیم. فقط پنج د   قیقه.«
مرد   ، کوله را برد   اشت و باز کرد   .

گفت: »بپوشش.« بعد    لباس های کریس را د   اد    به خود    او.
کریس تقال کرد    تا برخیزد    و بعد   کاری را که مرد    گفته بود    انجام د   اد   . خسته تر 

از آن بود    که با مرد    سروکله بزند   .
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به پائولو هم د   ســتور د   اد    همین کار را بکند    و پائولو هم خســته تر از آن بود    
که جروبحث کند   .

مرد    د   ید    که قمقمه ها پر از آب اســت. یکی از آن هــا را باز کرد   ، د   رپوش 
قمقمه را آب کرد    و د   ستور د   اد    که بخورند   .

تشــنه نبود   ند   . اما کاری را که مرد    گفته بــود    کرد   ند   . کاماًل آرام بود   ند    و با 
د   نیا د   ر صلح و صفای کامل به ســر می برد   ند    و البته هیچ د   لشــان نمی خواست 

جروبحث کنند   .
هر کاری را که بهشان گفته می شد    انجام می د   اد   ند    و از هر د   ستوری اطاعت 

مي کرد   ند   ، البته تا زمانی که د   ر آرامش نگهشان د   ارد   .
مرد    گفت: »راه بیفتیم.«

حتا نمی توانستند    فکر کنند   ، نشستند    همان  جا و به بیابان خیره ماند   ند   . هر کاری 
گفته بود   ، کرد   ند    تا راحت بگذارد   شان.

اما مرد    آن ها را تا ماشین همراهی کرد   ، گفت سوار ماشین شوند    و استارت 
زد   . پائولو با خود   ش گفــت: می خواهد    ما را کجا ببرد   ؟ اما نگران نبود   . د   نیا د   ر 
صلح و آرامش بود    و تنها چیزی که او مي خواســت، این بود    که کمي بخوابد   . 

مطمئناًً فرشته اش به زود  ي ظاهر مي شد .
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پائولو با احساس د   لپیچه و نیاز به تهوع از خواب بید   ار شد   .
»بهتر است باز هم بخوابی.«

یک نفر د   اشت با او حرف مي زد   ، اما پائولو فقط احساس گیجی و آشفتگی 
د   ر سرش موج مي زد   . هنوز هم آن بهشت طالیی با همه ی چیزهای آرامش بخش 

و لطیف د   ر ذهنش بود   .
ســعی کرد    حرکت کند    و احســاس کرد    انگار چند    هزار سوزن د   ر سرش 

د   ارد    فرومی رود   .
با خود   ش گفت به گمانم بهتر است بخوابم. اما نتوانست؛ سوزن ها نمی گذاشتند   . 

د   ل و رود   ه اش هنوز د   اشت به هم می پیچید   .
گفت: »مي خواهم باال بیاورم.«

چشمش را باز کرد   ، د   ید    که د   ر جایی شبیه به یک مغازه نشسته است: چند    
یخچال ویترینی پر از نوشــابه و چند    رد   یف قفســه ی غذا معلوم بود   . د   ید   ن غذا 

باعث شد    د   وباره احساس د   ل آشوبه کند   .
بعد    متوجه شد    مرد   ی که تا به حال ند   ید   ه بود    کنارش ایستاد   ه.

کمکش کرد    تا بایستد   . عالوه بر سوزن های فرضی که د   ر سرش بود   ، متوجه 
شد    یک سوزن هم د   ر بازویش فروکرد   ه اند   . فقط همین یکی واقعی بود   .

مرد   ، سوزن را تکان د   اد    تا سِر جایش بهتر بماند    و بعد    کمک کرد    تا پائولو 
به د   ستشویی برود    و او هم آنجا قد   ری آب باال آورد   ؛ فقط همین.
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»چه شد   ه؟  این سوزن به خاطر چی است؟«
کریس بود    که د   اشت پرتغالی حرف مي زد   . پائولو برگشت مغازه و د   ید    که 

او هم از جا بلند    شد   ه و ِسُرمي به رگش وصل کرد  ه اند .
حــال پائولــو حــاال نســبتاً بهتر بــود    و د   یگــر احتیاجــی به کمــک مرد   
 ند   اشــت. کمــک کرد    کریس بایســتد    و بــرود    د   ستشــویی که او هــم آنجا 

باال آورد   .
غریبه گفت: »می خواهم ماشــینت را برد   ارم و برگرد   م تا ماشــین خود   م را 
بیاورم. سوییچ را سر جایش د   ر ماشین می گذارم. حالتان که بهتر شد  ،  بروید    از 

آنجا برش د   ارید   .«
پائولو کم کم یاد   ش آمد    چه اتفاقی د   اشت می افتاد   ، اما د   ل آشوبه برگشت و 

د   وباره مجبور شد  باال بیاورد   .
وقتی برگشت، مرد    رفته بود   ؛ اما پسری هفد   ه هجد   ه ساله هنوز آنجا بود   .
پسر گفت:  »تا یک ساعت د   یگر ِسُرم تمام مي شود  و می توانید    بروید   .«

»ساعت چند    است؟«
پسر ساعت را گفت. پائولو تقال کرد    بایستد   ، قرار مالقات د   اشت و هیچ جور 

نباید    از د   ستش مي د   اد   . 
به کریس گفت: »باید    بروم توك را ببینم.«

پسرك گفت: »بنشین. تا ِسُرمت تمام نشد  ه، نمي تواني بروي.«
زد   ن ایــن حــرف الزم نبود   . پائولو د   یگر نه قد   رت کافی د   اشــت، نه د   لش 

مي خواست حتا تا د  م د   ر برود   .
با خود    گفت، به قرارم نرســید  م. اما د   ر این لحظه هیچ مسئله ای نبود   . هرچه 

کمتر به آن فکر مي کرد   ، بهتر بود   .
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 تــوك گفت: »پانــزد   ه د   قیقه طول مي کشــد    و بد   ون آنکه بفهمــی چه اتفاقی 
افتاد   ه، می میری.«

به ید ك کش قد   یمی توك برگشــته بود   ند   . عصر روز بعد    از آن ماجرا بود    
و تمام منظره ی آنجا غــرق د   ر رنگ صورتی بود   . هیچ چیز مثل روز قبل نبود   ، 

رنگ طالیی، آرامش، د   ل آشوبه، تهوع.
 تا بیـســت و چهار ســـاعـت نتوانســتـند  چیـــزی بخورنـد    یــا بخـوابند   . 
هرچیـزی را که خـورد   ند   ، باال آورد   نـد   . امـا حاال تمـام آن احســـاس عجیـب 

از بین رفته بود   .
جوان گفت: »خیلی خوب اســت که افقتان وســعت پید   ا کرد   ه. و اینکه به 

فرشته ها فکر می کرد   ی، یک فرشته هم ظاهر شد   .«
پائولو پیش خود   ش فکر کرد    بهتر است بگوید    »روحت رشد    کرد   ه.« از آن 
گذشته، مرد   ی که سروکله اش پید   ا شد   ه بود   ، فرشته نبود   : یک کامیون د   اشت و 

انگلیسی حرف مي زد . پسرك خیاالتي شد  ه بود .
توك گفت: »راه بیفتیم.« و از پائولو خواست ماشین را روشن کند   . 

رفت صند   لی جلو نشســت و هیچ تعارف نکــرد   . و کریس، که به پرتغالی 
غرولند    می کرد   ، رفت صند   لی عقب.

توك چند   تایی د   ستور د   اد  : برو به آن جاد   ه، چند    کیلومتر برو جلوتر، سریع تر 
برو تا د   اخل ماشین خنک شود   ، کولر ماشین را خاموش کن تا به موتور ماشین 
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فشــار نیاید . چند    بار از جاد   ه ی خاکی به بیابان پرت شد   ند   . اما توك می د   انست 
د   ارد    چه کار می کند   . نمی خواست همان اشتباه  آن ها را مرتکب شود   .

کریس برای بار صد  م پرســید   : »د   یروز چه اتفاقی افتاد   ؟« می د   انست توك 
منتظر است او این سؤال را بپرسد   . با اینکه توك فرشته ی نگهبانش را د   ید   ه بود ، 

اما مثل همه ی د   یگر جوان های هم سن وسالش رفتار می کرد   .
 باالخــره توضیــح د   اد   : »آفتاب زد  گــي. تــا حــاال فیلمــی د   ربــاره ی 

صحرا د   ید   ه اید   ؟«
البته که د   ید   ه بود   ند   . آد   م های تشنه که د   ر صحرا خود    را به زحمت این  ور و 

آن  ور می کشاند   ند    و د   نبال یک قطره آب مي گشتند   .
حرف جوان امریکایي را قطع کرد : »ما اصاًل احساس تشنگی ند   اشتیم. هر 

د   و قمقمه پر از آب بود   .«
 امریکایی پرید    وســط حرفش و گفت: »منظورم این نیســت. لباس هایتان 

را مي گویم.«
لباس ها! عرب ها د  شد  اشــه می پوشید   ند    و چند    الیه لباس و عمامه هم روی 

همد   یگر تن می کرد   ند   .
البتــه! چقـد   ر احمـق بود   یـم! پائـولو قبـاًل هـم ایـن موضوع را شــنید   ه بود    
و از سـه صحـرا هـم گذشـــتـه بود   ... و هیـچ وقت هم احساس نکرد   ه بود    باید    
لباس هایش را د   ربیاورد   . اما اینجا، آن روز صبح، بعد    از نرســید   ن به د   ریاچه که 
بعید    بود    هیچ وقت به آن برسند   ... به خود   ش گفت: آخ چطور این فکر احمقانه 

به سرم زد   ؟
»لباســت را که د   رمی آوري، آب بد   نت فوراً تبخیر می شود   . حتا بعید    است 
عرق کنید   ، چون هوا خیلی خشــک است. د   ر عرض پانزد   ه د   قیقه، آب بد  نتان 
کاماًل خشــک مي شود . نه تشنه مي شوید   ، نه اتفاق د   یگری می افتد   ـ  نهایتاً یک 

مقد   ار احساس گیجی.«
»و همین طور خستگی؟«

»خستگی به خاطر آمد   ن مرگ است.«
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کریس با خود   ش گفت: شک ند   ارم به مغزم خطور نمی کرد    مرگم نزد   یک 
شد   ه. اگر یک روز می خواست راه راحتی برای ترك د   نیا انتخاب کند   ، برمی گشت 

اینجا وسط صحرا لباس هایش را د   رمی آورد   .
»اکثر آد   م ها د   ر صحرا با قمقمه ای پر از آب مي میرند   . د   زئید  راتاسیون چنان 
سریع است که احساس می کنیم یک بطری ویسکی خورد   ه ایم یا مقد  ار زیاد  ي 

قرص آرام  بخش مصرف کرد  ه ایم.« 
توكاز آن ها خواســت بعد  از آن، منظماً آب بخورند   ، حتا اگر احســاس 

تشنگی ند   اشتند   ، چرا که بد   نشان احتیاج به آب د   اشت.
توك گفت: »اما یک فرشته ظاهر شد   .«

قبل از آنکه پائولو نظرش را بگوید   ، توك د   ســتور د   اد    پای یک صخره ی 
بلند    بایستد   .

»پیاد   ه شویم و بقیه ی راه را پیاد   ه برویم.«

از راهی باریک که به باالی صخره مي رسید    راه افتاد   ند   . قبل از آنکه راه د   وری 
بروند   ، توك یاد   ش آمد    که چراغ قوه را د   ر ماشین جا گذاشته. برگشت، چراغ قوه 

را برد   اشت و قد   ری روی کاپوت ماشین نشست و به صحرا خیره ماند   .
پائولو که د   اشت جوانک را از آن فاصله نگاه می کرد   ، با خود   ش گفت: حق با 

کریس است. تنهایی کارهای عجیبی با آد   م می کند   . توك رفتار عجیبی د   ارد   .
 امــا، چند    ثانیــه بعد   ، تــوك راه باریک را د   وبــاره باال آمد    و راهشــان را 

اد   امه د   اد   ند   .
چهل د   قیقه ی بعد   ، بد   ون مشــکل خاصی به باالی صخره رســید   ند   . قد   ری 
پوشــش گیاهی تُنُک آنجا بود    و توك از آن ها خواســت رو به شمال بنشینند   . 
رفتار او که معموالً گشــاد  ه بود   ،  تغییر کرد   ه بود   ... خیلی متمرکزتر و د   ورد   ست 

به نظر مي آمد   .
کنارشان نشست و گفت: »هر د   وی شما به د   نبال فرشته تان آمد  ه ا  ید    اینجا.«
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 پائولــو گفــت: »بــراي همیــن آمــد   ه ام و می د   انــم تــو بــا یکی شــان 
صحبت کرد   ه ای.«

»فرشــته ی من را فراموش کن. آد   م های زیاد   ی د   ر این صحرا فرشته شان را 
د   ید   ه اند    یا با او حرف زد   ه اند   . همین طور خیلي ها د   ر شهر، د   ریا، و کوهستان.«

لحِن صد   ایش بی حوصله بود   .
اد   امه د   اد   : »به فرشته ی نگهبان خود   ت فکر کن. چرا که فرشته ی من اینجاست 

و می توانم ببینمش. اینجا، مکان مقد   س من است.«
هم پائولو و هم کریس یاد    اولین شبشان د   ر صحرا افتاد   ند   . بار د   یگر فرشته شان 

را با جامه ها و بال هایشان د   ر خیال آورد   ند   .
»همیشــه باید    یک مکان مقد   س د   اشته باشید   . مکان مقد   س من یک وقتی، 
 آپارتمــان کوچکم بــود    و یک موقــع د   یگر یک مید   ان وســط لس آنجلس. 
حاال هم اینجاست. آوازی مقد   س، د   روازه ای را به بهشت باز مي کند    و بهشت 

ظاهر می شود   .«

هر د   و مکان مقد   س توك را از نظر گذراند   ند   : صخره ها،  زمین لخت، گیاه های 
صحرایی. شاید    مارها و کایوتی ها هم شب ها از اینجا مي گذشتند   .

توك به نظر مي رسید    د   ر خلسه باشد   .
»اینجا بود    که اولین بار توانســتم فرشــته ام را ببینم، هرچند    مي د   انم فرشته ام 
همه جا هست و چهره ی فرشته، چهره ی بیابانی است که د   ر آن زند   گی مي کنم. 

یا چهره ی شهری که هجد   ه سال د   ر آن زند   گی کرد   م.
'به این د   لیل توانســتم با فرشته ام حرف بزنم که ایمان د   اشتم فرشته وجود    

د   ارد   ، براي اینکه شوق د   ید  ارش را د اشتم، و به این د   لیل که د   وستش د   اشتم.«
 نــه کریس و نــه پائولو جــرأت نکرد   نــد    بپرســند    او و فرشــته اش از چه 

حرف زد   ه اند   . 
توك اد   امه د   اد   : »هرکســی می تواند    با چهــار نوع وجود    د   ر د   نیای ناد   ید   نی 

ارتباط برقرار کند   : عناصر اربعه، ارواح بی بد   ن، قد   یس ها، فرشته ها.
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»عناصر اربعه، ارتعاشات اشیاي طبیعتند ، یعنی آتش و خاك و آب و هوا، و 
با استفاد   ه از آیین ها با آن ها ارتباط برقرار مي کنیم. نیروهای نابند ؛ مثل زمین لرزه، 
صاعقه، آتشفشان. از آنجا که احتیاج د   اریم آن ها را به صورت موجود  ات   د رك 
کنیم، به شــکل کوتوله ها، جن ها و پری ها و ســمند   رها ظاهر مي شوند   . اما تنها 
کاری که مي شــود    کرد   ، استفاد   ه از این نیروهای عناصر اربعه است؛ هیچ وقت 

چیزی از آن ها یاد    نمي گیریم.«
پائولو پیش خود   ش گفت چرا د   ارد    این ها را مي گوید   ؟ مگر یاد   ش رفته من 

هم استاد    جاد   و هستم؟
توك توضیحش را اد   امه د   اد   : »ارواح بی بد   ن آن هایی اند  که بین زند   گی های 
مختلف سرگرد   انند    و با استفاد   ه از مد   یوم با آن ها ارتباط برقرار می کنیم. بعضی ها 
استاد   ان بزرگند   ؛ اما هرچیزی را که یاد   مان مي د   هند   ، مي توانیم روي همین زمین 
یاد    بگیریم، چرا که خود  شان هم آموخته هایشان را همین جا یاد  گرفته اند . پس 
بهتر است بگذاریم به سمت مرحله ی بعد   ی شان حرکت کنند ، بار د  یگر به افق 

نگاه کنیم و از همین جا د   رس هایی را بگیریم که آن ها یاد    مي گیرند   .«
کریــس با خود    گفت: پائولو حتماً همه ی این ها را مي د  اند . احتماالً د   ارد    با 

من حرف می زند   .
بله، توك د   اشــت براي آن زن حرف مي زد   ، و به  خاطر آنکه کریس آنجا 
بود . چیزی ند  اشت تا به پائولو یاد    بد   هد   ؛ آن هم پائولو که بیست سال بزرگ تر 
بود    و بسیار با تجربه تر و حتماً به شیوه ی خود   ش یاد    می گیرد    چطور با فرشته اش 

حرف بزند   . پائولو از شاگرد   ان جی بود    و توك چه ها که از جینشنید   ه بود   !
د   ر د   یــد   ار اولش، توك به روش های مختلف ســعی کرد    این برزیلی را به 
حرف د   ربیاورد   ، اما زن باعث شد   ه بود    غیرممکن شود   . توك نتوانسته بود    چیزی 

راجع به شگرد   ها و مراحل و مراسم خاص جیبفهمد   .
اولین د   ید   ار، عجیب ناامید   کنند   ه بود   . گمان کرد    شاید    این برزیلی، اسم جی
را بد   ون اطالع استاد    به کار می برد   . یا، چه کسی خبر د   ارد   ؟ شاید    جیبرای اولین 
بار د   ر انتخاب شــاگرد    اشتباه کرد   ه بود   . و اگر این طور بود   ، تمام اعضاي سنّت 
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خیلی زود    موضوع را می فهمید   ند   . اما همان شــب مالقاتشان، خواب فرشته ی 
نگهبانش را د   ید   ه بود   .

و فرشته اش از او خواسته بود    زن را به مسیر جاد   و مشّرف کند   ! اما فقط مشّرف 
کند   . شوهرش الباقی کار را انجام خواهد    د   اد   .

د   ر رؤیایش، بحث کرد   ه بود    که ذهن د   وم را یاد    زن د   اد   ه و گفته بود   ه به افق 
نگاه کند   . فرشــته گفت توك باید    به مرد    توجه کند   ، اما مراقب زن باشــد . بعد    

فرشته ناپد   ید    شد   ه بود   .
توك را طوری آموزش د   اد   ه بود   ند    که منضبط باشد   . پس حاال هم د   اشت 
همان کاری را می کرد    که فرشــته د   ســتور د   اد   ه بود   ... و امید   وار بود    د  ر آسمان 

این کارش را ببینند .

توك اد   امه د   اد   : »بعد    از ارواح بی بد   ن، قد   یس ها هستند   . این ها استاد   ان واقعی اند   . 
زمانی بین ما زند   گی مي کرد   ه اند    و حاال همنشین نورند . تعالیم اصلی قد   یس ها، 
زند   گی شان روی زمین است. هرچه باید  بد  انیم،  همین جاست و تنها کاری که 

باید    بکنیم، تقلید    از تعالیم آن هاست.«
کریس پرسید : »چطور باید  قد  یس ها را احضار کنیم؟«
پائولو نگذاشت توك جواب بد  هد ، گفت: »با نیایش.«

حسود    نبود   ؛ با این همه برایش واضح بود    که این امریکایی می خواهد    کریس 
را تحت تأثیر قرار بد   هد   .

 »د   ارد    به ســنت احتــرام مي گــذارد   . مي خواهد    از طریق همســرم به من 
 اطالعــات بد  هد . اما چــرا این قد   ر صحبت هــای ابتد   ایی می کنــد    که خود   م 

خبر د   ارم؟«
 پائولــو اد   امــه د   اد   : »از طریــق د   عــای مــد  اوم، قد   یس هــا را احضــار 
 می کنیــم. و وقتی آن هــا نزد   یک باشــند   ، همه چیز عوض مي شــود   . معجزه 

رخ می د   هد   .«
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تــوك متوجه لحن خصمانه و تقریباً پرخاشــگرانه ی این برزیلی شــد . اما 
قصد    ند   اشــت چیزی د   رباره ی رؤیایش و آن فرشته بگوید   . به هیچ کس چیزي 

بد  هکار نبود .
توك  د  وباره سررشته را د  ر د  ست گرفت: »سرآخر نوبت فرشته هاست.«

شاید    پائولو چیزی از این قسمت نمی د   انست، هرچند    به نظر می رسید    چیزهای 
زیاد    د   یگری بلد    باشد   . توك مکثي طوالني کرد   . ساکت نشست و زیر لب د   عا 
خواند  و فرشــته اش را به یاد    آورد   . امید   وارم بود    فرشته اش تک تک کلمات او 
را بشنود   . و تقاضا کرد    که فرشته اش به او کمک کند    تا حرفش را واضح بزند   ؛ 

ـ توضیح د   اد   نش خیلی سخت بود   . ـ خد   ایا!ـ  چونـ 
»فرشته ها، عشق متحرکند   . هیچ وقت آرام و قرار ند   ارند    و می جنگند    تا رشد    
کنند    و فراتر از خیر و شــرند   . عشــقي که همه چیز را مي بلعد ، همه چیز را نابود  
مي کند ، همه چیز را مي بخشد . فرشته ها از این عشق ساخته شد   ه اند    و د   ر ضمن، 

پیام آوران آن هم هستند   .
'عشــِق فرشــته ی مرگ که یک روز روح ما را با خود  می برد   ، و عشــِق 

فرشته ی نگهبان که روح ما را برمی گرد   اند   . عشق د   ر حرکت.«
کریس گفت: »عشق د   ر جنگ.«

 »د   ر صلــح و آشــتی، عشــق نیســت. هرکــس بــه د   نبــال صلح اســت، 
شکست خورد   ه.«

کریس با خود   ش گفت، این پسرك از عشق چه مي د  اند ؟تنها وسط صحرا 
زند   گی مي کند    و هیچ وقت عاشق نشد   ه. د   ر این بین، هرچه به ذهنش فشار آورد   ، 
نتوانست یاد    لحظه ای بیفتد    که عشق برای او آرامش آورد   ه باشد   . همیشه همراه 

با عشق د   لسرد   ی بود    یا لذت شد   ید    یا غم عمیق.
توك رو کرد    به آن ها: »بیایید    چند    د   قیقه ساکت باشیم تا فرشته هایمان بتوانند    

هیاهوي پشت سکوتمان را بشنوند .«
کریس هنوز به عشق فکر می کرد   . بله، ظاهراً این جوانک حق د  اشت، گو 

اینکه حاضر بود    قسم بخورد    تمام آگاهی های او نظری است و نه عملی.
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»عشــق فقط وقتی آرام مي گیرد  که نزد   یک مرگ باشیم. چقد   ر عجیب!« 
چقد   ر این چیزهایی که د   اشــت تجربه می کرد   ، عجیب بود   ؛ خصوصاً احساس 

رشد    روحش.
ـ به خد   ا اعتقاد    د   اشت و  هیچ وقت از پائولو نخواسته بود    چیزی یاد   ش بد   هد  ـ 
همین برایش کافی بود   . به جستجوی روحانی  شوهرش احترام می گذاشت، اما 
ــ  شاید    به د   لیل اینکه خیلی به او نزد   یک بود    یا به د   لیل اینکه مي د   انست او هم 

ـ نتوانسته بود    جذب آن شود   . مثل بقیه ی آد   م ها عیب هایي د   ارد   ـ 
اما توك را نمی شــناخت. او گفته بود   : »سعی کن به افق نگاه کنی. به ذهن 
د   ومت توجه کن.« و او هم این کار را کرد   ه بود   . حاال، روحش رشد    کرد   ه بود    
و د   اشــت می فهمید    چقد   ر این کار خوب است و تا قبل از این چقد   ر وقتش را 

تلف کرد   ه.
 کریس، ســکوت را شکســت و پرســید   : »چرا الزم اســت با فرشــته مان 

صحبت کنیم؟«
توك پاسخ د   اد   : »تا از طریق آن ها بفهمیم.«

 توك از این ســؤال ناراحت نشــد   . اما اگر ســؤال را از پائولو مي پرســید   ، 
عصبانی می شد   .

بــا هم د   عای »اي پد   ر مــا« و »آوه ماریا« را خواند   ند   . بعــد    امریکایی گفت که 
می توانند    برگرد   ند    پایین.

پائولو ناامید    پرسید   : »همین؟«
توك پاسخ د   اد   : »می خواستم شما را بیاورم اینجا تا فرشته ام ببیند    همان کاری 
را کرد   م که خواسته بود   . چیزی ند   ارم به تو یاد    بد   هم. اگر مي خواهی بیشتر یاد    

بگیری، از والکیری ها بپرس.«
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 مســیر برگشــت را د   ر ســکوتی عجیب گذراند   ند    که فقط با راه نشــان د   اد   ن 
توك می شکست.

ـ پائولو به این د   لیل که فهمید    توك  هیچ کس حوصله ی حرف زد   ن ند   اشتـ 
بــه او کلک زد   ه؛ کریس به این د   لیل که مباد   ا پائولو از صحبت های او ناراحت 
شــود    و احســاس کند    د   ارد    همه چیز را خراب می کند   ؛ تــوك به این د   لیل که 
می د   انست برزیلی ها ناامید    شد   ه اند    و به همین خاطر پائولو از جیو تکنیک های 

او حرفی نمي زند   .

وقتی به ید ك کش رسید   ند   ، پائولو گفت: »یک چیز را اشتباه می کنی. ما د   یروز 
فرشته وسط بیابان ند   ید   یم. یارو فقط رانند   ه ی کامیون بود   .«

برای کمتر از یک ثانیه، کریس خیال کرد    جوابی د   ر کار نیست؛ خصومت 
بین د   و مرد    د   اشت قوی تر و قوی تر می شد   . امریکایی برگشت و به طرف خانه اش 

به راه افتاد   ، اما ناگهان ایستاد   .
گفت: »مي خواهم د   اســتانی را بگویم که پد   رم تعریف می کرد   . یک استاد    
و شــاگرد   ش با هم د   ر صحرا راه مي رفتند   . استاد    د   اشت تعلیم مي د   اد    که همیشه 

باید    به خد   ا توکل کرد   ، چرا که از همه چیز باخبر است.
 'شب رسید    و تصمیم گرفتند    اتراق کنند   . استاد   ، چاد   ر را برپا کرد    و به شاگرد    
گفت که اسب را به سنگ افسار کند  .  اما شاگرد    که کنار سنگ رسید   ،  با خود   ش 
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گفت اســتاد    د   ارد    من را امتحان می کند   . گفت خد   ا از همه چیز خبر د   ارد    و بعد    
د   ستور د   اد    اسب را ببند   م. می خواهد    بد   اند    به خد   ا توکل د  ارم یا نه.

به جای بستن افسار حیوان ها، د   عایی طوالنی خواند    و سرنوشت اسب ها را 
به خد   ا واگذار کرد   .

روز بعد   ، بید   ار که شد   ند   ، اسب ها رفته بود   ند   . شاگرد    که ناامید    شد   ه بود ،   پیش 
استاد    شــکایت کرد    که د   یگر به خد   ا توکل نمي کند، چرا که مراقب همه چیز 

نبود   ه است و یاد   ش رفته حواسش به اسب ها باشد   .
اســتاد    جواب د   اد   : اشــتباه می کنی. خد   ا مي خواســت از اســب ها مراقبت 
 کند   . اما برای این  کار، باید    از د   ســت های تو اســتفاد   ه می کرد    تا اســب ها را به 

سنگ ببند   د   .«

جوانک، چراغ گازِی کوچکي را که کنار ید ك کش آویزان بود ، روشن کرد   . 
نور چراغ، قد   ری از د   رخشش ستاره ها کم کرد   .

»وقتی به فرشــته  مان فکــر می کنیم، خود   ش را نشــان می د   هد   . حضورش 
نزد   یک  و نزد   یک تر می شــود    و ملموس تر. اما، اولش، فرشــته ها فقط به همان 
صورتی خود    را نشــان مي د   هند    که د   ر طول زند   گی مان ایــن کار را کرد   ه اند   . 

یعنی از طریق د   یگران.
'فرشــته ی شما از آن مرد    اســتفاد   ه کرد   . احتماالً مجبور شد   ه زود    از خانه 
بیرون بزند   ، بنا به د   لیلی مسیرش را عوض کند   ؛ همه چیز جوری عوض شد   ه که 
او د   رست د   ر لحظه ای که احتیاجش د   ارید   ، آنجا باشد   . این معجزه است. کاری 

نکنید    که تبد   یل شود    به اتفاق عاد   ی.«
پائولو د  ر سکوت گوش مي د  اد .

توك اد  امه د   اد : »وقتی از کوه باال می رفتیم، چراغ قوه را جا گذاشتم. احتماالً 
متوجه شــد   ید    که مد  تي کنار ماشــین ماند  م. هروقت موقع بیرون آمد   ن از خانه 
چیزی را جا می گذارم، احساس می کنم فرشته ی نگهبان من د   ر حال عمل است 
و می خواهد    چند    ثانیه را از د   ست بد   هم. و این وقفه ی چند   ثانیه ای ممکن است 
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خیلي چیزها را عوض کند   . شــاید    باعث شود    تصاد   ف نکنم یا برحسب اتفاق 
کسی را ببینم که الزم است ببینم.

"'براي همین، بعد    از اینکه چیزی را که  جا گذاشــته ام برمی د   ارم، همیشــه 
سر جای خود   م می نشینم و تا بیست مي شمرم. این طوری، فرشته ی من فرصت 

د   ارد    تا عمل کند   . فرشته از ابزارهای بسیاری استفاد   ه می کند   .«
توك به پائولو گفت همان جا که هست صبر کند   . بعد    وارد    کابین شد    و با 

یک نقشه برگشت. 
»آخرین باری که والکیری ها را د   ید   م، اینجا بود   .«

 به نقطه ای روی نقشه اشــاره کرد   . کریس فهمید    عد   اوت بین د   و نفر انگار
کمتر شد   ه.

توك گفت: »مراقب کریس باش. خیلی خوب است که با تو مي آید   .«
پائولو گفت:  »گمان می کنم. به  خاطر همه چیز ممنون.«

و خد   احافظی کرد   ند   .

موقع رانند   گی، پائولو فرمان را فشار د   اد    و گفت: »چقد   ر احمقانه رفتار کرد   م.«
»منظورت چی است؟ احمق؟ خیال کرد   م حسود   ی ات شد   ه!«

اما پائولو د   اشت سرخوشانه می خند   ید   .
»چهار مرحله! و او فقط سه تاش را گفت! از طریق مرحله ی چهارم است که 

می شود    با فرشته ها حرف زد   !«
به طرف کریس برگشت. چشم هایش د   اشت از شعف مي د   رخشید   .

»مرحله ی چهارم: مجراسازي!«
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تقریباً د   ه روز می شد    که د   ر بیابان بود   ند   . جایی توقف کرد   ند    که زمین به شکل 
یک رشته زخم د   هان باز کرد   ه بود   ، انگار د   ه د   وازد   ه رود   خانه ی ماقبل تاریخي 
از آنجا گذشته بود   ند    و بسترهایی عمیق و طوالنی از خود    به جا گذاشته بود   ند    

که کاِر خورشید   ، بزرگ ترشان هم کرد   ه بود   .
د   ر آن قســمت ها، حتا عقرب هــا د   وام نمي آورد   ند   ، چه برســد    به مارها و 
کایوتی ها و گیاهان کوتاه همیشه حاضر. بیابان مملو از مکان هایی چنین بود    که 

به آن ها برهوت مي گفتند   .
وارد    یکی از همین زخم های عمیق شد   ند   . د   یواره های خاکی، بلند    بود    و تنها 

مسیری پیچاپیچ معلوم بود    که نه ابتد   ا د   اشت، نه انتها.
د   یگــر ماجراجوهایــی بی د   غد   غه نبود   ند    که خیال کننــد    هیچ چیز به آن ها 
آســیب نمی زند   . بیابان، قوانین خود   ش را د   اشت و آن ها را که به قوانین احترام 
نمي گذاشتند   ، می ُکشت. یاد    گرفته بود   ند    قوانین چه بود   ؛ صد   ای مار زنگی، ساعاتی 
که بیرون زد   ن امن بود   ، اقد   امات احتیاطی. قبل از آنکه وارد    زمین های برهوت 
بشوند   ، یاد   د   اشتی د   ر ماشین گذاشته بود   ند    و نوشته بود   ند    کد   ام سمت می روند   . 
حتا با آنکه نیم ساعت بیشتر نمی خواستند    آنجا باشند    و این کار غیرضروری به 
نظر مي رســید   ، اما اگر اتفاقي مي افتاد ، امکان د   اشت ماشیني آنجا توقف کند    و 
کسی یاد   د   اشت را ببیند    و بفهمد    آن ها کد   ام سمت رفته اند   . باید    ابزارهای مناسب 

را برای فرشته ی محافظشان فراهم مي کرد   ند   .
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د   نبال والکیری ها می گشــتند   . البته نه د   ر آنجا که انتهــای د   نیا بود   . چرا که 
هیچ چیزی نمی توانست مد   ت طوالنی د  ر آن برهوت د   وام بیاورد   . آنجا...خب، 

فقط تمرین بود   . برای کریس.
اما مي د   انستند    والکیری ها همان حوالي اند ، آثارشان را د   ید   ه بود   ند   . آن ها د   ر 
بیابــان زند   گی مي کرد   ند    و هیچ وقت مد   ت زیاد   ی جای ثابتی باقی نمی ماند   ند   . 

اما از خود    عالمت هایی به  جا می گذاشتند   .
پائولو و کریس، چند   تایی سرنخ پید   ا کرد   ه بود   ند   . ابتد   ا، د   ر شهرهای کوچک، 
یکی یکی توقف مي کرد   ند    و ســراغ والکیری ها را می گرفتند    و البته هیچ کس 
این اسم به گوشش نخورد   ه بود   . راهنمایی هایی  که توك کرد   ه بود   ، هیچ فاید   ه 
ند   اشت. احتماالً خیلی وقت پیش، از نقطه ای که نقشه به آن ها نشان می د   اد   ، گذشته 
بود   ند   . اما یک روز د   ر یک میکد  ه، پسری را د   ید   ند    که چیزهایی د   رباره ی آن ها 
شنید ه بود   . بعد    برای آن ها تعریف کرد    که والکیری ها چطور لباس مي پوشند    و 

چه عالمت هایی از خود   شان به جای می گذارند   .
از آن به بعد  سراغ زن هایي را مي گرفتند  که به آن شکل لباس پوشید  ه باشند . 
مرد  م با ناخرســند   ی جواب می د   اد   نــد    و می گفتند    این زن ها یک ماه قبل از آن 

طرف ها رد    شد   ه اند   ، بعد    یک هفته قبل، بعد    سه روز قبل.
سرانجام، به جایی رسید   ند    که به نظر مي رسید    فقط یک روز تا جایی فاصله 

د   ارد    که والکیری ها باید    باشند   .

خورشید    مد   تی بود    که نزد   یک افق رسید   ه بود   ، وگرنه آن ها خطر نمی کرد   ند    تا به 
صحرا بروند   . د   یواره های خاکی سایه اند   اخته بود    . مکاِن بی نظیر و کاملی بود   .

کریس طاقت ند   اشت یک بار د   یگر تمام آن چیزها را تکرار کند   . اما مجبور 
بود   ؛ هنوز به نتیجه ی مقبولی نرسید   ه بود   .
»همان جا بنشین. پشت به خورشید   .«

کاری را کــه پائولو گفت کرد   . بعد   ، ناخود   آگاه، خــود    را آرام رها کرد   . 
چهارزانو، با چشــم های بسته، نشست؛ اما تمام صحرا را د  ر پیرامونش احساس 
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می کرد   . روح او د   ر این چند    روز، د   ر بیابان رشد  کرد   ه بود    و می د   انست د   نیایش 
وسعت پید   ا کرد   ه است. خیلی گسترد   ه تر از د   نیای د   و هفته  قبلش بود   .

پائولو گفت: »روی ذهن د   ومت تمرکز کن.«
کریــس، افت و خیزی سرکوب شــد   ه را د   ر کالِم پائولو حس کرد   . پائولو 
نمی توانست همان طور با او تا کند    که با بقیه ی رهروها مي کرد. هرچه باشد   ، او 
خطاها و ضعف هایش را می د   انست. اما پائولو کوشش زیاد   ی به خرج می د   اد    تا 

مثل استاد   ها رفتار کند    و کریس به این د   لیل او را می ستود   .
بــر ذهن د   ومش تمرکز کرد   . اجازه د   اد    تماِم افکارش د   ر آنجا به ذهن بیاید    
و همان طور که توقع د   اشت، آن افکار برای کسی که وسط بیابان ماند   ه، احمقانه 
و پوچ بود   . د   ر ســه روز گذشــته، هروقت این تمرین را انجام د   اد   ، د   ریافت که 
ذهن ناخود   آگاهش به شد   ت د   رگیر این است که چه کسانی را به جشن تولد   ش 

د   عوت کند   ؛ سه ماه د  یگر!
اما پائولو از او خواســته بود    که کاری به آن ند   اشــته باشــد    و اجازه بد   هد    

د   غد   غه هایش آزاد   انه رو بیاید   .
گفت: »از نو شروع مي کنیم.«

»د   ارم به مهمانی ام فکر می کنم.«
»با افکارت نجنگ. خیلی از تو قوی ترند   .« بعد    برای بار هزارم گفت: »اگر 
مي خواهی از شّرشان خالص بشوی، بپذیرشان. به چیزی که می خواهند   ، آن قد   ر 

فکر کن تا خسته بشوند   .«
اینجا که رســید   ، جشــن تولد    زود   تر از قبل از بین رفت. اما هنوز د   اشــت 
فهرست ِ مهمان هایش را مي د   ید   . باورنکرد   نی بود    که همچو موضوعی، این همه 
روز افکارش را مشــغول کند    و ساعت هایی را از او اِشغال کند    که مي توانست 

به چیزهایی جالب تر بپرد   ازد   .
»آن قد   ر فکر کن که خســته بشوی. بعد    که خسته شد   ی، مجراي ذهنت را 

باز کن.«
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پائولو از همســرش د   ور شد    و به د   یواره تکیه د   اد   . توك، ِخبره بود    و خیلی 
جد   ی حواسش بود    که نمی تواند    چیزی به شاگرد    استاد   ی د   یگر یاد    بد   هد   . اما از 

طریق کریس، تمام سرنخ های مورد    نیاز را به پائولو د   اد   ه بود   . 
چهارمین راه ارتباط با د   نیای ناد   ید   نی، مجراسازي بود   .

مجراسازي! چند    بار د   ید   ه بود    که آد   م هایي که توی ترافیک گیر  کرد   ه اند   ، 
با خود   شان حرف می ز  نند    و اصاًل خبر ند   ارند    که یکی از بغرنج ترین فرایند  هاي 
جاد   ویی را انجام می د   هند   ! با واسطه گري مد  یوم ها متفاوت است که نیازمند  قد  ري 
از د  ست د  اد   ن هشیاري د  ر هنگام تماس با ارواح است. مجراسازي طبیعي ترین 
فرایند  ي است که انسان براي غوطه ور شد  ن د  ر ناشناخته ها به کار مي برد . همان 
برقراري ارتباط با روح جهان است، با استاد  ان روشنید  ه اي که د  ر نقاط د  ور کیهان 
زند  گي  مي کنند . نه به مناسک خاصي احتیاج د  ارد ، نه به عضویت د  ر گروهي،  و 
نه به هیچ چیز د  یگر. هر انساني ناخود  آگاه مي د  اند  که پلي به سوي جهان نامرئي، 

د  ر د   سترس او قرار د   ارد ، و مي تواند  بد  ون هراس روي آن رفت و آمد  کند . 
و تمام انسان ها سعي شان را مي کنند ، هرچند  خود  شان متوجه نیستند . همه  از 
گفتن چیزهایي که تا به حال فکرش را نکرد  ه اند ، به حیرت مي افتند  و جمالتي 
از قبیــل »نمي د  انم چرا د  ارم این حرف را مي زنم«  بر زبان مي آورند  و کارهایي 

مي کنند  که چند  ان با منش آن ها سازگار نیست.
و همه د  وست د  ارند  خیره به معجزات طبیعت بمانند ،  به یک توفان،  یا غروب 
خورشید ، و آماد  ه اند  تا وارد  ارتباط با خرد  کیهاني شوند ، به چیزهاي واقعاً مهم 

فکر کنند . فقط...
فقط... د  ر این لحظات،  د  یواري نامرئي ظاهر مي شود . 

ذهن د  وم.
ذهن د  وم آنجاســت و راه را بــا چیزهاي تکراري اش مي بند  د ، با مســایل 

بي اهمیتش،  با موسیقي اش،  با مشکالت مالي اش، با مشقات حل نشد  ني اش.

پائولو برخاست و به کریس نزد   یک شد   .
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»صبور باش و به تمام چیزهایی که ذهن د   ومت مي گوید    گوش بد   ه. جواب 
ند   ه. جد   ال نکن. خسته می شود   .«

یک بار د   یگر، کریس به فهرست مهمان ها برگشت، با آنکه د   یگر عالقه اش 
را به آن از د    ست د   اد   ه بود   . وقتي کارش تمام شد ،  به نقطه ي انتهایي رسید .

و چشمانش را باز کرد   .
 حــاال د   ر زخمــی عمیــق د   ر زمیــن بــود   . هــوای ســاکن را د  ر اطرافش 

احساس مي کرد .
»مجرا را باز کن. حرف بزن!«

حرف بزن!
کریس همیشــه از حرف زد   ن می ترسید   ، از اینکه مسخره یا احمق به چشم 
بیاید   ؛ می ترســید    بفهمد    بقیــه د   رباره ی حرفش چطور فکــر مي کنند   ، چرا که 
 آن ها همیشــه قابل تر و باهوش تر به نظر می آمد   ند   . انگار همیشه برای هرچیزی 

جواب د   اشتند   .
اما فعاًل اینجا بود    و مجبور بود    شــجاع باشــد    تا حتــا چیزهایی بی معنی یا 
حرف هاي پوچ بگوید   . پائولو توضیح د   اد   ه بود    که این کار، یک جور مجراسازي 
است: صحبت. ذهن د   ومت را اشغال کن و بگذار کیهان کاری را که می خواهد    

با آن بکند   .
کم کم سرش را عقب و جلو تکان د   اد    و فقط د   لش می خواست همین کار 
را بکند   . و بی مقد   مه تصمیم گرفت با د   هانش صد   اهایی غریب بسازد   . و این کار 

را کرد   . مضحک نبود   . آزاد    بود    هرطور د  لش مي خواست رفتار کند .
ـ  اما از د   رون می آمد   ، از انتهای  هیچ نمی د   انست این چیزها از کجا مي آید   ـ 
روحش، و خود    را نشــان می د   اد    . هرازگاهی، ذهن د   وم او و مشــغولیت هایش 
بازمی گشــت و کریس مي کوشید    مرتبشــان کند   ، اما این کار الزم بود . بد  ون  
منطق، بد   ون سانسور، با شوق و شعف جنگجویي که د  ارد  وارد  جهاني ناشناخته 

مي  شود . کریس نیاز د   اشت تا به زباِن ناِب قلب صحبت کند   .
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پائولو د   ر ســکوت گوش مي د  اد  و کریــس حضورش را حس می کرد   . او 
کاماًل آگاه، اما آزاد  بود   . د   یگر نمی توانست خود    را با این موضوع که پائولو چه 
فکری مي کند   ، مشــّوش کند   . باید  به حرف زد   ن اد   امه مي د  اد ، حالت هایی را به 
بد   نش مي گرفت که ناخود   آگاه برایش پیش می آمد   ، و باید  آهنگ هایی عجیب 
مي خواند   . بله! هرچیزی باید    معنایي د   اشته باشد   ، چرا که او هیچ وقت این صد   اها، 

آهنگ ها و کلمات و حرکات را نشنید   ه و ند  ید  ه بود  .
کار ســختی بود    و کریس مد  ام مي ترســید  مباد  ا د   ارد  چیزهایی را از خیال 
خود   ش د   رمی آورد    و می خواهد    بیشتر به نظر برسد    که با د   نیای ناد   ید   نی د   ر تماس 

است. اما بر ترسش از حماقت فائق آمد    و اد   امه د   اد   .
امروز اتفاق د   یگری د   اشت مي افتاد   . د   یگر مثل روزهای اول به صرف اطاعت 
و حرف شنوی کاري انجام نمي د   اد   . خود  ش خوشش آمد  ه بود  و کم کم  احساس 
امنیت می کرد   . موجی از امنیت د   ر او پیش می آمد    و می رفت و کریس ناامید   انه 
می کوشــید    با آن همراه شــود   . براي آنکه موج را نزد   یک خود    نگه د   ارد   ، باید    

صحبت می کرد    و هرچیزی به ذهنش مي آمد   ، می گفت.
»زمین را مي بینم.« صد   ایش مرد   ّد    بود    و آرام، هرچند  ذهن د   ومش گاه به گاه 
خود   ی نشــان می د   اد    و به او می گفت مباد   ا به نظر پائولو همه ی این ها مســخره 
باشد   . »ما جای امنی هستیم، امشب همین جا مي توانیم بمانیم، همین جا بخوابیم 
 و به ســتاره ها نگاه کنیم و از فرشــته ها حرف بزنیم. نه عقربی هست، نه ماری، 

نه کایوتی.«
)مبــاد  ا پائولو فکر کند  د  ارم این حرف هــا را از خود  م د  رمي آورم؟ اما د  لم  

مي خواهد  این را بگویم.(
»زمین، جاهای خاصی را فقط برای خود   ش کنار گذاشــته؛ به ما مي گوید    
همین االن از اینجا برویم. زمین مي تواند  د   ر این مکان ها، بد   ون راه رفتن چند   ین 
میلیون گونه ی موجود  ات زند  ه بر رویش، تنها باشد   . او هم برای خود   ش تنهایی 

مي خواهد   ، چرا که باید    خود   ش را بفهمد   .«
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)چــرا د   ارم این هــا را می گویم؟ احتماالً خیــال مي کنــد    اد   ا د   رمي آورم. 

 

من هوشیارم!(
پائولو، اطراف را نگاه کرد   . بستر خشک رود   خانه آرام و لطیف به نظر مي رسید   . 

اما ترسی از تنهایی مطلق را هم القا مي کرد   ، ترس از غیبِت کامل حیات.
کریس اد   امه د   اد   : »د   عایي د   ارم.« ذهن د   ومش د   یگر قاد   ر نبود    کاری کند    که 

کریس احساس کند    مضحک و مسخره شد   ه است.
اما ناگهان ترسید   ، ترس از اینکه د   عا را ند  اند ، نتواند  اد  امه بد  هد .

ـ و البته تمسخر و خجالت و د   غد   غه ی  و وقتي ترسید ، ذهن د   ومش بازگشتـ 
نظِر پائولو هم با آن. هرچه باشد   ، او جاد  وگر بود   . حتماً خوب مي د  انست که او 

حتماً همه چیز را اشتباه فهمید  ه. 
نفس عمیق کشید   . بر لحظه ی حال تمرکز کرد    و بر زمینی که چیزی بر آن 
نمی رویید    و به خورشید    که د   یگر د   اشت خود  ش را پنهان مي کرد . اند   ك اند   ك، 

موج امنیت مثل معجزه، برگشت.
کریس تکرار کرد   : »د   عایي د   ارم.

و آشکارا
پژواك خواهد    کرد   

د  ر آسمان
آن گاه که بیایم

هیاهوکنان.«

مد   تی کوتاه، همان جا ساکت نشست. حس مي کرد  تمام وجود  ش را بخشید  ه  و 
مجراسازي به پایان رسید  ه است. بعد    به طرف پائولو برگشت.

»امروز خیلی پیش رفتم. تا به حال هیچ وقت این طور نشد   ه بود   .«
پائولو، صورت کریس را نوازش کرد    و بوسید   ش. نفهمید    پائولو این کار را 

از روی غرور انجام د   اد   ه یا د   لسوزی.
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پائولو گفت: »بیا برویم، به خواست زمین احترام بگذاریم.«
کریس پیش خود    گفت: »شاید    این را گفت تا به من انگیزه بد   هد    و کاری 
کند    که بیشتر ســعی کنم برای مجراسازي.« اما مطمئن بود    اتفاقی افتاد   ه است. 

همه ی این ها را از خود   ش د   رنیاورد   ه بود   .
با آنکه از جوابش می ترسید    پرسید   : »د   عا پس چی؟«

»یک ِورد    بومی و کهن بود   ؛ د   ر اصل د ر میان َشَمن های اوجیبویی.«
از اطالعات زیاد    شوهرش احساس غرور می کرد   ؛ حتا با آنکه خود    او گفته 

بود    این چیزها ارزشی ند   ارد   .
»این اتفاق ها چطور افتاد   ؟«

پائولــو یاد    ِجیافتاد    که د   ر کتاب اســرار کیمیاگری اش مي گفت: »ابرها، 
رود   خانه هایی اند  که د   یگر د   ریا را شناخته اند   .« اما تمایل ند   اشت توضیح بد   هد   . 
احساس تنش و عصبانیت می کرد    و د   قیقاً نمی د   انست چرا د   ر صحرا ماند   ه  ، هر چه 

باشد   ، د  یگر می د   انست چطور با فرشته ی نگهبانش صحبت کند   .



79

 بــه طرف ماشــین کــه برمي گشــتند   ، پائولو از کریس پرســید   : »فیلــم روانی 
را د   ید   ه ای؟«

کریس سرش را به عالمت تصد   یق تکان د   اد   .
»بازیگر اصلی زن، همان اول د  ه  د  قیقه ي اول فیلم، د   ر حمام می میرد   . د   ر صحرا، 
د   ر روز سوم یاد    گرفتم چطور با فرشته ها صحبت کنم. از طرفی، به خود   م قول 

د   اد   م چهل روز د   ر بیابان بمانم و حاال نمي توانم نظرم را عوض کنم.«
»خوب، والکیری ها هنوز ماند   ه اند   .«

»والکیری ها! بد   ون  آن ها هم مي توانم سر کنم، مي فهمي؟«
کریس فکر کرد : »می ترسد    نتواند  پید   ایشان کند   .«

»من مي د   انم چطور با فرشــته ها حرف بزنم و فقط همین مهم اســت!« لحن 
صد   ای پائولو خصمانه بود   .

کریس جــواب د   اد   : »به آن  هم فکر کرد   ه ام. تــو می د   انی، اما نمی خواهی 
امتحان کنی.«

پائولو همان طور که استارت می زد   ، با خود   ش گفت، مشکل خود   م است. 
احتیاج به انگیزه ی قد   رتمند   ی د   ارم. احتیاج به مبارزه جویی د   ارم.

به کریس نگاه کرد   . مشغول خواند   ن راهنمای بقا د   ر صحرا بود    که از یکی 
از شــهرهایی که از آن مي گذشتند    خرید   ه بود   ند   . وارد    یکی د   یگر از پهنه های 

وسیع بیابان شد   ند    که به نظر می رسید    انتها ند   ارد   .
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پائولو که یک نگاهش به کریس بود    و یک نگاهش به جاد   ه، با خود   ش فکر 
کرد   ، فقط موضوع جســتجوی روحانی نیست. همسرش را د   وست د   اشت، اما 
د   اشت از ازد   واجش سیر می شد   . احتیاج د   اشت به شور و غوغایی د   یگر د   ر عشق، 
د   ر کار، د   ر تقریباً هر کاری که تا آن موقع انجام د   اد   ه بود   . و این موضوع برخالف 

یکی از مهم ترین قوانین طبیعت بود   : هر حرکتی، به توقف هم نیاز د  ارد . 
مي د   انســت اگر همین طور اد  امه د   هد ، هیچ چیز د   ر زند   گی اش چند  ان د   وام 
نمی آورد   . کم کم د   اشــت مي فهمید    منظور ِجیچه بــود    که می گفت: »مرد   م 

چیزهایی را که از همه بیشتر د   وست د   ارند   ، می کشند   .«
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د   و روز بعد   ، به گذرگاه گرینُگو رسید   ند   ، جایي که فقط یک مُتِل د   اشت و یک 
مغازه ی کوچک و ساختمان گمرك. مرز با مکزیک د  ر چنـد  متري شهر بود  
و د  وتایــي از همد   یگــر عکس هایی گرفتند    که هر کد   ام از پاها یشــان د   ر یک 

کشور بود   .
د   ر مغازه ی کوچک د   ر مورد    والکیری ها پرس وجو کرد   ند    و زنی که صاحب 
ناهارخانه بود   ، گفت: »گله ی لزبین ها« را همان روز صبح د   ید   ه، اما راهشــان را 

کشید   ه بود  ند    و رفته بود   ند   .
پائولو پرسید   : »رفتند    مکزیک؟«

»نه، نه! جاد   ه ی توسکان را پیش گرفتند   .«
برگشتند    متل و د   ر ایوان نشستند   . ماشین د   رست جلویشان پارك شد   ه بود   .

پائولو بعد    از چند    د   قیقه گفت: »ببین ماشــین چقد   ر کثیف شــد   ه، به گمانم 
باید    بشویمش.«

»احتماالً صاحب متل خوشــش نیاید    که آد   م ها از آب براي ماشین شــویي 
استفاد  ه کنند . ما وسط بیابانیم، خاطرت هست؟«

پائولو جواب ند   اد   . ایســتاد   ، یک بسته د   ستمال کاغذی از ماشین برد   اشت و 
گرد    و خاك را از روی ماشین پاك کرد   . کریس سر جایش نشسته بود   .

با خود   ش گفت، غمگین است. نمي تواند    آرام بماند   . 
گفت: »مسئله ی مهمی را باید    بگویم.«
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پائولو که د   اشت د   ستمال کاغذی ها را یکی بعد    از د   یگری مصرف مي کرد   ، 
جواب د   اد   : »کارت را خیلی خوب انجام د   اد   ی. نگران نباش.«

کریس اصرار کرد    که : »د   قیقاً مي خواســتم راجع به همین حرف بزنم. من 
نیامد   م اینجا از این کارها بکنم. آمد   م چون خیال می کرد   م ازد   واج ما د   ارد    کم کم 

از هم می پاشد   .«
 پائولــو با خــود   ش گفت، همان احســاس مــرا د   ارد   . امــا کار نظافتش را 

اد   امه د   اد   .
کریس گفت: »همیشــه به جستجوهای روحانی تو احترام گذاشتم، اما من 
جســتجوی خود   م را د   ارم. و د   لم مي خواهد    اد   امه اش بد   هم. می خواهم د   رکش 

کنم. می خواهم همچنان بروم به کلیسا.«
»من هم کلیسا مي روم.«

»اما خود   ت هم خبــر د   اری کاری که اینجا مي کنی فرق د   ارد   . تو این راه را 
برای ارتباط با خد   ا انتخاب کرد   ه ای و من هم یک راه د   یگر را.«

»می د   انم. نمی خواهم تغییرش بد   هی.«
»اما د   ر این بین...« نفس عمیقی کشــید   . نمی د   انســت واکنش پائولو به این 
حرفش چه خواهد    بود   . اد   امه د   اد   : »اما د   ر این بین اتفاقی انگار د   ارد    می افتد   . من 

هم می خواهم با فرشته ام صحبت کنم.«
بعد    کریس ایستاد    و به سمت او رفت. شروع کرد    به جمع کرد   ن د   ستمال هایی 
که بر روی زمین پخش و پال بود     . مســتقیماً به چشم های شوهرش نگاه کرد    و 

گفت:  »لطفی د   ر حق من بکن. مرا وسط راه رها نکن.«
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چسبید   ه به پمپ بنزین، رستوران کوچکی بود   .
جایی نزد   یک پنجره نشســتند   . تازه بید  ار شد  ه بود  ند ، د   نیا هنوز ساکت بود   . 

بیرون از رستوران، بیابان بود    و جاد  ه ي عظیم و آسفالته... و سکوت.
کریس د   لش برای بوّرُگو اسپرینگز و گذرگاه گرینُگو و ایند   یو تنگ شد   ه 
بود   . د   ر آن مکان ها، بیابان یک چهره ای د   اشت. الاقل کوه و د   ره و د   استان های 

کاشفان و فاتحاِن امریکا.
اما اینجا خأل وســیع، تنها چیزی بود    که همه جا معلوم بود    و البته خورشید   . 
خورشید    که به زود  ي رنگ د   نیا را زرد  مي کرد ، د   ما را تا پنجاه و پنج د   رجه د   ر 
سایه باال می برد    )هرچند  سایه اي د  ر کار نبود (، و حیات را براي آد  م ها و جانورها 

غیرممکن مي کرد   .
جوان ســفارش آن ها را یاد   د   اشت کرد   . چینی بود    و لهجه ی غلیظی د   اشت. 
احتماالً مد   ت زیاد   ی از آمد   نش نمی گذشت. کریس د   اشت به این فکر می کرد    
که سیِب د   نیا چند  بار چرخ خورد  ه تا این مرد    چینی را به ناهارخانه ای کوچک، 

وسط بیاباِن امریکایی بیاورد   .
قهوه و تخم مرغ و ژامبون و نان تُست سفارش د   اد   ند    و ساکت نشستند   .

کریس به چشــم های مرد    نگاه کرد   ؛ به نظر مي رسید    این چشم ها که به افق 
خیره شد  ه بود ، چشم هاي کسي بود  که روحش رشد  یافته بود .
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امــا نه! د   رگیر تمرینی مقد   س نبود    و یا ســعی نمی کرد    وجه روحانی اش را 
اعتال بد هد   . نگاهش، زل زد   ن از روی کســالت بود   . چیز خاصی را نمی د   ید   ، نه 
بیابــان، نه جاد   ه، نه این د   و مشــتری را که صبح زود    آمــد   ه بود   ند   . او خود    را به 
حرکاتــي که یاد  گرفته بود ،  محد   ود    کرد   ه بود   ؛ همین که قهوه را د   ر قهوه ســاز 
بریزد   ، تخم مرغ ها را نیمرو کند   ، بگوید   : »چی میل د   ارید   « یا »متشــکرم«، بد  ون 
هیچ معنا یا واکنشــي. انگار معنای زند   گی اش د  ر چین ماند   ه بود ، یا د   ر وسعت 

این بیابان بی د   ار و د   رخت ناپد   ید    شد   ه بود.
قهوه رسید   . بد   ون عجله  شروع کرد  ند  به نوشید  ن. جایی ند   اشتند    بروند   .

پائولو ماشینشان را که بیرون بود    تماشا کرد   . هیچ فاید   ه ند   اشت که د   و روز 
قبل تمیزش کرد   ه بود   . از نو سر تا پایش را گرد    و خاك گرفته بود   .

صد   ایی از د   ورد   ست شنید   ند   . د   ر عرض چند    د   قیقه، اولین کامیون روز از آنجا 
رد    می شد   . جوان احتماالً بی حوصلگی و تخم مرغ ها و ژامبونش را می گذاشت 
کنار و مي رفت بیرون تا ســعی کند    چیزی پید   ا کند    و بخشــی از عالم د   ر حال 
تحرك بشود    که همیشه از جلوی رستورانش رد    می شد   . این تنها کاری بود    که 
می توانست بکند   ، که از فواصل د   ور تماشا کند    که د   نیا به راه خود    می رود   . احتماالً  
حتا د   یگر به خیال خود    راه نمی د   اد    که ناهارخوری اش را ترك کند    و سوار یکی 

از این کامیون ها شود    و جای د   یگری برود   . به سکوت و خأل معتاد    شد   ه بود   .
ســر و صد   ا بلند   تر شــد   . اما به نظر نمي رســید    صد   ای موتور کامیون باشد   . 
لحظه ای قلب پائولو مملو از امید    شد   . اما فقط امید    بود    و د  یگر هیچ. سعی کرد    

فکر نکند   . 
صد   ا نزد   یک و نزد   یک تر شد    و کریس رو برگرد   اند    تا ببیند    چه اتفاقی د   ارد    

بیرون می افتد   .
پائولو که می ترسید   کریس از نگرانی اش بو  ببرد ،   به قهوه اش خیره ماند   .

پنجره هــای رســتوران از ســر و صــد  ا کمــي به لــرزه افتــاد  ه بــود . مرد   ِ 

 

پشت پیشــخان سعی کرد    ند   ید   ه اش بگیرد   . ســر و صد   ا را می شناخت و از آن 
خوشش نمی آمد   .



85

امــا کریس حیــرت زد   ه بود   . افق بــا انعکاس آفتاب روی فلــز برق می زد   . 
موتورهای غّرند   ه انگار گیاهان و آســفالت و پشت بام و پنجره های رستوران را 

هم مي لرزاند   .
زن ها با همان سر و صد   ا، وارد    پمپ بنزین شد   ند   . و جاد   ه ی صاف و مستقیم، 
صحرای تخت، خار و خاشاك ، مرد    چینی و د   و برزیلی ای که د   نبال فرشته هایشان 

بود   ند   ، همه، حضور آن ها را حس کرد   ند   .
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موتورسوارهاي زیبا، بارها و بارها د  ور زد  ند . به طرز خطرناکی کنار هم بود   ند    و 
ماشین هایشان د   ر هوای د   اغ مرتعش بود    و د   ست های د   ستکش پوشید  ه  شان انگار 
ماهرانه با خطر بازی می کرد   . د   اشتند    فریاد    می کشید   ند   ، انگار مي خواهند    صحرا را 
بید   ار کنند    و بگویند    زند   ه و سرحالند   ، چرا که صبح است. پائولو چشم هایش را 
باال آورد  و با شوق به آن ها نگاه کرد . اما همچنان ترس د  ر د   لش باقي بود . شاید    
آنجا توقف نمی کرد   ند    و مقصود   شــان فقط این بود    که یاد    مرد    پشت پیشخان 

بیند   ازند    که زند   گی و لذت و سرخوشی هنوز هم وجود    د   ارد   .
یکباره، انگار با عالمتي نامرئي، تمام قیل و قال ها خوابید   .

والکیری ها پیاد   ه شــد   ند   . با لباس هاي چرمي، و د   ستمال هاي رنگارنگي که 
بخشي از صورتشان را پوشاند  ه بود  و فقط چشم هایشان بیرون ماند  ه بود  تا مانع 

ورود غبار به ریه هایشان شود.
د  سـتـمال  ســـرها را برد اشــتند  و لباس هاي سیاهشــان را تکاند   نــد    و بیابان 
 را از تنشــان پــاك کرد  ند . بعد  د  ســتمال ها را د  ور گرد  نشــان پیچید  ند  و وارد    

ناهارخانه شد   ند   .
هشت زن.

چیزی نخواستند   . ظاهراً جوان چیني می د   انست چه می خواهند ؛ قبل از اینکه 
چیزی بگویند ،   تخم مرغ ها و ژامبون و نان را روی اجاق گذاشته بود   . حتا با آن همه 

هیاهو و بلوا، هنوز همان ماشیِن مطیع و حرف شنو بود   .
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یکی شان پرسید   : »راد   یو چرا خاموش است؟«
ماشین چینی حرف شنو، راد یو را روشن کرد   .

یکی د   یگر گفت: »بلند   تر!«
روبوت چیني پیچ صد  ا را تا آخر گرد  اند . پمب بنزین فراموش شد   ه ناگهان 
مبد  ل شــد    به یک د   یســکو د   ر محله ی منهتن نیویورك؛ بعضی از زن ها برای 
گذراند   ن وقت شروع کرد   ند    به د   ست زد   ن با موزیک، و بقیه شان هم وسط این 

قشقرق بلند   بلند    با هم حرف مي زد   ند   .
امــا یکی از آن ها اصالً  از جایش تکان نمی خــورد   . نه وارد    صحبت آن ها 
 می شــد    و نه د   ســت مي زد   . حتا توجهی هم ند   اشــت به صبحانه ای که د   اشت 

آماد   ه می شد   .
بــا جد   ّیت به پائولو زل زد   ه بود   . و پائولو که د   ســت چپش را زیر چانه اش 

گذاشته بود   ، نگاهش با نگاه زن تالقی کرد   ه بود   .
کریس هم او را نگاه مي کرد . ظاهراً مسن تر از همه بود ،  با موهاي مجعد  و 

سرِخ بلند . 
احساس کرد    خنجر به قلبش فروکرد   ه اند   . چرا پائولو این طور نشسته؟ اتفاق 
خیلی عجیبی د   اشت می افتاد   . اما نمي توانست توضیحش بد  هد . شاید    این موضوع 
که کریس این همه روز افق را نگاه کرد   ه بود    یا آن قد   ر ســفت و سخت تمرین 
مجراسازي را انجام د   اد   ه بود   ، باعث شد   ه بود    نگاهش به اتفاقاِت پیرامونش تغییر 

کند   . این مد   ت د   لشوره د   اشته بود    و حاال د   اشت خود    را نشان می د   اد   .
تظاهر کرد    متوجه نیست که این د   و نفر د   ارند    همد   یگر را خیره نگاه می کنند   . 
اما قلبش مي د   انســت و عالمت های غیرقابل توضیحی برایش مي فرســتاد   . و او 

نمی توانست بگوید    عالمت های خوبی است  یا بد   . 
پائولو پیش خود   ش گفت، حق با توك بود   . راحت می شود    با آن ها ارتباط 

برقرار کرد   .
آرام آرام، والکیری های د   یگر د   اشتند    می فهمید   ند    چه اتفاقی د   ارد    می افتد   . 
اول به همان زِن مســن تر نگاه کرد   ند    و بعد   ، نگاهش را د   نبال کرد   ند    و به میزی 
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رســید   ند    که پائولو و کریس پشت آن نشسته بود   ند   . گفتگویشان آهسته شد    و 
د   یگر کاری به کار آهنگ ند   اشتند   .

همان زن مسن به مرد    چینی گفت: »خاموشش کن.«
او مثل همیشــه، اطاعت کرد   ، حــاال تنها صد   ایی که می آمــد  ،  جلز و ولز 

تخم مرغ ها و ژامبون روی اجاق بود   .
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زن موقرمز، همان طور که رفقایش د   اشتند    تماشا می کرد   ند   ، به طرف میز پائولو 
و کریس راه افتاد    و کنار آن ها ایستاد   . بقیه صحنه را تماشا مي کرد  ند .

پرسید   : »آن حلقه را از کجا آورد   ی؟«
پائولو جواب د   اد   : »از همان مغازه ای که تو سنجاق سینه ات را خرید   ی.«

تازه آن موقع بود    که کریس سنجاق ســینه ی فلــزی زن را د   ید    که به کت 
چرمی اش وصل شــد   ه بود   . طرح همان حلقه ی پائولو بود    که د   ر انگشت د   ست 

چپش کرد   ه بود   .
»به همین خاطر چانه اش را روي د   ست چپش گذاشته بود   .«

کریس تا به حال حلقه های زیاد   ی د   ر سنّت ماه د   ید   ه بود   ؛ از هر رنگ و فلزی 
و با هر حّکاکی، که همیشــه هم شکل مار د   اشت، نماد    فرزانگي. اما هیچ وقت 
حلقه ای مشابه حلقه ي شوهرش ند  ید  ه بود . ِجیحلقه را به پائولو د   اد   ه بود    و گفته 
بود  که پائولو اینک سنت ماه را تمام مي کند ، »سنتي که توسط ترس منقطع شد  ه 

بود «. سال 1982 بود  و کریس به همراه پائولو و ِجي د   ر نروژ بود   . 
و حاال، د   ر وسط بیابان، زنی سنجاق سینه ای د   اشت با همان طراحی.

»زن ها همیشه عاشق جواهراتند .«
زن موقرمز پرسید   : »چه می خواهی؟«

پائولو هم ایستاد   . هر د   و نفر روبه روی هم ایستاد   ه بود   ند    و به هم زل زد   ه بود   ند   . 
قلب کریس د   یوانه وار می تپید   . مطمئن بود    از حساد   ت نیست.
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د   وباره پرسید   : »چه مي خواهی؟«
»می خواهم با فرشته ام صحبت کنم. و یک کار د   یگر.«

د   ست پائولو را گرفت و انگشتش را روی حلقه اش کشید   . و براي اولین بار، 
حالت زنانه اي پید  ا کرد .

زن که هنوز چشــم هایش به مارها خیره بود   ، گفت: »اگر حلقه را از همان 
جایی خرید ه باشي که من این را خرید   م، باید    بد   انی چطور ساخته شد   . وگرنه، 

بفروشش به من. جواهر قشنگی است.«
جواهري د  ر کار نبود . فقط یک حلقه ي نقره بود ، با د  وتا مار. هر مار، د   و سر 

د   اشت و طراحی آن فوق العاد   ه ساد  ه بود   . 
پائولو چیزی نگفت.

والکیری پس از مد  تي گفت: »تو نمي د   انی چطور با فرشته ها صحبت کنی 
و این حلقه هم برای تو نیست.«

»می د   انم. از طریق مجراسازي.«
زن گفت: »د   رست! فقط باید    همین کار را کرد   .«

»گفتم چیز د   یگری هم مي خواهم.«
»چی؟«

»توك، فرشــته اش را د   ید   ه. من هم مي خواهم ببینم. می خواهم با فرشته ام 
حرف بزنم؛ رو د   ر رو.«

»توك؟« چشمان زن، گذشته را جستجو کرد    و سعی کرد    یاد   ش بیاید    توك
کیست و کجا زند   گی می کند   .

گفت: »آها! یاد   م آمد   . د   ر صحرا زند   گی مي کند   . د   قیقاً براي اینکه فرشته اش 
را مالقات کرد   ه.«

»نه. د   ارد  آموزش مي گیرد  تا استاد    شود   .«
»د   ید   ن فرشته ات، قصه و افسانه است. صحبت با آن ها بس است.«

پائولو یک قد   م به والکیری نزد   یک شد   .
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کریس فهمید    شوهرش د   ارد    چه حقه ای سوار می کند   . خود   ش به این کار می گفت 
»ناپایــد  ار کرد   ن.« معموالً د   و نفر با فاصله ی یک آرنج از هم صحبت مي کنند   . 
وقتی یکی از آن ها خیلی به نفر د   یگر نزد   یک  می شود   ،  تفکر فرد    مقابل، بي آنکه 

بفهمد  چرا، د   ر هم مي ریزد   .
»می خواهم فرشته ام را ببینم.« حاال د   یگر خیلی نزد   یک زن بود    و به زن زل 

زد   ه بود   .
»به خاطر چی؟« ظاهراً والکیری ترسید   ه بود   . حقه کارساز افتاد  ه بود   .

»چــون من ناامید   م و برای کمک د   ســت و پا می زنم. چیزهای مهمی برای 
خود   م به د   ســت آورد   ه ام، اما د   ارم نابود   شــان می کنم، چون به خود   م می گویم 
معنی شان را از د   ست د   اد   ه اند   . می د   انم حقیقت ند   ارد   . مي د   انم هنوز مهمند    و اگر 

من نابود   شان کنم، خود   م را هم نابود    می کنم.«
پائولو لحنش را کماکان بی حالت و خنثا نگه د   اشــته بود    و هیچ احساســی 

بروز نمي د   اد   .
»وقتی فهمید   م فقط مجراسازي برای صحبت با فرشته ام کافی است، عالقه ام 
را از د   ســت د   اد   م. د   یگر برایم مبارزه نبود   ؛ شد   ه بود    چیزی که خیلی خوب زیر 
و زبرش را می د   انســتم، بعد    فهمید   م که راه من د   ر جاد   و نزد   یک به انتهاســت؛ 

ناشناخته د   اشت برایم خیلی آشنا می شد   .«
کریس جا خورد  ه بود   : چرا د   اشت د   ر مأل عام این طور اعتراف می کرد   ، آن 

هم جلوی آد   م هایی که تا آن موقع ند   ید   ه بود   ؟
پائولو حرفش را تمام کرد   : »برای آنکه راهم را اد   امه بد   هم، احتیاج به چیز 

بیشتری د   ارم. احتیاج به کوه هایی بلند    تر و بلند   تر د   ارم.«
والکیری چند    لحظه چیزی نگفت.

»اگر به تو یاد    بد   هم فرشته ات را ببینی، عالقه ات به جستجوی کوه های بلند   تر 
و بلند   تر احتماالً از بین می رود   . که همیشه چیز خوبی نیست.«

پائولو جواب د   اد   : »نه! هیچ وقت از بین نمی رود   . چیزی که محو می شــود   ، 
فکر این اســت که کوهی که من فتح کرد   ه ام کوچک اســت. می توانم عشقم 
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را برای چیزی که به د   ســت آورد   ه ام نگه د   ارم. این همان حرفی بود    که استاد   م 
سعی مي کرد    به من بگوید   .«

کریس پیش خود   ش گفت، شاید    منظورش ازد   واجمان هم باشد   .
والکیری د   ستش را به سمت پائولو جلو آورد   .

گفت: »اسم من اِماست.«
پائولو جواب د   اد   : »اسم من اِسهست.«

کریس حیران شد   ه بود   . پائولو اسم جاد   ویي اش را د   اد   ه بود   ! آد   م های خیلی کمی 
این راز را مي د   انستند   . چرا که استفاد   ه از نام جاد   ویی، تنها راهي بود  که می شد    
قطعاً شــّر و آسیب خاصی را به جاد  وگرها رساند   . فقط کسانی که کاماًل مورد    

اعتماد    بود   ند    آن نام را می د   انستند   .
 پائولــو تــازه ایــن زن را د   یــد   ه بود   . نمی توانســت این قــد  ر بــه او اعتماد    

د   اشته باشد   .

زن موقرمز جواب د   اد   : »اما می توانی صد   ایم کنی والهاال.«
پائولو پیش خود    گفت، اینکه اســم بهشت وایکینگ هاست. بعد    او هم د   ر 
جواب اســم خود  ش را گفت. موقرمز کمی راحت تر به نظر رسید   . برای اولین 

بار به کریس نگاه کرد    که پشت میز نشسته بود   . 
بعد  انگار کریس اصاًل وجود  ند  اشته باشد ، رویش را د   وباره به طرف پائولو 
برگرد   اند    وگفت: »برای د   ید   ِن فرشته احتیاج به سه چیز است، و عالوه بر این سه، 
احتیاج به شجاعت است، شجاعِت زنانه، شجاعِت واقعي، نه شجاعت مرد   انه.«

پائولو وانمود  کرد  این مسائل برایش مهم نیست.
والهاال گفت: »فرد   ا، نزد   یک توسکانیم. موقع ظهر بیا و ما را ببین، البته اگر 

حلقه ات اصل است.«
پائولو، نقشه را از ماشین د   رآورد    و والهاال محل د   قیق مالقات را به او نشان 
د   اد   . جواِن چیني تخم مرغ ها را روي میز گذاشــت، و یکی د   یگر از والکیری ها 
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به والهاال گفت صبحانه اش د   ارد    سرد    می شود   . او هم برگشت سر جایش پشت 
پیشخان، و به مرد    گفت د   وباره راد   یو را روشن کند   .

تا مد   تی طوالنی، پائولو و کریس باالی سر قهوه شان نشسته بود   ند    و والکیری ها 
را موقع خورد   ن تماشا مي کرد   ند   .

سرانجام، زن ها بلند    شد   ند    و کم کم رفتند   . والهاال که نزد   یک د   ر رسید   ، پائولو 
د   اد    زد   : »سه شرط برای صحبت با فرشته ها چی است؟«

موقرمز، آرام جواب د   اد   : »شکستن یک عهد . پذیرفتن یک بخشش. بستن 
یک شرط.«
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پائولو و کریس به شــهر زیر پایشــان نگاه کرد   ند   . برای اولین بار د   ر سه هفته ی 
گذشته، د   ر هتلی واقعی بود   ند   ؛ با سرویس اتاق، بار، صبحانه د  ر تختخواب.

ساعت شش عصر بود   ، یعنی ساعتی که عاد   ت د   اشتند    تمرین مجراسازي را 
انجام د   هند   . اما پائولو د   ر خواب عمیق بود   .

کریس مي د   انست مالقات امروز د   ر پمپ بنزین همه چیز را عوض کرد   ه؛ و 
اگر می خواست با فرشته اش صحبت کند   ، باید    خود   ش د   ست به کار می شد   .

موقع سفر به توسکان زیاد    با هم حرف نزد   ه بود   ند   . فقط از او پرسید   ه بود    چرا 
اسم جاد   وگری اش را گفته. پائولو جواب د   اد    والهاال براي نشان د   اد  ن شجاعت 
و اعتماد  ش، نام جاد   وگری خود   ش را گفته بود    و او هم نمی توانســت کمتر از 

آن بگوید   .
شــاید    پائولو حقیقت را می گفت، شاید    به همین اعتقاد    د   اشت، اما کریس 

اعتقاد  د  اشت که همین امشب،  پائولو با او صحبت خواهد  کرد .
او زن بود    و چیزهایی را حس مي کرد  که مرد   ها نمي د   ید   ند   . 

کریس، از پله ها پایین آمد ،  به طرف د  ر بان رفت و پرسید    نزد   یک ترین کتابفروشی 
کجاست. آن اطراف نبود   ، باید    با ماشین به مرکز تجاري مي رفت. 

چند    لحظه با شک و ترد  ید  به این موضوع فکر کرد   . بعد    د  وباره از پله ها باال 
رفت و سوییچ ماشین را از اتاق برد   اشت. د   ر شهر بزرگی بود   ند   . اگر پائولو بید   ار 
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می شد   ، همان خیالي را مي کرد  که همه ي مرد  ها د   رباره ي زن ها مي کرد  ند . فکر 
می کرد    او رفته تا مغازه ها را ببیند .

چند    بار راهش را گم کرد ،  اما عاقبت یک مرکز تجاري غول آسا پید   ا کرد   . به 
یک مغازه ي کلید  سازي رفت و د   اد  از روي کلید  ماشین ساختند .
د   لش مي خواست محض امنیت بیشتر او هم یکی د   اشته باشد   .

بعد  به د  نبال کتابفروشي گشت. کتابي را ورق زد   ، و  چیزی را که مي خواست، 
پید   ا کرد   :

والكيریها:پریاِن قصر ُوود  ن.

نمی د   انست وود  ن چیست، اما مهم نبود   .
پی��ام آوران خد   ای��ان. والکیری ها قهرمانان را به س��وی مرگ هد   ایت 

مي کرد   ند   ، و بعد    به سوي بهشت.

پیام آوران. با خود   ش گفت مثل فرشته ها. مرگ و بهشت. باز هم مثل فرشته ها.
آن ها جنگجویان را با عشقی که افسونشان د  ر د   لشان برمي انگیخت، به 
هیجان مي آورد  ند ، و همین طور با  نمایش د   الوری د   ر صحنه ی نبرد   ؛ 

بر مرکب هایي سوار می شد   ند    به  سرعت باد    و غّرند   گی تند   ر.
کریس با خود   ش گفت، از این بهتر نمی شد    اسم انتخاب کنند   .

والکیری ها نماد    سرمستی از د   الوری اند ، و نیز همزمان نماد ِ خستگِي  
 جنگجوی��ان، و نیز ماجراهای عش��قی د   ر مید   ان نب��رد    و مالقات ها 

و شکست ها.

بله. قطعاً پائولو مي خواست با آن زن صحبت کند .
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برگشتند  که شــام را د  ر هتل خود  شان بخورند . با اینکه پائولو اصرار کرد  ه بود  
بیرون بروند  و کمي با این شهر بزرگي آشنا شوند که وسط صحرا سربرافراشته، 

کریس گفت که خسته است و مي خواهد  بخوابد  و راحت باشد .
موقع غذا مختصري حرف زد  ند . پائولو به شد ت آرام بود . کریس شوهرش 
را مي شــناخت، مي د  انست د  نبال فرصت مناسب است. پس تظاهر کرد  همه ي 
حرف هاي شوهرش برایش جذاب اســت و وقتي گفت توسکان، کامل ترین 

موزه ي بیابان د  نیا را د  ارد ، شوق و اشتیاق زیاد  ي از خود  نشان د  اد .
پائولو از ابراز عالقه ي کریس به این موضوع خوشحال شد  و با شور و شوق 
توضیح د  اد  این موزه عقرب و مار و کایوتي زند  ه د  ارد ، البته کاماًل امن است،  و 
اطالعات زیاد ي هم د  رباره ي آن ها د  ر اختیار آد  م مي گذارد . مي شد  یک روز 

تمام را د  ر آنجا گذراند .
کریس گفت د   لش مي خواهد  آنجا را حتماً ببیند .

پائولو گفت: »فرد ا صبح مي تواني بروي.«
»اما والهاال طرف هاي ظهر قرار گذاشت.«

»مجبور نیستي آنجا باشي.«
کریس گفت: »وقــت عجیبي را انتخاب کرد  ه. هیچ کس ســر ظهر وقت 
 زیــاد  ي را د ر بیابــان نمي گذراند . ما که ایــن قضیه را یاد  گرفتیــم؛ آن هم به 

بد  ترین طریق.«



97

به نظر پائولو هم عجیب آمد  ه بود . اما نمي خواست فرصت را از د ست بد  هد ؛ 
مي ترسید  والهاال علي رغم د  ید  ن حلقه و مابقي چیزها، نظرش برگرد  د .

موضوع صحبت را عوض کرد  و کریس اضطراب شوهرش را حس کرد . 
کمي د  یگر از هر د  ري حرف زد  ند . یک بطري کامل شراب را خورد  ه بود  ند  و 

کریس خوابش گرفته بود . پائولو پیشنهاد  د  اد  کمي بعد  بروند  به اتاقشان. 
پائولو وسط یک صحبت د   یگر، ناگهان پراند  که: »نمي د  انم فرد  ا الزم است 

بیایي یا نه.«
کریس از همه چیز خســته بود ... از غذا، از اینجا، از اضطراب پائولو. از این 
لذت مي برد  که به خود  ش ثابت شد  ه بود  این مرد  را خوب مي شناسد . اما د  اشت 

د  یر مي شد  و وقتش شد  ه بود  جوابي قطعي به او بد  هد . 
»با تو مي آیم. هرچه مي خواهد  بشود .«

 پائولــو از کــوره د   ر رفت. به کریس گفت که حســود  اســت و کار او را 
خراب مي کند .

»حساد  ت به کي د  ارم؟«
»به والکیري ها. به والهاال.«
»چرت وپرت مي گویي.«

»این، جستجوي من است. تو را با خود  م آورد  م، چون که مي خواستم کنارم 
باشي. اما کارهایي هست که باید  تنها انجام بد  هم.«

کریس گفت: »مي خواهم با تو بیایم.«
»جــاد  و که هیچ وقت براي تو مهم نبود ! چه شــد  ه که حاال این قد  ر اهمیت 

پید ا کرد  ه؟«
کریس د ر جواب گفت: »چون که حاال د   یگر شروع کرد  ه ام. و اولش خواستم 

وسط راه رهایم نکني.« و با این حرف، بحث را پایان د  اد .
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سکوت، کامل بود   .
کریس مد   تی زیر نگاه های خیره ی زن د   وام آورد   ه بود .

همه، حتا پائولو، د   ر برابر آفتاب کورکنند   ه، عینک آفتابی زد   ه بود   ند   .
همه، به جز کریس و والهاال. کریس عینکش را برد   اشته بود    تا والهاال حواسش 

باشد    که د   ارد    مستقیماً به چشم های او نگاه می کند   .
د   قیقه ها گذشــت و هیچ کس حرف نزد   . تمام این مد   ت، تنها کلمه ای که 
رد    و بد   ل شد   ه بود   ، موقعی بود    که به محل قرار رسید   ند    و پائولو گفت: »سالم!« 
کســی جواب ســالمش را ند   اد   . والهاال خیلی عاد   ی به طــرف کریس رفت و 

د   رست جلوی او ایستاد   .
و از آن موقع، اتفاق د   یگری نیفتاد   ه بود   .

کریس پیش خود   ش گفت، بیســت د   قیقه می شــود   . اما واقعاً خبر ند   اشت 
چقد   ر گذشــته است. تابش خورشــید    یا گرما و سکوت همه چیز را د  ر مغزش 

به هم ریخته بود .
سعی کرد    قد   ری حواسش را به چیز د   یگری معطوف کند   . پای کوه بود   ند   ؛ 
جالب بود   ! بار د   یگر، د   ر بیابان به کوه رسید   ه بود   ند   ! پشت سر والهاال، یک ورود   ی 
را د   ر سنگ تراشید   ه بود   ند   . کریس سعی کرد    د   ر خیالش فکر کند    این ورود   ی به 
کجا می رسد  ،  و پي برد  که د  یگر قاد   ر نیست راحت و واضح فکر کند   ؛ د   رست 

مثل همان روزی که از د   ریاچه ی نمک برمی گشتند   .
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والکیری های د   یگر، به شکل نیم د   ایره، روي موتورهاي خاموششان نشسته 
بود  ند . د   ور سرشــان مثل کولی ها و د   زد   های د   ریایی د   ستمال بسته بود   ند   . فقط 
والهاال ســـربرهنه بود   ، د   ســتمالش را د   ور گرد   نش بســته بود   . ظاهراً به آفتاب 

اهمیتي نمي د  اد .

 هیچ کس عرق نمی کرد   . خشکي هوا آن قد   ر شد   ید    بود    که مطابق گفته ي توك،  
تمام رطوبت بد   ن بالفاصله تبخیر می شد   ، کریس مي د   انست د   ارند    به سرعت آب 
بد   نشــان را از د   ســت مي د   هند   ، هرچند  آن قد   ر که توانسته بود    آب خورد   ه بود   ، 

هرچند  خود    را برای نیمروز بیابان آماد   ه کرد   ه بود   ، و هرچند  برهنه نبود   .

کریس با خود   ش گفت، چــرا این طوري مرا نگاه مي کند؟ انگار مي خواهد...
نگاهش مثل نگاه زن ها به هم است. وقتي...

می د   انســت این وضع نمي تواند تا ابد    اد   امه د   اشته باشد   . برای این کار مرزي 
بود   . کریس نمي  د   انست مرزش کجاست یا  چطور یا چه  وقت خواهد    فهمید   ، اما 
خیلی زود   ، آفتاب اذیتشان می کرد   . د   ر این بین، همه همان طور بي حرکت ماند   ه 
بود   ند    و همه ی این اتفاقات به خاطر او افتاد   ه بود   . چرا که اصرار کرد   ه بود    همراه 
پائولو بیاید   . پیام آوران خد   ایان که قهرمانان را به سوی مرگ یا بهشت می برند   .

اشتباه بد   ی بود   ، اما د   یگر خیلی د   یر بود   . به این خاطر آمد   ه بود   که فرشته اش 
از او این طور خواسته بود   ؛ فرشته اش گفته بود    پائولو آن روز عصر به او احتیاج 

خواهد    د   اشت. 
با خود    گفت، نه! نه! اشتباه نبود   . فرشته ام اصرار کرد    بیایم اینجا.

فرشته اش! او با فرشته اش حرف می زد   . هیچ کس خبر ند   اشت، حتا پائولو.
احساس گیجی مي کرد    و مطمئن بود    خیلی زود    از پا د   رمی آید   . اما تا آخر 
خط اد  امه مي د  اد . حاال د   یگر مســئله  این نبود    که کنار شوهرش باشد ، از حرف 
فرشــته اش اطاعت کند ، یا حتا حساد  ت کند . حاال فقط غرور زني بود    د  ر برابر 

زنی د   یگر.
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والهاال گفت: »عینکت را بزن. خورشید    کورت مي کند   .«
جواب د   اد   : »تو هم عینک نزد   ی و مشکلی با این موضوع ند   اری.«

والهــاال عالمـتــی د   اد    و ناگـهان نـور د   رخشـــان خورشــید    چند   ین برابر 
خیره کنند  ه تر شد   .

والکیری ها آینه ی موتورسیکلت هایشان را طوري گرد   اند   ند    که آفتاب د   رست 
توی چشم کریس بیفتد   . د   اشت نیم د   ایره ای د   رخشان را مي د   ید   . ابروهایش را د   ر 

هم گره کرد    و نگاه خیره اش را روی والهاال ثابت نگه د   اشت.
اما د   یگر واضح نمي د ید   . احســاس کرد    تصویــر زن بزرگ تر و بزرگ تر 
می شود    و آشوب ذهنش بیشتر می شود   . احساس کرد    نزد   یک است بیفتد   ، و د   ر 

همان لحظه، بازوهای چرم پوش، او را گرفت.

پائولــو د   ید    که والهاال کریس را د   ر آغوش گرفت. می شــد    جلوی همه ی این 
کارها را گرفت. می توانســت بیشــتر اصرار کند    او د   ر هتل بماند   ؛ مهم نبود    چه 
خیالی می کرد   . از همان لحظه  که پائولو سنجاق ســینه را د   ید   ه بود   ، می د   انســت 

والکیری ها متعلق به کد   ام سنت هستند   .
آن ها هم حلقه اش را د   ید   ه بود   ند    و مي د  انستند  او قباًل به انحاي مختلف آزمایش 
شــد  ه، و ترساند   ن او کار راحتی نیســت. اما د   ست به هر کار ممکن می زد   ند    تا 
شخصیت و اسطقس هر غریبه ای را که به گروه شان وارد    می شد   ، بسنجند   . حتا 

اگر آن غریبه، همسر پائولو بود   .
اما نه آن ها و نه هیچ کس د   یگری، نمي توانست مانع کریس براي آموختن 
چیزی بشود    که آن ها مي د  انستند .آن ها قسم خورد   ه بود   ند    که هرچیز پنهانی باید    
آشکار شود . د   اشتند    کریس را د   ر اولین فضیلتي که براي سلوك طریق روحانی 

الزم است، امتحان مي کرد  ند :  شجاعت.

والکیری به پائولو نگاه کرد    و گفت: »کمکم کن.«
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پائولو کمکش کرد    تا همسرش را بغل کنند   . او را برد   ند    د   اخل ماشین و د   ر 
صند   لی عقب خواباند   ند   .

»نگران نباش. خیلی زود    سرحال می آید   . اما با سرد   رد    شد   ید   .«
پائولو نگران نبود   . خوشحال و مغرور بود   .

والهاال به طرف موتورش رفت و قمقمه ی آبش را آورد   . پائولو متوجه شد    
که او هم عینکش را زد   ه است. او هم به مرز خود  ش رسید   ه بود   .

کمی آب به پیشانی کریس پاشید    و به مچ د   ست و پشت گوش هایش هم 
آب زد   . کریس چشمانش را باز کرد   ، اما تند   تند    پلک می زد   . بعد    نشست.
همان طور که والکیری را نگاه می کرد   ، گفت: »شکستن یک عهد  .«

والهاال د   ســتی روی صورت کریس کشید    و گفت: »تو زن جالبی هستی. 
عینکت را بزن.«

والهاال موهای کریس را نوازش کرد    و با آنکه هر د   و عینک د   ود   ی به چشم 
زد   ه بود   ند   ، پائولو مي د   انست که همچنان د   ارند  همد   یگر را نگاه مي کنند   .

از د   ر عجیب د   ر د   ل کوه گذشتند   .
والهاال به طرف بقیه ی والکیری ها برگشت: »برای عشق. برای پیروزی. برای 

جالل خد   اوند   .«
د   رست همان عبارتی که ِجیاستفاد   ه کرد   ه بود   . کلمات آن هایی که فرشته ها 

را می شناسند   .
آن موجود  ات وحشــي که تا آن موقع ساکت و بي حرکت ماند  ه بود  ند ، به 
هیاهو د  رآمد  ند . والکیری ها موتورهایشان را روشن کرد   ند    و ابر گرد    و غبار به 
هوا برخاست. بعد    زن ها همان مانوری را انجام د   اد   ند    که د   ر پمپ بنزین کرد   ند   ، 

نزد   یک همد   یگر راند   ند   . و چند    د   قیقه ی بعد   ، پشت کوه از نظر ناپد   ید    شد     ند   .
والهاال به طرف کریس و پائولو چرخید   .

گفت: »برویم د   اخل.«
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د   ری د   ر کار نبود   ، بلکه فقط یک نرد   ه ی آهنی به چشم می خورد   . روی آن 
هم عالمتی با این نوشته بود   :

خطر
طبققانوندولتفدرال

ورودافرادمتفرقهممنوعاست.
خاطيانتحتتعقيبقرارخواهندگرفت.

والکیری گفت: »اعتنا نکنید   . د   یگر وقت برای نگهبانی از اینجا نمی گذارند   .«
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آنجا، معد   ن قد   یمی و متروك طال بود   . والهاال که با خود   ش چراغ قوه د   اشــت، 
جلو افتاد    و د   قت مي کرد   ند  مباد   ا سرشان به میله ها بخورد   . پائولو متوجه شد    که 
کف تونل، اینجــا و آنجا فروریخته. احتماالً خطرناك بود   ، اما االن وقتی نبود    

که بخواهد    به این  چیزها فکر کند   .
همان طور که به عمق بیشتری مي رفتند   ، د   ما کاهش پید   ا کرد    و حتا مي شد    
گفت که مطبوع شد   ه بود   . پائولو نگران کمبود    هوا بود   ،  اما والهاال طوری حرکت 
می کرد    که انگار آنجا را خوب مي شناسد   . احتماالً مواقع زیاد   ی می آمد    آنجا و 

خب، تا به حال زند   ه ماند   ه بود   . االن وقت فکر کرد  ن به این موضوع هم نبود   . 
بعد    از اینکه حد   ود   اً د   ه د   قیقه راه رفتند   ، والکیری ایستاد   . کف زمین نشستند    

و او چراغ را وسط د   ایره شان گذاشت.
گفت: »فرشته ها بر آن هایي ظاهر مي شوند  که نور را می پذیرند   . و عهد    خود    

را با تاریکی مي شکنند .«
 پائولــو جــواب د   اد   : »با تاریکــی عهد   ی نــد   ارم. یک زمانی د   اشــتم، اما 

د   یگر نه!«
»من از عهد    با ابلیس یا شیطان صحبت نمی کنم! یا چه مي د   انم، با ...« و بعد    

نام چند   ین شیطان را پشت سر هم گفت. چهره اش غریب به نظر می آمد   .
پائولو حرفش را قطع کرد   :  »این نام ها را به زبان نیاور . خد   ا د   ر کلمات است 

و شیطان هم همین طور.«
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والهاال خند   ید   . »به نظر می رســید    که دَ   رســت را خوب یاد    گرفته ای. حاال 
عهد    را بشکن.«

پائولو تکرار کرد   . »من عهد   ی با شّر ند   ارم.«
»از عهد   ت با شکست مي گویم.«

پائـولو به یـاد  حرف ِجیافتاد ؛ به نابود    کرد   ن آنچه بیشــتر از همه د   وستش 
د   اریــم. اما جـی چیـزی از عـهـــد    و پیـمان نگـفتـه بـود   . امـا پائـولو را آن قـد   ر 
خـوب می شــنـاخت کـه بد   اند    پائـولو عهد   ش را با شــّر مد   ت ها پیش شکسته.

سکوِت د   رون معد   ن از سکوت صحرا سنگین تر بود   . به جز صد   ای والهاال، هیچ 
صد   ای د   یگری نمی آمد    و صد   ای والهاال هم خیلی متفاوت بود   .

اصــرار کرد   :  »ما قراری میان خود  د   اریم: زمانی که پیروزی ممکن اســت، 
فتح نکنیم.«

پائولو برای سومین بار گفت:  »من همچو عهد   ی ند   ارم.«
»همــه د   ارند   . جایی د   ر زند   گی مان، همه چنین قراری می گذاریم. به همین 
خاطر است که فرشته ای با شمشیر آتشین د   ر د   رواز ه ی بهشت ایستاد   ه تا فقط به 

آن هایی اجازه ی ورود    بد   هد    که آن عهد    را زیر پا گذاشته اند   .«
کریس با خود    گفت، بله! راست می گوید   . همه همچو عهد   ی د   ارند   .

والهاال یک بار د   یگر لحن صد   ایش را عوض کرد    و پرســید   : »به نظرت من 
زن جذابی هستم؟«

پائولو جواب د   اد   : »تو زن زیبایی هستی.«
»یک روز، وقتی هنوز نوجوان بود   م، د   ید   م بهترین د   وستم د   ارد    گریه می کند   . 
ما را نمی شد    از هم جد   ا د   ید    و عجیب همد   یگر را د   وست د   اشتیم. از او پرسید   م 
چه اتفاقی افتاد   ه. وقتی که اصرار کرد   م بگوید   ، گفت نامزد  ش عاشق من شد   ه. 
من خبر ند   اشتم و آن روز این عهد    را بستم. از آن به بعد ، بد   ون اینکه بد   انم چرا، 
وزنم باال رفت، زیاد    به هیکلم توجه نکرد  م و زشت شد   م.چرا  که، ناخود   آگاه، 

حس کرد   م زیبایی من به نفریني مبد  ل شد  ه و به بهترین د   وستم آسیب زد   ه.
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'د  یري نگذشت که حتا معناي زند  گي ام را هم نابود  کرد  م. چرا که د   یگر 
مراقب خود   م نبود   . کم کم به جایی رسید   م که همه چیز زند   گی ام تحمل ناپذیر 

شد   ه بود   :  به مرد   ن فکر می کرد   م.«
والهاال خند   ید   .

»می بینی که! عهد   م را شکستم.«
پائولو گفت: »حق با توست. تو زیبایي.«

کریس هم گفت: »بله، راست می گویی. تو خیلی قشنگي.«
والکیری اد   امه د   اد   : »ما د   ر د  ل کوهیم. بیرون، خورشید    د   ارد    مي تابد    و اینجا 
فقط تاریکی است. اما د   مای هوا خوب است، می توانیم بخوابیم و نگران چیزی 

نباشیم. این همان تاریکِی عهد    است.«
د   ستش را به طرف زیپ کت چرمی اش د   راز کرد   .

گفت: »عهد    را بشکن. برای جالل پرورد   گار، برای عشق، برای پیروزی.«

آرام زیپ کتش را پایین آورد   . 
نور چراغ باعث شد    مد   ال طالیي روي سینه اش برق بزند   .

گفت: »بگیرش.«
پائولو، مد   ال را گرفت. ملک مقرب، میکائیل.

»از گرد   نم د   رش بیاور.«
پائولو مد   ال را د   رآورد    و د   ر د   ستش گرفت.

»هر د   وتان مد   ال را بگیرید   ، با هم.«
ناگهان کریس تند    و تند    گفت: »احتیاج ند   ارم فرشته ام را ببینم! احتیاج ند   ارم. 
همین که باهاش صحبت کنم کافي است.« از وقتي وارد  معد  ن شد  ه بود  ند ، این 

اولین بار بود  که این طور حرف مي زد .
پائولو مد   ال را د   ر د   ستش گرفت.

کریس آرام تر شــد    و گفت: »من با فرشــته ام صحبت کرد   ه ام. می د   انم که 
می توانم و همین قد   ر هم خوب است.«
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پائولو حرفش را باور نکرد   . اما والهاال می د   انســت حقیقت د   ارد   . بیرون که 
بود   ند ،  د   ر چشــم هایش خواند   ه بود   . ضمناً مي د   انست فرشته اش از او خواسته با 

شوهرش آنجا بیاید   .
با این همه، مجبور بود    شجاعتش را امتحان کند   . قانون سنت همین بود   .

والکیری گفت: »باشــد   .« بعد    ناگهان چراغ را خاموش کرد   . تاریکي مطلق 
همه جا را فراگرفت.

به پائولو گفت: »د   ور گرد   نت بیند   ازش و با هر د   و د   ســت نگهش د   ار. انگار که 
د   عا می کنی.«

پائولو همان طـور کــه والکیـری گفته بود   ، انجـــام د   اد   . از تـاریکِی چنین 
شــد   ید   ی مي ترســید    و چیزهایي را به خاطرش مي آورد  که ترجیح مي د  اد  د  ر 

یاد  ش زند  ه نشود .
حس کرد    والهاال از پشــت ســر به او نزد   یک می شــود   . با د   ستش سر او را 

لمس کرد   .
ظلمت تقریباً جامد    و یکپارچه به نظر مي رســید   . هیچ چیز، حتا سر سوزنی 

نور، به آنجا راه ند   اشت. 
والهــاال به زبانی بیگانه شــروع به نیایش کرد   . اولش پائولو ســعی کرد    از 
کلماتی که می گفت ســر د   ربیاورد   . بعد   ، همان طور که انگشت های والهاال به 
طرف ســرش مي آمد   ، پائولو حس کرد    که مد   ال د   ارد    د   اغ می شود   . برگرمای 

د   ست هایش تمرکز کرد   .
تاریکی، چهره عوض مي کرد   . صحنه های مختلفی از زند   گی اش از جلوي 

چشم هایش گذشت. نور و سایه، نور و سایه و...  ناگهان، باز د   ر تاریکی بود   .
از والکیری خواهش کرد   . »نمي خواهم این یاد   م بیاید   ...«

»به خاطر  بیاور! هرچه هست؛ سعی کن د   قیقه به د   قیقه اش به یاد   ت بیاید   .«
تاریکی وحشــت د   ر د   ل او اند   اخت، وحشــتی که چهارد   ه سال قبل تجربه 

کرد   ه بود   .
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بید   ار که شد   ، یاد   د   اشتی روی میزش بود   :  »د   وستت د   ارم. زود    برمی گرد   م.« پایین 
برگه، تاریخ را هم نوشته بود   : »25 مه 1974.«

بانمک بود   . روی یاد   د   اشت اظهار عشق، تاریخ نوشته بود   .
کمی منگ از خواب بید   ار شــد   ه بود    و هنوز به خاطر خواب د   یشبش گیج 
بود . د   ر خوابش، کارگرد   ان استود   یو به او پیشنهاد    شغل د   اد   ه بود   . احتیاج به شغل 
ند   اشت:  د   ر اصل کارگرد   ان بیشتر شبیه کارمند    او رفتار مي کرد   ؛ هم با او و هم 
شــریکش. و آلبوم های آن ها د   ر صد   ر جد   ول پرفروش ها بود    و هزاران نســخه 
فروش مي رفت و از گوشه و کنار برزیل نامه برایشان می رسید    که می پرسید   ند   : 

»جامعه ی جایگزین« چیست.
با خود   ش گفت، تنها کاری که باید    بکنی این است که به کلمات ترانه گوش 
کنی. د   ر اصل؛ آهنگ نبود   . بلکه یک ورد    از مراســمی جاد   ویی بود   ، همراه با 
کلمات وحش د   ر کتاب مکاشفه ی یوحنا که با صد   ای پایین د   ر پس زمینه ی کار 
خواند   ه می شد   . هرکس آهنگ را می خواند   ، نیروهای تاریکی را بید   ار مي کرد   . 

و همه هم د   اشتند    آهنگ را می خواند   ند   .
او و شــریکش قباًل ترتیب همه کار را د   اد  ه بود  ند . پولی را که از حق انتشار 
ترانه ها به د   ست آورد   ه بود   ند   ، صرف خرید    یک استود   یو نزد   یک ریود   وژانیرو 
کرد   ه بود   ند   . آنجا، بد  ون آنکه د  ولت نظامي بو ببرد ، چیزی را از نو آفرید   ه بود   ند    
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که تقریباً صد    سال پیش »وحش«1 سعی کرد   ه بود    د   ر سفالو، د   ر جزیره ی سیسیل 
انجــام د   هد . اما وحش را مقامات ایتالیا تبعید    کــرد   ه بود   ند   . وحش د   ر خیلی از 
جاهای د   یگر هم آد   م ها را از راه راســت منحرف کرد   ه بود   . اما تعد   اد    پیروانش 
آن قد   رها زیاد    نشد    و نمي د   انست چطور باید    پول جمع کند   . وحش به همه گفته 
بود    که عد   د   ش 666 است و آمد   ه تا د   نیایی خلق کند    که ضعیف به قوی خد   مت 
کند    و تنها قانون این باشــد    که هرکس هرکاری د   لش می خواهد    انجام بد   هد   . 
اما نمی د   انست چطور افکارش را منتشر کند   . آد   م های کمی حرف های وحش 

را جد   ی گرفته بود   ند   .
او و شریکش، رائول ِسیشاس، خیلی با هم فرق د   اشتند   . رائول آواز مي خواند    
و همه ی کشور مي شنید   . جوان بود   ند    و د   اشتند    پول جمع می کرد   ند   . بله، د   رست 
بود    که کشور د   ر د   ستان یک حکومت د   یکتاتوری نظامی بود   ، اما د   ولت حواسش 
به چریک ها بود   . نمي توانستند    وقتشان را برای یک خوانند   ه ی راك تلف کنند   . 
تازه برعکس، مقامات احســاس مي کرد   ند    که موسیقی راك جوان های کشور 

را از کمونیسم د   ور نگه مي د   ارد   .

کنار پنجره ایســتاد   ه بود    و قهوه می خورد   . می خواســت برود    قد   می بزند    و بعد    
شریکش را ببیند   . مشکلی با این قضیه ند   اشت که کسی او را نمي شناخت و رفیقش 
مشهور بود   . مسئله ی مهم این بود    که د   اشتند    پول د   رمی آورد   ند    و این موضوع به 
آن ها اجازه می د   اد    افکارشان را به عمل د   ربیاورند   . آد   م های اهل موسیقی و اهل 
جاد   وـ  آه، آن ها می د   انستند   ! ناشناس بود   نش د   ر بین عوام خیلی مسخره بود   . بارها 
شد   ه بود    که د   رباره ی کارهایش تعریف و تمجید    بشنود    و لذتش را تجربه کند   ، 

بی آنکه فرد    تمجید    کنند   ه بد   اند    سازند   ه ی کار همان اطراف ایستاد   ه.
کفش های کتانی اش را پوشید   . وقتي بند   ش را مي بست، سرش گیج رفت.

سرش را باال آورد   . آپارتمان تاریک تر از آنچه باید    به نظر می رسید   . خورشید    
د   اشت بیرون می د   رخشید    و او همین االن کنار پنجره بود   . چیزی د   اشت می سوخت؛ 
1. موجود ي د ر كتاب مكاشفه ي يوحنا از كتاب مقدس، كه د ر آخرالزمان ظهور مي كند 

و مرد م را به گمراهي مي كشد. د  جال. م.
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شــاید  یکی از وسایل برقی بود ، چرا که اجاق به شیرگاز وصل نبود   . به اطراف 
خانه نگاه کرد   . چیزی نبود   .

هوا ســنگین بود   . تصمیم گرفت همان موقع برود    بیــرون. هرطور بود ، بند  
کفش هایش را بست  و براي اولین بار،  پذیرفت که حالش خوب نیست.

با خود   ش گفت، نکند    به خاطر چیزی باشد    که خورد   ه ام. اما او وقتي غذای 
فاسد    مي خورد   ، معموالً تمام بد   نش واکنش نشان مي د   اد   ، د   یگر این را می د  انست. 
احساس تهوع ند   اشت و بعید    بود    بخواهد    باال بیاورد   . فقط یک جور گیجی بود    

که به نظر نمی رسید    بخواهد    تمام شود   .
تاریکي. تاریکی بیشتر شد   ؛ به نظر مي رسید    ابری خاکستری د   ور تا د   ورش 
را گرفت. د   وباره احســاس ســرگیجه کرد   . بله! حتماً  به خاطر چیزی بود   ه که 
خورد   ه، یا شــاید    تأثیر ال اس د   ی بود   . اما او که پنج سال بود    ال اس د   ی مصرف 
نکرد   ه بود   . آثار تأخیری ال اس د   ی شش ماه بعد    از ترك ناپد   ید    مي شد    و د   یگر 

برنمی گشت.
ترسید  ه بود . باید  بیرون مي رفت.

د   ر را باز کرد   . سرگیجه مي آمد    و می رفت و احتماالً د   ر خیابان حالش بد   تر می شد   . 
بهتر بود    خانه مي ماند    و صبر می کرد   . یاد   د   اشت روی میز بود    و زن احتماالً خیلی 
زود    سر و کله اش پید   ا می شد   ؛ می توانست منتظر بماند   . با هم  می رفتند    د   اروخانه 
یا د   کتر؛ گو اینکه از د   کتر نفرت د   اشت. بعید    بود    جد   ّی باشد   . هیچ کس د   ر بیست 

و شش سالگی د   چار حمله ی قلبی نمی شد   .
هیچ کس.

روی مبل نشســت. باید    حواسش را پرت چیزی می کرد   . نباید    به آمد   ن زن 
فکر می کرد   ، وگرنه زمان از این هم آهســته تر مي گذشت. سعی کرد    روزنامه 
بخواند   ، اما ســرگیجه و منگی می آمد    و می رفت و هربار قوی تر می شد   . چیزي 
د   اشت او را به سمت سیاهچاله اي مي کشید  که انگار وسط سالن د   هان گشود  ه 
بود . کم کم سر و صد   اهایی شنید   ... صد   اهای خند   ه، حرف زد  ن، شکستن اشیا. 
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تا به حــال این اتفاق نیفتاد   ه بود   ؛  هیچ وقت! هروقــت اتفاقی این طوری برایش 
می افتاد   ، می د   انست به خاطر مواد    است و توهم ناشی از آن، و زمان که بگذرد    

از بین می رود   . اما این یکی... این یکی عجیب واقعی بود   !
نه، نه! واقعی نبود   . واقعیت، قالیچه بود    و پرد   ه و قفسه ی کتاب و میز قهوه با 
خرد   ه های نان رویش. سعی کرد    روی صحنه ی اطرافش تمرکز کند   ؛ اما احساس 

حضور آن سیاهچاله د  ر برابرش، آن آواها، همه  اد  امه د   اشت.

هیچ کد   ام از این چیزها واقعاً اتفاق نمی افتاد   . مطمئناً! او شش سال تمام جاد   وگری 
کرد   ه بود   . همه ی آیین ها را انجام د   اد   ه بود   . می د   انســت تمام این احساس ها، اثر 

تلقین و اثري رواني است که با تخیالتش  بازی  می کرد   . نه بیشتر.

وحشتش بیشتر و بیشتر می شد    و گیجی اش شد   ید   تر. گیجی به بیرون بد   نش راه 
پید   ا کرد   ه بود    و به طرف د   نیایي تاریک مي رفت، به طرف آن خند   ه ها، آن آواها 

و آن قیل و قال ها. واقعاً!
به خود  گفت، نباید    بترسم. ترس همه چیز را برمی گرد   اند   .

ســعی کرد    خود   ش را کنترل کند   ، به طرف ظرفشویي رفت و صورتش را 
شست. کمی بهتر شد   ؛  انگار آن احساس ها از بین رفته باشد   . کتانی هایش را پوشید    
و سعی کرد    همه چیز را فراموش کند   ، د   اشت با این فکر بازی بازی مي کرد    که به 

شریکش بگوید    به خلسه فرورفته وبا شیاطین ارتباط برقرار کرد   ه.
ـ خیلی قوی تر  اما همین که به این  موضوع فکر کرد   ، گیجی اش برگشــتـ 

از قبل.
د   ر یاد   د   اشت نوشته بود   : »زود  برمی گرد   م.« و هنوز نیامد   ه بود   !

با خود   ش گفت، هیچ وقت موقع تمرکز د   ر ســطح اثیري به جایی نرسید   م. 
هیچ وقت چیزی ند   ید   م. نه فرشــته ای، نه شــیطانی، نه روح مُرد   ه ای. وحش د   ر 
خاطراتش نوشته بود    که می توانسته به بعضی چیزها موجود   یت بد   هد   ، اما د   روغ 
می گفت. وحش، هیچ وقت این اند   ازه پیشرفت نکرد   ه بود   . او می د   انست. وحش 
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شکست خورد   ه بود   . او از افکار وحش خوشش مي آمد   ، چون که یاغیانه و شیک 
بود   . ضمن اینکه آد   م های کمی به گوششان خورد   ه بود   . آد   م ها همیشه به کسانی 
بیشتر احترام مي گذارند    که حرفشان را کسی نمي فهمد   . مثل هارکریشنا، فرزند   ان 
خد   ا، کلیسای شیطان، ماهاریشي. همه کس آن ها را می شناسد   . وحش، اما، فقط 
برای خواص بود   ! د ر یکی از کتاب هایش از قانون قد   رتمند   ان مي گفت د   اشت.

تصویر وحش روی جلد    گروه موسیقي باشگاه قلب هاي تنهاي گروهبان پِیِر1، 
یکی از معتبرترین آلبوم های بیتل ها بود    و تقریباً هیچ کس چیزی از این موضوع 
نمي د   انســت. شاید    حتا خود    بیتل ها هم نمي د   انستند    وقتی عکس را روی آلبوم 

می گذارند   ، د   ارند    چه کار مي کنند   .
تلفن زنگ زد   . شــاید  نامزد  ش بود   . اما او نوشته بود   : »زود    برمی گرد   م«، چرا 

باید    تلفن بزند   ؟
مگر اینکه اتفاقی افتاد   ه باشد   .

به همین خاطر نیامد   ه بود   . فاصله ی میان حمله های سرگیجه کمتر وکمتر می شد    
ـ  ـ چیزی به او مي گفتـ  و همه چیز د   اشت د   وباره تیره و تار می شد   . می د   انستـ 
که نباید    بگذارد    این حس بر او غلبه کند   . امکان د   اشت اتفاق وحشتناکی بیفتد   . 
شــاید    وارد    آن تاریکی می شد    و هرگز برنمی گشــت. به هر بهایی که می شد   ، 
باید    خود   ش را حفظ می کرد   . باید    ذهنش را اشــغال می کرد   ، وگرنه آن چیز بر 

او چیره می شد   .
تلفن. بر تلفن تمرکز کرد   . صحبت کرد   ن، حرف زد   ن، فکر کرد   ن به چیزهای 
د   یگر، ذهنش را از آن تاریکی منحرف می کرد   . تلفن، معجزه بود   ؛ راه حل بود   . 

می د   انست. می د   انست نمی تواند    تسلیم شود   . باید    تلفن را جواب مي د   اد   .
»الو؟« صد   ای زني بود   . اما نامزد  ش نبود   . آرژلس2 بود   . »پائولو؟«

جواب ند   اد   .
 »پائولــو! صد   ایــم را می شــنوی؟ بایــد    بیایی خانــه ی من! اتفــاق عجیبی 

د   ارد    می افتد   !«
1. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
2. Argéles
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»چه اتفاقی؟«
»تو می د   انی! تو را به خد   ا، بیا برایم توضیح بد   ه!«

قبل از آنکه چیزی بشــنود    که نمي خواهد   ، گوشی را قطع کرد   . پس ماجرا 
بــه خاطر تأثیر مواد    مخد   ر نبود   . عالیم جنون هــم نبود   . حمله ی قلبی هم نبود   . 
واقعیت د   اشــت. آرژلس هم آیین ها را به  جا مي آورد  و »این جریان«، برای او 

هم د   اشت رخ مي د   اد   .
وحشــت بََرش د   اشت. چند    د   قیقه، بد   ون آنکه فکر کند   ، نشست و تاریکی 
کم کم او را د   ر خود    گرفت و نزد   یک تر و نزد   یک تر آمد    و کاری کرد    که پائولو 

به سمت لبه های د   ریای مرگ کام برد   ارد   .
د   اشــت مي مرد   ... به خاطر کارهایی که اعتقاد    ند   اشت و انجام د   اد   ه بود   ، به 
خاطر آد   م های زیاد   ی که ند   انسته د   اخل ماجرا کرد   ه بود   ، به خاطر این همه پلید   ی 
که به نام خود   ش پراکند   ه بود   . او می مُرد    و تاریکی اد   امه می یافت، چرا که د   اشت 
حاال خود   ش را تجلي مي بخشید ، د   رست جلوی چشمانش؛ نشان د   اد    که همه چیز 
روزي از کار مي افتد ، و بهاي د  وراني را طلب مي کند  که د  ر آن، از آن ها استفاد  ه 
شد  ه است، و او باید  بهایش را بپرد  ازد . چرا که قبل از شروع، قیمتش را نپرسید  ه ، 

 و فکر مي کرد ه رایگان است، که همه چیز د   روغ و ساخته ي ذهن است!
سال هایی که د   ر مد   رسه ی یسوعیون گذارند   ه بود   ، به خاطرش آمد    و د   عا کرد    
تا قد   رتی راکه مي خواهد   ، پید   ا کند    و به کلیسا برگرد   د   ، آمرزش بخواهد   ، و د   عا 
کند    تا د   ست کم خد   ا روح او را نجات بد   هد   . باید    قاد   ر باشد    این کار را بکند   . فهمید    
تا زمانی که ذهنش را مشغول نگه د   ارد   ، می تواند    بر گیجی غلبه کند   ، د   ست کم تا 

اند  ازه اي که بتواند  به کلیسا برود ، وقت مي خواست... چه فکر مسخره ای!
به قفســه ی کتاب ها نگاه کرد    و عزمش را جزم کرد    تا حســاب کند    چند    
صفحه ي موسیقي د   ارد ؛ هرچه باشد    این کار را همیشه می کرد   ! بله، خیلی مهم 
بود    که تعد  اد  را د   قیق بد   اند   ، و شروع به شمارش کرد   : یک، د   و، سه... توانست! 
مي توانست بر گیجی و سیاهچاله ای که او را به خود    می کشید   ، غلبه کند   . همه ی 
آلبوم ها را شمرد    و بعد    د   وباره شمرد    تا مطمئن شود    د   رست شمرد   ه . حاال نوبت 
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کتاب ها بود   . باید    می شــمرد    تا بد   اند    چند   تا کتاب د   ارد   . بیشــتر از صفحه هایش 
کتاب د   اشــت؟ شروع به شمارش کرد   . ســرگیجه را متوقف کرد   ه بود    و هنوز 
کتاب های زیاد   ی ماند   ه بود    که بشــمرد    و مجله ها هم همین طور. و روزنامه. او 
همه چیز را مي خواست بشمرد   ، بنویسد    و صورت برد   ارد    تا واقعاً بد   اند    صاحب 

چند   تا چیز است. خیلی مهم بود   .

وقتی صد   ای چرخش کلید    را د   ر قفل شنید   ، د   اشت ظروف نقره اش را می شمرد   . 
باالخره رسید    خانه. اما نباید    می گذاشت حواسش پرت شود   . حتا نمی توانست 
راجع به اینکه چه اتفاقی د   ارد    مي افتد   ، حرف بزند   . هر لحظه ممکن بود    همه چیز 

تمام شود   . مطمئن بود   .
زن مستقیماً آمد    توی آشپزخانه و پائولو را بغل کرد    و زد  زیر گریه.

»کمک کن! اتفاق عجیبی د   ارد    می افتد   . می د   انی چه اتفاقی! کمک کن!«
نمی خواســت تعد   اد    ظروفش را گم کند   ... نجاتــش د  ر همین بود . ذهنت 
را مشــغول نگه د   ار. بهتر مي شــد    اگر او نمي آمد   . کمکی نمی کند   . او هم مثل 
آرژلس است. خیال می کند    پائولو همه چیز را می د   اند    و بلد    است چطور قضیه 

را تمام کند   .
طوری فریاد    زد    که انگار جن زد   ه شــد   ه: »ذهنت را مشغول کن! ببین چند   تا 

آلبوم آهنگ د   اری! و چند   تا کتاب؟!«
زن بد   ون اینکه بفهمد    پائولو چه مي گوید   ، او را نگاه کرد   . بعد    مثل روبوت 

به طرف قفسه رفت.
اما به آنجا نرسید   . ناگهان خود    را روی زمین اند   اخت. تند    و تند    گفت: »ماد   رم 

را مي خواهم.. ماد   رم کجاست؟«
پائولو هم ماد  ر ش را مي خواست. می خواست به والد   ینش زنگ بزند    و کمک 
بخواهد   . از پد   ری و ماد   ری کمک بخواهد    که هیچ وقت نمي د  ید  و اهل طبقه ی 
بورژوا بود   ند   ، یعنی طبقه ای که او مد   ت ها پیش ترك کرد   ه بود   . سعی کرد    د   وباره 
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به سراغ ظروف نقره ای برود   ، اما زن آنجا بود    و مثل بچه ها جیغ می کشید    و گریه 
مي کرد    و موهای سرش را چنگ می زد   .

ّ  توانش بیشتر بود   . او مسئول همه ی اتفاقی بود    که د   اشت می افتاد   ، چرا  از حد  
که او را د   وســت د   اشت و به او اعمال جاد   وگری را یاد    د   اد   ه بود    و وعد   ه کرد   ه 
بود    به چیزی که می خواهد    می رســد    و اوضاع روزبه روز بهتر می شود    )هرچند    
کــه خود   ش ولو یک لحظه به این حرف اعتقاد    ند   اشــت!( حاال، زن آمد   ه بود    
پیــش او و التماس مي کرد    پائولو کمکش کنــد    و به او اعتماد    کرد   ه بود  ، اما او 

هیچ نمی د   انست چه کار کند   .
یک لحظه، به ذهنش رســید    حرفش را به صورت د   ســتور بزند   ، اما همان 
 لحظه شــمارش ظروف نقره از د   ســتش رفت و ســیاهچاله ناگهــان با قد   رتی 

بیشتر برگشت.
پائولو گفت: »تو کمک کن. نمی د   انم چه کار کنم.«

و زد  زیرگریه.
د   اشــت از ترس گریه مي کرد ، د   رست مثل بچگی هایش. و پد   ر و ماد   رش 

را صد   ا کرد   ، مثل زن.
تمام بد   نش از عرق سرد    پوشید   ه شد   ه بود    و شک ند   اشت که مي میرد   . د   ست 
زن را گرفت و د   ستان زن هم سرد    بود   ، هرچند    لباس هایش سر تا پا خیس عرق 
ـ قباًل هم وقتی که تأثیرات مواد     شد   ه بود   . به حمام رفت تا صورتش را بشوید   ـ 
خیلی قوی بود   ، عاد   ت د   اشت این کار را بکند   . شاید    این کار د   ر مورد    »این چیز« 
هم جواب می د   اد   . راهرو بی پایان به نظر مي رســید    و این  چیز، هرچه بود   ، حاال 
قوی تر شد   ه بود   . پائولو د   یگر نه آلبوم هایش را می شمرد    نه کتاب ها و مد   اد   ها و 

ظروف نقره اش را. جایی برای قایم شد   ن نبود   .
»آب جاری.«

ایــن فکر از جایی پرت از ذهنش که تاریکی هنوز د   ر آن نفوذ نکرد   ه بود   ، 
پید   ا شد   . آب جاری! بله، تاریکی، هذیان، جنون، این ها همه قد   رت د   اشتند   ؛ اما 

چیزهای د   یگری هم بود   !
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همان طور که د   اشت صورتش را آب مي زد ،   به زن گفت: »آب جاری! آب 
جاری، شر را د   ور می کند   .«

 زن قطعیــت را د   ر صد   ایــش حــس کــرد . او همه چیــز را مي د   انســت و 
نجاتش مي د   اد   .

ـ  با لباس ها  پائولو، د   وش آب را باز کرد    و هر د   و خود    را زیر د   وش اند   اختند   ـ 
و مد   ارك و پول هایشان.

آب ســرد   ، بد   نشــان را خیس کرد    و برای اولین بار بعد    از اینکه بید   ار شد   ه 
بود ،   احســاس رهایی کرد   . سرگیجه از بین رفت. د   و سه ساعت زیر آب د   وش 
ماند   ند   ، بی آنکه حرف بزنند   ، از ترس و ســرما می لرزید   ند   . فقط یک بار از زیر 
د   وش آمد   ند    بیرون تا به آرژلس تلفن بزنند    و بگویند    همین کار را بکند   . سرگیجه 
سریعاً برگشت و مجبور شد   ند    د   وباره به د   وش پناه ببرند   . زیر د   وش، همه چیز آرام 

به نظر می رسید   ، اما عمیقاً احتیاج د   اشتند    بد   انند    چه اتفاقی د   ارد    می افتد   .
پائولو گفت: »هیچ وقت باور نکرد  م.«

زن بد  ون اینکه بفهمد ، به پائولو نگاه کرد   . د   و سال قبل، د   و نفر هیپِی بي پول 
بود   ند  ،  و حاال آهنگ های او را همه جای کشور مي شنید   ند   . د   ر اوج موفقیت بود    
ــ گو اینکه آد   م های کمی او را به اسم می شناختند    و او گفته بود    که این موفقیت 

نتیجه ی آیین های جاد   ویی و مطالعات علوم غریبه و قد   رت جاد   وگری بود   ه.
اد   امه د   اد   : »هیچ وقت باورم نمی شــد   . وگرنه امکان ند   اشت پا به این مسیرها 

بگذارم! هیچ وقت خود   م یا تو را به خطر نمی اند   اختم.«
زن گفت: »به خاطر خد   ا کاری کن! نمي شود    که تا ابد    زیر د   وش بمانیم.«

د   وباره از زیر د   وش آمد    بیرون تا ببیند    ســرگیجه و سیاهچال هنوز هم آنجا 
هست یا نه. به قفسه ی کتاب ها رفت و با کتاب مقد   س برگشت. کتاب مقد   س 
را فقط به این خاطر د   ر خانه نگه می د   اشت که مکاشفه ی یوحنا را بخواند    و از 
سلطنت وحش اطمینان پید   ا کند   . مثل پیروان وحش هرکاری را که الزم است، 

انجام د   اد   ه بود   ، اما د   ر قلبش، هیچ کد   ام از این  چیزها را باور ند   اشت.
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گفت: »بیا د   عا کنیم.« احســاس مســخره بود   ن کرد   . چون د  ر برابر زنی که 
این همه ســال ســعی کرد   ه بود    د   ر نظرش تأثیرگذار باشد ،   ناامید    و د   لسرد    ماند  ه 
بــود . او ضعیف بود    و نزد   یک بود    بمیرد   . حاال مجبور بود    خود   ش را حقیر کند    
و بــرای آمرزش، التماس کند   . آنچه حاال برایش مهم بود   ، نجات روحش بود   . 

معلوم شد  ه بود  تمامش حقیقت د   ارد .
کتاب مقد   س را د   ر آغــوش گرفتند    و د   عاهایی را که از د   وران بچگی یاد    
گرفته بود   ، از  بر خواند : د   عای »اي پد  ر ما که د   ر آسمان هایی«، د   عای »آوه ماریا«، 
»اعتقاد   نامه ی رسوالن«. اولش زن حاضر به همراهی با او نبود   ، بعد    کم کم با او 

همراهي کرد .
پائولو کتاب را به طور استخاره باز کرد   . آب روی صفحات کتاب می رفت، 
اما پائولو می توانست د   استان شخصی را بخواند    که از عیسا چیزی خواسته بود    و 
عیسا گفت او باید    ایمانش را حفظ کند   . مرد    پاسخ د   اد   : »خد   اوند   ا! ایمان د   ارم...

لیکن مرا د   ر ترد   ید   م کمک کن.«
د   ر میان سر و صد   ای رفتن آب د   وباره فریاد    زد   . »خد   اوند   ا! ایمان د   ارم؛ لیکن 

مرا د   ر ترد   ید   م کمک کن.«
د   ر میان هق هق گریه اش، این بار نجوا کرد   : »خد   اوند   ا ایمان د   ارم! لیکن مرا 

د   ر ترد   ید   م کمک کن.«
سخت احساس آرامش کرد   . اگر شر د   هشتناکی که تجربه کرد   ه بود    به راستی 
وجود    د   اشت، پس ملکوت آسمان ها هم به حتم حقیقت د   اشت و همراه با آن، 

هرچیز د   یگری که آموخته بود    و د   ر طول زند   گی اش انکار کرد   ه بود   .
هرچند  مي د  انست زن  د  یگر هرگز یک کلمه  حرف او را باور نخواهد  کرد ، 
به او گفت: »زند   گی ابد   ی وجود    د   ارد   . د   یگر اهمیتی نمي د   هم که بمیرم. تو هم 

از مرگ نباید    بترسی.«
زن جواب د   اد   : »نمي ترســم. نمی ترســم، اما خیال می کنم ناعاد   النه است. 

حیف است.«
هر د  و بیست و شش سالشان بود   . واقعاً حیف بود   .
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پائولو جواب د   اد   : »ما هرچیزی را که هم سن و سال هایمان مي توانند  از سر 
بگذرانند ، تجربه کرد   ه ایم. اکثر آد   م ها حتا به این حد  نزد   یک نمی شوند   .«

زن گفت: »حق با توست. مرد   ن راحت است.«
پائولو صورتش را باال برد  و زیر د  وش گرفت. صد   ای آب د   ر گوش هایش 
مثل تند   ر پیچید   . د   یگر نه فریاد    می زد    و نه ترســی د   اشــت؛ فقط د   اشت جواب 

گستاخي هایش را می د   ید   .
تکرار کرد   : »خد   اوند   ا! ایمــان د   ارم؛ لیکن مرا د   ر ترد   ید   م کمک کن.« بعد    
اد   امه د   اد   : »می خواهیم معامله کنیم. ما حاضریم همه چیزمان، همه چیزمان را براي 
رســتگاري روحمان بد   هیم. زند   گی مان را می د   هیم یا هرچیزی که صاحب آن 

هستیم. لطفاً بپذیر ای خد   ا.«
زن با غیض و نفرت پائولو را نگاه کرد   . مرد   ی که این قد   ر ستایش می کرد   . 
مرد   ی قد   رتمند    و مرموز و شجاع که این قد   ر تحسینش مي کرد   ، که آن  همه آد   م 
را به جامعه ی جایگزین د   عوت کرد   ه بود   ، که از د   نیایی که همه چیز د   ر آن مجاز 
است موعظه کرد   ه بود   ، د   نیایی که اقویا  بر ضعیفان فرمان بد   هند   ، حاال روبه رویش 
بود    و فریاد    مي زد    و ماد   رش را می خواست و مثل بچه ها د   عا می کرد    و می گفت 

علت شجاعتش این بود ه که به هیچ چیز اعتقاد ند اشته.
پائولو رو برگرد   اند    و گفت هر د   و باید    حواسشــان باشــد    و معامله را انجام 

بد   هند   . زن هم این کار را کرد   .
او مرد   ش را، ایمانش را، امید   ش را از د   ست د   اد   ه بود   . چیز د   یگری ند   اشت 

از د   ست بد   هد   .

بعد  پائولو د   ســتش را روی شیر آب گذاشــت و آرام آن را بست. حاال می شد     
راحت بمیرند   ؛  خد   ا آن ها را بخشید   ه بود   . 

جریان آب به چکه های آب بد   ل شد    و بعد    سکوت محض. هر د   و که مثل 
موش آب کشید   ه بود   ند  ،  همد   یگر را نگاه کرد  ند   . سرگیجه و سیاهچاله و قهقهه 

و سر و صد   اها، همه و همه، از بین رفته بود   .
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روی پاهای یکی از زن ها سرش را گذاشته بود    گریه می کرد   . د   ست زن د   اشت 
موهایش را نوازش می کرد   .

د   ر میان هق هق گریه گفت: »من عهد    بستم.«
زن جواب د   اد   : »نه! معامله بود   .«

پائولو، مد   ال ملک مقرب را چنگ زد   . بله! معامله ای بود    و تنبیه هم  د   شوار. 
د   و روز بعد    از آن روز صبح د   ر سال 1974، پلیس سیاسی برزیل آن ها را به جرم 
انحراف اذهان با تبلیغ جامعه ی جایگزین زند   انی کرد   . او را د   ر سلولی تاریک، 
مثل همان ســیاهچاله که د   ر اتاق نشیمن د   ید   ه بود   ، حبس کرد   ند   . بعد    به مرگ 
تهد   ید   ش کرد   ند   ، شکنجه اش د   اد  ند ، اما همه ی این ها جزو معامله بود   . از زند   ان 
که آزاد    شد   ، با شریکش به هم زد    و تا مد   ت های مد   ید    از د   نیای موسیقی طرد   ش 

کرد   ند   . هیچ کس به او شغل نمی د   اد   . اما این هم بخشي از معامله بود   .
بقیه ی اعضای گروه، معامله نکرد   ه بود   ند   . از »سیاهچاله« نجات پید   ا کرد   ند    
و او را بزد  ل خواند  ند . د   وستانش، امنیتش و عالقه اش را به زند   گی از د   ست د   اد   . 
تا چند    ســال می ترســید    به خیابان برود   . شاید    آن گیجی برمی گشت و یا پلیس 
د   وباره سر و کله اش پید   ا می شد   . از آن بد   تر اینکه بعد    از خالصی اش از زند   ان، 
ـ  بهتر بود    می مرد    تا  د   یگر نامزد ش را ند   ید   . گاهی از معامله پشــیمان می شــد   ـ 

آن طور زند   گی می کرد   .
اما د   یگر برای بازگشت د   یر بود   .
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والهاال گفت: »عهد   ی بسته بود   ی. چه بود   ؟«
»قول د   اد   م رؤیاهایم را کنار بگذارم.«

تا هفت ســال، بهاي معامله اش را می پرد  اخت. اما خد   ا بخشند   ه بود    و به او 
اجازه د   اد    تا زند   گی اش را از نو بسازد   . رئیس استود   یوی ضبط، همان که آن روز 
صبح ماه مه خوابش را د   ید  ه بود ، کاری به او پیشــنهاد    کرد    و تنها د   وستش شد   . 
به کار آهنگســازی برگشت، اما هر بار کارش موفق از آب د   رمی آمد   ، اتفاقی 

ناخوشایند    مي افتاد    و همه چیز د   وباره به هم مي ریخت.
 یــاد    حرف هــای جــیافتــاد   :  »آد   م هــا، چیــزی را کــه د   وســت 

د   ارند   ، مي کشند   .«
گفت:  »همیشه خیال می کرد   م بخشی از معامله ام بود   ه.«

والهاال گفت: »نه. خد   ا سختگیر بود ، اما تو از او سخت تر گرفتي.«
 »قــول د   اد   م د   یگر رشــد    نکنم. خیــال مي کرد   م د   یگــر نمی توانم به خود   م 

اعتماد    کنم.«
والکیری سر پائولو را به سینه ی برهنه اش گرفت.

 گفــت: »از د   لهــره ات بگــو. همــان د   لهــره ای کــه د   ر ناهارخانــه د   ر 
چشم هایت د   ید   م.«

»وحشــت...« نمی د   انست چطور شروع کند   ، چرا که خیال می کرد    احتمال 
د   ارد    مزخرف و پوچ به نظر بیاید   . »وحشت نمی گذارد    شب ها بخوابم یا د   ر طول 

روز استراحت کنم.«
حاال کریس منظور فرشته ی خود   ش را مي فهمید   . او باید    اینجا مي بود    و این 

را می شنید   ، چرا که امکان ند   اشت پائولو این حرف را به او بگوید   ...
»... حاال همسری د   ارم که عاشقش هستم، با جی آشنا شد  م،  جاد   ه ی مقد   س 
را تا سانتیاگو طی کرد   م، کتاب نوشته ام. از نو به رؤیاهایم اعتقاد    پید   ا کرد   ه ام و 
وحشتم از همین است. چرا که همه چیز همان طور پیش مي رود    که می خواهم و 
می د   انم به زود   ي همه ی این ها نابود    می شود   .« گفتن این حرف وحشتناك بود   . 
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هیچ وقت به کســی نگفته بود   ؛ حتا به خود   ش. می د   انســت کریس آنجاست و 
همه چیز را می شنود   . و از این بابت خجالت می کشید   .

پائولو خود   ش را واد   ار کرد    اد   امه بد   هد   : »با موســیقی هم همین طور بود   . با 
هرچیزی که از آن موقع به بعد    پیش آمد  ،  همین طور بود   . هیچ چیز بیشــتر از د   و 

سال نکشید   .«
حس کرد    والهاال مد   ال را از گرد   نش برمی د   ارد   . پائولو ایستاد   . نمي خواست 

والهاال چراغ را روشن کند   . روی آن را ند   اشت که با کریس رو د   ر رو شود   .
اما والهاال چراغ را روشن کرد    و هر سه ساکت، به طرف بیرون راه افتاد   ند   .

نزد   یک انتهای تونل که مي شد   ند  ،  والهاال به پائولو گفت: »ما د   وتا اول مي رویم 
بیرون. تو بعد   اً بیا.«

پائولو مطمئن بود    که مثل همان نامزد  ش که چهارد   ه ســال با او بود   ، کریس 
د   یگر به او اعتماد    نمي کند   .

سعی کرد    قبل از آنکه د   و نفر د   یگر از تونل بروند    بیرون، بگوید   : »امروز به 
کاری که مي کنم ایمان د   ارم.« حرفش به عذر یا توجیه آورد  ن مي مانست.

کســی جوابش را ند   اد   . چند    قد   م بعــد   ، والهاال چراغ را خاموش کرد   . حاال 
د   یگر نور کافی برای د   ید   ن راه وجود    د   اشت.

والکیری گفت: »به نام ملک مقرب میکاییل، قول بد   ه از لحظه ای که پا بیرون 
گذاشتی، هیچ وقت، هیچ وقت، د   یگر بر ضد   ّ خود   ت قد   م بر ند   اری.«

جواب د   اد   : »می ترسم این را بگویم، چون که نمي د   انم چطور از این حرف 
تبعیت کنم.«

»اگر مي خواهي فرشته ات را ببیني، چاره ای ند   اری.«
»نمی د   انستم د   ارم با خود   م چه کار مي کنم: شاید    ناخواسته به همین خیانت 

به خود    اد   امه بد   هم.«
والهاال گفت:  »حاال خبر د   اری و حقیقت برایت آزاد   ی مي آورد   .«

پائولو سرش را باال و پایین تکان د   اد   .
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»بــاز هــم د   ر زند   گی ات د   چار د   رگیری می شــوی، بعضی شــان معمولی، 
بعضی شــان ســخت. اما از این به بعد    فقط د   ست خد   ا مسئول همه چیز است. تو 

د   یگر د   خالت نمی کنی.«
»به اسم مقد   س میکاییل قول می د   هم.«

زن ها بیرون رفتند   . قد   ری صبر کرد    و بعد    به راه افتاد   . به اند   ازه ی کافی د   ر تاریکی 
ماند   ه بود   .

پرتو  نور، که از د   یوارهای ســنگی منعکس مي شــد   ، راه را نشــان د   اد   . د   ِر 
نرد   ه ای شکل را مي د   ید    که به قلمرو ممنوعه مي رسید   . د   ری که او را ترساند  ،  چرا 
که بیرون سلطنت نور بود    و او سال ها د   ر ظلمت زند   گی کرد   ه بود   . د   ری که بسته 

به نظر مي رسید   ، اما برای هرکسی که نزد   یکش می شد   ، باز بود   .
د   ِر نور جلوی او بود   . می خواست از آن بگذرد   . نور طالیی خورشید    را بیرون 
مي د   ید   ، اما تصمیم گرفت عینک آفتابی اش را نزند   . و می د   انست ملک مقرب 

میکاییل د   ر کنارش است و با نیزه اش تاریکی را شکاف می د   هد   .
سال ها به د   ست تزلزل ناپذیر خد   ا ایمان د   اشت، به کیفر خد   اوند   ی. اما د   ست 
خود   ش بود   ، نه د   ســت خد   ا که چنین نابود   ی و آشــوبی ایجاد    کرد   ه بود   . د   یگر 

هرگز، د   ر بقیه ی عمرش، این کار را د   وباره نمی کرد   .
به ظلمت معد   ن و نور صحرا گفت: »عهد    را بشکن. خد   ا حق د   ارد    من را از 

بین ببرد   . من این حق را ند   ارم.«
به کتاب هایی فکر کرد    که نوشــته بود    و خوشحال شد   . آن سال بد   ون هیچ  
مســئله ای تمام می شــد   ، چرا که عهد    شکسته شــد   ه بود   . ترد   ید    ند   اشت که به 
قول والهاال، مشــکالتي د   ر کار، د   ر عشق و د   ر مسیر جاد   وگری پیش مي آید   ؛ 
مشــکالت صعب یا مشــکالت گذرا. اما از این به بعد   ، او د   وشاد   وش فرشته ی 

نگهبانش می جنگید   .
به فرشــته اش گفت، حتماً خیلي به خود  ت زحمت د   اد  ه بود  ي. اما آخرش 

من همه چیز را خراب کرد   م و تو نفهمید  ي چه شد .
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فرشــته اش د   اشت مي شنید   . فرشــته هم عهد    را می د   انست و خوشحال بود    
که مجبور نیست تالش هایش را مصروف این کند    که پائولو را از نابود    کرد   ن 

خود   ش بازد   ارد   .

پائولو د   ر را پید   ا کرد    و رد    شد   . خورشید   ، لحظه ای کورش کرد   ، اما چشم هایش 
ـ نیاز به نور د   اشت. شبح والهاال و کریس را د   ید    که نزد   یک  را باز نگه د   اشتـ 

می شد   ند   . والهاال به کریس گفت: »د   ستت را بگذار بر شانه اش. شاهد    باش.«
کریس اطاعت کرد   .

والهاال چند    قطره آب از قمقمه اش برد   اشــت و روی پیشانی پائولو صلیب 
کشــید   ؛ انگار د   ارد    غســل تعمید   ش مي د   هد   . بعد    زانو زد    و به آن د   و هم گفت  

زانو بزنند   .
»به نام ملک مقرب میکاییل، عهد    د   ر آسمان شناخته شد  ه بود   . به نام ملک 

مقرب میکاییل، عهد    را شکسته مي خوانیم.«
مد   ال را بر پیشانی پائولو گذاشت و خواست که کلماتش را تکرار کند   .

فرشته ی مقد   س پرورد   گار  
نگهبان غیرتمند    من...  

د   عای د   وران بچگی میان د   یواره های کوه طنین مي اند   اخت و د   ر آن قسمت 
از صحرا منتشر مي شد   .

اگر به تو توکل کنم،  
رحمت الهی  

با من است  
و نگهبانم و حکمران من  

و روشنگر راهم.  
آمین  

کریس گفت: »آمین.«
پائولو تکرار کرد   : »آمین.«
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مرد   م با کنجکاوی نزد   یکشان شد   ند   .
یک نفر گفت: »لزبین هستند   .«

یک نفر د   یگر گفت: »د   یوانه اند   .«
والکیری ها محل ند   اد   ند    و به کار خود   شان پرد   اختند   . چند   تایی د   ستمال به هم 
گره زد   ه بود   ند    و یک جور طناب ساخته بود   ند   . روی زمین به حالت د   ایره نشسته 

بود   ند    و د   ستشان روی زانو بود    و د   ستمال های گره زد   ه را گرفته بود   ند   .
والهاال وسط بود    و سرپا. مرد   م باز هم جمع مي شد   ند   . جمعیت مختصری که 

شکل گرفت، والکیری ها یکی از مزامیر را با هم خواند   ند   .

کنار رود  هاي بابل نشستیم
و گریستیم

بربط های خود    را آویختیم بر د   رختان بید   
که د   ر میان آن ها بود   

مرد   م تماشا مي کرد   ند    و سر د   رنمی آورد   ند   . اولین بار نبود    که این زن ها د   ر شهر 
سر و کله شان پید   ا می شد   . قباًل هم مي آمد   ند    و حرف های عجیب مي زد   ند  ... گو 

اینکه بعضی حرف هایشان شبیه حرف های موعظه گرهای تلویزیون بود   .
صد   ای والهاال واضح و محکم به گوش مي رسید   : »شجاع باشید   . قلبتان را باز 
کنید    و به آنچه رؤیاهایتان به شــما می گوید   ، گوش کنید   . از آن رؤیاها پیروی 
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کنیـد   ؛ زیـرا کـه فقـط شخصی کـه خجـالت نمی کشد   ، می تواند    جالل خد   ا را 
نمایان کند   .«

زني گفت: »صحرا، عقل از کله شان پراند   ه.«
بعضی ها خیلی زود    رفتند   . حوصله ي موعظه هاي مذهبي را ند  اشتند .

والهاال اد   امه د   اد   : »به جز فقد  ان عشق، گناهی نیست. شجاع باشید    و توانا به 
عشق ورزی، حتا اگر عشق خائنانه و هولناك به نظر برسد   . با عشق شاد  باشید  و 

از پیروزي محظوظ شوید . از فرمان قلبتان پیروی کنید   .«
یــک نفــر از میــان جمعیــت گفــت: »غیرممکن اســت. مــرد   م تعّهد    و 

 

قید   و بند    د   ارند   .«
والهــاال به طـرف صـــد   ا برگشــت. کارش را باالخره کــرد   : مرد   م توجه 
 مي کرد   ند   ! با پنج سال گذشته فرق کرد   ه بود    که وقتی می آمد   ند    شهر، حتا یک نفر 

طرفشان نمی آمد   .
یک نفر د   یگر گفت: »ما بچه د   اریم و شوهر و همسر و خانواد   ه. باید    خرج 

زند گي را د  ربیاوریم.«
»خب، تعهد   ات تان را بپذیرید . اما تعهد  هرگز مانع کسي د   ر راه د   نبال کرد   ن 
رؤیا یش نشد   ه. یاد   تان باشد    که شما نمایش و تجلي وجود    مطلق هستید    و فقط 
کاری را د   ر زند   گی انجام بد   هید    که ارزش تالش د   اشــته باشد   . فقط اشخاصی 

که این کار را می کنند   ، مي فهمند  تغییر شکل عظیمی را که مي بینند .«
کریس که گوش مي د   اد   ، با خود   ش گفت، توطئه. یاد    مد   ت ها قبل افتاد    که 
با د   یگر آد   م های کلیسایش وسط مید   ان آواز د   سته جمعی مي خواند    تا مرد   م را از 
ـ بلکه  گناه نجات بد   هد   . د   ر آن روز ها، کسی از عصر جد   ید    صحبت نمی کرد   ـ 
صحبت رجعت مسیح بود    و مکافات و جهنم. برخالف حاال، از این گروه های 

توطئه  د  ر کار نبود . 
از میان جمعیت راه خود    را باز کرد    و پائولو را یافت. د   ور از جمعیت، روی 

نیمکتی نشسته بود   . تصمیم گرفت به او ملحق شود .
پرسید   : »چقد   ر با آن ها مسافرت مي کنیم؟«
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»تا وقتي والهاال یاد   م بد   هد  فرشته ها را ببینم.«
»اما تقریباً یک ماه است اینجاییم.«

»نمی تواند    ولم کند   . به سنت قسم خورد   ه. باید    سوگند   ش را حفظ کند   .«

تعد   اد    افراد    بیشتر و بیشتر می شد   . کریس د   اشت فکر مي کرد    چقد   ر صحبت برای 
مرد   می که آنجا جمع شد   ه اند    باید    سخت باشد   .

کریس گفت: »والکیری ها را جد   ی نمی گیرند   . د   ست کم تا وقتی آن طوری 
لباس مي پوشند    و با موتورسیکلت این  ور و آن  ور می روند   .«

پائولو گفت: »به خاطر عقاید  ي بسیار کهن مي جنگند . این روز ها، سربازها 
لباس استتار مي پوشند   . لباس مبد   ّل می پوشند    و خود   شان را مخفی می کنند   . اما 
ســربازان د  وران هاي گذشته، خود  شان را به زیباترین شکل آرایش مي کرد  ند ، 
پرزرق و برق ترین لباس هایشان را مي پوشید  ند ، و بعد  وارد  مید  ان جنگ مي شد  ند . 

می خواستند    د   شمن ببیند   شان. به جنگشان افتخار مي کرد  ند .«
کریس پرســید   : »چرا این کارها را می کنند   ؟ وسط پارك موعظه مي کنند    
و توی آبجوفروشــی و وسط صحرا؟ اصاًل چرا کمکمان مي کنند    با فرشته مان 

حرف بزنیم؟«
پائولو ســیگاري روشــن کرد   :  »تو همیشــه د   رباره ی گروه توطئه شوخی 

می کرد   ی، اما حق با تو بود   . همچو گروهی وجود    د   ارد   .«
کریــس خند   ید   . نه، نه! گروه توطئه د   ر کار نبــود   . اگر این طور بود ، پائولو 
قباًل به او مي گفت. آن کلمه را به این خاطر مي گفت که د   وستان شوهرش مثل 
جاسوس ها حرف می زد   ند    و همیشه حواسشان جمع بود    بعضی چیزهای خاص را 
ـ  هرچند   جلوی د   یگران نگویند    و همیشه موضوع صحبت را عوض مي کرد   ند   ـ 

قسم خورد   ه بود   ند    هیچ  اثري از علوم غریبه د   ر سنّت نباشد   .
اما پائولو جد   ی به نظر می رسید   .

پائولو گفت: »د   روازه های بهشــت د   وباره باز شــد   ه، خد   ا فرشته ای را که با 
شمشیر آتشین محافظ د   روازه ي بهشــت بود   ، کنار راند   ه، برای مد  تي ــ کسی 
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ـ هرکسی مي تواند    وارد    بهشت شود   ، چون واضح است که  نمی د   اند    چه مد   تـ 
د   روازه ها باز است.«

پائولو با کریس که صحبت می کرد   ، یاد    معد   ن متروك طال افتاد   . تا آن روزــ 
ـ انتخابش این بود    که بیرون بهشت بماند   . یعنی یک هفته قبلـ 

»کي این را تضمین مي کند ؟«
»ایمان و سنت.«

به طرف چرخ بستنی فروشــی رفتند    و بستنی قیفی خرید   ند   . والهاال د   اشت 
صحبتش را اد   امه مي د   اد    و انگار قرار نبود  سخنراني اش تمام شود . احتماالً کمي 
بعد ، آن نمایش عجیب را اجرا مي کرد  ند  و تماشاگرها را د   ر آن شرکت مي د  اد  ند ، 

و آن  موقع بود  که احتماالً مراسم تمام مي شد .
کریس پرسید   : »همه خبر د   ارند    د   روازه های بهشت باز شد   ه؟«

 »بعضی هــا متوجــه شــد   ه اند   ... و د   ارند    بقیــه را خبر مي کنند   . اما مشــکلی 
د رکار است.«

پائولو اشــاره کرد    به مجســمه ای د   ر میان مید   ان و گفت: »فرض کن آنجا 
بهشت است و هرکسي با فاصله اي از این مید  ان ایستاد  ه است.

'هرکسي مسیر خود  ش را براي رسید  ن به بهشت د   ارد . 
'به همین خاطر است که آد   م ها با فرشته هایشان حرف مي زنند   . چرا که فقط 
فرشــته ها معتبرترین راه را بلد   ند   : اگرآد   م بخواهد    مسیر د   یگران را پیش بگیرد ، 

به جایي نمي رسد .«
 شــنید   ند    کــه والهاال می گویــد   : »رؤیاهایتــان را د   نبال کنیــد  و خطراتش 

را بپذیرید .«
»این د   نیایی که می گویی چطور است؟«

پائولو جواب د   اد : »فقط مخصوص آن هایی است که د   اخل بهشت مي شوند   . 
به قول تو، د   نیای توطئه گرها. د  نیاي آد   م هایی که تحوالت را می بینند   ، آد   م هایی 
که شجاعت د   ارند    رؤیاهایشان را د   نبال کنند    و به حرف فرشته ها گوش بد   هند   . 

د   نیایی برای همه ی آن ها که به آن د   نیا ایمان د   ارند   .«
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زمزمه د   ر بین جمعیت باال گرفت و کریس فهمید    نمایش شروع شد   ه است. 
می خواست برود    جلو تماشا کند   ، اما حرف های پائولو خیلي مهم تر بود .

پائولــو اد   امه د   اد   : »قرن ها کنار رود  هاي بابِل گریه مي کرد   یم و بربط هایمان 
را به د   رخت آویخته بود   یم و آواز خواند   نمان ممنوع بود   . تحت تعقیب بود   یم، 
کشــتار مي شد   یم، اما هیچ وقت فراموش نکرد   یم که سرزمین موعود   ی د   ر کار 

است. سنت همه چیز را از نو زند   ه کرد   .
'یاد    گرفتیم چطور بجنگیم و نبرد    قد   رتمند   مان کرد   . مرد   م د  وباره د   ارند  از 
جهان معنوي حرف مي زنند   ، که تا همین چند    سال قبل مي گفتند  این حرف ها 
مال عوام و زود  باورهاست، و یک جور ریسمان نامرئی د   ر طرف روشنایی، همه ی 
ـ مثل همان د   ستما ل هایی که والکیری ها به  آد   م های این جبهه را به هم متصل کرد   هـ 
هم گره زد   ه اند   . و این ریسمان د   ارد    تبد   یل می شود    به زنجیری د   رخشان و قد   رتمند    
که فرشته ها مراقبش هستند   . یک جور نرد   ه ی محافظ که فقط حساس ترین آد   م ها 
د   رکش مي کنند    و همان از ما پشتیبانی مي کند   . چرا که تعد   اد    ما زیاد    است و د   ر 

تمام زمین پخشیم. همه ی ما را یک ایمان به حرکت وامی د   ارد   .«
کریس گفت: »این د   نیا اسم های زیاد   ی د   ارد   ، نه؟ عصر جد   ید   ، ششمین عصر 

طالیی، پرتو هفتم و از این جور چیزها.«
»اما همه شان یکی است. مطمئن باش.«

کریس به والهاال نگاه کرد    که وسط مید   ان از فرشته ها صحبت می کرد   .
»خب، پس چرا او این قد  ر می خواهد    بقیه را قانع کند   ؟«

»نه، نــه! نمی خواهد    قانع کند   . ما همه از بهشــت آمد   ه ایــم، د   ر د   نیا پخش 
شد   ه ایم، و حاال د   اریم برمی گرد   یم همان جا. والهاال د   ارد    ازشان می خواهد    بهای 

بازگشت را بد   هند   .«
کریس یاد    آن روز عصر د   ر معد   ن افتاد   : »گاهی قیمتش خیلی باالست.«

»شــاید    باشد   . اما خیلی ها هســتند    که مي خواهند    قیمتش را بپرد   ازند   . آن ها 
مي د   انند    حرف های والهاال د   رست است، چون چیزی را که فراموش کرد   ه بود   ند   ، 
به یاد  شان مي آورد   . همه ی آن ها هنوز خاطرات و پند  اره ها و رؤیاهاي بهشت را 
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ـ تا اینکه اتفاقی می افتد   :  د   ر روحشان د   ارند   ، شاید    سال ها بگذرد    و یاد  شان نیاید ـ 
تولد    یک بچه، یک ضایعه ي تلخ، احساس خطر قریب الوقوع، غروب آفتاب، 
فالن کتاب، فالن آهنگ... یا یک گروه زنی که لباس چرم پوشید   ه اند    و صحبت 

از خد   ا مي کنند   . هرچیزی. و ناگهان این آد   م ها به یاد  مي آورند .
'والهاال د   ارد    همین کار را می کند   . به خاطرشــان می آورد    که جایی د   یگر 
وجود    د   ارد   . بعضی هاشان گوش مي د   هند   . بعضی ها نه. آن ها که گوش نمی د   هند   ، 

از کنار د   روازه می گذرند    و حتا نمی بینند    د   روازه ها باز است.«
»اما او د   ارد    از این د   نیای جد   ید    حرف مي زند .«

»این ها فقط حرف اســت. د  ر واقع، این ها بربط هایشــان را از روی د   رخت 
 بیــد    برد   اشــته اند    و د   وباره می نوازنــد   ، و میلیون ها آد   م د   یگر د   ر سرتاســر د   نیا، 
د   وباره د   ارند  د   رباره ی شاد  ي هاي سرزمین موعود    آواز می خوانند   . د   یگر هیچ کس 

تنها نیست.«
 صد   ای موتورســیکلت ها را شــنید   ند   . نمایش تمام شــد   ه بود   . پائولو رفت 

طرف ماشین.
کریس پرسید   : »چرا هیچ وقت این حرف ها را به من نزد   ه بود   ی؟«

»چون خود   ت مي د   انستی.«
بله، او می د   انست. اما تازه حاال یاد   ش آمد  ه بود .
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والکیری ها به سمت د   ره ي مرگ مي رفتند . با موتورسیکلت ها و زین و یراق و 
د ستما ل ســرها و لباس های عجیبشان، از این شهر به آن شهر می رفتند    و از خد   ا 

صحبت مي کرد   ند   .
پائولو و کریس هم با آن ها مي رفتند   . وقتی آن ها د   ر حاشــیه ی شــهر ارد   و 
مي زد   ند   ، زن و شــوهر می رفتند    هتل. اگر هم وســط صحرا توقف مي کرد   ند   ، 
شب را د   ر ماشین می ماند   ند   . زن ها آتش د   رست مي کرد   ند    و خطرات صحرا پس 
می نشست  و حیوانات نزد   یک نمي شد   ند   . مي توانستند  د  ر میان زوزه ي کایوتي ها 

و د  ر حال تماشاي ستارگان،  کم کم به خواب بروند .
بعــد    از آن روز بعد   ازظهر د   ر معد   ن، پائولو د   اشــت تمرین مجراســازي را 
انجام می د   اد   . می ترســید    کریس خیال کند    واقعاً خود  ش چیزهایی را که یاد    او 

 

می د   اد   ه، نمي د   اند   .
وقتی که صحبت جیآمد    وسط، کریس گفت: »جیرا می شناسم. مجبور 

نیستی د   انشت را به من ثابت کنی.«
پائولو جواب د   اد   : »آن وقت ها، نامزد  م هم استاد  آن موقعم را مي شناخت.«
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هر روز بعد   ازظهر می نشســتند    و نابود   ی سد ّ ذهن د   ومشان را تمرین مي کرد   ند   ؛ 
برای فرشته هایشان د   عا مي کرد   ند    و سعی مي کرد   ند    احضارشان کنند .

وقتی یک تمرین د   یگر را د   ر مجراسازي تمام کرد   ند   ، پائولو به کریس گفت: 
»من به این د   نیای نو ایمان د   ارم.«

»می د   انم. وگرنه این  کارهایي را که تا حاال کرد  ه اي، نمي کرد   ی.«
»با این حال، نمی د   انم روش رفتارم کاماًل د   رست است یا نه.«

کریس جواب د   اد   : »کمی نســبت به خود   ت رحیــم باش. د   اري هر کاري 
از د   ســتت برمی آید    انجام مي د   هی. آد   م های کمی این همه راه سفر می کنند    تا 

فرشته شان را پید   ا کنند   . و فراموش نکن که تو عهد   ت را شکسته اي.«
عهد   ی که د   ر معد   ن شکسته بود   : جیاز شنید   نش خیلی خوشحال مي شد   ! 
هرچند    پائولو تقریباً مطمئن بود    جی پیشــاپیش از همه چیز خبر د   اشــته، و براي 

همین سعی نکرد   ه بود    پائولو را از رفتن به سفر به بیابان بازد   ارد   .

وقتی که هر د   و نفر تمرین های مجراسازي را تمام کرد   ند   ، چند    ساعت د   رباره ی 
ـ والهــاال د   یگر از این قضیه  فرشــته ها صحبت کرد   ند   . اما فقط بین خود   شــانـ 

صحبت نمی کرد   .

یک روز عصر، بعد    از صحبتشان، پائولو رفت تا با والهاال صحبت کند   .
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گفت: »تو ســنّت را می شناســی. نمي توانی وقتی کاری را شــروع کرد   ی 
قطعش کنی.«

زن جواب د   اد   : »کار را نیمه کاره نگذاشته ام.«
»اما من مجبورم خیلی زود    برگرد   م برزیل، و هنوز بخششی را نپذیرفته ام و 

شرطی نبسته ام.«
والهاال د   وباره جواب د   اد   : »کار را نیمه کاره نگذاشتم.«

والهاال پیشنهاد    کرد    کمی د   ر صحرا قد   م بزنند   . به جای خاصی که رسید   ند   ، 
کنار هم نشستند    و غروب را تماشا کرد   ند    و از مراسم ها و آیین ها حرف زد   ند   ؛ 
والهاال د   رباره ی روش های آموزش جیسؤال کرد    و پائولو خواست بد   اند    نتایج 

موعظه های او د   ر صحرا چه بود   ه.
والهاال بی اعتنا گفــت:  »راه را آماد   ه مي کنم. وظیفــه ام را انجام می د   هم و 
انتظار د   ارم تا انتها کارم را د   رست انجام بد   هم. بعد   ، آن  موقع می فهمم مرحله ی 

بعد   ی چیست.«
»چطور مي فهمی وقت توقف رسید   ه؟«

والهاال به افق اشــاره کرد    و گفت: »ما باید    یازد   ه بار از صحرا گذر کنیم و 
یازد   ه بار از همان مسیرها بگذریم و همه چیز را یازد   ه بار تکرار کنیم. تمام کاری 

که به من گفته اند    انجام بد   هم همین است.«
»کي گفته؟ استاد  ت؟«

»نه! ملک مقرب، میکاییل.«
»و چند   مین سفرت است این یکی؟«

»د   همین.«
والکیری د   ستش را روی شانه ی پائولو گذاشت و مد   تی طوالنی ساکت و 
خاموش نشستند   . پائولو د   لش مي خواست نوازشش کند   ، سرش را د   ر بغل بگیرد   ؛ 
مثــل همان موقع که والهاال این کار را د   ر معد   ن متروك با او کرد   ه بود   . والهاال 
جنگجو بود   ، اما او هم احتیاج به کمی استراحت د   اشت. کمی به این کار فکر 

کرد   ، اما برخالف آن تصمیم گرفت. و هر د   و برگشتند    به ارد   وگاه.
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با گذشــت چند    روز، پائولو کم کم به این تصور رســید    کــه والهاال د   ارد    تمام 
ـ  اما بــه همان روش توك، به این  چیزهــای مــورد    نیازش را به او یاد    مي د   هد   ـ 
صورت که مســتقیماً راه را به او نشان نمی د   اد   . از نزد   یک و با د   قت کارهایی را 
که والکیری ها انجام می د   اد   ند    مشاهد   ه کرد   ؛ خیال مي کرد    امکان د   ارد    سرنخی، 
تعلیمــی، تمرین جد   ید   ی از آن کارها د   رك کند    و وقتی که والهاال د   ر انتهای 
ـ  ـ کاری که این اواخر هر روز انجام مي د   اد   ـ  یکــی از روزها گفت با او بیایـد   ـ 

تصمیم گرفت مسائل را با والهاال مطرح کند   .
پائولو گفت:  »مشکلی وجود    ند   ارد    که به من مستقیماً تعلیم بد   هی. تو استاد    
نیستی. قضیه، مثل قضیه ی توك نیست یا جی، یا حتا خود  من. منظورم آد   م هایی 

است که هر د   و سنت را می شناسند   .«
»چرا! من هم استاد   م. از راه مکاشفه یاد    گرفته ام. د   رست است که من نفرین ها 
و ورد   ها را بر زبان نمي آورم و د   ر محفل های جاد   وگری شرکت نمي کنم و عضو 
هیچ فرقه ی سّری هم نیستم، اما چیزهای زیاد   ی مي د   انم که تو نمی د   انی، چرا که 

ملک مقرب میکاییل به من یاد   شان د   اد   .«
»خب! من هم به همین خاطر اینجایم. برای یاد    گرفتن.«

هـر د   و روی شـــن ها نشســـته بود   ند    و به صخـره تکیـه د   اد   ه بود   ند   . والهـاال 
 بــه پائولو تکیــه د  اد و گفت: »مــن به محبت احتیــاج د   ارم. خیلــي به محبت 

احتیاج د   ارم.«
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والهاال ســرش را روی شانه ی او گذاشت. کمی د   ر سکوت نشستند  و افق 
را نگاه کرد   ند   .

پائولو بود    که سر صحبت را باز کرد   . نمي خواست موضوع را به میان بکشد   ، 
اما احساس کرد    مجبور است.

»به زود   ي می روم. می د   انی که...«
منتظر واکنش ماند   . والهاال چیزی نگفت.

»مجبورم یاد    بگیرم چطور فرشــته ام را ببینم. احســاس می کنم سعی ات را 
کرد   ه ای به من یاد    بد   هی، اما من متوجه نمی شوم.«

»نه! متوجه نمی شوی. تعلیمات من مثل آفتاب بیابان واضح و روشن بود   .«
پائولو موهایی را که روی شانه اش بود   ، نوازش کرد   .

والهاال گفت:  »همسر زیبایی د   اری.«
پائولو منظورش را فهمید    و د   ستش را کنار کشید .

آن شب، وقتي پیش کریس برگشت، به او گفت والهاال د   رباره ی زیبایی اش چه 
گفته. کریس لبخند    زد   ، اما چیزی نگفت. 
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باز هم سفرشان را با والکیری ها اد   امه د   اد   ند   . حتا بعد    از آن حرف والهاالــ د   رباره ی 
ـ پائولــو توجه زیاد   ی به تک تک کارهایی که والکیری ها  وضوح تعلیماتشـ 
انجام می د   اد   ند    کرد   . اما شیوه ی معمول کارشان تغییر مختصری بیشتر ند   اشت: 
سفر، صحبت د   ر مکان های عمومي، انجام د   اد   ن مراسمی که خود  ش از قبل بلد  

بود ، و پیش رفتن.
و محبت. معموالً مسافرهاي موتورسوار تکرویي بود  ند ، کساني آن قد   ر جسور 
و متهور که جرأت مي کرد  ند  به والکیر ی ها نزد   یک شوند   . وقتی این اتفاق مي افتاد   ، 
قانونی نانوشته هم د   اشتند  که والهاال حق د   ارد    اول انتخاب کند   . اگر او عالقه مند    

نبود   ، هرکسی از بقیه ی گروه حق د   اشت به تازه وارد    نزد   یک شود   .
مرد   ها هیچ وقت این موضوع را نمی د   انستند   : کاری می کرد   ند    که این مرد   ها 
احســاس کنند    با زنی هستند    که خود   شان انتخاب کرد   ه اند   ، اما د   ر واقع انتخاب 

خیلی زود   تر انجام شد  ه بود   . توسط خود    زن ها. 
والکیری ها از خد   ا صحبت مي کرد   ند    و مراسم و آیین های مقد   س را انجام 
می د   اد   ند   . د   ر شهرهای بزرگ تر، به جایی عمومی می رفتند    تا نمایش عجیبشان 

را اجرا کنند   ؛ که شامل انتخاب کساني از میان مرد  م بود .
 ســرآخر، د   رخواســت کمک مالي می کرد   نــد   . والهــاال هیچ وقت ایفای 
نقش نمي کرد   ، اما تمام کارهایی را که انجام مي شــد   ، رهبری مي کرد   . پس از 



135

 آن بود    که د   ســتمالش را د  ر میان حاضران می گرد   اند    و همیشــه هم پول کافي 
جمع می کرد   .

هر روز عصــر، قبل از آنکه والهاال پائولو را صد   ا کند    تا قد   می با هم د   ر صحرا 
بزنند   ، او و کریس تمرین های مجراســازي را انجام می د   اد   ند    و با فرشته هایشان 
حرف مي زد   ند   . هرچند    مجرا هنوز تماماً باز نبود   ، حضور همیشــگي پشتیبان و 
عشــق و آرامش را حس می کرد   ند   . عباراتی را می شــنید   ند    که معنای چند   انی 
ند   اشت، چند    نوبت شهود    د   اشتند   ، و بارها و بارها فقط حس لذت و سرخوشی 
بود   ؛ نه بیشــتر. اما مي د   انستند    د   ارند    با فرشته شان صحبت می کنند    و فرشته ها از 

این موضوع خوشحالند   .

بله، فرشته ها خوشحال بود   ند   ، چرا که د   وباره تماس برقرار کرد   ه بود   ند   . هر آد   می 
که می توانست راه صحبت با آن ها را پید   ا کند   ، د   رمی یافت اولین بارش نبود   ه که 
با فرشــته اش صحبت می کرد   ه. بچه که بود   ند   ، حتماً با فرشته ها حرف مي زد   ند   . 
فرشته ها به صورت »د   وستان پنهانی« ظاهر مي شد   ند   ، همد   مشان بود   ند    و مد   ت های 
طوالنی بازی و صحبت می کرد   ند    و آن ها را از شّر و خطر حفاظت مي کرد   ند   .

ـ تا آن روز مشهور  و تمام بچه ها با فرشته ی نگهبانشان صحبت کرد   ه بود   ند   ـ 
که والد   ینشان متوجه می شد   ند    بچه شان با آد   م هایی که »وجود    ند   ارند   «، صحبت 
می کند   . بعد    کنجکاو مي شد   ند    و با زد   ن انگ تخیل بچگانه، این چیزها را خفیف 
می کرد   ند    و با مشاورها و روانشناس ها صحبت می کرد   ند    و به این نتیجه می رسید   ند    

که بچه باید    این قبیل رفتارها را کنار بگذارد   .
پد   ر و ماد   رها همیشه اصرار د   اشتند    به بچه ها بگویند    که د   وست های پنهانی شان 
ـ  شاید    به این د   لیل که فراموش کرد   ه بود   ند    خود   شان هم زمانی  وجود    ند   ارند   ـ 

با فرشته شان صحبت کرد   ه اند .
یا، کسی چه می د   اند   ، شاید    گمان مي کرد  ند  د   ر د   نیایی زند   گی می کنند    که 
د   یگر جایی برای فرشته ها نیست. فرشــته ها که سرخورد   ه و مأیوس مي شد   ند  ،  
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پیش خد   ا برمی گشــتند    و می د   انستند    کســي از آن ها نمی خواهد    وجود   شان را 
علنی کنند   .

اما د   نیایی جد   ید    ظهور کرد   ه بود   . فرشــته ها می د   انستند    د   روازه های بهشت 
کجاست و همه ی آن هایی را که به فرشته ها اعتقاد    د   اشتند   ، به آن د   روازه ها هد   ایت 
می کرد   ند   . شاید    حتا نیاز نبود    اعتقاد    د   اشته باشند   ...  همین کافی بود    که به فرشته ها 

احتیاج د   اشته باشند    و فرشته ها د   رکمال رضایت و خوشحالی، بازمی گشتند   .

پائولو شب ها را به این فکر می گذراند    که بفهمد    چرا والهاال د   ارد    این طور عمل 
می کند   ؛ یعنی همه چیز را به بعد    موکول می کند   .

کریس جواب را می د   انست. والکیری ها هم جواب را مي د   انستند   ، گو اینکه 
هیچ کد   امشان چیزی د   ر این باره  به زبان نمی آورد   .

کریس منتظر بود    همه چیز رو شــود   . د   یر یا زود   این اتفاق می افتاد   . به همین 
د   لیل بود    که والهاال خالصشان نکرد   ه بود    و آموزه هاي بعد  ي را براي مالقات با 

فرشته، به آن ها یاد    نمی د   اد   .
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یک روز بعد   ازظهر، موقع رانند   گی متوجه شــد   ند    کوه هاي عظیمي د   ر سمت 
راســت جاد   ه ظاهر مي شود . بعد  ســمت چپ جاد  ه هم پر از کوه  و د   ره  شد   و 
د   ریاچه ی غول آسای نمک که د   ر زیر نور می د   رخشید  ،  از سمتی به سمت د   یگر 

کشید   ه شد   .
به د   ره ی مرگ رسید   ه بود   ند   .

ـ تا چند   ین و چند    کیلومتر  والکیری ها نزد   یک به فِرنِس کریک1 ارد   و زد   ند   ـ 
آن سوتر، اینجا تنها مکانی بود    که آب د   اشت. کریس و پائولو تصمیم گرفتند    

با گروه بمانند   ، چرا که تنها هتل د  ره ي مرگ پُر بود   .
شــب، تمام گروه د   ور آتش نشســتند    و راجع به مرد   ها و موتورسیکلت ها 
حرف زد   ند    و برای اولین بار د   ر این چند    روز، د   رباره ی فرشــته ها. مثل همیشه، 
والکیري ها قبل از خواب ، د   ستمال هایشان را به هم گره زد   ند    و ریسمانی را که 
این چنین تشکیل شد   ه بود  ،  چنگ زد   ند    و یک بار د   یگر مزموری را خواند  ند  که 
صحبت از نهرهای بابل و چنگ های آویخته بر د   رختان بید    مي کرد   . هیچ وقت 

یاد   شان نمی رفت که جنگجو هستند   .
مراسم که تمام شد   ، سکوت ارد   وگاه را د   ر خود    گرفت و همه رفتند  بخوابند .

به جز والهاال.

Furnace Creek .1 : نهر د   اغ.
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کمی از ارد   وگاه د   ور شد    و مد   ت مد   ید   ی به ماه خیره ماند   . از ملک مقرب 
میکاییل خواست د   وباره بر او ظاهر شود    و اند   رزهای نیکو به او بد   هد    و کمکش 

کند    تا د   ست او توانا بماند   .
د  عا کرد : »تو د   ر نبرد   ت با د   یگر فرشته ها پیروز شد   ی. پیروزی را 
به من بیاموز. باشد  که من این گروه هشت نفره را پراکند   ه نکنم، 
تا روزی رســد    که هزاران نفر و میلیون ها نفر بشویم. خطاهای 
مرا ببخش و قلبم را از شور و شوق مملو کن. به من قد   رتی بد   ه 

تا هم مرد    باشم و هم زن، هم لطیف و هم سخت. 
باشد    که کلمات من، نیزه ی تو باشد   .
باشد    که عشق من،  ترازوی تو باشد   .«

عالمت صلیب را کشید    و سکوت کرد    و به زوزه ی یک کایوتی د   ر د   ورد   ست 
گوش د   اد   . خواب به چشمش نمی آمد    و به همین خاطر به زند   گی  گذشته اش فکر 
کرد   . زمانی را یاد   ش آمد    که کارمند    بانک چیس منهتن بود    و اوج زند   گی اش 

چیزی نبود    مگر شوهرش و د   و بچه اش.
به صحرای خاموش رو کرد    و گفت: »تا آنکه فرشــتـه ام را د   ید   م. فرشــته 
 که د   ر نور پیچید   ه بود    به من ظاهر شــد    و از من خواست که مأموریتش را اد   امه 
بد   هــم. به من اجبــار نکرد . نه تهد  ید  م کــرد  و نه قول پــاد  اش د   اد . فقط از من 

د   رخواست کرد   .«
روز بعد    همه چیز را ول کرد      و مستقیماً به صحرای موجاوه رفت. د   ست تنها 
شروع به موعظه کرد    و از د   روازه های باز بهشت صحبت کرد   . شوهرش طالقش 
ـ  د   رست نمي د  انست چه کار د   ارد  مي کند ، اما  د   اد    و حضانت بچه ها را گرفتـ 
هر بار که از د   رد    و تنهایی گریه مي کرد   ، فرشته اش د   استان زن های د   یگر را که 
پیغام خد   ا را قبول کرد   ه بود   ند ،   برایش تعریف می کرد   . مریم عذرا، قد   یسه ترزا، 
ژاند   ارك. فرشته گفت تمام چیزی که د   نیا نیاز د   ارد   ، الگو و نمونه است؛ آد   م هایی 

که قاد   رند  د   نبال رؤیاهایشان بروند  و براي افکارشان بجنگند .
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تقریباً یک سال خارج از شهر الس وگاس زند   گی کرد   . همان پول اند   کی 
که د   اشت، ته کشید    و گرسنگی کشید    و د   ر فضای باز خوابید   . تا اینکه یک روز، 
شعري به د   ستش رسید    که د   استان قد   یسه اي به نام ماریا، د   ختر مصري را تعریف 
مي کرد   . او د   اشت به اورشلیم سفر می کرد    و پولی براي پرد  اخت هزینه ي عبور 
از رود  خانه ند  اشت. با اینکه امروز د   یگر کسی چند  ان او را به یاد    نمی آورد   ، اما 

کلیسا پس از مرگش او را قد یسه خواند   .
والهاال د   اســتان را به عنوان یک نشانه تفسیر کرد   . روزها به نام خد   ا موعظه 
می کرد    و د   وبار د   ر هفته به کازینو می رفت و معشــوقه های ثروتمند    مي  گرفت 
و این طور مي توانست قد   ری پول فراهم کند   . هیچ وقت از فرشته اش نپرسید    که 

کار د   رستی انجام می د   هد    یا نه، و فرشته اش هم چیزی به او نگفت.
کم کم، همراهانــش به هد   ایت د   ســت های نامرئِی فرشــته های د   یگر، از 

 

راه رسید   ند   .
به صحرا گفت: »فقط یک سفر د   یگر ماند  ه.« و د   وباره بر سر صحرای ساکت 
فریاد    زد   : »فقط یک ســفر د   یگر ماند   ه تا رســالتم تمام شود    و آن  وقت به د   نیای 
واقعی برمی گرد   م. هیچ  خبر ند   ارم قرار اســت چه بر ســرم بیاید   ، اما مي خواهم 
برگرد   م. احتیاج به عشق و محبت د   ارم. احتیاج د   ارم به مرد  ي که همین جا روی 
زمین از من محافظت کند   . مثل فرشته ام که د   ر ملکوت مراقبم است. سهم خود  م 

را انجام د   اد  ه ام، پشیمان نیستم، هرچند    طاقت فرسا بود   .«
د   وباره صلیب کشید    و به ارد  و برگشت.



140

د   ید    که زوج برزیلی هنوز کنار آتش نشسته اند    و به شعله ها نگاه می کنند   .
از پائولو پرسید   : »چند    روز تا چهل سالگی ات ماند   ه؟«

»یازد   ه روز.«
»خب پس، فرد   اشب ساعت د   ه، د   ر د  ر ه ي طالیي! باید    بخشش را قبول کنی. 

د  ر همان مناسکي که مناسک را منهد   م می کند   .«
پائولو شــگفت زد   ه شــد   . حق با او بود   ! جواب تمام مد   ت د   رســت جلوی 

چشمانش بود   !
پرسید   : »با چه؟«

والهاال جواب د   اد   : »با نفرت.«
پائولو سعی کرد    تعجبش را پنهان کند   : »خوب است.« اما والهاال می د   انست او 

هیچ وقت د   ر مناسکي که مناسک را منهد   م مي کند   ، از نفرت استفاد   ه نکرد   ه.
زوج را تنها گذاشــت و رفت جایی که روتــا، جوان ترین والکیری جمع، 
خوابید   ه بــود   . د   ر نهایت محبت، صورت د   خترك را نــوازش کرد    تا بید   ارش 
کند   . روتا احتماالً  د   اشت با فرشته هایی که د   ر خواب آد   م ظاهر می شوند    ارتباط 
برقرار مي کرد    و والهاال د   لش نمي خواست صحبت او را قطع کند   . باالخره روتا 

چشمانش را باز کرد   .
والهاال گفت: »فرد   ا شــب یاد    می گیری چطوری بخشــش را بپذیری. بعد    

مي توانی فرشته ات را ببینی.«
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»اما من که والکیری هستم.«
»البته. و حتا اگر نتوانی فرشته ات را ببینی، باز هم والکیری مي مانی.«

 روتــا لبخند    زد   . بیســت و سه ســاله بــود    و افتخــار مي کرد  که بــا والهاال 
صحرا نورد  ي مي کند .

»فرد   ا لباس چرمی ات را نپوش؛ از لحظه ای که خورشید  د   رمی آید   ، تا پایان 
مناسکي که مناسک را منهد   م مي کند   .«

بعد    با محبت زیاد    روتا را بغل کرد    و گفت:  »برو بخواب.«

پائولو و کریس نیم ساعت د   یگر کنار آتش نشستند   . بعد    چند   تایی از لباس هایشان 
را مثل بالش کرد   ند    و آماد   ه ی خواب شد   ند   . از هر شهر بزرگی که رد    می شد   ند   ، 
به این فکر مي افتاد  ند  که کیسه  خواب بخرند ، اما حوصله ي رفتن به مغازه و خرید  
را ند  اشتند . از آن گذشته، امید  وار بود  ند  د  ر هرگوشه اي، هتلي پید  ا کنند . بنابراین 
وقتی که الزم بود    با والکیری ها د   ر ارد  و باشند   ، یا مجبور بود ند د   ر ماشین بخوابند    
یا کنار آتش. جرقه های ســوزان آتش چند   ین نوبت موهایشان را جز د   اد   ه بود   ؛ 

اما اتفاق خاص د   یگری تا به حال پیش نیامد   ه بود   .
همان طور که مي خوابید   ند   ، کریس پرسید   :  »منظورش چه بود   ؟«

پائولو، د   مي به خمره زد   ه بود    و خوابش مي آمد   . به همین خاطر فقط گفت: 
»چیز مهمي نبود .«

اما کریس اصرار کرد . جواب مي خواست.
پائولو گفت:  »همه چیز زند   گی، مناسک و آیین است، چه برای جاد   وگرها 
و چه برای آن ها که اسم سحر و جاد   و به گوششان نخورد   ه؛ هر د   و گروه همیشه 

سعی می کنند    مناسکشان را د   ر حد   ّ کمال انجام بد   هند   .«
کریس مي د   انست کســانی که د   ر راه جاد   وگری هستند   ، آیین هاي خاص 
خود   شــان را د   ارند   . این را هم مي فهمید  کــه د   ر زند   گی روزمّره هم آیین هاي 

زیاد   ی وجود    د   ارد   : ازد   واج، غسل تعمید   ، فارغ التحصیلي.
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 بی صبرانــه جــواب د   اد   : »نه، نــه! منظور مــن همچو آیین هاي آشــکار و 
واضحی نیست...« 

پائولو می خواست بخوابد   ، اما کریس تظاهر می کرد    که رنجش او را متوجه 
نشد   ه. پائولو گفت: »من می گویم همه چیز آیین و مراسم است. همان طور که عشاء 
ربانی، آیین بزرگی است و متشکل از قسمت های مختلف. تجربه ی هر روزه ی 
آد   می هم آیین اســت. یک آیین و مناسک د   قیق و پیچید   ه که هر آد   می سعی 
مي کند    د   قیق و مرتب انجامش بد   هد   ، چرا که مي ترسد  هر مرحله اش غلط پیش 

برود ، همه چیز نابود  شود . اسم این مناسک، روزمرگياست.«
 پائولو بلند    شــد    و نشســت. کمی به خاطر آبجویی که خورد   ه بود   ، سست 
 و بی حال بود    و اگر مي خواســت د   راز بکشــد   ، نمی توانســت توضیحاتش را 

کامل کند   .
»جوان که هستیم، چیزی را جد   ی نمی گیریم. اما کم کم مجموعه ی کارهای 
روزانه مــان تثبیت مي شــود    و سرتاســر زند   گی مــا را د   ربرمی گیرد   . به محض 
آنکه مســائل تقریباً مطابق تصور ما پیش بــرود ، د   یگر جرأت ند   اریم چیزی را 

 

عوض کنیم. تظاهر به گالیه و شکوه مي کنیم، ولي این طوري خود  مان را راضي 
مي کنیم که هر روزمان مثل روزهاي د  یگرمان است. د   ست کم خطر نامنتظره ای 

وجود    ند   ارد   .
'این طوري مي توانیم جلوی هر رشــد   ی، د   رونی یا بیرونی را بگیریم، مگر 
همان رشد   ی که د   ر د   رون خود    مناسک تعبیه شد   ه: یک عالم بچه، فالن ارتقای 
شغلی، بَهمان موفقیت  مالی. وقتی مناسک یکپارچه و کامل شد   ، آد   م بد   ل شد   ه 

به بَرد   ه.«
»این اتفاق برای مغ ها هم مي افتد ؟«

»البته. از آیین ها برای برقــراری ارتباط با د   نیای ناد   ید   نی، نابود  کرد  ن ذهن 
د  وم، و همین طور راه یافتن به جهان خارق عاد  ت استفاد   ه مي کنند   . اما، برای ما 
هم، حوزه ای که فتح می کنیم، آشنا و پذیرفتنی می شود   . الزم است براي کشف 
قلمروهاي تازه، راه بیفتیم. اما همه ی مُغ ها از تغییر د   اد   ن مناســک مي ترسند   . به 
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خاطر ترس از ناشــناخته ها، یا ترس از اینکه مناســک و آیین های د   یگر به آن 
خوبی عمل نکند   . اما ترسی غیرمنطقی و البته قد   رتمند    است که هیچ وقت بد   ون 

کمک از بین نمي رود   .«
»آن  وقت مناسکي که مناسک را منهد   م کند    د   یگر چیست؟«

»وقتي مغ ها نمی توانند    مناسکشــان را تغییر بد   هند   ، ســنت تصمیم می گیرد    
خود  مُغ را تغییر بد   هد   . یک جور نمایش مقد   س است که مغ باید    نقش متفاوتی 

را بازی کند   .«
پائولو د   وباره د   راز کشید    و پهلو به پهلو شد  و وانمود    کرد    خوابید   ه. کریس 
احتماالً توضیح بیشــتر می خواســت. احتماالً مي خواســت بد   انــد    چرا والهاال 

 

گفت: نفرت.
د  ر نمایش مقد  س، هرگز احساسات پست را برنمی انگیختند   . برعکس، کساني 
که د   ر این نمایش شــرکت د   اشــتند   ، سعی می کرد   ند    با نیکی کار کنند    و نقش 
شــخصیت های قوی و روشنید   ه را بپذیرند . از آن طریق، مي توانستند    خود   شان 
را قانــع کنند    که بهتر از آنند    که خیال می کرد   نــد   ، و وقتي این موضوع را باور 

مي کرد   ند   ، زند   گی شان تغییر می کرد   .
کار با احساسات پست هم به همین خاطر بود   . خود   ش را قانع می کرد    بد   تر 

از آن است که خیال می کرد   ه.



144

عصر روز بعد    را به گشــت و گذار د   ر د   ره ی طالیی گذراند   ند    که مجموعه ای 
آبَکند    با شــکاف ها و د   یواره هایی به طول شش هفت متر بود   . د   ر لحظه ای که 
خورشــید    غروب کرد   ، همان  موقع که د   اشتند    تمرین های مجراسازي را انجام 
مي د   اد   ند   ، د   لیل نام گذاری این منطقه را متوجه شد   ند   : کانی های د   رخشان که د   م 
صخره ها بود   ند   ، پرتو خورشید    را بازتاب مي د   اد   ند    و د   یواره ها جوری مي شد    که 

انگار پوشید   ه از طالست.
پائولو گفت: »امشب، ماه شب چهارد   ه است.«

قباًل هم ماه بد  ر را د   ر بیابان د   ید   ه بود   ند   . منظره ای بی نظیر و فوق العاد   ه بود   .
اد   امه د   اد   : »امروز بید   ار که شــد   م، به بخشی از کتاب مقد   س فکر می کرد   م. 
از ســلیمان: خوب است که این را نگاه  د  اري، و د   ستت را از آن برند  اري، زیرا 

هرکس از خد  اي بترسد ، از همه چیز بي آسیب بیرون مي آید .«
کریس گفت: »متن عجیبي است.«

»خیلی عجیب.«
به پائولو گفت: »فرشته ام بیشتر و بیشتر با من حرف مي زند   . د   ارم حرف هایش 
را می فهمم. خوب مي د  انم منظورت از حرف هایی که د   ر معد   ن می زد   ی چه بود   ، 

چرا که هیچ وقت فکر نمي کرد  م بتوانم با فرشته ام حرف بزنم.«
این حرف، پائولو را خرســند    کرد   . و با هم پایان روز را نگریستند   . این بار، 

سر و کله ي والهاال پید   ا نشد    تا با هم د   ر صحرا قد   م بزنند   .
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سنگ های د   رخشند   ه ای که موقع غروب د   ید   ه بود   ند  ،  د   یگر به چشم نمی آمد    . ماه، 
نوری غریب و اوهام گونه بر آن آبکند   ها اند   اخته بود   . صد   ای قد   م های خود   شان 
را مي شنید  ند  که د   ر ســکوت روی شن ها قد   م می زد   ند   ، و به همین خاطر به هر 
صد   ایی که ممکن بود    بشنوند   ، هوشیار بود   ند   . نمی د   انستند    والکیری ها د   ر کجا 

قرار د   ارند   .
تقربیاً به انتها رسید   ند   ، جایي که تمام عوارض د   ره به فضایی کوچک و نسبتاً 

باز منتهی می شد   . اثری از والکیری ها نبود   .
کریس سکوت را شکست: »شاید    تصمیمشان را عوض کرد   ه اند   .«

می د   انست والهاال مي خواهد    بازی را تا آنجا که امکان د   ارد   ، ِکش بد   هد   . اما 
کریس می خواست سریع تر تمام شود   . 

کریس گفت: »جک و جانورها از النه شان بیرون زد  ه اند . از مارها می ترسم. 
بیا برگرد   یم.«

اما پائولو باالي سرش را نگاه می کرد   .
گفت: »نگاه کن. تصمیمشان عوض نشد   ه.«

کریس نگاهش را د   نبال کرد   . باالی صخره هاي د   یواره ی سمت راست د   ره، 
شبح زني پد   ید   ار شد    که د   اشت نگاهشان مي کرد   .

کریس به خود    لرزید   .
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هیکل یک زن د   یگر هم ظاهر شد   . و یکی د   یگر. کریس رفت وسط فضای 
باز. سه زن د   یگر را باالی د   یواره ی د   یگر د   ید   .

د   و زن نبود   ند   .
صد   ای والهاال میان د   یواره های سنگی می پیچید   : »به نمایش خوش آمد   ید   ! 

تماشاچی ها خیلی  وقت است آمد   ه اند    و منتظر اجرای بی نظیرند   !«
والکیري  همیشه نمایش ها را د   ر پارك ها همین طور شروع مي کرد   .

 کریــس با خــود   ش گفت، امــا من جزو نمایش نیســتم. شــاید    باید    بروم 
باال پیش شان.

»اینجا، ورود   یه هنگام خروج پرد  اخت می شود   .« صد   ا اد   امه د   اد    و همان حرفی 
را زد    که همیشه د   ر مید   ان های شهرها مي زد   . »شاید    بهایش زیاد    باشد ، یا شاید    هم 

الزم است پول پرد   اختی را برگرد   انیم. خطرش را می پذیری؟«
پائولو جواب د   اد   : »بله! مي پذیرم.«

کریس ناگهان فریاد  زد : »چه خبر است؟ چرا این قد  ر نمایش؟ این قد   ر آیین؟ 
همه ی این چیزها برای د   ید   ن یک فرشــته؟ مگر مجراسازي و صحبت با فرشته 
کافی نیست؟ چرا کار بقیه را نمی کنی: مي تواني با ارتباط با خد  ا و مقد  سات این 

د  نیا را خیلي ساد  ه کني.«
پاسخ نیامد   . پائولو احساس کرد   کریس همه چیز را خراب می کند   .

 یکــی از والکیری هــا از بــاالی صخره گفت: »مناســکي که مناســک را 
منهد   م می کند   .«

والهاال فریاد    زد   : »ساکت! تماشاچی ها فقط وقتی حرف می زنند    که نمایش 
تمام شود   ! یا تشویق کنید  یا هو کنید ، اما ورود   یه را بد   هید !«

باالخره والهاال ســر وکله اش پید   ا شد   . د   ستمالش را د   ور سرش بسته بود   ، به 
شیوه ی سرخ پوست ها. معموالً آخر شب ها که د   عا می کرد   ، این طوری می بست. 

تاج او بود   .
د   ختری پابرهنه را با خود  ش آورد  ه بود  که شــلوارك و بلوز پوشــید   ه بود   . 
نزد   یک تر که شــد   ند    و مهتاب صورتشــان را روشــن کرد   ، کریس متوجه شد    
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 کــه د   ختـرك یکــی از والکیـری هاســت، جوان ترین عضو گــروه؛ حاال که 
جلیقه ي چرمی به تن ند   اشــت و خوی تهاجمی به خود    نگرفته بود   ، خیلی بچه 

به چشم مي آمد   .
والهاال او را روبه روی پائولو آورد    و مربعی بزرگ د   ور آن ها کشید   . د   ر هر 
گوشه ی مربع، ایستاد    و چند    کلمه ای گفت. پائولو و روتا کلمات التین را تکرار 

کرد   ند   . د   خترك، غلط های زیاد   ی د   اشت و مجبور بود    د   وباره تکرار کند   .
کریــس پیش خود    گفت، حتا نمی د   اند    چه د   ارد    مي گوید   . نه این مربع و نه 

آن حرف ها، هیچ وقت بخشی از معرکه گرفتن های د   اخل شهر نبود   .
والهاال ترســیم مربع را که تمام کــرد   ، به آن د   و نفر گفت نزد   یکش بروند   . 

پائولو و روتا د   اخل مربع ماند   ند   ، اما والهاال بیرون بود   .
والهاال رو کرد    به پائولو و به چشمانش زل زد    و کمربند    چرمی را که معموالً 

د   ور مچش مي بست، به او د   اد   .
»رزم آور! قــد   رت این خطــوط و این نام های مقد   س، تو را د   ر سرنوشــت 
محبــوس کرد   ه. اي رزم آور! تو که د   ر نبرد    پیــروز بود   ه اي، د   ر قلعه ي خویش 

هستي و پاد   اش خود را خواهی گرفت.«
پائولو د   ر ذهنش، د   یوارهای قلعه را ساخت. از آن لحظه به بعد   ، د   ّره و کریس 

و والهاال و هرچیز د   یگری از اهمیت افتاد   .
او بازیگر این نمایش مقد   س بود   . مناسکي که مناسک را منهد   م مي کند   .

والهاال به د   ختر گفت: »اسیر! مقاومتت د   ر هم شکسته. نتوانستی از سپاهت 
با افتخار د   فاع کنی. وقتي بمیري، والکیری ها از بهشت مي آیند  تا تن تو را طلب 

کنند . اما تا آن زمان، مکافاتي سزاوار شکست خورد  گان نصیبت است.«
بعد    با حرکتی ناگهانی، پیراهن د   ختر را د   رید   .

»نمایش شروع بشود   ! ای رزم آور! غنیمت توست.«
بعد  د   خترك را با خشونت گرفت. د   ختر بر زمین افتاد  و چانه اش خراشید   ه 

شد . کمي خون از چانه اش سرازیر شد .
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پائولو کنارش زانو زد   . کمربند    والهاال را چنگ زد   ه بود    و به نظر می رســید    
کمربند    از خود   ش نیرو د   ارد   . پائولو ترسید    و به همین خاطر براي چند    لحظه، از 

د   یوارهای قلعه اش بیرون آمد    و به د   ره بازگشت.
پائولو گفت: »واقعاً زخمی شد   . به کمک احتیاج د   ارد   .«

والهاال چند    قد   م کنار رفت و تکرار کرد   : »رزم آور! غنیمت توســت! همان 
زنی اســت که مي د  اند  رازی را که د   نبالش هســتی. راز را از زیر زبانش بیرون 

بکش، یا تا ابد    فراموشش کن.«
پائولو آهسته، شعار شهسواران هیکل را تکرار کرد   : 

 Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini Tuo da.«
1»Gloriam

باید ســریع تصمیم می گرفت. یاد    زمانی افتاد    که به چیزی اعتقاد    ند   اشــت 
و خیلی ســاد   ه خیال می کرد    همه ی این ها بازی است. حتا همان موقع، همه چیز 

د   گرگون شد    و حقیقت خود    را نمایاند   .
د   ر ماجرای مناســکي بود    که همه ی مناســک را منهد   م مي کند   . لحظه ای 

مقد   س د   ر زند   گی یک مُغ .
د   وباره گفت: »Sed Nomini Tuo da Gloriam« و د   ر لحظه ی بعد    از آن، 
خود    را به همان نقش جا زد    که والهاال گفته بود   . مناسکي که همه ی مناسک را 
منهد   م مي کرد   ، د   اشــت خود   ش را نشان می د   اد   . هیچ چیز د   یگر نبود   . فقط همان 
مســیر ناشناخته ، آن زن هراســان که به پایش افتاد   ه بود   ، رازی که باید    از زبان 
او بیرون می کشــید   . به د   ور قربانی اش قــد   م زد    و به آن زمان هایی فکر کرد    که 
ـ همان زمان که تصاحب زن، قانون نبرد    بود   . مرد   ها  اخالقیات چیز د   یگری بود   ـ 

زند   گی شان را د   ر جنگ به خطر مي اند   اختند   ، به خاطر طال و زن.
سر د   خترك فریاد    کشید   : »من فاتح شد   م! و تو شکست خورد  ی!«

زانو زد    و به موهایش چنگ زد. چشم های د   خترك خیره به او ماند   .
د   ختر گفت: »ما پیروز خواهیم شد . ما قانون فتح را مي د  انیم.«

1. نه براي ما، پرورد  گارا، نه براي ما، بلكه براي جالل نام تو.
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پائولو د   وباره د   ختر را با خشونت پرت کرد    روی زمین.
»قانون فتح، پیروزي است.«

زن اسیر اد   امه د   اد   : »همه ی شما خیال مي کنید    پیروز شد   ه اید   . فقط نبرد   ی را 
برد   ه ای. ما، اما، جنگ را فتح خواهیم کرد .«

مگر این زن کي بود    که جرأت د   اشــت این طوری با او صحبت کند   ؟ بد   ن 
ـ اما این موضوع بماند    برای بعد   . باید    از آن رازی سر د   رمی آورد     زیبایي د   اشتـ 

که این همه مد   ت د   نبالش بود   . 
ســعی کرد    صد   ایش را آرام نگه د   ارد    و گفت: »بیاموز چگونه فرشــته ام را 

ببینم. آن گاه آزاد   ت مي کنم.«
»من آزاد   م.«

»نه! تو قوانین پیروزی را نمي د   انی. به همین خاطر بود    که شکستت د   اد   یم.«
زن کمي گیج شــد   ه بود   . آن مرد  از قوانین حرف مي زد . گفت: »این قوانین 

را برایم بگو. من هم راز فرشته را به تو می گویم.«
اسیر د   اشت معامله می کرد   . مي توانست شکنجه اش بد   هد    و نابود   ش کند   . مگر 
نه آنکه او زیر پایش افتاد   ه بود   ؟  اما باز هم د   اشت معامله ای را پیشنهاد    مي کرد   . 

فکر کرد ، زن عجیبي اســت. شاید    زیر شکنجه اعتراف نمی کرد   . بهتر بود    
معاملــه کند   . او پنج قانون پیــروزی را مي گفت؛ به هر حال زن که زند   ه از قلعه 

بیرون نمی رفت.
»قانوناخالق: باید    د   ر طرف حق بجنگی. ما به همین خاطر پیروز شــد   یم. 
ــوناقليم:جنگ د   ر باران با جنگ د   ر زیر آفتاب متفاوت اســت؛ نبرد    د   ر  قان

زمستان با نبرد    د   ر تابستان تفاوت د   ارد .«
حاال مي توانست زن را گول بزند   . اما نمي توانست قوانین د   روغین بسازد   . زن 

احتماالً متوجه د   رنگش مي شد   .
اد   امــه د   اد   : »قانونمكان:جنگ د   ر د   ره با جنــگ د   ر زمین باز فرق د   ارد   . 
قانونانتخاب:جنگجو می د   اند    چه کسي را براي مشاوره انتخاب کند  و مي د  اند  
چه کسی د   ر نبرد  کنارش خواهد  بود . ساالر سپاه نباید  بگذارد  جبونان و خائن ها 
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احاطه اش کنند .«
لحظه ای با خود    فکر کرد    آیا اد   امه بد   هد    یا نه. اما تا همان جا هم چهار قانون 

را گفته بود   .
باالخره گفت:  »قانونتدبير:  چگونگي ریختن طرح نبرد   .«

همه اش همین بود   . چشمان د   ختر برق زد   .
»حاال راز فرشته ها را برایم بگو.«

د   ختر، او را نگاه کرد    و چیزی نگفت. د   ستورالعمل را یاد    گرفته بود   ، هرچند    
خیلی د   یر. آن جنگجوهای د   الور هرگز د   ر هیچ جنگی شکست نمي خورد   ند   . 
افسانه پیشگویی کرد   ه بود    که آن ها از پنج قانون پیروزی استفاد   ه خواهند    کرد   . 

حاال این پنج قانون را مي د   انست.
هرچند  این د   انش د   یگر به هیچ کارش نمی آمد   ، اما د   ست کم آرام و آسود   ه 

می مرد   . الیق تنبیهی بود    که قرار بود    د   چارش شود   .
جنگجو، د   وباره گفت: »از فرشته ها برایم بگو.«

»نه! چیزی از فرشته ها نمی گویم.«
حالت چشمان جنگجو تغییر کرد    و د   ختر خرسند    شد   . جنگجو هیچ رحمی 
ند  اشــت. تنها ترس د   ختر این بود    کــه قانون اخالق به جنگجو فرمان بد   هد    که 
ـ  د   ه ها و صد   ها گناه د   ر همان  زند   گی او را ببخشد   . سزاوارش نبود   . گناهکار بود   ـ 
عمر کوتاهش مرتکب شد   ه بود   . پد   ر و ماد   رش را ناامید    کرد   ه بود   ، و مرد  هایي 
را که به او نزد  یک شــد  ه بود  ند ، ناامید    کرد   ه بود   . جنگجوهایی را که شــانه به 
شانه ی او جنگید   ه بود   ند   ، فریب د   اد   ه بود   . اجازه د   اد   ه بود    اسیرش کنند   . ضعیف 

بود   . سزاوار مکافات بود .
 صــد   ای زنــی را از د   ور شــنید   ند    کــه می گفــت: »نفرت! راز مناســک، 

نفرت است!«
جنگجو با صد   ایی به  سرد   ی و سختی فوالد    تکرار کرد   : »ما معامله کرد   یم. 

من به سهم خود  م وفا کرد  م.«
»مرا زند   ه نمی گذاری. اما د   ســت کم به آنچه می خواستم رسید   م. گو اینکه 
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حاصلي برایم ند   ارد   .«
»نفــرت!« صد   ای زن کم کــم بر او اثر می کرد   . کم کم اجــازه د   اد    بد   ترین 

احساساتش رو بیاید   . نفرت د   اشت به قلب جنگجو راه مي یافت.
 »رنــج زیــاد   ی می بینــی. بد   تریــن شــکنجه هایی کــه تــا بــه حــال بــه 

گوَشت خورد   ه.«
»رنج می بینم.«

با خود   ش گفت: ســزاوارم. سزاوار د   رد    و مجازات بود   . سزاوار مرگ بود   . 
از همــان کود   کی، از جنگید   ن گریخته بود   . باور نمی کرد    بتواند   . همه چیز را از 
د   یگران قبول می کرد    و د   ر خاموشی، از بی عد   التی هایی که قربانی اش بود   ، رنج 
مي کشید   . می خواست همه بفهمند    او چه د   ختر خوبی است. بفهمند    چقد   ر قلب 
حساسی د   ارد    و به د   یگران کمک مي کند   . د   لش مي خواست به هر قیمتی د   وستش 
د   اشته باشند   . خد   ا به او زند   گی خوبی د   اد   ه بود    و او نمی توانست استفاد   ه ای از آن 
ببرد   . د   ر عوض، محبت را از د   یگران گد  ایي مي کرد ، طوری زند   گی می کرد    که 
د   یگران می خواستند   ، و همه به این خاطر که نشان بد   هد    مهربان است و می تواند    

همه را خرسند    کند   . 
نســبت به خد   ا بی انصافی کرد   ه بود    و زند   گی خــود    را هد   ر د   اد   ه بود   . حاال 

احتیاج به جالد   ی د   اشت که سریعاً او را به جهنم بفرستد .
جنگجو حس کرد    که کمربند    د   ر د   ستش زند   ه مي شود   . لحظه ای، چشمانش 

به چشمان اسیرش د   وخته شد   .
منتظر بود    اسیر نظرش را تغییر د   هد  و طلب بخشایش کند . اما اسیر چهره د   ر 

هم کشید   ه بود   ، انگار د   ر انتظار ضربه باشد .
قانوناخالق.ناگهان، همه چیز کنار رفت، مگر خشمش از اینکه اسیرش 
فریبش د   اد  ه بود . نفرت فوج فوج به او هجوم آورد    و اند   ك اند   ك فهمید    چقد   ر 
مســتعد    ظلم و خشونت است. همیشــه بر خطا بود    و اجازه د   اد   ه بود    د   رست د   ر 
لحظه ای که باید    انصاف و عد   ل را کنار بگذارد، ضعف بر قلبش غلبه کند . همیشه 
بخشید   ه بود   ؛ نه به خاطر آنکه آد   م د   رستی بود   ، بلکه چون ترسو بود   . می ترسید    
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نتواند    تا آخر خط پیش برود .
والهاال، کریس را نگاه کرد    و کریس هم او را نگاه کرد . مهتاب نمي گذاشت به 
چشمان هم د   قیق نگاه کنند   . و این خیلی خوب بود   ، چرا که هر د   و مي ترسید   ند    

احساس د  روني شان فاش شود   .

اسیر، قبل از آنکه ضربه  را بخورد   ، د   وباره فریاد    زد   : »به خاطر خد   ا!«
جنگجو، ضربه اش را د   ر هوا نگه د   اشت.

اما د   شمن رسید   ه بود   .
والهاال گفت: »بس است. بس است.«

چشمان پائولو د   رخشید   . شانه های والهاال را چنگ زد   .
فریاد    زد   : »این نفرت را احســاس مي کنم! تظاهر نیســت! شیاطیني را آزاد  

کرد  ه ام که نمي شناختم!«
والهاال کمربند    را از او گرفت و رفت ببیند    روتا زخمی شد   ه یا نه.

روتا صورتش را بین پاهایش گذاشته بود    و گریه می کرد   .
والهــاال را بغل کرد    و گفت: »همه اش حقیقت د   اشــت. من او را تحریک 
کرد   م و کاری کرد   م که مجازاتم کند . خواستم من را بکشد    و نابود   م کند   . پد   ر 
و ماد   رم سرزنشــم کرد   ند   ، براد   رها و خواهرهایم سرزنشم کرد   ند   . هر کاری که 

د   ر زند   گی ام انجام د   اد   ه بود   م، غلط بود   .«
والهاال گفت: »برو یک بلوز د   یگر بپوش.«

روتا ایستاد    و لباس پاره اش را قد   ری مرتب کرد   .
گفت: »می خواهم همین طور اد  امه بد  هم.«

والهاال لحظه ای ترد   ید    کرد   ، اما چیزی نگفت. به طرف د   یواره ی د   ره حرکت 
کرد    و بعد    باال رفت. وقتي به باالی د   یواره و نزد  ســه والکیري رسید ، به طرف 

آن ها هم عالمت د   اد    که باال بروند .
کریــس و روتا و پائولو، ســاکت و آرام، از د   ره بــاال رفتند   . مهتاب، راه را 
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نشانشــان می د   اد   . با آن همه جای د   ســتی که د   ر میان صخره ها بود   ، کار سختی 
نبود   . باالی د   ره، والهاال به پائولو و د   ختر گفت د   وباره روبه روی هم بایســتند    و 

هم را بغل کنند   .
پائولو پرسید   :  »آسیب زد   م؟« از خود   ش ترسید   ه بود   .

روتا سرش را به چپ و راست تکان د   اد   . خجالت مي کشید   ؛ هیچ وقت موفق 
نمی شد    مثل زن هایی بشود    که د   ور و برش بود   ند   . خیلی ضعیف بود   .

والهاال، د   ستمال د   وتا از والکیری ها را به هم گره زد   . د   ستمال را از کمربند    
مرد    و زن رد    کرد    و به هم متصلشان کرد   . کریس از آن نقطه ای که ایستاد   ه بود   ، 
مي د   ید    که ماه هاله اي د   ور این د  و نفر د   رست کرد   ه است. صحنه ی زیبایی می شد   ، 
اگر د   ر جای د   یگری و به د   الیل د   یگری اتفاق افتاد   ه بود   . اگر آن زن و آن مرد    

ـ یا آن قد   ر نزد   یک. آن قد   ر از هم د   ور نبود   ند   ـ 
روتا به والهاال گفت: »شایسته نیستم فرشته ام را ببینم. ضعیفم و قلبم سرشار 

از شرم و خجالت است.«
پائولو هم طوری که همه بشنوند    گفت: »شایسته نیستم فرشته ام را ببینم. قلبم 

سرشار از نفرت است.«
 روتــا گفــت: »قلب من عشــق زن هــا را مي خواســت و از عشــق مرد  ها 

د   وري مي کرد .«
پائولو اد   امه د   اد   : »من ســال ها نفرت را پرورش د   اد   م و د   ر مورد    مسائلی که 
مهم نبود   ، از خود   م انتقام گرفتم. د   وست هایم همیشه مرا بخشید   ند   ، اما هیچ وقت 

یاد    نگرفتم چطور متقاباًل ببخشمشان.«

والهاال رو برگرد   اند    تا ماه را ببیند   .
»ما اینجاییم، ملک مقرب! اراد   ه ی خد   ا انجام بگیرد   . میراث ما، نفرت و ترس 

است، و حقارت و شرمند   گی. اراد   ه ی خد   ا انجام بگیرد   .
'چرا همین  بس نبود    که د   روازه های بهشت بسته باشد   ؟ باید  کاري مي کرد  ي 
که د  ر قلبمان د  وزخ را حمل کنیم؟ اما، اگر اراد   ه ی خد   ا همین است، باید    بد   انی 
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همه ی نوع بشر چند   ین و چند    نسل از اراد   ه اش فرمان برد   ه  است .«
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)بعد    والهاال د   ور آن د   و نفر شروع کرد    به گام زد   ن و سرود    خواند   ن.(

مقدمه،سرآغازِ
حمد    و ثنا از آن خد   اوند   گار ما، عیسای مسیح. سالم بر او تا ابد   اآلباد   .

رزم آوران گناهکار با تو سخن می گویند   .
 آنــان کــه همــواره بهتریــن سالح هایشــان را بــه کار برد  ه انــد ؛ لیکن بر 

ضد   ّ خویش   .
آنان که خویش را الیق برکت نمي د   انند   . آنان که باور د   ارند    شــاد  ي برای 

آن ها نیست. آنان که بیشتر از د   یگران رنج می برند   .
با تو ســخن مي گویند  آنان که به د   روازه های آزاد   ی رسید   ه اند    و به بهشت 

مي نگرند  و به خود    مي گویند   : »نباید    وارد    شویم. سزاوارش نیستیم.«
آنان که روزي قضاوت د   یگران را تجربه کرد  ه اند  و نتیجه گرفته اند    که اغلب 

آن ها بر حقند .
 بــا تو ســخن مي گوینــد  آناني کــه قضــاوت می کننــد    و خویشــتن را 

محکوم مي کنند .

)یکی از والکیری ها، کمربند    را به والهاال د   اد    و او کمربند    را به طرف آسمان 
بلند    کرد   .(

اولينعنصر:هوا
تازیانه اینجاست. اگر آن گونه ایم، مجازاتمان کن.

مجازاتمــان کن، چرا که ما متفاوتیم. چرا که جرأت کرد   ه ایم رؤیا د   اشــته 
باشیم و به اموری ایمان د   اریم که د   یگر کسی باور ند   ارد   .

مجازاتمان  کن، چرا که آنچه را موجود    است به مبارزه طلبید   ه ایم، و نیز آنچه 
د   یگران پذیرفته اند   ، آنچه د   یگران مي خواهند    بی تغییر بماند   .

مجازاتمان کن، چرا که از ایمان مي گوییم، و باز نومید   یم. از عشق مي گوییم، 
لیکن نه محبت و نه آسایشي را می پذیریم که خود  را سزاوارش مي د  انیم.
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پس مســیحا! حتا اگر این تازیانه را باال بیاورم، آن قد   ر باال که ســتارگان را 
لمس کنم، د   ست تو را نمي توانم لمس کنم.

چرا که د   ست تو، بر سِر ماست. و ما را مي نوازد  و به ما می گوید : »د   یگر رنج 
نبرید   ، چرا که من رنج  کافي برد   ه ام.«

به ما می گویی: »مانند    تو من هم رؤیا د   ید   ه ام و به د   نیای نو ایمان د   اشــته ام. 
از عشــق گفته ام و د   ر همان حال از خد  ا خواستم تا جام رنج را از من د   ور کند .

آنچــه را بود    به مبارزه طلبید   م؛ آنچه د   یگران جرأت ند   اشــتند    به مبارزه بطلبند   . 
گمان برد   م اولین معجزه ام خطا بود   ه: تبد   یل آب به شراب تا ضیافتی را زند   ه تر و 
شاد   مانه تر کنم. نگاه بي رحم د   یگران را د   ریافتم و فریاد    کشید   م: پد   ر، پد   ر، چرا 

مرا به خود    واگذاشتی؟
تازیانه  را قباًل بر من استفاد   ه کرد   ه اند   . تو د   یگر رنج نبر.«

)والهاال، تازیانه را بر زمین کوبید  و ماسه ها را د   ر باد    پراکند   ه کرد   .(

دومينعنصر:خاك
 مــا بخشــی از این جهانیم، پــرورد   گارا! و ایــن د   نیا از ترس هــای ما مملو 

شد   ه است.
گناهانمان را بر ماسه می نویسیم تا باد    صحرا بپراکند    شان.

د   ستمان را محکم و استوار نگه  د   ار و مگذار د   ست از نبرد    برد   اریم، حتا اگر 
خود    را سزاوار نبرد  ند  انیم.

حیاتمان را د   ر د   ســتانِ  خود    بگیر، رؤیاهایمان را پُربار کن. اگر ما از خاك 
ساخته شد   یم. خاك نیز از ما ساخته شد   ه. همه چیز یکی است.

به ما یاد    بد   ه و از ما استفاد   ه کن. همیشه از آن توییم.
همه ی فرمان ها یکی شد   ه است: همسایه ات را چون خود   ت د   وست بد   ار.

اگر عشــق بورزیم، د   نیا عوض مي شود   . نور عشق، ظلمت گناه را پراکند   ه 
خواهد    کرد   .
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ما را د   ر عشق استوار بد ار. بگذار تا عشق خد   اوند    را برای خود    بپذیریم.
عشق ما را به خود   مان، به ما نشان بد   ه.

از ما بخواه تا د   ر طلب عشــق به د   یگران باشیم. حتا د   ر حضور ترس از طرد    
شد   ن، ترس از نگاه های سرد   ، ترس از سختی قلب د   یگران... اجازه ند   ه تا هرگز 

د   ست از طلب عشق برد   اریم.

)یکی از والکیری ها، مشــعلی  به والهاال د   اد   . والهاال روشنش کرد    و مشعل 
د   رخشان را رو به آسمان گرفت.(

سومينعنصر:آتش
پرورد   گارا، تو گفتي: آمد   م تــا بر زمین آتش بیفکنم و نظاره خواهم کرد    

تا برافروزد .
باشد    که آتش عشق د   ر قلب ما برافروزد .

باشد    که آتِش تبدّ   ِل هیأت د   ر حرکات ما و پیش روی  ما بد   رخشد   .
باشد    که آتِش تطهیر، گناهانمان را بسوزاند   .

باشد    که آتِش عد   الت گام های ما را هد   ایت کند   .
باشد    که آتِش حکمت، ما را روشن سازد   .

باشد    که آتشی که بر زمین گسترد   ه شد   ه، هرگز بازنایستد    و خاموش نشود   . 
آتش بازگشته است و ما د   ر خود    حملش می کنیم.

نسل های پیشین، گناهانشان را به نسل های بعد    وامي گذاشتند . این گونه بود   ؛ 
پس شرم بر پد   ران ما.

اما اینک، ما مشعِل آتِش تو را به نسل بعد  واخواهیم گذاشت.
ما رزم آوراِن نوریم،  این نور که با غرور و افتخار د   ر خود    حمل می کنیم.

آتشی که نخســتین بار که برافروخت،  خطاها و گناهان ما را نشانمان د   اد   . 
حیرت کرد   یم و ترسید   یم و خود    را ناتوان پند  اشتیم.
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 لیکن آتش عشــق بــود   . و آن گاه کــه پذیرفتیمش،  هر آنچــه بد   ي را د   ر 
ما سوزاند   .

 بــه مــا نشــان د   اد    که ما نــه بهتــر و نه بد   تر از کســانی هســتیم کــه به ما 
اخم می کنند   .

و به همین د   لیل، بخشش را مي پذیریم. د   یگر گناهی نخواهد    بود    و مي توانیم 
به بهشت برگرد   یم. و راهنماي ما آتشي است که زمین را مي سوزاند   .

)والهاال، مشعل را د   اخل شکافی د   ر میان صخره ها کرد   . بعد    قمقمه اش را باز 
کرد    و چند    قطره آب به سر پائولو و روتا پاشید   .(

عنصرچهارم:آب.
تو گفتی: »هرآنکه از این آب بنوشد   ، تشنه نخواهد    شد   .«

پس ما این آب را می نوشیم. گناهانمان را می شوییم، به خاطر عشق به تبد   ّل، 

 

که زمین را خواهد    لرزاند   .  
به سخنان فرشتگان گوش مي سپریم،  و پیام آوران گفتارشان خواهیم شد   .

با بهترین سالح ها و تیزروترین اسب ها نبرد    خواهیم کرد   .
د   روازه ها باز است. شایسته ي ورود  یم.
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»خد   اوند  گار ما، عیسای مسیح، که به رسوالنت گفتی: »سالمت من با شما باد   ، 
سالمتم را به شما اعطا مي کنم. به گناهانمان نگاه نکن، بلکه به ایمانی که محفل 

تو را زند   ه می د   ارد   .«
 کریــس ایــن قســمت را بلــد    بــود   . شــبیه د   عاهایی بــود    که د   ر مراســم 

کاتولیک ها می خواند   ند   .
والهاال حرف هایش را به انتها رســاند   : »اي بره ي خد   اوند   ! که گناهان عالم 
را مي زد  ایــي، بر ما رحمت آور.« و د   ســتمال هایی را که پائولو و روتا را به هم 

متصل می کرد    باز کرد   .
»شما آزاد   ید   .«

بعد    والهاال به پائولو نزد   یک شد   .

کریس با خود   ش گفت، نیش! حاال نوبت نیش مار اســت. بهایش پائولوست. 
آن زن عاشق شد   ه، اگر والکیری به پائولو بگوید    بهایش چیست، پائولو با میل و 
رغبت مي پرد   ازد   . و من هیچ چیزی نباید    بگویم... چون که من زنی معمولی ام و 
چیزی از قوانین د   نیای فرشته ها نمی د   انم. هیچ کد   ام از این ها نمی د   انند    من د   ر این 
بیابان چند   ین بار مرد   ه ام و چند    بار د   وباره به د   نیا آمد  ه ام. نمی د   انند    من با فرشته ام 
صحبــت کرد   ه ام و روحم رشــد    کرد   ه. به من عــاد   ت کرد   ه اند    و فکر مي کنند 

مي د   انند    چطور فکر می کنم.
من عاشق پائولو هستم. اما آن زنک فقط شیفته شد   ه.

»حاال،نوبتمنوتوســت،والكيری!مناســکي که همه ی مناسک را 
منهد   م می کند   !«

فریاد    کریس د   ر بیابان شوِم غرق مهتاب، طنین اند   اخت.
والهاال انتظار فریاد    او را د   اشــت. قباًل بر احســاس گناهش غلبه کرد  ه بود . 
می د   انست چیزی که او می خواهد   ، جرم نیست. فقط هوس بود . او سزاوار پر و 
بال د   اد  ن به هوس هایش بود . فرشــته اش به او یاد    د   اد   ه بود    این چیزها هیچ کس 
را از خــد   ا د   ور نمی کند   ، همین طور از وظیفه ی مقد  ســي کــه هرکس باید  د   ر 
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زند   گی اش انجام بد   هد   .
یاد    اولین بار افتاد    کــه کریس را د   ر ناهارخانه د   ید   ه بود   . یک لحظه بد   نش 
لرزید   ه بود    و شهود  عجیبی، شهود  ي که از آن سرد   رنمی آورد   ، به او د   ست د   اد  ه 

بود   . با خود   ش گفت، این اتفاق باید  برای او هم افتاد   ه باشد   .
پائولو؟ مأموریتش با پائولو تمام شد   ه بود   . و هرچند  پائولو نمی د   انست، بهای 
سنگیني گرفته بود . د   ر بیابان که سفر می کرد   ند   ، والهاال مراسم  زیاد   ی یاد    گرفته 

بود    که جی فقط با شاگرد   انش کار می کرد   . پائولو همه چیز را به او گفته بود   .
البته به عنوان مرد    هم از او خوشش مي آمد   . نه به خاطر چیزی که بود   ، بلکه 

به خاطر چیزی که مي  شناخت. یک هوس! و فرشته ی او هوس را می بخشید   .
د   وباره به کریس نگاه کرد    و با خود    گفت، راند    د   هم همین اســت، من هم 

باید  تغییر کنم. این  زن، ابزار فرشته هاست.

والکیری که چشم از کریس برنمي د   اشت، گفت: »مناسکي که مناسک را منهد   م 
مي کند   . باشد    که خد   اوند    بگوید    شخصیت های ما باید    چه باشد   !«

مبارزه را قبول کرد   ه بود   . لحظه ی رشد    او رسید   ه بود   .
د   و زن بنــا کـرد   ند    بـه راه رفتـن د   ر یـک د   ایـره ی خیـالی؛ د   رســـت مثـل 
کابوهای غرب وحشی قبل از د   وئل. هیچ صد   ایی نمی آمد   ؛ انگار زمان متوقف 

شد   ه بود   .
والکیری های د   یگر فهمید   ند    چه اتفاقی می افتد   ، چرا که آن ها هم زن بود   ند    
و بــه جنگید   ن برای عشــق خو گرفته بود   ند   . و آن ها هــم د   ر صحنه های نهایی 
همین کار را می کرد   ند    و از تمام امکانات و شــگرد   ها استفاد   ه می برد   ند   . آن ها 
برای عشــق همچو کاری می کرد   ند    و عشــق  برای آن ها بهانه و د   لیل زند   گی  و 

رؤیاهایشان بود .
فیلمنامه عوض مي شــد .  شخصیت نمایشي کریس کم کم خود   ش را نشان 
می د   اد   . نیم تنه ی چرمی را پوشید    و د   ستمال را د   ور سرش بست. میان سینه هایش، 
نشان ملک مقرب، میکاییل برق می زد   .  به صورت شخصیتی قوی لباس پوشید   ه بود   ، 



161

شخصیت زنی که تحسین می کرد    و می خواست مثل او باشد   :  والهاال شد  ه بود   .
کریس با ســرش عالمتی د   اد    و هر د   و ایســتاد   ند   . والهاال شخصیت نمایشي 

طرف مقابل را شناخت. انگار جلوی آینه اي خیالي ایستاد   ه بود .
انگار د   اشــت خود   ش را نگاه مي کرد . هنرهای جنگ را قلباً مي د   انست، اما 
د   رس های عشق را فراموش کرد   ه بود    . پنج قانون پیروزی را بلد    بود    و با همه ی 

مرد   هایی که د   لش مي خواست، خوابید   ه بود   ، اما هنر عشق  یاد   ش رفته بود   .
بــه بازتاب خود  ش د  ر آن د   یگري نگاه کرد . قد   رت کافی براي شکســت 
او را د   اشــت. اما شخصیت خود    او هم د   اشــت خود   ش را نشان مي د   اد    و شکل 
مي گرفت و این شــخصیت،  هرچند    قد   رت کافی د   اشت، اما به این نوع جنگ 

عاد   ت ند   اشت.
شخصیت نمایشــي اش بروز کرد . به زنی عاشق مبد  ل شــد  ه بود    که با مرد    
زند   گی اش پیش مي رود    و د   ر وقت لزوم شمشیرش را حمل می کند    و او را د   ر 
مقابل همه ی خطرات حفاظت مي کنــد   . زنی قوی بود   ، هرچند    ضعیف به نظر 
می آمد   . کسی بود    که مسیر عشق را رفته بود   ، همچون تنها جاد  ه ي ممکن به سوي 

حکمت. جاد  ه اي که اسرار خود  را از طریق تسلیم و بخشید   ن هوید   ا مي کرد .
والهاال، د  ر جلد  کریس رفته بود .

و کریس خود    را د   ر د   یگری منعکس می د   ید   .
کریس آرام آرام به طـرف پرتـگاه راه افتـاد   . والهاال هـم همـان کار را کرد    
 و هر د   و به مغاك د   ره نزد   یک شد   ند   . سقوط از آنجا مي توانست کشند   ه باشد ، 
یا د ســت کم آســیبي جد  ي به آن ها برســاند . اما آن ها زن بود  نــد   و زن ها مرز 
نمي شناسند . کریس د   رســت د   ر لبه  ایستاد    و به والهاال هم فرصت د   اد    تا همین 

کار را بکند   .
کــف د   ره، د   ه متر پایین تر بود    و ماه هزاران کیلومتر باالتر. میان ماه و کف 

د   ره، د   و زن با هم رویارو شد   ه بود   ند   .
ِ  من اســت. به خاطر هوس، چشــِم طمع نــد   وز. تو  کریــس گفت: »مــرد  
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د   وستش ند   اری.«
والهاال جواب ند   اد   .

 کریــس اد   امــه د   اد   :  »من یک قــد   م د   یگر برمــي د   ارم. زنــد   ه می مانم. زن 
شجاعی هستم.«

والهاال جواب د   اد   : »من هم همین کار را مي کنم.«
»نمی کنی. حاال د   یگر عشق را می شناسی. د   نیای بزرگي است و باید    بقیه ی 

عمرت را صرف کنی تا این د   نیا را بشناسی.«
»اگر بخواهی یک قد   م می روم عقــب. تو حاال قد   رتت را مي د   انی. افق تو 
تا کوه ها و د   ره ها و صحراها گســترد   ه شد   ه، روح تو بزرگ  شد   ه و باز هم رشد    

مي کند   . تو شجاعتت را پید   ا کرد   ه ای و همین بس است.«
»بس است، به شرط آنکه آنچه یاد   ت د   اد   م، برای د   اد   ن بهایی که می خواهی 

بپرد  ازي بس باشد   .«
سکوتی طوالنی. بعد    ناگهان والکیری آمد    به طرف کریس.

و او را بوسید   .
گفت: »قیمتش را مي پذیرم. به خاطر چیزی که یاد   م د   اد   ی، ممنون.«

کریس، ساعت را از مچش باز کرد   . د  ر آن موقع،  تنها چیزی بود    که برای 
هد   یه د   اد  ن د   اشت.

»من هم به خاطر چیزی که یاد   م د   اد   ی ممنونم. حاال قد   رتم را می شناســم. 
امکان ند   اشت قد   رت را بشناسم، باید  این همه راه می آمد   م و قالب زنی عجیب 

و زیبا و قد   رتمند    را تجربه مي کرد  م.«
با مهر و محبتی زیاد   ، ساعت را د   ور مچ والهاال بست.



163

خورشید    بر د   ره ی مرگ می تابید   . والکیری ها د   ستمال هایشان را د   ور صورتشان 
 بســته و فقط چشم هایشــان را بیرون گذاشــته بود  ند   . موتورها روشــن بود  ند  

و مي غرید  ند .
والهاال به ســمت پائولو و کریس نزد   یک شد   ، د   اشت حیوان د  رونش را به 

افسار مي کشید : »نمی توانید    با ما بیایید   . باید    با فرشته تان صحبت کنید   .«
پائولو گفت: »یک چیز د   یگر ماند   ه. شرط.«

»شرط ها و قرارد   اد   ها را با فرشته ها مي بند   ند   . یا با شیاطین.«
جواب د   اد   : »من هنوز نمی د   انم چطور فرشته ام را ببینم.«

 »عهــد  ت را شکســته ای. بخشــش را پذیرفته ای. فرشــته ات براي بســتن 
شرط مي آید.«

موتورسیکلت  زن های د   یگر به صد   ا د   رآمد   . والهاال، د   ستمال را د   ور صورتش 
بست، سوار مرکبش شد  و رو کرد    به طرف کریس.

 کریــس گفت: »همیشــه بخشــی از تو مي مانم. و تو هم همیشــه بخشــی 
از مني.«

والهاال یکی از د   ســتکش هایش را د   رآورد    و به طرف کریس پرتاب کرد   . 
بعد    موتور را روشــن کرد    و موتورها د   ور شــد   ند    و ابر عظیمی از گرد    و غبار را 

پشت خود   شان جا گذاشتند   .
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یک زن و مرد    د   اشــتند    صحرا را مي پیمود   ند   . بعضی از روز ها،  د   ر شهرهایی که 
چند    هزار نفر جمعیت د   اشــت می ماند  ند    و بعضی روزهای د   یگر د   ر شــهرهای 

کوچک، که فقط یک هتل د   اشت و یک رستوران و یک پمپ بنزین.
سرشــان به کار خود   شــان بــود   ؛ و هــر روز بعد   ازظهر می رفتنــد    بیرون و 
 میان صخره ها و شــن ها قــد   م می زد   ند    و احســاس می کرد   ند    انــگار به جایی 
برگشــته اند  که اولین ستاره ی عالم قرار بود    متولد    شود   . و آنجا با فرشته هایشان 

حرف می زد   ند   .
صد   اها را می شنید   ند    و به همد   یگر پند    و اند   رز می د   اد   ند    و چیزهایی خاطرشان 

مي آمد    که به نظر مي رسید    زمانی د   ر گذشته تماماً فراموش شد   ه بود   .
زن، مجراسازي اش را با مراقبت و حکمت فرشته اش تمام کرد   ه بود    و حاال 

به غروب خورشید    د   ر صحرا خیره شد   ه بود   .
مرد   ، منتظر سر جایش نشســته بود   . می خواست فرشته اش بیاید    پایین و د   ر 
جالل پرفروغش ظاهر شود   . همه چیز را د   رست انجام د   اد   ه بود    و حاال فقط باید    

منتظر مي ماند   .
یک، د   و، ســه ساعت منتظر ماند   . فقط وقتی از جا برخاست که شب،  تماماً 

فرارسید   ه بود   . همسرش را برد  اشت و با هم برگشتند    به شهر.
شام خورد   ند    و به هتل برگشتند   . زن تظاهر کرد    خوابش برد   ه و مرد    هنوز به 

فضاي خالي خیره ماند   ه بود   .
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زن، نیمه های شب از تختخواب آمد    بیرون و رفت  کنار مرد  و گفت او هم 
بیاید    بخوابد   . زن گفت به خاطر خواب بد   ی که د   ید   ه، از تنها خوابید   ن می ترسد   . 

بعد    مرد   ، آرام، پیش او د   راز کشید   ه بود   .
عاد  ت د   اشت د  ر این مواقع بگوید : »خیلی وقت است که با فرشته ات حرف 
می زنی. وقتی د   اری مجراسازي مي کني،  می بینم چطور حرف می زنی. چیزهایی 
می گویی که هیچ وقت د   ر زند   گی  عاد   ی ات نمی گویی. حرف های خرد   مند   انه. 

فرشته ات اینجاست.«
مرد   ، سر زن را نوازش کرد ،  و همان طور ساکت ماند . زن ماند  ه بود  این غم 
و غصه واقعاً فقط به خاطر فرشته  است،  یا به خاطر زني که رفته، و د   یگر هرگز 

برنخواهد  گشت.
این سؤال همان جا، د   رون او، محبوس ماند ، و به سکوِت قلبش بازگشت.

پائولو د   اشــت به زنی فکر می کرد    که حاال رفته بود   ، امــا این نبود    که ناآرام و 
ناراحتش مي کرد   . زمان د   اشت می گذشت و خیلی زود    مجبور بود    به کشورش 
برگرد   د   . د   وباره، خیلی زود   ، مرد   ی را مالقات می کرد    که یاد   ش د   اد   ه بود    فرشته ها 

وجود    د   ارند   .
پائولو خیال کرد : آن مرد    به من می گوید    که به اند   ازه ی کافی سعی کرد   ه ام. 
که عهد   ی را که باید    می شکسته، شکسته ام، که بخششی را که باید    مد  ت ها پیش 
می پذیرفتم، پذیرفته ام. بله! آن مرد    به من باز هم یاد    مي د   هد    تا د   ر مسیِر عشق و 
حکمت اد   امه بد   هم تا به فرشــته ام نزد   یک و نزد   یک تر شوم. هر روز با فرشته ام 
حرف مي زنم و به خاطر محافظتش از من تشکر می کنم و کمک مي خواهم. و 

آن مرد    به من می گوید    همین هم بس است.
بله. چرا که جی از همان ابتد   ا به او یاد    د   اد   ه بود    همیشه مرزهایی هست. الزم 
اســت آد   م تا حد ّ امکان د   ور برود . اما زمان هایی هم وجود    د   ارد    که باید    راز را 
پذیرفت و فهمید  هر شخصی عطیه ی خود   ش را د   ارد   . بعضی ها می توانند    د   رمان 
کنند   ، بقیه کلمات حکمت را می د   انستند   ، بعضی ها با ارواح حرف می زد   ند   . از 
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طریق مجموع همین عطیه های جد   اگانه است که خد   ا می تواند    جالل و شکوهش 
را نشــان بد   هد    و انسان، ابزارش باشــد   . د   روازه های بهشت بر روی آن هایی باز 
می شــود    که تصمیم گرفته اند  وارد  شــوند . جهان د   ر د   ست اشخاصی است که 

جرأت رؤیا را د   ارند    و رؤیاهایشان را تحقق مي بخشند   .
هرکس به اند   ازه ی استعد   اد   ش. هرکس به اند   ازه ی عطیه اش.

اما هیچ کد   ام از این ها نبود    که پائولو را غمگین می کرد   . مي د   انست توكفرشته اش 
را د   ید   ه است. والهاال فرشته اش را د   ید   ه است. که خیلی های د   یگر قصه ها و کتاب ها 

و گزارش ها نوشته اند    و از مالقاتشان با فرشته هایشان گفته اند   .
و او نتوانسته  بود    فرشته ی خود    را ببیند   .
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تا شــش روز د   یگر مجبور بود   ند    صحرا را ترك کنند   . د   ر شــهری کوچک  به 
اســم آجو توقف کرد   ند    که اکثر ساکنانش مسن بود   ند   . جایی بود    که لحظات 
ـ زمانی که معد   ن آنجا برایشان شغل و ثروت و امید    را  شکوهش را به یاد    د   اشتـ 
به ارمغان آورد   ه بود   . اما، به د   لیلی که هیچ کس نمی د   انست، شرکت، خانه هایش 

را به کارمند   انش فروخته بود    و معد   ن را تعطیل کرد   ه بود   .
پائولو و کریس د   ر رستورانی  نشستند    و قهوه  خورد   ند    و منتظر ماند   ند    تا خنکای 

بعد   ازظهر برسد   . پیرزنی پرسید   که اشکالی ند   ارد    کنار آن ها بنشیند    یا نه.
گفت: »تمام بچه هایمان رفته اند   ، هیچ کس به جز همان قد   یمی ها باقی نماند   ه. 
یک روزی، تمام شهر هم ناپد  ید  مي شود  و تمام کارهای ما، هرچیزی که ساختیم، 

د   یگر هیچ معنایی ند   ارد   .«
مد   ت زیاد   ی بود    که هیچ کس حتا گذارش به آن طرف ها نیفتاد   ه بود   . پیرزن 

خوشحال بود    که با آد   م های جد   ید   ی حرف مي زند   .
اد   امه د   اد   : »مرد   م می آیند    اینجا و می ســازند    و امید   وارند    کاری که می کنند    
مهم باشد   . اما شب که می شود ،   می فهمند    از زمین، بیشتر از آني طلب مي کنند  که 
مي تواند  عرضه کند . به خاطر همین، همه چیز را می گذارند    کنار و راه مي افتند   ؛ 
بد   ون اینکه حواسشان باشــد   ، رؤیاهاي د   یگران را هم با خود  مي برند . منظورم 
د   یگراني است که ضعیف ترند    و باید    پشت سر بمانند   . مثل شهرهای متروکه و 

جن زد  ه ي صحرا.«
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پائولو با خود    گفت، شــاید    همین اتفاق د   ارد    به ســرم می آید   . من خود   م را 
کشاند   ه ام اینجا، من خود   م را ترك کرد   ه ام.

یاد   ش آمد    زمانی تربیت کنند   ه ی حیوانات به او گفته بود    که چطور فیل هایش 
را تحت کنترل نگه د   ارد   . این حیوان ها را، موقع بچگی، با زنجیر به تنه ی د   رختی 
مي بند ند   . می خواهد    فرار کند   ، اما نمی تواند   . تمام بچگی اش به این می گذرد    که 

سعی مي کند    فرار کند   ، اما تنه ی کوچک د   رخت از او قوی تر است.
به همین خاطر به این موضوع عاد   ت مي کند   . وقتی غول آسا و قوی مي شود   ، 
تنها کاری که تربیت کنند   ه الزم است انجام بد   هد   ، این است که زنجیر را د   ور پای 
ـ  حتا به یک شــاخه. و فیل حتا سعی نمی کند     فیل ببند   د و به جایی وصل کند   ـ 

فرار کند   . فیل ها، زند   انی گذشته شانند .
انگار ساعات طوالنی روز نمي خواست به پایان برسد .آسمان ُگر گرفته بود   ، 
زمین د   اشت از گرما مي پخت و مجبور بود   ند    منتظر، منتظر، منتظر بمانند   ـ  تا رنگ 
صحرا د   وباره به صورتی مالیم د   رآید . آن  موقع، تازه می توانست شهر را ترك 

کند   ، مجراسازي را انجام بد   هد    و یک بار د   یگر منتظر ظهور فرشته اش باشد   .

پیرزن اد   امه د   اد   : »یک نفر زمانی گفت زمین به قد   ر احتیاج ما تولید    می کند   ، نه 
به قد   ر طمع ما.«

پائولو از او پرسید   : »به فرشته ها اعتقاد    د   اری؟«
زن از این ســؤال متعجب شــد   ، اما پائولو فقط د   لش می خواست از همین 

حرف بزند   .
»پیر که می شــوی و مرگ نزد   یک می شــود   ، به هرچیز ممکن اعتقاد    پید   ا 

مي کنی. اما من نمی د   انم به فرشته ها اعتقاد    د   ارم یا نه.«
»وجود    د   ارند   .«

 »تــا به حــال د   ید   ه ای شــان؟« آمیــزه ای از امیــد    و ناباوری د   ر چشــم های 
پیرزن بود   .

»من با فرشته ی نگهبانم حرف می زنم.«
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»فرشته ات بال د   ارد   ؟«
همه این سؤال را می پرسید   ند   . اما او یاد   ش رفته بود    از والهاال بپرسد   .

»نمی د   انم. هنوز فرشته ام را ند   ید   ه ام.«
پیرزن د   اشت به این فکر مي کرد    که بهتر است بلند    شود    و برود   . تنهایی بیابان، 
بعضی آد   م ها را عجیب و غریب مي کرد   . اما شاید    این مرد    او را به مسخره گرفته 

بود    و فقط د   اشت وقت مي گذراند   .
می خواســت بپرسد    از کجا آمد   ه اند    و د   ر جایی مثل آجو چه کار می کنند   . 

نتوانسته بود    لهجه ی عجیبشان را تشخیص بد   هد   .
با خود   ش گفت، شــاید    از مکزیک آمد   ه اند   . اما ظاهرشــان به مکزیکی ها 

نمی خورد   . فرصتش که پیش می آمد   ، حتماً مي پرسید   .
گفت: »نمی د   انم د   ارید    من را سر کار می گذارید    یا نه؛ اما من که گفتم مرگم 
د   ارد    نزد   یک می شود   . خیال کنم نهایت پنج یا د   ه سال د   یگر زند   ه بمانم. شاید    حتا 

بیست سال. اما د   ر سن من، آد  م د   یگر مي د  اند  که مي میرد .«
کریس گفت: »من هم مي د   انم که مي میرم.«

»نه! نه به اند   ازه ی یک آد   م پیر. براي تو، مرگ تصوري د   ورد  ســت اســت 
که روزي باالخره اتفاق مي افتد   . براي همین است که خیلی از پیرها، فرصتي را 
که برایشان باقی  ماند   ه، با تماشاي فقط یک سمت مي گذرانند : گذشته. به این 
خاطر نیســت که خیلی از خاطره ها خوششان مي آید   ؛ به این خاطر است که با 

نگاه کرد   ن به آن جهت، چیزی نمی بینند    که بترسند   .
' کمتــرآد   م پیري به آیند   ه نــگاه مي کند  .  من یکــی از آن هایم. به آیند   ه 

که نگاه مي کنم، مي بینم برای ما نگهش د   اشته اند   : مرگ.«
پائولو چیزی نمی گفت. نمی شــود    د   ر مورد    آگاهی از مرگ چیز جد   ید   ی 
گفت به آد   م هایی که جاد   وگری مي کنند   . اما خبر د   اشت به محض آنکه پیرزن 

بد   اند    او مغ است، میز را ترك می کند   .
»بــه همین د   لیل د   لم می خواهد    باور کنم شــما د   وتا خیلی جد   ّی هســتید    و 

فرشته ها واقعاً وجود    د   ارند   .«
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پائولو گفت: »مرگ هم فرشته است. من د   ر این زند  گي، د   و بار د   ید   مش، اما 
خیلی مختصر. فرصت کافی نبود    چهره اش را ببینم. اما آد   م هایی را می شناسم که 
د   ید   ه اند    و کسانی را می شناسم که مرگ آزارشان د   اد   ه و بعد   اً همه شان یک چیز 

گفته اند   . همه شان مي گویند    چهره ای د   لنشین د   ارد    و برخورد   ی نرم و لطیف.«
 پیــرزن، خیره بــه پائولو مانــد   ، د   لش مي خواســت حرف هــای پائولو را 

باور کند   .
»مرگ هم بال د   ارد   ؟«

پائولو جواب د   اد   : »این فرشــته از نور ساخته شد   ه. وقتش که برسد   ، مرگ 
شکلی را به خود   ش مي گیرد    که برای آد   م راحت ترین راه ارتباط است.«

پیرزن قد   ری فکر کرد   . بعد    ایستاد   . »د   یگر نمی ترسم. د   عا کرد   ه ام و خواسته ام 
فرشته ی مرگ وقتی می آید    پیشم، بال د   اشته باشد   . قلبم به من می گوید    آرزویم 

برآورد   ه می شود   .«
بعد    هر د   وی آن ها را بوسید   . د   یگر مهم نبود    بگویند    از کجا آمد   ه اند   .

»فرشته ی من شماها را فرستاد   ه. خیلی ممنونم.«
پائولو یاد    توكافتاد   . او هم ابزار د   ست فرشته اي بود   ه. پائولو که به توك فکر 

می کرد   ، فهمید    او و کریس هم به عنوان ابزار د   ست خد   ا خد   مت کرد   ه اند   .
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موقع غروب به کوهی رفتند    که آن قد   رها از آجو د   ور نبود   . رو به شرق نشستند    
و منتظر ماند   ند    تا اولین ستاره ظاهر شود   . این اتفاق که می افتاد   ، عمل مجراسازي 

خود    را آغاز مي کرد   ند   .
اســم این روند    را گذاشته بود   ند    »انتظار فرشــته«. بعد    از اینکه مناسکی که 
همه ی مناســک را منهد   م می کند   ، آیین هاي د   یگر را کنار راند   ه بود   ، این اولین  

آییني بود  که ساخته بود  ند .
کریــس همان طور کــه د   ر انتظار بود  ند ، گفت: »هیچ وقت نپرســید   م. چرا 

می خواهی فرشته ات را ببینی؟«
»خب، قباًل چند    بار به من توضیح د   اد   ه بود   ی که اصاًل برایت مهم نیست.«

صد   ایش رگه ای از تمسخر د   اشت. کریس وانمود    کرد    متوجه نشد   .
»باشد   . حاال برایم مهم است. بگو چرا.«

»قباًل توضیحش د   اد   ه ام. روز مالقاتمان با والهاال.«
کریس اصرار کرد   . »تو احتیاج به معجزه ند   اری. و فقط بوالهوس شد   ه ای.«

»د   ر د   نیای روحانی هوس وجود    ند   ارد   . چه بپذیری و چه نپذیری.«
 »خــب؟ خود   ت ایــن جهانت را قبــول ند اري؟ تمــام چیزهایی که گفتی 

د   روغ بود ؟«
پائولو پیش خود   ش گفت، احتماالً ماجراي معد   ن یاد  ش آمد  ه. سؤال سختی 

بود   ، اما مجبور بود    سعی اش را بکند   .
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شروع کرد   : »من قباًل معجزه هایي د   ید   ه ام. حتا من و تو با هم چند   تا د   ید   ه ایم. 
د   ید   ه ایم که جی وسط ابرها، جرقه د   رست مي کند   ، تاریکی را با نور پر مي کند   ، 

اشیا را جابه جا مي کند   .
' د   یــد   ه ای که خود    مــن گاهي ذهن آد   م ها را می خوانــم، کاري مي کنم 
کــه باد    بوزد   ، و آیین هایــي را انجام می د   هم که نیاز به قــد   رت د   ارد   . بارها د   ر 
زند   گی ام اعمال جاد   ویی را شاهد    بود   ه ام...چه خیر و چه شر. هیچ ترد   ید   ی ند   ارم 

که وجود    د   ارد   .«
مکثي طوالني کرد   .

 »امــا بــه معجزه ها هــم عــاد   ت مي کنیــم. و همیشــه د   لمــان مي خواهد    
معجزه های جد   ید   ی ببینیم. ایمان فتح د   شــواري اســت و حفــظ آن، مبارزه ي 

هرروزه مي طلبد .«
وقت آن بود  که ستاره ها کم کم پید  ا شود  و او هم باید    توضیحاتش را تمام 

می کرد   . اما کریس وسط حرف او پرید   .
گفت: »ازد   واج ما هم همین طور شد   ه. و من خسته ام.«
»نمي فهمم. من د   ارم از د   نیای روحانی حرف مي زنم.«

کریس گفت: »تنها د   لیلی که مي توانم از حرف هایت سرد   ربیاورم، این است 
که از عشقت خبر د   ارم. مد   ت زیاد   ی با هم بود   ه ایم. اما بعد    از د   و سال اول که پر 
از لذت و شور و شوق بود   ، هر روز براي من مبد  ل شد  به یک مبارزه. زند  ه نگه 

د   اشتن شعله هاي عشقمان خیلی مشکل شد   ه.«
ـ اما حاال د   یگر  حاال د   یگر از پیش کشــید   ن این موضوع پشیمان شد   ه بود   ـ 

تا آخر خط مي رفت.
»زمانی به من گفتی د   نیا را تقســیم کرد   ند    بین کشــاورزها که زمین و د رو 
را د   وســت د   ارند    و شــکارچی ها که جنگل های تاریک و جستجو و ماجرا را 
د   وســت د   ارند   . گفتی که من مثل جی، کشــاورزم. که من د   ر مســیر حکمت 
قد   م مي زنم و از طریق تفکر به حکمت می رسم. و گفتی من با یک شکارچی 

ازد   واج کرد   ه ام.«
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افکار کریس راه به بیرون پید   ا کرد   ه بود    و هیچ نمی توانســت جلویشان را 
بگیرد   . مي ترسید    قبل از اینکه حرف هایش تمام شود   ، ستاره اش پید   ا شود   .

»همین طــور هم بود ،  زند  گي با تو خیلي ســخت بود  ه! تــو مثل والهاالیی، 
مثل والکیری ها، هیچ وقت آرام نمي گیرند   . فقط د   ر شرایط احساسات شد   ید    و 
 خطر کار مي کنند   . د   ر تاریکی شب، د   نبال گرفتن اسیر. اولش خیال نمی کرد   م 
بتوانــم این طور زند   گــی کنم. من که د   نبــال یک زند   گی مثــل بقیه ی آد   م ها 
بــود   م، با یک مُغ ازد   واج کرد   م! مُغی که د   نیایــش قوانینی د   ارد    که حتا من هم 
ـ آد   می که خیال می کند    فقط وقتی با مشکالت د   ست و پنجه  سرد   رنمي آورمـ 

نرم مي کند    زند   ه است.«
خیره شد   ه به چشم های پائولو.

»مگر ِجی قد   رتمند    تر از تو نیست؟«
پائولــو جــواب د   اد   : »خیلــی خرد   مند   تر. خیلــی باتجربه تر. او پیرو مســیر 
کشاورزهاست و فقط د   ر همان مســیر، قد   رتش را به د   ست مي آورد   . من فقط 

موقعي که روش شکارچي ها را د   نبال مي کنم، به قد   رت مي رسم.«
»پس چرا قبول کرد    شاگرد   ش بشوی؟«

پائولو خند   ید   : »به همان د   لیل که تو قبول کرد   ی من شــوهرت بشوم. چون 
با هم فرق د   اریم.«

»والهاال، تو و همه ی رفقایت به توطئه  فکر می کنید   . چیز د   یگری مهم نیست. 
همه تان فکر و ذکرتان تغییرات است و د   نیای جد   ید   ی که قرار است برپا شود   . 

من هم به آن د   نیا اعتقاد    د   ارم؛ اما، خد   ایا! چرا باید    این شکلی باشد   ؟«
»چه شکلی؟«

کریــس لحظــه ای فکــر کــرد   . د   قیقــاً نمی د   انســت می خواهــد    بــه چه 

 

نتیجه اي برسد   . 
»همه اش توطئه.«

»تو اسمش را گذاشته ای توطئه.«
»اما مي د   انم همین کلمه د   رست است. تو هم تأیید   ش کرد   ی.«



174

»من گفتم د   روازه های بهشت تا مد   تی باز است؛ برای هرکسی که بخواهد    
وارد    شــود   . اما د   ر ضمن گفتم که هر آد   می مســیر خود   ش را باید    برود   . و فقط 

فرشته ی آد   م است که می تواند    مسیر د   رست را بگوید   .«
کریس با خود   ش گفت، چرا د   ارم این طوری مي کنم؟ نمي د   انم چه بر سرم 
آمد  ه. یاد    نقاشــي هایی افتاد    که موقع بچگی د   ید   ه بود   ، فرشته ها د   ست بچه ها را 
می گرفتند    و تا لب پرتگاهي می برد   ند   . متعجب بود    از چیزهایی که د   اشت االن 
می گفت. چند   ین بار با پائولو جنگید   ه بود   ، اما هیچ وقت مثل حاال راجع به جاد   و 

حرف نزد   ه بود   .
با این همه، روحش د   ر این چهل روز د   ر بیابان رشد    کرد   ه بود   ، ذهن د   ومش 
را د   رك کرد   ه بود   ، با زنی قد   رتمند    د   رگیر شد  ه بود   . چند   ین بار مرد   ه بود    و هربار 

د   وباره به د   نیا آمد   ه بود   ، قوی تر شد   ه بود   .
»د   ر حقیقت، شکار، لذت زیاد   ي به من مي د   هد   .«

بله! همین بود    که کریس را د   یوانه  مي کرد   . چون از زمان مبارزه اش با والهاال، 
احساس می کرد    تمام زند   گی  گذشته اش را تلف کرد   ه است.

با خود    گفت، نه! نمي پذیرم. جی را می شناسم. او هم فرد   ی کشاورز و روشنید  ه 
است. من زود   تر از پائولو با فرشته ام حرف زد   م. من به خوبی والهاال مي د   انم چطور 

با فرشته ام حرف بزنم. با اینکه زبانش هنوز کمی برایم عجیب است.
اما د   لواپس بود   . شــاید    د   ر انتخاب شــیوه ی زند   گی اش اشتباه کرد   ه بود   . با 
خود   ش گفت، باید    باز هم حرف بزنم. باید    خود   م را قانع کنم گزینه ی اشــتباه 

را انتخاب نکرد   ه ام.
گفت: »تو معجزه ی د   یگری احتیاج د   اری. و باز هم معجزه ی د   یگری احتیاج 
د   اری. هیچ وقت قانع نمي شــوی و هیچ وقت نمی فهمی که ملکوت آســمان را 

نمی شود    به زور فتح کرد   .«
خد   اوند   ا! فرشــته اش را بر او ظاهر کن. خیلی برایش مهم است! کاری کن 

من د   ر اشتباه باشم، خد   ایا!
پائولو گفت: »فرصت حرف زد   ن به من نمی د   هی.«
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اما د   ر همان لحظه، اولین ستاره د   ر افق پد   ید   ار شد   . 
زمان مجراسازي رسید   ه بود   .

نشستند    و بعد    از کمی مراقبه و آرامش، روی ذهن د   وم تمرکز کرد   ند   . کریس 
نمی توانست به آخرین جمله ی پائولو فکر نکند   . واقعاً  به پائولو اجازه ی حرف 

زد   ن ند   اد   ه بود   .
حــاال د   یگر خیلــی د   یر بــود   .  باید    به ذهــن د   ومش اجازه می د   اد    مســائل 
خسته کنند   ه اش را برایش روایت کند   ، یک چیز را مد  ام تکرار کند ، د   غد  غه هاي 
همیشگي اش را نشانش بد  هد . آن شب،  ذهن د   وم او، می خواست به قلبش زخم 
بزند . مي گفت راه غلطی را انتخاب کرد   ه و تنها د  ر صورتي سرنوشــت حقیقی 

نصیبش مي شود    که با شخصیت والهاال زند   گی کند .
می گفت د   یگر برای تغییر خیلی د   یر است، که زند   گی او خراب شد   ه، که 
او بقیه ی زند   گی اش را د   نباله رو شوهرش مي ماند ، بد   ون آنکه لذت جنگل های 

تاریک و اسیر گرفتن را تجربه کند   .
مي گفت شــوهرش را د   رســت انتخاب نکرد   ه و بهتر بود    بــا مرد   ی از نوع 
کشــاورزها ازد   واج می کرد   . به او می گفت پائولو با زن های د   یگر هم هست و 
آن زن های د   یگر از نوع شــکارچی هستند    و او شب های مهتابی، موقع مراسم 
جاد   ویی و سّری، مالقاتشان می کند   . به او می گفت که باید    پائولو را ترك کند    

تا پائولو بتواند    با زنی که هم سنخ خود   ش باشد   ، خوشحال زند   گی کند   .
ـ گفت مهم نیست که مي د  اند  زنان  چند   ین بار با ذهن د   ومش مجاد   له کرد   ـ 
د   یگري هم د  ر کارند ،  و قصد  ند  ارد  هرگز شوهرش را ترك کند . چرا که عشق 
د   لیل و منطق ند  ارد . اما ذهن د   وم د   وباره سراغش مي آمد   . به همین خاطر تصمیم 
گرفت از مجاد   له د   ســت بکشد . تنها آرام گوش مي سپرد    تا آنکه مکالمه تمام 

شد    و از بین رفت.
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بعد    یک جور مِه تفکر او را پوشاند   . مجراسازي آغاز شد   ه بود   . حّسی توصیف ناپذیر 
از آرامش او را د   ر برگرفت، انگار بال های فرشته اش تمام صحرا را پوشاند   ه باشد    
و نگذارد    هیچ چیز بد   ی اتفاق بیفتد   . هر موقع مجراسازي مي کرد ، عشقی عظیم 

را به خود   ش و به د   نیا احساس می کرد   . 
چشمانش را باز نگه د   اشت تا آگاهی اش را از د   ست ند   هد   ، اما کلیساهایی د   ر 
برابر چشمانش ظاهر شد   . کلیساهایی باعظمت، پوشید   ه د   ر مه، که هرگز ند  ید  ه 
بود ، اما به حتم جایی د   ر د   نیا وجود    د   اشــت  . د   ر روزهای اولیه ی مجراســازي، 
فقط تصاویری د   رهم و برهم می د   ید    و آوازهایی ناموزون مي شنید    که کلمات 
نامفهموم د   اشت ؛ اما حاال فرشته اش به او کلیسا نشان می د   اد   . آن صحنه،  معنایی 

د   ر پس خود    د   اشت، هرچند    او سرد   رنمی آورد   .
اما د   اشتند  مکالمه اي را شروع مي کرد  ند . با  گذشت روزها، منظور فرشته اش 
را بهتر می فهمید   . خیلی زود   ، ارتباطشــان به حد   ّی واضح می شد    که او د   وست 
د   اشــت و همان قد   ر لذت می برد    که انگار د   ارد    با زبان خود   ش با کســی حرف 

می زند   . مسئله ، فقط مسئله ی زمان بود   .

زنگ ساعت مچی پائولو صد   ا کرد   . بیست د   قیقه گذشته بود    و مجراسازي تمام 
شد   ه بود   .

کریس که می د   انســت چه اتفاقی مي خواهد    بیفتــد   ، به او نگاه کرد   . پائولو 
غمگین و ناامید   ، بد   ون آنکه کلمه ای حرف بزند   ، آنجا می نشست. فرشته اش ظاهر 
نشد   ه بود   . بعد    برمی گشتند    به متل کوچک آجو و زمانی که کریس می خواست 

به زور خوابش ببرد   ، پائولو مي رفت قد   م بزند   .
آن قد   ر صبر کرد    تا پائولو برخاست؛ بعد    او هم بلند  شد . اما د   رخششی عجیب 

توی چشمان پائولو بود   .
گفت: »فرشته ام را به زود  ي می بینم. می د   انم که مي بینم. شرط را بستم.«

والهاال گفته بود   : »شرط را باید    با فرشته ات ببند   ی.« هیچ وقت نگفته بود   : »شرط 
را باید    وقتی با فرشته ات ببند   ی که ظاهر شد   ه.« اما پائولو خیال کرد   ه بود    منظور 
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او همین است. یک هفته ی تمام منتظر ماند   ه بود    فرشته اش ظاهر شود   . حاضر بود    
هر شرطی ببند   د   ، چرا که فرشته، نور بود    و نور همان چیزی بود    که وجود    بشر را 
توجیه می کرد   . به نور اعتماد    کرد   ه بود   ، د   رست همان طورکه چهارد   ه سال پیش 
به تاریکی شک کرد   ه بود   . برخالف تجربه ی خیانت آمیزی که تاریکی د   اشت، 
نور قوانینش را از پیش نشان مي د   اد    تا هرکس می پذیرفتشان، او هم بتواند  آگاهانه 

عشق بورزد    و محبت کند   .
تا آنجا د   و شرط از سه شرط را برآورد   ه بود    و د   ر مورد    سومی تقریباً شکست 
خورد   ه بود   ؛ یعنی د   ر مورد    ساد   ه ترین شرط! اما نیروی محافظت فرشته اش غلبه 
کرد   ه بود    و د   ر طی مجراســازي... آخ! چقد   ر خوب بود    که آد   م بد   اند    چطور با 
فرشــته اش حرف بزند   . حاال می د   انست که می تواند    فرشته اش را ببیند   ، چرا که 

شرط سوم را برآورد   ه بود   .
»من عهد    شکستم، بخشش را پذیرفتم. و امروز، شرط را بستم. من ایمان د   ارم 

و باور می کنم. ایمان د    ا  رم که والهاال راه د   ید   ن فرشته ها را بلد    است.«
چشـــمان پائـولو می د   رخشیـد   : امشـب د   یـگر قـد   م زد   ن های شبـانه د   ر کار 
نیـســت و د   یگر بي خـوابی د   ر کار نیـســت. او کاماًل مطمئن بود    که فرشته اش 

 

 را خواهــد    د   ید   . نیم ســاعت قبل، معجزه خواســته بود   ؛ اما حــاال د   یگر آن هم 
مهم نبود   .

پس آن شب نوبت کریس بود    که بی خوابی به سرش بزند    و توی خیابان های 
خلوت آجو راه برود    و از خد   ا بخواهد    معجزه کند   ؛ چون مرد   ی که د   وســتش 
د   اشت، باید    فرشته اش را می د  ید   . قلبش بیشتر از همیشه گرفت. شاید    پائولویی را 
ترجیح می د   اد    که د   ر ترد   ید    باشد   ؛ پائولویی که احتیاج به معجزه د   اشت، پائولویی 
که به نظر مي رسید    ایمانش را از د  ست د   اد  ه. اگر فرشته اش ظاهر می شد    ، چه بهتر، 
اگر هم نمی شد   ، همیشه والهاال را سرزنش مي کرد    که اشتباه تعلیمش د   اد   ه. د   ر 
این صورت، پائولو د   یگر تلخ ترین د   رس خد   ا را موقع بستن د   روازه های بهشت 

یاد    نمی گرفت: د   رس ناامید   ی.
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اما نه، حاال مرد   ی جلویش بود    که شرط زند   گی اش را بر این قطعیت بسته که 
فرشته ها را می توان د   ید   . و تنها تضمین او، حرف های زنی بود    که صحرانورد   ی 

مي کرد    و می گفت جهان جد   ید   ی د   ر راه است.
شــاید    والهاال هیچ فرشته ها را ند   ید   ه بود   . یا شاید    کاری که برای او جواب 
د   اد   ه بود   ، برای بقیه جواب نمی د   اد   ؛ مگر خود    پائولو نگفته بود   ؟ شــاید    پائولو به 

حرف های خود   ش اعتنا نکرد   ه بود   .
کریــس هرچه آن نــور را د   ر چشــمان پائولو مي د   یــد   ، قلبش کوچک و 

کوچک تر مي شد   .
د   ر آن لحظه، تمام صورت پائولو د   رخشید   ن گرفت.

فریاد    زد   : »نور! نور!«
کریس چرخید   . د   ر افق، نزد   یک همان جایی که اولین ســتاره سر و کله اش 

پید   ا شد   ه بود   ، سه نور د   یگر د   ر آسمان مي د   رخشید   .
د   وباره گفت: »نور! فرشته!«

کریس سخت د   لش مي خواست زانو بزند    و شکرگزاری کند    که د   عایش 
بي جواب نماند    و خد   ا لشکر فرشتگانش را فرستاد   ه.

 چشــمان پائولــو پر از اشــک شــد   . معجزه رخ د   اد   ه بود  . شــرط د   رســتی 
بسته بود   .

از سمت چپشان صد   ای بلند   ی برخاست و صد   ای د   یگر هم باالی سرشان. 
حاال پنج نور. شش نور د   ر آسمان مي د   رخشید   . صحرا روشن شد   ه بود   .

برای یک لحظه، نفس کریس گرفت. او هم د   اشت فرشته ی پائولو را می د   ید   !  
غرش صد   اها قوي تر و قوی تر شد    و به طرف چپ رفت و به طرف راست رفت 
و باالی سرشان رفت؛ صد   ایی تند   رآسا بود    که از آسمان نمی آمد   ، از پشت سر 

و از طرفین مي آمد  و به طرف جایی مي رفت که نورها از آن می آمد    .
ــا! والکیـری هــای حقیـقی، د   ختـــران وود  ن، د   ر آســـمـان  والكيـریه
 مي تاختـند  و جنگجویانشان را با خود    می برد   ند   ! کریس با وحشت، گوش هایش 

را گرفت.
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حــس کرد  که پائولو هم همان کار را کرد   ؛ اما چشــم های پائولو د   یگر آن 
برق سابق را ند  اشت.

گوی های عظیم آتش د   ر افق صحرا پد   ید   ار مي شــد    و احساس می کرد   ند    
زمین زیر پایشان می لرزد   . رعد  د   ر آسمان و زمین مي غرید   .

کریس گفت: »برویم.«
 پائولــو جــواب د   اد   : »خطرنــاك نیســت. د  ورنــد ، خیلــي د  ور. 

هواپیماهای ارتشند   . «
اما جنگند   ه های مافوق صوت، د   یوار صوتی را نزد   یک همان جایی که آن ها 

ایستاد   ه بود   ند   ، با صد   ایی ترسناك می شکستند   .
د  وتایي همد  یگر را د  ر آغوش گرفتند ، و زمان د   رازي، با وحشت و حیرت، 
آن صحنه را تماشــا کرد  ند . جنگند  ه ها را نمي د ید ند ، اما حاال د   یگر مي د  انستند  
آن ها چه اند ، چرا که د  ر افق گوي هاي آتش و آن نورهاي سبز را مي د  ید  ند . بیشتر 
از د   ه  د   وازد   ه  هواپیما بود   ند    که آرام از آسمان سقوط می کرد   ند    و تمام صحرا را 

روشن می کرد   ند   ، طوری که هیچ کس و هیچ چیز مخفی نمی ماند   .
د   وباره به کریس اطمینان د   اد   : »فقــط د   ارند    تمرین مي کنند   . نیروی هوایی 

پایگاه های زیاد   ی این د   ور و بر د   ارد   .«
اما روزي این حاد  ثه حقیقت مي یافت. و کریس تصور کرد  که د  ر این روز، 
باز هم مانند  حاال تصاد  في،  سرنوشت مي توانست او را د  ر شهري قرار د   هد  که 
این نورها روشنش کرد  ه بود  ،  و گوي هاي آتش د  ر افق نبود ، بلکه باالي سر و 

زیر پا و کنار او بود .
پائولو تکرار کرد : »توی نقشه هم چند   تایی د   ید   م.« حاال د   یگر به خاطر آنکه 
کریس صد   ایش را بشــنود   ، د   اشــت د   اد    می زد   : »اما من د   لم می خواست بپذیرم 

آن ها فرشته اند   .«
کریس با خود   ش گفت، آن ها ابزارهای فرشته  هایند ، فرشته های مرگ.

د   رخشـــش زرد    بمـب هایــی کـــه د   ر افــق مي افتــاد   ، با نورهایی ســبز و 
آبــی قد  رتمند  ي می آمیخت کــه آرام با چتر منّورها پاییــن مي آمد   . همه چیز 
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 ایــن پایین معلــوم بود    و هواپیماها، بارهای مرگبارشــان را بــد   ون ذره ای خطا 
خالی می کرد   ند   .

تمرین نیم ساعت طول کشید   . و د   رست همان طور که ناگهان آمد   ه بود   ند   ، 
ناگهان هم غیبشان زد    و سکوت به صحرا بازگشت. آخرین نور سبز هم به زمین 

رسید    و فرومرد   . زمین د   یگر نمي لرزید    و د   وباره ستاره ها را مي د   ید   ند   .

پائولو نفس عمیق کشــید   . بعد    چشــمانش را بســت و تمرکز کرد   : من شرطم 
را می بــرم. مطمئنم و شــک نــد   ارم شــرط را مي برم. ذهن د   ومــش می آمد    و 
 می رفت و مي گفت، نه و می گفت همه ی این  چیزها خیاالت است، و می گفت 
فرشــته اش خود    را نشــان نمي د  هد . اما او ناخن انگشت اشاره اش را به شستش 
فشار د   اد    تا آنکه د   یگر د   رد    را نمی شد    تحمل کرد   ؛ د   رد    همیشه جلوی فکرهای 

بی معنی را می گیرد   .
از کوه که پایین آمد   ند   ، د   وباره گفت: »من فرشته ام را می بینم.«

د   وباره قلب کریس گرفت، اما نمی خواست پائولو متوجه احساس او بشود   . 
تنها راه تغییر ســریع موضوع این بود  که به حرف هاي ذهن د  وم گوش بد  هد  و 

از پائولو بپرسد  که آیا معني د   ارد  یا نه.
از پائولو پرسید   : »می خواهم چیزی بپرسم.«

»د  رباره ي معجزه ها نپــرس. یا رخ مي د   هد    یا نه. نباید    انرژی مان را به خاطر 
بحث د   رباره ي این  چیزها تلف کنیم.«

»نه، از این چیزها نیست.«
قبـل از آنکه حـرف بزنـد ، مـد  ت د   رازي د   رنـگ کرد . پائـولو شـوهـرش 
بود    و کریس را بهتر از هرکس د   یگری می شناخت. از جوابش مي ترسید   . چرا 
که حرفی که او مي زد ، مثل حرف هر شــوهري به زنش، ســنگین تر از حرف 

بقیه بود   . 
اما به این نتیجه رســید    که به هر صورت سؤال را بپرسد   ؛ نمی توانست توی 

د   لش نگه د   ارد   .



181

پرسید   : »خیال می کنی د   ر انتخابم اشتباه کرد  ه ام؟ زند   گی ام را تلف کرد   ه ام 
تا د   انه بکارم و رشــد  مزرعه را د   ور و برم ببینم، به جای اینکه احساس پرقد   رت 

شکار را تجربه کنم؟«
پائولو آســمان را نگاه مي کرد  و راه مي رفت. هنوز د   اشت به شرطش فکر 

مي کرد    و به هواپیماها.
گفت: »اغلب اوقات مرد  مي مثل جی را می بینم، که د  ر  صلحند   و از طریق 
این آرامش، مصاحب خد   ا مي شوند . تو را مي بینم که قبل از من با فرشته هایت 
حــرف می زد   ی؛ با اینکه من آمد   ه بود   م اینجا تا این کار را بکنم. می بینم که تو 
آرام و آســود   ه می خوابی و من کنار پنجره می ایســتم و از خود   م می پرسم چرا 
مجعزه ای که این قد   ر مشتاقانه منتظرشم، اتفاق نمی افتد   . و از خود   م مي پرسم: آیا 

راه اشتباه را انتخاب کرد   ه ام؟«
 رو کــرد    بــه کریــس و اد   امــه د   اد   : »تو چه خیــال مي کنی؟ راه اشــتباه را 

انتخاب کرد   ه ام؟«
کریس، د   ستان پائولو را گرفت: »نه! اگر راه کشاورزها را مي رفتي، ناراحت 

و ناراضی مي شد   ی.«
»تو هم اگر راه من را انتخاب مي کرد   ی، این طور مي شد   .«

»یاد   م مي ماند   . نکته ی خوبی است که یاد   م بماند   .«
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قبل از قطع شــد   ن صد   ای زنگ، پائولو بد   ون آنکه ســر و صد   ایی د   رست کند   ، 
د   ر تخت نشست.

بیرون را نگاه کرد   . هنوز تاریک بود   .
کریس خواب بود   . لحظه ای فکر کرد    بید   ارش کند    و بگوید    د   ارد    کجا می رود   . 
بگوید    که باید    برایش د   عا کند   . اما زود  منصرف شد . وقتي برمي گشت، مي توانست 

همه چیز را تعریف کند   . به هرحال، جاي خطرناکي که نمي رفت.
برق ســرویس بهد   اشتی را روشــن کرد    و قمقمه اش را از شیر آب پر کرد   . 
بعد    تا جایی که از پسش برمی آمد   ، آب خورد   ، هیچ نمي د   انست چه مد   ت قرار 

است آنجا بماند   .
 لباس پوشــید   ، نقشــه را برد   اشــت و راهــش را حفظ کرد   . بعــد    آماد   ه ي 

حرکت شد   .
اما کلید   های ماشــین را پید   ا نکرد   . جیب هایش را گشــت و کوله پشتی اش 
را. میز کنار تخت را هم نگاه کرد   . خواســت المپ را روشن کند   ؛ اما نه! شاید    
بید   ارش مي کرد   . همان المپ حمام و د   ستشویی بس بود   . د   یگر نباید وقت تلف 
مي کرد. معناي هر لحظه ای که اینجا مي گذشت، این بود   که وقت کمتری را به 
فرشته اش تخصیص مي د  هد . چهار ساعت د یگر هم د   مای هوای صحرا غیرقابل 

تحمل می شد   .
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با خود   ش گفت، کریس کلید   ها را قایم کرد   ه. تازگي  خیلي فرق کرد  ه بود   ؛ 
با فرشته اش صحبت مي کرد    و حِس آگاهی قبل از وقوع د   ر او رشد    کرد   ه بود   . 

شاید    بو برد   ه بود    نقشه ی پائولو چیست و ترسید   ه بود   .
چرا مي ترسد   ؟ آن شــب که کریس را با والهاال لب پرتگاه د   ید   ه بود   ، او و 
کریس توافق مقد   ســی با هم انجام د   اد   ند   ؛ قول د   اد   ند    هیچ وقت زند   گی شــان را 
د   ر صحرا به خطر نیند   ازند   . چند   ین  بار فرشته ی مرگ از کنارشان گذشته بود    و 
عاقالنه نبود    صبوری فرشته ی نگهبانشان را امتحان کنند   . کریس آن قد   ر خوب 
او را می شناخت که بد   اند    آد   می نیست که نتواند    به عهد   ش وفاد   ار بماند   . به همین 
خاطر بود    که پائولو د   اشــت چند   ین ســاعت قبل از معلوم شد   ن اولین پرتو های 
آفتاب، د   زد   کی مي رفت؛ براي اینکه از خطرات شب د   ور باشد    و همین طور از 

خطرات روز.
با این همه، کریس نگران شد   ه بود    و کلید   ها را قایم کرد   ه بود   .

پائولــو رفت طرف تختخواب و تصمیم گرفــت بید   ارش کند   . بعد    جلوی 
خود   ش را گرفت.

بله! د   لیلی د   اشت. کریس، نگران امنیت او نبود    یا نگران اینکه چه خطرهایی 
را او از ســر گذارند   ه. ترسید   ه بود   ؛ اما ترســش بسیار متفاوت بود    ــ  می ترسید    
شوهرش شکست بخورد   . می د   انســت پائولو راهی را باالخره امتحان مي کند   ؛ 

فقط د   و روز ماند   ه بود    به اینکه صحرا را ترك کنند   .

پائولو که مي خند   ید   ، به خود   ش گفت، فکر خوبی کرد   ی کریس! د  و سال طول 
مي کشد تا عواقب شکســتی مثل این برطرف شود    و تمام این مد   ت تو مجبور 
می شد   ی با من کنار  بیایی. شب های  بی خوابی را با من بگذرانی، روحیه ی بد   م 
را تحمل کنی، از بی محلی و بی اعتنایی من رنج بکشــی. خیلی سخت تر از این 
بود  که این روزها مي گذشت، بي آنکه بفهمم چطور باید  با فرشته شرط ببند  م.

اسباب و اثاثیه ی کریس را گشت؛ کلید    د   ر همان کمربند    ایمنی ای بود    که 
پاسپورت و پولش را نگه مي د   اشت.
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بعد    یاد    قولش د   ر مورد    امنیت افتاد   ؛ تمام این ها شاید    فقط یاد   آورند   ه باشد   . 
پائولو یاد    گرفته بود    که نباید    هیچ وقت به صحرا رفت، مگر اینکه هرطور شد   ه 
عالیمی بگذاری که کجا می روی. با وجود    آنکه می د   انســت زود    برمی گرد   د    
و مقصد   ش را هم می د   انســت که هرچه باشد    آن قد   رها د   ور نبود    و اگر مشکلی 
پیش مي آمد   ، پای پیاد   ه هم مي توانســت برگرد   د   ، تصمیم گرفت خطر نکند   . به 

هرحال، قول د   اد   ه بود   .
نقشــه را روی سینک حمام گذاشــت. بعد    با قوطی کف اصالح صورت، 

د   ایره ای د   ور یک نقطه روی نقشه کشید   : د   ره ی گلوریتا.
با استفاد   ه از همان وسیله، پیغامی را هم روی آینه اسپری کرد   :

اشتباهنميكنم
بعد    کفش هایش را پوشید    و رفت.

وقتی که د   اشــت کلید    را د   اخل اســتارت ماشین مي کرد   ، یاد   ش آمد    کلید    
خود   ش را آنجا جا گذاشته.

با خود   ش گفت احتماالً کریس یکی از رویش ساخته. خیال کرد   ه چه اتفاقی 
قرار است بیفتد   ؟ وسط صحرا ولش می کنم و می روم؟

بعد    یاد    رفتار عجیب توك افتاد    که چراغ قوه را د   ر ماشین جا گذاشته بود   . 
به لطف مســئله ی کلید    بود    که پائولو مقصد   ش را روی نقشه عالمت زد   ه بود   . 

فرشته اش مواظب بود    که او همه ی احتیاط های الزم را انجام بد   هد   .

خیابان های بوّرگو اســپرینگز خالی بود   . با خــود   ش گفت، خیلي با روز فرقي 
ند  ارد . یاد    شــب اول اقامتشــان د   ر آنجا افتاد    که د   ر صحرا د   راز کشید   ه بود   ند    و 
ســعی مي کرد   ند    فرشته شــان را توصیف کنند   . آن موقع، تمام کاری که د   لش 

مي خواست بکند   ، صحبت با فرشته اش بود   .
به طرف چپ پیچید   ، به طرف بیرون شهر، و راه د   ره ی گلوریتا را پیش گرفت. 
کوه ها، طرف راستش بود    ؛ همان کوه هایی که با ماشین از آن پایین آمد  ند  و پي 
برد  ند  که صحرا ناگهان و بد  ون پیش آگهي ظاهر مي شود . با خود   ش فکر کرد   ، 
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آن وقت ها! بعد  متوجه شــد  که زمان چند  ان زیاد  ي هم از آن وقت ها نگذشته. 
فقط سی و هشت روز.

امــا، روح او هــم مثل کریس چند   ین بار د   ر صحرا مرد   ه بود   . د   نبال پاســخ 
رازی مي گشــت که جوابش را پیشاپیش می د   انست، د   ید   ه بود    که خورشید    به 
چشــمان مرگ مبد  ل شــد   ، زن هایی را د   ید   ه بود    که همزمان فرشته و شیطان به 
 نظر مي رسید  ند . از نو پا به ظلمتی گذاشته بود    که خیال می کرد    فراموش کرد   ه 
است. و فهمید   ه بود    اگرچه این همه از عیسا حرف می زند   ، هیچ وقت بخشایش 

نجات د   هند   ه  را تماما ً نپذیرفته بود   ه.
همسرش را هم د   وباره به د   ست آورد   ه بود   ؛ آن هم د   رست وقتی که مطمئن 
شد   ه بود    برای همیشه او را از د   ست د   اد   ه. چرا که )کریس هیچ وقت حد   سش را 

هم نمی زد   ( او عاشق والهاال شد   ه بود .
آن موقع بود    که تفاوت میان شیفتگي و عشق را فهمید   ه بود   . مثل صحبت با 

فرشته ها، این هم کار بسیار راحتی بود   .
والهاال، بخشي از رؤیاي جهان خود  ش بود   . زن رزم آور، شکارچی مؤنث، زنی 
که با فرشته ها صحبت کرد   ه بود    و آماد   ه ي هر خطري براي غلبه بر مرزهایش بود . 
برای والهاال، پائولو مرد   ی بود    که حلقه ی سنّت ماه را به انگشت کرد   ه بود   ، مُغی 
که اصرار علوم خفیّه را می د   انست، ماجراجویی که می توانست زیر همه چیز بزند    
تا فرشته اش را پید   ا کند   . هر د   و، همیشه، شیفته ی همد   یگر می شد   ند   ؛ البته د   رست 

تا آن موقع که هر د   و همان طوری می ماند   ند    که د   یگری تصور می کرد   .
شیفتگی یعنی همین: ساخت تصویری از کسی، بد   ون آنکه آن کس بد   اند    

آن تصویر اصاًل چیست.
اما روزی، وقتی آشنایی، ماهیت حقیقی هر د   و را آشکار مي کرد   ، می فهمید   ند    
که پشت آن مُغ و آن والکیری، یک زن و یک مرد    است. هرکد   ام شاید    صاحب 
قد   رت هایی،  هرکد   ام احتماالً با قد   ری د   انش ارزشــمند   ؛ اما نمی شد    حقیقت را 
انکار کرد    که هر کد   ام اساساً زن و مرد    بود   ند   . هر کد   ام با تألمات و شور و شوق، 

ضعف ها و قوت هایی که هر انسان د   یگری هم د   اشت.
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و وقتی که هرکد   امشان نشــان د   اد    واقعاً چیست، د   یگری می خواست فرار 
کند   ؛ چرا که معنای این واقعیت، پایان د   نیایی بود    که آفرید   ه بود   ند   .

عشــق را لب پرتگاهی پید   ا کرد    که د   و زن به همد   یگر زل زد   ه بود   ند    و ماه 
بد   ر پشت سرشان می د   رخشید   . و معنای عشق، تقسیم د   نیا با د   یگری بود   . یکی از 
زن ها را خوب می شناخت و د   نیایش را با او قسمت کرد   ه بود   . با همد   یگر کوه ها 
و د   رخت های یکسانی را د   ید   ه بود   ند   ، هرچند    متفاوت از هم. زن ضعف های او 

را مي د   انست و لحظات نفرت و ناامید   ی اش را، با این همه، کنار او بود   .
د   نیای یکسانی را قســمت مي کرد   ند   . و گو اینکه اغلب احساس کرد   ه بود    
د   نیایشان هیچ راز د   یگری د   ر خود    ند   ارد   ، آن شب، د   ر د   ره ی مرگ فهمید   ه بود    

که این حس، خطاست.

ماشــین را نگه د   اشــت. روبه رویش، یک آبکند   ، کوه را شکاف د   اد   ه بود   . این 
منطقه را به خاطر اسمش انتخاب کرد   ه بود   ، د   ر حقیقت فرشته ها د   ر همه مکان 
و همــه زمانی حاضرند   . بیرون آمد    و کمی بیشــتر از آبی خورد    که حاال د   یگر 
همیشــه د   ر صند   وق عقب ماشین نگه می د   اشت، بعد    قمقمه را روی کمربند   ش 

سفت کرد   .
به طرف آبکند    که می رفت، هنوز د   اشت به کریس و والهاال فکر می کرد   .  
گمان کنم خیلی بیشتر از این حرف ها، باز هم شیفته بشوم. احساس گناه نمی کرد   . 

شیفتگی چیز خوبی بود   . سرگرم کنند  ه بود ، و به زند   گی رنگ و بو می د   اد   .
اما با عشــق فرق د   اشت. عشق به اند   ازه ی همه چیز مي ارزید    و با چیزی قابل 

معامله نبود   .



187

د   ر د   هانه ی آبکند    ایستاد    و به د   ره نظری کلی اند   اخت. افق، کم کم قرمز و ارغوانی 
می شد   . اولین بار بود    که طلوع را د   ر صحرا مي د   ید   ؛ حتا مواقعی که د   ر فضای باز 

می خوابید   ند   ، وقتی بید   ار می شد    که خورشید    باال آمد   ه بود   .
با خود   ش گفت، چه منظره ی قشــنگی را از د   ســت د   اد   م! قله ی کوه ها د   ر 
د   ورد   ســت مي د   رخشید    و رگه هایی صورتی به د   ره سرازیر می شد    و سنگ ها و 
گیاهانی را رنگ مي کرد    که بــد   ون تقریباً هیچ آبي، زند   ه مي ماند   ند   . مد   تی به 

این منظره خیره ماند   .
یاد    کتابی افتاد    که نوشته بود    و د   ر جایی از د   استانش، چوپان، سانتیاگو، باالی 
کوهی مي رود    تا صحرا را تماشا کند   . صرف نظر از این موضوع که پائولو باالی 
کوه نبود   ، از شباهت این منظره با چیزی که هشت ماه قبل نوشته بود  ،  شگفت زد   ه 
شــد   . و بعد ، تنها حاال بود  که متوجه اهمیت نام شــهری شد  که هواپیمایش د   ر 

آن فرود  آمد   ه بود   .
لسآنجلس. که به اسپانیایی یعني فرشتگان.

اما حاال وقت فکر کرد   ن به نشانه های راه نبود   .

بلند    گفت: »فرشته ی نگهبان من، صورت تو این است. تو را مي بینم. همیشه جلوی 
من بود   ه ای و هیچ وقت نشناختمت. صد   ایت را مي شنوم، هر روز بلند   تر و بلند   تر. 

می د   انم وجود    د   اری، زیرا که د   ر چهارگوشه ي زمین اسم تو را می برند   .«
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'شاید    یک انسان یا حتا یک جامعه اشتباه کند   . اما تمام جوامع و تمد   ن ها، 
د   ر هر کجای زمین، همواره از فرشته ها صحبت کرد   ه اند   . امروزه روز، بچه ها و 
بزرگ تر ها و پیامبر ها د   ارند    گوش می د   هند   . باز هم تا چند   ین قرن از فرشــته ها 

حرف مي زنند   ، چرا که همیشه پیامبر و کود   ك و پیر وجود    د   ارد   .«
پروانه ای آبی د   ور و برش پرواز مي کرد   ، فرشته اش د   اشت پاسخ مي د   اد   .

»من عهد   ی را شکستم. بخشش را پذیرفتم.«
پروانه به سمت د   یگر رفت. د   ر صحرا پروانه های سفید    زیاد   ی د   ید   ه بود   ، اما 

این یکی رنگ آبی د   اشت. فرشته اش خشنود    بود   .
»شــرط هم بستم. آن شــب، باالی کوه،  تمام ایمانم را به خد   ا، به زند   گی، 
به کارم، به جی، به هرچه د   اشــتم، د   او گذاشــتم. شرط بستم که چشمانم را که 
باز کنم، تو را می بینم. تمام زند   گی ام را روی یک کفه ی ترازو گذاشتم. از تو 

خواستم چهره ات را د   ر کفه ی د   یگر بگذاری.
'وقتی چشمانم را باز کرد   م،  صحرا روبه رویم بود   . چند    د   قیقه، خیال کرد   م 

باخته ام. اما بعد   ...آخ...که چقد   ر خاطره اش زیباست، بعد   ، تو حرف زد   ی.«
رگه ای از نور د   ر افق پد   ید   ار شد   . خورشید    د   اشت زند   ه می شد   .

»یــاد   ت می آید    چه گفتی؟  گفتی: د   ور و برت را نگاه کن، صورت من این 
است. من مکانی هستم که تو د   ر آنی. تن من تو را د   ر روز با پرتو خورشید    د   ر 

برمی گیرد    و د   ر شب با د   رخشش ستاره ها. صد   ایت را واضح شنید   م!
'بعد    گفتی: همیشه به من احتیاج د   اشته باش.«

قلبش خشنود    بود   . منتظر طلوع خورشید    می ماند    و مد   ت طوالنی به صورت 
فرشــته اش خیره می شد   . بعد   ، شــرطش را به کریس مي گفت و به او می گفت 
د   ید   ن فرشــته ی هرکس خیلــی راحت تر از صحبت با اوســت! فقط باید    باور 
د   اشت که فرشته ها وجود    د   ارند    و به فرشته ها نیاز د   اشت. بعد  آن ها خود   شان را 
به  روشنی پرتوهای صبح نشان مي د   اد   ند   . و کمک می کرد   ند   ، وظیفه ی راهنمایی 
و مراقبتشان را انجام می د   اد   ند   . تا هر نسل، به نسل بعد    از حضور آن ها بگوید    و 

هیچ وقت از یاد  نروند .
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شنید    که صد   ایی د   ر د   رونش می گفت، چیزی بنویس.
عجیب بود   . حتا سعی نکرد   ه بود    مجراسازي کند . تنها چیزی که می خواست، 
د   ید   ن فرشته اش بود ، نه حرف زد   ن. اما وجود   ی د   رون او د   ستور مي د   اد    که بنویسد   . 

سعی کرد    بر افق و صحرا متمرکز شود   ، اما فقط توانست همین کار را بکند   .
به طرف ماشــین رفت و خود   کار و کاغذ برد   اشــت. از نوشتن ناخود   آگاه 
ـ جی گفته بود    که این  تجربیاتی د   اشت، اما هیچ وقت عمیقاً وارد   ش نشد   ه بود   ـ 

کار به د   رد    او نمی خورد    و بهتر است د   نبال عطیه ی حقیقی خود   ش باشد   .
خود   کار د   ر د   ســت، روی زمین نشست و سعی کرد    آرامش بگیرد   . خیلی 
زود   ، خود   کار به حرکت می افتاد    و چیزهایی خرچنگ قورباغه مي نوشت، بعد    
کلمــات روی کاغذی مي آمد . برای اینکه چنین اتفاقــی بیفتد   ، باید    قد   ری از 
ـ   ـ روح یا فرشته ایـ  آگاهی خود    را کنار مي گذاشــت و اجازه  می د   اد    چیزیـ 

او را د   ر بربگیرد   .
خود    را کاماًل تسلیم کرد    و نقشش را به عنوان ابزار پذیرفت. اما اتفاقی نیفتاد   . 

شنید    که ند   ای د   رونش د   وباره می گوید   ، چیزی بنویس!
 ترســید   . قرار نبــود    با روحی متحد  شــود   . بــد   ون اینکه بخواهد   ، د   اشــت 
مجراسازي مي کرد ؛ انگار فرشته اش آنجا باشد    و با او صحبت کند   . این نوشتن 

ناخود  آگاه نبود .
مد   اد    را جور د   یگری د   ست گرفت؛ این بار محکم تر. 

کلمات بیرون زد    . آن ها را نوشت، بد   ون آنکه فکر کند    چه می نویسد   :

به خاطر عشق صهیون سکوت نخواهم کرد   ،  
و به خاطر اورشلیم آرام نخواهم گرفت،  

تا عد   التش، همچون نور طلوع کند   ،  
و نجاتش مثل چراغی که افروخته باشد   .  

تا به حال همچو چیزی رخ ند   اد   ه بود   . د   اشت صد   ایی را از د  ر ونش می شنید    که 
کلماتی را د   یکته مي کرد :
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تو به اسم جد   ید   ی مسّما خواهی شد   ،  
که د   هان خد   اوند    آن را قرار می د   هد   ،  

و تو تاج جالل د   ر د   ست خد   اوند   ،  
و افسر ملوکانه د   ر د   ست خد   ای خود    خواهی بود   ،  

و تو د   یگر به متروك مسّما نخواهی شد   ،  
و زمینت را بار د   یگر خرابه نخواهند    گفت،  

بلکه تو را َحفصیبه1 خواهند    نامید   .  
زیرا خد   اوند    از تو مسرور خواهد    شد     

و زمین تو منکوحه خواهد    گرد   ید   .  

سعی کرد    با ند   ای د   رونش صحبت کند   ؛ پرسید    این را باید    به که بگوید   .
ند   ا پاسخ د   اد   : قباًل گفته شد   ه. تنها باید    به خاطر بیاید   .

 پائولــو احســاس کرد    چیزی د   ر گلویــش ماند   ه. این معجزه بــود   .  خد   ا را 
شکر کرد   .

گوی طالیی خورشید    به زود  ي باالی افق می آمد   .
کاغذها و خود   کار را زمین گذاشت و برخاست و د   ستانش را به طرف نور 
ـ  همان امید   ی که روزي نو برای  د   راز کــرد   . تقاضا کرد    که تمام نیــروي امید  ـ 
ـ  از میان انگشتانش به او د   اخل شود    و به قلب  میلیون ها نفر روی زمین می آورد   ـ 
او آرامش بد   هد   . د   عا کرد    همیشــه به د   نیای نو ایمان د   اشته باشد    و به فرشته ها و 
د   روازه های گشود   ه ی بهشت. د   عا کرد    که فرشته اش نگهبان او باشد    و مریم عذرا 

نیز. نگهبان او و نگهبان همه ی کسانی که د   وستشان د   اشت، نگهبان کار او.
پروانه نزد   یک او آمد    و د   ر پاســخ به عالمت فرشــته اش، روی د   ست چپ 
او نشســت. کاماًل آرام ماند   ، چرا که د   ر حضوِر معجزه ای د   یگر بود   . فرشته اش 

پاسخ د   اد   ه بود   .

esta me agrada .1: خشنود  م مي سازد .
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 حس کــرد    د   نیــا د   ر آن لحظــه ایســتاد   ه: خورشــید   ، پروانــه و صحرای 
پیش رویش.

و د   ر لحظه ای بعد   ، هوای پیرامون او پرآشوب شد   . باد    نبود   . ضربه ای بود    بر 
هوا... مثل موقعی که ماشینی با سرعت باال از کنار اتوبوس رد    می شود   .

از ترس مطلق، ستون فقراتش تیر کشید    و لرزید   .
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کسی آنجا بود   .
صد   ایی گفت: »رویت را برنگرد   ان.«

قلبش به ضربان شــد   ید    افتاد   ه بود    و احساس گیجی مي کرد   . می د   انست از 
ترس است؛ ترسی عمیق. بي حرکت ماند   . د   ست هایش همان طور جلویش د   راز 

شد  ه بود  و پروانه بر آن نشسته بود .
با خود    گفت، االن بیهوش می شوم.

صد   ا گفت: »بیهوش نشو.«
ســعی کرد    اختیار خود   ش را نگه د   ارد   ، اما د   ستانش که یخ زد   ه بود   ، شروع 

کرد    به لرزید   ن. پروانه پرواز کرد    و او د   ستش را پایین آورد   .
صد   ا گفت: »زانو بزن.«

روی زانوهایش نشست. نمي توانست فکر کند   . جایی نبود    که برود   .
»زمین را تمیز کن.«

د   ستور صد   اي د   رون سرش را انجام د   اد   . با د   ست هایش، جای کوچک را روی 
شن ها، د   رست جلوی رویش، پاك کرد    تا نرم تر شود . قلبش هنوز تند   تند    مي تپید    

و احساس گیجی بیشتر و بیشتری مي کرد   . تصور کرد    بعید    نیست سکته کند   .
»زمین را نگاه کن.«

نوری شــد   ید   ، تقریباً به قد   رت نور صبحگاهی، ســمت چپش د   رخشــید   . 
نمی خواست به نور نگاه کند    و آرزو مي کرد    همه چیز هرچه سریع تر تمام شود   . 
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برای لحظه ای، یــاد    بچگی اش افتاد    که تجلیات »بانوی مــا« را برایش تعریف 
مي کرد   ند   . خیلی از شب ها بی خواب شد   ه بود    و د   ر همان عالم بچگی د   عا کرد   ه 
بود    هیچ وقت نگذارد    مریم عذرا بر او ظاهر شــود   ؛ براي آنکه مي ترسید ، خیلي 

ترسناك بود .
حاال هم همان ترس را د   اشت تجربه می کرد   .

صد   ا اصرار کرد   : »زمین را نگاه کن.«
همان جایی را نگاه کرد    که تازه تمیز کرد   ه بود    و همان لحظه، د   ستی طالیی، 

به د   رخشش خورشید   ، ظاهر شد    و روی شن ها نوشت.
صد   ا گفت: »اسم من این است.«

گیجی پر از ترس اد   امه د   اشت. تپش قلبش سریع تر شد   .
شنید    که صد   ا می گوید   : »ایمان د   اشته باش. د   روازه ها تا مد   تی باز است.«

ذره  ذره ی قد   رتــی را کــه برایش باقی ماند   ه بود ،   جمــع کرد    و بلند    گفت: 
 »می خواهــم چیــزی بگویم.« به نظر می رســید    گرمای خورشــید   ، قد   رتش را 

تحلیل می برد   .
چیزی نشنید   . پاسخی نیامد .

ـ صاحب هتل را بید   ار کــرد   ه بود    و از او  یک ســاعت بعد    که کریس رســید   ـ 
ـ پائولو هنوز د   اشــت به اسمی که روی شن ها بود     خواســته بود    او را ببرد    آنجاـ 

نگاه می کرد   .
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د   و نفر د   یگر، پائولو را تماشا می کرد   ند    که د   اشت سیمان آماد   ه مي کرد   .
ــوكبــه شــوخی گفــت: »چــرا وســط صحــرا این قــد   ر آب را  ت

هد   ر می د   هی؟«
کریس از توك خواست شوخی نکند   ، چرا که شوهرش هنوز تحت تأثیر 

مکاشفه ای است که د   اشته.
توك گفت: »فهمید   م آن نوشته ها از کجاست. کتاب اشعیاء.«

کریس پرسید   : »چرا آن آیه ها؟«
»نمي د   انم. اما سعی می کنم یاد   م بیاید   .«

کریس اد   امه د   اد   : »از د   نیای نو حرف می زند   .«
توك جواب د   اد   : »شاید    د   لیلش این باشد   ؛ شاید    د   لیلش این باشد   .«

پائولو صد   ایشان کرد   .
هر ســه د   عای »آوه ماریا« را خواند   ند   . بعد    پائولو باالی تخته سنگی رفت و 
سیمان را پخش کرد    و تمثال مریم مقد   س را که همیشه با خود   ش د   اشت، آنجا 

نصب کرد .
»حاال شد   . همین!«

توك گفت: »شاید    نگهبان ها وقتی ببینند    این عکس اینجاست برش د   ارند   . 
جوری مراقب صحرا هستند    که انگار باغ گل است.«
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پائولو گفت: »شاید   ، اما این نقطه عالمت گذاری می شود    و همیشه یکی از 
مکان های مقد   س من می ماند   .«

توك گفت: »نه! مکان های مقد   س، جاهای خصوصی هستند   . د   ر این مکان، 
متنی را گفته اند    تا بنویسي؛ متنی که قبالً  هم وجود    د   اشته؛ متنی که از امید    حرف 

می زند    و امید   ی که مد   ت هاست فراموش شد   ه.«
پائولو نمی خواست حاال به آن فکر کند   . هنوز مي ترسید   .

توك گفت: »د   ر این مکان، نیروی روح جهان به فریاد  د  رآمد  ه است، و تا 
ابد  به فریاد  اد  امه خواهد  د   اد . اینجا، مکان نیرو و قد   رت است.«

پوشــش پالستیکی را که پائولو روی آن ســیمان د   رست کرد   ه بود   ، جمع 
کرد   ند    و د   اخل صند   وق عقب ماشین گذاشتند    و راه افتاد   ند    تا توك را به همان 

تریلي قد   یمی اش برگرد   انند   .
وقتی که د   اشتند    خد   احافظی مي کرد   ند   ، توك گفت: »پائولو! گمان می کنم 
بد    نباشد    این جمله را از سنّت به خاطر د   اشتی باشی: وقتی خد   ا بخواهد    کسی را 

د   یوانه کند   ، هر آرزویی را که د   ارد    برآورد   ه می کند   .«
پائولو جواب د   اد   : »شاید   ! اما مي ارزد   !«
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پسگفتار

یک روز بعد   ازظهر،  یک سال و نیم بعد    از ظهور فرشته، نامه ای از لس آنجلس 
به من د   ر ریود   وژانیرو رسید   . از طرف یکی از خوانند   ه  های برزیلی من بود    که د   ر 
امریکا زند   گی مي کرد   ، به اسم ریتا د   وفریتاس، و نامه را د   ر تمجید    از کیمیاگر 

نوشته بود   .
حسي واد ارم کرد برایش جواب بنویسم و د   رخواست کرد   م به د   ره ای نزد   یک 

بورگو اسپرینگز برود    و ببیند    یاد مان تجلي بانوی ما هنوز آنجاست یا نه.
بعد    از آنکه نامه را فرستاد   م، به خود   م گفتم: خیلی احمقانه است. این زن حتا 
من را نمي شناسد   . فقط یک خوانند   ه بود    که چند   تایی جمله ی محبت آمیز برایم 
نوشته و هیچ وقت کاری را که د   رخواست کرد   م، انجام نمي د   هد   . بعید    است سوار 
ماشینش بشود   ، شش ساعت د   ر صحرا رانند   گی کند    و ببیند    آیا یک مجسمه ی 

کوچک هنوز آنجاست یا نه.
د   رست کمی قبل از کریسمس 1989، نامه ی ریتا به د   ستم رسید    که جمله های 

زیر را از آن نقل می کنم:
»اتفاقات بسیار عجیبی رخ د   اد   . نزد   یک تعطیالت شکرگزاری، یک هفته از 
محل کارم مرخصی د   اشتم. نامزد  م )آند   رئا، که آهنگساز ایتالیایی است( و من 

قصد    د   اشتیم جای متفاوتی برویم.
بعد    نامه ی شما رســید   . آنجایی که شما اشاره کرد   ه بود   ید   ، به یک قرارگاه 

سرخ پوستی نزد   یک بود   . تصمیم گرفتیم برویم...
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... روز سوم اقامتمان د   ر آنجا، رفتیم تا د   ره را ببینیم و پید   ایش کرد   یم. روز 
شکرگزاری بود   . خیلی جالب بود   ، چرا که خیلی آرام رانند   گی می کرد   یم، اما هیچ 
نشانی از هیچ بنایی ند   ید   یم. رسید   یم به انتهای د   ره، توقف کرد   یم و از صخره ای 

که آنجا بود   ، باال رفتیم. تنها چیزی که مي د   ید   یم، رد   پای کایوتی ها بود   .
این طور شد    که نتیجه گرفتیم مجسمه د   یگر آنجا نباید    باشد   ...

به طرف ماشین که برمی گشتیم، چند   تایی گل بین سنگ ها د   ید   یم. ماشین را 
نگه د   اشتیم و بیرون رفتیم. چند   تایی شمع روشن د   ید   یم، چند   تایی لباس طالیی 
که پروانه ای روی آن بافته بود   ند    و یک سبد    حصیری کنارشان بود   . به نظرمان 

رسید    همان جایی است که بنا ساخته شد   ه بود   ه، اما د   یگر آنجا نیست.
نکته ی جالــب این بود    که مطمئنیم هیچ  کد   ام از این چیزها، بار اول که رد    
ـ  ـ که د   ر پاکت اســتـ   مي شــد   یم، آنجا نبود    . عکســي از این صحنه گرفتیمـ 

و برگشتیم.
تقربیاً به د   هانه ی د   ره رســید   ه بود   یم که زنی ســفید   پوش را د   ید   یم. لباسش 
ـ  و د   اشــت  ـ کاله زنانه ی عّمامه ای با تونیک بلند   ـ  شــبیه لباس های عربی بود   ـ 
وســط جاد   ه راه می رفت. خیلی عجیب بود   ؛ چطــور زنی با این ظاهر از ناکجا 

وسط بیابان آمد   ه؟
 من فکر کرد   م شــاید    همان زنی باشــد    کــه آن گل ها را آنجا گذاشــته و 
شــمع روشن کرد   ه. هیچ ماشیني د  ر آن اطراف ند  ید  م و د   ر تعجب بود   م چطور 

آمد   ه آنجا.
اما آن قد  ر د   ر تعجب بود   م که نرفتم با او حرف بزنم.

عکســی را که ریتا فرستاد   ه بود ، نگاه کرد م: د   رست همان  جایی بود    که یاد مان 
را گذاشته بود   یم.

روز هم روز شکرگذاری بود   ه و مطمئنم فرشته ها آن روز آنجا بود   ه اند   .
من این کتاب را د   ر فاصله ی ژانویه و  فوریه ی 1992 نوشتم، کمی بعد    از پایان 
جنگ جهانی سوم. د   ر جنگ جهانی سوم، نبرد   ها خیلی پیچید   ه تر از نبرد   هایی 



199

بود    با ســالح های متعارف. بر طبق باورهای سنت، این جنگ د   ر د   هه ی 1950 
با محاصره ی برلین شــروع شد    و با فروریختن د   یوار برلین تمام شد   . طرف های 
پیروز، همانند    طرف های پیروز د   ر جنگ های متعارف، امپراتوری شکست خورد   ه 

را تقسیم کرد   ند   .
تنها چیزی که رخ ند   اد   ه، فاجعه اي هسته ای بود   ، و ما معتقد   یم که هرگز اتفاق 

نمی افتد   ، چرا که آفرینش خد   ا عظیم تر از آن است که انسان نابود   ش کند   .
بر طبق عقاید    سنّت، حاال جنگی د   یگر آغاز خواهد  شد . جنگی باز پیچید   ه تر 
که کسی را از آن گریزي نیست؛ چرا که از طریق این جنگ رشد    انسان کامل 
خواهد    شد   . د   ر این جنگ، د   و جبهه خواهد    بود   ؛  د   ر یک طرف، آنان که هنوز 
به نژاد    بشر ایمان د   ارند    و می د   انند    مرحله ی بعد   ی ما، رشد    عطایای شخصی است. 
د   ر طرف د   یگر کسانی هستند    که آیند   ه را انکار می کنند   ؛ آن ها که اعتقاد    د   ارند    
زند   گــی، پایانی ماد   ّی د   ارد    و نیز، بد   بختانه آنان که، اگرچه ایمان د   ارند   ، گمان 
مي کنند    راه رسید   ن به روشنایی را فقط آنان د   ریافته اند    و از د   یگران می خواهند    

د   نباله روشان باشند   .
به همین خاطر است که فرشــتگان برگشته اند    و باید    به آن ها کمک کرد   . 
تنهــا آنان مي توانند    راه را به ما نشــان بد   هند   ، نه هیچ کس د   یگری. ما می توانیم 
ـ همان طور که من د   ر این کتاب سعی کرد   م این کار  تجربیاتمان را تسهیم کنیمـ 
ـ  اما هیچ فرمولی برای این رشــد    نیست. خد   ا سخاوتمند   انه، حکمتش  را بکنمـ 
را و عشقش را د   ر د   سترس ما قرار د   اد   ه و به د  ست آورد  ن آن آسان است، بسیار 
آسان. تنها باید    مجراســازي را روا د   اشت؛ فرایند    ی چنان ساد   ه، که برای خود    
من فهمید   ن و پذیرفتنش ســخت بود   . از آنجا که این جنگ عمد   تاً د   ر »ســطح 
اثیري« رخ خواهد    د   اد   ، فرشتگان به حمایت  از ما گماشته شد  ه اند ، که شمشیرها 
و سپرها را به کار خواهند    اند   اخت و ما را از خطر نجات می د   هند    و به پیروزی 
راهنمایی مان می کنند   . اما باِر مســئولیت ما عظیم اســت: ما، برای این لحظه از 
تاریخ، باید    قد   رت های خود    را گســترش بد   هیم. باید    ایمان د   اشته باشیم جهان 
د   ر پشت د   یوارهای اتاق  ما تمام نمی شود   . باید    نشانه ها را بپذیریم و از قلبمان و 
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رؤیاهایمان پیروی کنیم.
ما مسئول تک تک اتفاقاتی هستیم که د   ر جهان رخ می د   هد   . ما رزم آوران 
نوریــم. با قد   رت عشــق  و اراد   ه مان، مي توانیم سرنوشــتمان را تغییر  د   هیم و نیز 

سرنوشت بسیاری د   یگر را.
آن روز خواهد    آمد   که مسئله ی گرسنگی را با معجزه ی تقسیم نان مي توان حل 
کرد   . آن روز خواهد    آمد    که عشق را هر قلبی خواهد    پذیرفت و وحشت آورترین 
ـ از صحنه ی روزگار  ـ تنهایی، که از گرسنگی هم بد  تر استـ  تجربه  ی انسانـ 
محو خواهد    شد   . آن روز خواهد    آمد    که د   ر بزنند    و همه ی د   رها باز باشد   ، و آن ها 

که بطلبند ، د   ریافت کنند    و آن ها که زاري مي کنند ، تسال یابند .
برای سیاره ی زمین، آن روز هنوز بسیار د   ور است. اما برای هرکد   ام از ما، آن 
ـ به خد   ا  روز مي تواند    فرد   ا باشد   . تنها باید    یک حقیقت ساد   ه را پذیرفت، عشقـ 
ـ راه را به ما نشان خواهد    د   اد   . نقایص ما، مغاك هاي خطرناك ما،  و به د   یگرانـ 
نفرت های شد   ید    ما، لحظات طوالني ضعف و نومید   ی ما، هیچ یک مهم نیست . 
اگر بخواهیم اول خود   مان را اصالح کنیم و بعد   به جستجوی رؤیاهایمان برویم، 
هرگز به بهشت نخواهیم رسید   . اما اگر تمام خطاهایمان را بپذیریم، و اما باز باور 
د   اشته باشیم که الیق زند   گی شاد   یم، آن گاه پنجره ای عظیم را به روي عشق باز 
خواهیم کرد . اند   ك اند   ك، نقص های ما خود  به خود  ناپد   ید    خواهد    شــد   ، چرا 
که آن که خوشحال است، تنها با عشق مي تواند  به د  نیا بنگرد . همان قد   رتی که 

هرچیز موجود    را د   ر جهان از نو خواهد    ساخت.
د   ر رمان براد   ران کارامازوف، د   استایفسکی د   استان مستنطق بزرگ را می گوید    

که اینجا به زبان خود  م نقلش مي کنم:
موقع تفتیش عقاید  د   ر سویلیا )اشبیلیه(، یعنی آن  موقع که مخالفان کلیسا را 
د   ر زند   ان می اند   اختند    یا د   ر آتش مي سوزاند   ند   ، مسیح به زمین بازمي گرد   د    و د   ر 
میان عامّه ی مرد   م ساکن می شود   . اما مستنطق بزرگ، متوجه حضور او مي شود    

و د   ستور مي د   هد    زند   انی اش کنند   .



همان شب، به مالقات عیسا د   ر زند   ان می رود   . و از عیسا می پرسد    چرا د   ر چنین 
لحظه ای خاص، تصمیم به بازگشت به زمین گرفته. مستنطق بزرگ می گوید   : »کار 
را برای ما سخت کرد   ید   . هرچه باشد    افکار شما زیبا بود  ، اما ماییم که می توانیم 
آن ها را تبد   یل به عمل کنیم.« او د   لیل می آورد    که شاید    د   رآیند   ه ، تفتیش عقاید  
را بی رحمانه بد   انند   ، اما وجود   ش الزم اســت و او د   ارد    صرفاً وظیفه اش را انجام 
مي د   هد   . وقتی قلب انسان مملو از جنگ است، صحبت از آرامش هیچ فاید   ه ای 
نــد   ارد   ؛ و وقتی قلب او مملو از نفرت اســت، صحبت از د   نیــای بهتر به جایي 
نمي رسد . اینکه مسیح خود    را به نام نژاد    انسان قربانی کرد   ، فاید   ه ای ند   ارد   ، چرا 
که انسان هنوز احساس گناه می کند   . »تو گفتی که همه ی مرد   م برابرند   ، که نور 
الهی د   رونشان د   ارند   ، اما فراموش کرد   ی که مرد   م قوت قلب ند  ارند  و احتیاج به 
کسی د   ارند    که راهنمایی شان کند   . کار ما را از اینکه هست سخت تر نکن. برو!« 

و با این حرف، مستنطق بزرگ، تمام د   الیل د   رخشانش را بیان می کند   .
حرفش که تمام می شــود   ، د   ر زند   ان ســکوت برقرار شد   ه، بعد    عیسا پیش 

مستنطق بزرگ می آید    و گونه های او را می بوسد   .
عیسا مي گوید   : »شاید    حق با تو باشد   ؛ اما عشق من قوی تر است.«

ما تنها نیســتیم. جهان د   ارد    عوض می شود    و ما بخشی از این د   گرگونی هستیم. 
فرشته ها ما را راهنمایی می کنند    و نگهبانمان هستند   . به رغم تمام بي عد   التی های 
جهان و به رغم تمام چیزهایی که بر ما رخ می د   هد    و احساس می کنیم سزاوارش 
نیســتیم، و به رغم اینکه گاهی احســاس مي کنیم قاد   ر نیستیم بد   ی های مرد   م و 
بد   ی ها د   نیا را اصالح کنیم، به رغم همه ی د   الیل مستنطق بزرگ، عشق قوی تر 
اســت و به رشــد   مان کمک خواهد    کرد   . تنها د   ر آن هنگام است که می توانیم 

ستاره ها و معجزات را د   رك کنیم.
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