
  شيطان
   جبران  خليل جبرانكوتاهي از داستان 

   ايليا حريري برگردان
 

   گناهان ي  او در زمينه دانستند، چرا  كه  خود مي ، راهنماي  و الهي  روحاني  را در مسايل ، پدر صمعان  مردم
 . شناخت  مي  را خوب  و برزخ  و دوزخ  بود و اسرار بهشت  نظر و بسيار مطلع ، صاحب  و كبيره صغيره

 را از   كند و مردم  ديگر برود، موعظه  ده  به  از دهي  بود كه  اين  شمالي  در لبنان  پدر صمعان أموريت م 
 با  ، هميشه  كشيش جناب.  دهد  نجات ها را از دامِ هولناكِ شيطان  شفا ببخشد و آن  گناه  روحاني بيماري
  كردند و هميشه  او افتخار مي گذاشتند و به  مي  احترام  كشيش  اين ها به دهقان.  بود  در جنگ شيطان
   بخش  درو، بهترين  هنگام  او را با طال و نقر بخرند؛ و هميشه  پند و اندرزهاي  بودند كه  آن مشتاق

 .دادند  مي  او هديه  خود را به محصول
ها   دره  و از ميان فتر  مي  كوچكي  ده  سوي  به  پياده  پاي  پدر صمعان  كه ، هنگامي  پاييزي  غروب  يك 
   طرف ايستاد و به. آمد  مي  در كنار جاده  از گودالي  را شنيد كه  فرياد دردآلودي ، صداي گذشت ها مي و تپه
  هاي  از زخم  بود و خون  دراز كشيده  زمين  روي  را ديد كه اي  كرد و مرد برهنه آمد، نگاه  صدا مي  كه جايي
.  بدهيد نجاتم«:  گفت  و مي خواست  مي كرد و كمك  مي  ناله دردمندانه.  بود  جاري اش  سر و سينه عميق
:   گفت  كرد، و در دلش  مرد رنجور نگاه  به زده ، بهت پدر صمعان» . ميرم  مي  كنيد، دارم رحم.  كنيد كمكم

.   كرده اش خمي ز كسي.   كند و نتوانسته  مسافرها را لخت خواسته شايد مي.   مرد حتماً دزد است اين«
 ». او كنند  كشتن  به  بميرد و مرا متهم ترسم مي

:  كرد اما فرياد مردِ محتضر او را متوقف.  داد  ادامه  سفرش  فكر كرد و بعد به  وضع  در مورد آن  كمي 
   به ك از كم خواسته  مي  كه  از فكر اين  باز فكر كرد، و ناگهان بعد كشيش» ! ميرم  مي دارم!   نكن تركم«

   از آن حتماً يكي«:   گفت  خودش  در آمد، اما به  لرزه  به هايش لب.  پريد  كند، رنگش  خودداري ديگران
   پزشك ؟ يك  كار كنم ترساند؛ چه  مرا مي هايش  زخم شكل.   است  و بيابان  در كوه  سرگردان هاي ديوانه
   مرد نيمه  ديگر دور شد، و ناگهان چند قدم» . كند رمان را د  و بدن  گوشت  روي هاي تواند زخم  نمي  كه روح
  بيا، ما دوست! بيا جلو«:   گفت  زنان مرد نفس.  كرد  او را آب  سنگي  قلب  كرد كه  دردآلودي ي ، ناله مرده

  گويم و مي ت بيا جلو، به.   ديوانه  و نه  دزدم  نه  هم  نيكوكار، من  چوپان ، آن تو پدر صمعاني.   هستيم قديمي
 ».  هستم  كي  من كه

   را ديد كه اي  غريبه ي ؛ اما چهره  او دوخت  را به هايش  شد، زانو زد و چشم  مرد نزديك  به  پدر صمعان 
، و   را در كنار زيبايي ، زشتي  را در كنار شيطنت  او، هوش در صورت.   داشت  ضد و نقيضي خصوصيات

 »؟  هستي تو كي«:  از جا پريد و ايستاد و فرياد زد ناگهان.  ديد  را در كنار مهرباني شرارت
   و گلستان  گرمابه  دوستان  وقت ، پدر، ما از خيلي  نترس از من«:   گفت  ضعيفي  مرد محتضر با صداي 
  هايت  ببر و با پارچه  نزديكي  كنار جويبارِ همين ، مرا به  بايستم  پاهايم  روي  كه  كن كمكم.  ايم بوده
 ».  باشم آيد تو را ديده  نمي ، يادم شناسم ، تو را نمي  هستي بگو كي«: پدر پرسيد» .  را تميز كن هايم زخم



   صحبت  و هر روز با من اي هزار بار مرا ديده!  شناسي تو مرا مي«:   گفت  دردمندي  و مرد با صداي 
 محتضر   آدم يك!  گويي كار دروغ  تبه تو يك«: كردو پدر تكرار » .  عزيزترم ات  از زندگي  برايت من.  كني مي

  ات  قدر شكنجه  آن ، وگرنه  هستي بگو كي.  ام  پليد تو را نديده ي  هرگز چهره ام در زندگي.  بگويد بايد راست
   كشيش هاي جا شد و در چشم  جابه  آهسته و مرد زخمي» .  بميري  زندگيِ گريزانت  در ميان  كه دهم مي
  من«:   گفت  و عميقي  و ماليم  آرام  ظاهر شد؛ بعد با صداي هايش  بر لب  عارفانه كرد، و لبخندي  نگاه

 ».  هستم شيطان
 را لزاند؛ بعد   دره ي  چهار گوشه  كشيد كه  از وحشت ، فريادي  هولناك  نام  اين  با شنيدن  پدر صمعان 
 از   تمثالي  به ، شباهتي  ترسناكش هاي  و معوجي با كج او،   بدن  شد كه  شد و متوجه  مرد محتضر خيره به

   تو را به  دوزخي ي خداوند چهره«: لرزيد و فرياد زد.   است  شده  آويخته  ده  بر ديوار كليساي  دارد كه شيطان
   چوپان  دست ه بايد ب  آلوده ي بره!  بر تو  ابدي نفرين!   از تو متنفر باشم  شده  باعث  حق  و به  داده  نشان من

 »! ديگر را بيمار نكند نابود شود تا گوسفندهاي
   از اين زود بيا و قبل.   هدر نده  پوچ هاي بها را با حرف  گران ، پدر، وقت  نكن عجله«:  داد  پاسخ  شيطان 
 خدا   درگاه  هرروز به  كه هايي دست«:  داد  پاسخ و كشيش» . مرا ببند هاي  جدا شود، زخم  از بدنم  زندگي كه

  هاي  زبانِ اعصار و لب  خاطر نفرين تو بايد به.  كند  را لمس  دوزخ  از ترشحات دهد، نبايد كالبدي  مي قرباني
 ».  ببري  تقوا را كامالً از بين  كه اي  خورده ، تو قسم  بشري  نوع ، تو دشمن  بشر، بميري نوع

  فهمي ، نمي گويي  مي  چه داني نمي«:   داد و گفت كيه ت  آرنجش جا شد و به  جابه  با اضطراب  شيطان 
   راه  متروك ي  دره  در اين امروز، تنهايي.   را بگويم  تا داستانم  كن گوش.  كني  مي  خودت  در حق  جنايتي چه
 زدند؛ اگر   ضربه  من  به  شدت  كردند و به  حمله  من  به  فرشته  گروه ، يك  جا رسيدم  اين  به وقتي.  رفتم مي
 شمشير   در برابر آن ، اما من دادم  مي ها را شكست  نبود، آن اش  و دولبه  درخشان ها با  شمشيري  از آن يكي

 فشار   در پهلويش  عميقي  را بر زخم  لرزانش  كرد و دست  مكث اي بعد لحظه» .  ندارم  قدرتي  هيچ درخشان
 را  اگر خودم.  گالدياتور ماهر بود  بود، يك  ميكائيل كنم  فكر مي  كه  مسلح ي  فرشته آن«:  داد بعد ادامه. داد

   وحشيانه  مرگي ، مرا به ام  شده  كشته  كه كردم  و وانمود نمي انداختم  نمي  مهربان  زمين  اين روي
 ». كشت مي

،   ميكائيل  باد نام مبارك«:   گفت  پيروزمندانه  و با صدايي  گرفت  آسمان  را رو به هايش ، چشم  كشيش 
 ». داد خوار نجات  خون  دشمن  بشر را از شر اين  نوع كه

 را  تو ميكائيل.   نيست  خودتان  شما به تر از نفرت  بشر، بيش  از نوع انزجار من«:  كرد  اعتراض  شيطان 
  ، در حالي كني مي  ، مرا نفرين  من  شكست ي در لحظه.   است  شما نيامده  كمك  هرگز به  كه كني دعا مي

، اما در  كني  مي  دريغ  را از من ات دعا و محبت.   و هستم  شما بودم  و شادي  آرامش ي  سرچشمه  من كه
 قرار  ات  حرفه  براي  و سالحي تو وجود مرا بهانه.  شوي  و شكوفا مي كني  مي  زندگي  وجود من ي سايه
 و   اكنون  به  كه  نشده  باعث  من ي مگر گذشته.  بري  كار مي به   اعمالت  توجيه  مرا براي ، و نام اي داده
؟ مگر  كني  نمي  انباشته  ثروت  روي ؟ مگر ثروت اي  نرسيده  هدفت ؟ مگر به  باشي  محتاج  هم  من ي آينده

 كار   به  تهديدي  عنوان  و قلمرو مرا به  بگيري  طال و نقره تر از پيروانت تر و بيش  بيش تواني ديگر نمي
 كار  ، تو فردا چه  امروز بميرم ؟ اگر من ميري  مي  از گرسنگي ، تو هم  بميرم  اگر من  كه داني ؟ نمي ببري



   در اين  كه  است ها سال شود؟ ده  مي  تو چه  از روزگار محو شود، كار و بار و شغل  من ؟ اگر اسم كني مي
   تو گوش ي  توصيه  به ها هم آن.  بيفتند  من  دام  مبادا به  كه يده  هشدار مي  مردم  و به زني  مي  چرخ دهات
ها ديگر   شرير آن  بفهمند دشمن فردا كه. اند  كرده  را خرجش شان  دينار و محصول  هم اند و كلي كرده

 در   از گناه ديگر  مردم ميرد، چون  مي  با من خرند؟ كار و بار تو همراه  را از تو مي اي  توصيه وجود ندارد، چه
 كليسا   او، يعني  دشمن  تأسيس  باعث  وجود شيطان  كه فهمي  نمي  كشيش  يك  عنوان به. مانند  مي امان
كشد و   مي  بيرون  مؤمنان  را از جيب  طال و نقره  كه  است  مرموزي  دست ، همان  باستاني  اختالف ؟ اين شده

   كار تمام  اين داني ؟ مي  جا بميرم  اين  كه  بگذاري تواني  طور مي چه. ريزد ها مي گرها و مبلغ  موعظه در جيب
 »گيرد؟  را از تو مي ات  و زندگي اعتبار و كليسا و خانه

 شد،   تبديل  و استقالل  نفس  اعتماد به  به اش  و خواري  خفت  شد و ناگهان  خاموش اي  لحظه  شيطان 
، و بعد تو  كنم  باز مي  را برايت  ايمان  تاريخ من.  ، اما ناداني تي هس  مغروري پدر، تو آدم«:  داد و ادامه
 .دهد  تو پيوند مي  مرا با وجدان كند و هستي  مي  وصل  هم  وجود ما را به  كه بيني  را مي حقيقتي

  ولين ا  را دراز كرد و براي هايش  در برابر خورشيد ايستاد و دست ، انسان  آغاز زمان  ساعت در اولين « 
   بزرگ  قرص  رو به  انسان". وجود دارد  و بزرگ  و مهربان  خيرخواه ، خدايي  آسمان پشت": بار فرياد زد

 از   وجود دارد كه  تاريكي ، اهريمن  زمين در اعماق":  ديد و فرياد زد  زمين  را روي اش  كرد و سايه روشن
 ".آيد  مي  خوشش شرارت

ها   از آن  يكي ، بايد به  قهار قرار دارم  دو نيروي  بين من":   خود گفت  و به  رفت  غارش  به بعد انسان « 
   را ستايش  آن  كه  گرفتار بود، قدرتي  دو قدرت  بين  و انسان ها گذشت  قرن".  بجنگم  يكي  و با آن  ببرم پناه
  اما هيچ. ترساند  او را مي رد، چونك  مي  را نفرين  آن  كه آورد، و قدرتي  وجد مي  او را به ، چون دانست مي
  خواهد بين  مي  درخت  كه  وقتي  دو نيرو گرفتار بود، مثل  بين  را نفهميد؛ فقط  و نفرين  ستايش  معناي وقت

 . كند  انتخاب  و خشكيدن ، و زمستان  و شكفتن تابستان
   واحد اجتماعي  يك  عنوان  به انواده، خ  است  بشري  ادراك  همان  را ديد كه  تمدن  طلوع  انسان وقتي « 
   خود تقسم ، بين  ذاتي  و گرايش  توانايي ، كار را بنا به  در آن  وجود آمد كه  به بعد قبيله.  وجود آمد به
   يا به بافت  مي  پارچه ، ديگري ساخت  مي  ديگر سرپناه ي كرد، خانواده  مي  زراعت  خانواده كردند؛ يك مي

   انسان  بود كه  شغلي  اولين  پيدا شد، و اين  زمين  بر روي  الوهيت ي ، سر و كله  آن  دنبال به.  رفت شكار مي
 ».  وجود آن  براي  ضرورتي  و نه  داشت  آن  به  نيازي  نه  كرد كه انتخاب

 او را  اش  خنده ن در آورد، اما ناگها  لرزه  را به  خالي ي  دره اش بعد خنديد و قهقه.  كرد  باز مكث  شيطان 
   خود آمد و ادامه بعد به.   گذاشت  را بر پهلويش  پيچيد و دستش  و درد در جانش  انداخت هايش  ياد زخم به
 . رشد كرد  زمين  روي  عجيبي  شكل  ظاهر شد و به الوهيت«: داد

 بود،  موجود باهوشي.  ست چي  اسمش  معناي دانم نمي.  بود" ال ويس"   نام  به ، مردي  قبيله در اولين « 
   تكان  به  كند كه  بچيند، يا كاري  بسازد، پشم  كند، سرپناه  زراعت  نداشت  بود و دوست  تنبل اما خيلي
   به ، غذايي  كار و زحمت  بدون ها كسي  زمان  آن  جا كه و از آن.   داشت  احتياج  كشيدن  و زحمت خوردن
 . خوابيد  گرسنه  را با شكم يادي ز هاي  شب آورد، الويس  نمي دست



 كار  ي  بودند و درباره  شده سفيد جمع  ريش ي  دور كلبه  به  خانواده  اعضاي ، وقتي  تابستاني  شب يك « 
 كرد و   اشاره  ماه  از جا پريد، به  مردي  بودند، ناگهان  خواب كردند و منتظر ساعت  مي  صحبت شان روزانه

   سياهي  سنگ  و به  محو شده اش  و زيبايي  است  تاريك صورتش!  كنيد را نگاه   شب خداي": فرياد زد
 لرزيدند،   شدند، فرياد كشيدند و از ترس  خيره  ماه  به  همه"!  است  آويزان  در گنبد آسمان  كه  شده تبديل

   تبديل  تاريكي  توپ  به ديدند كه  را مي  شب خداي.  بود  زده ها چنگ  آن  قلب  به  تاريكي هاي انگار دست
  ، پشت شان روي  پيش هاي ها و دره شد تپه  مي داد و باعث  را تغيير مي  زمين  روشن ي  بود و چهره شده
 . شوند  پنهان  تاريكي ي پرده
 جلو  ، قدم دانست  را مي اش  ساده  بود و دليل  را ديده  قبالً خسوف  كه ، الويس  هنگام در همان « 

   و با صداي  گرفت  آسمان  را رو به  ايستاد، دستش  جمعيت وسط.  كند  استفاده  فرصت ا از اين ت گذاشت
   شب  روشن  با خداي  درگير جنگي  پليد تاريكي  خداي زانو بزنيد و دعا كنيد، چرا كه":   گفت  مردم  به بلندي
دعا .  مانيم  مي  پيروز شود، زنده  شب خداي، اما اگر  شويم  نابود مي  پليد پيروز شود، همه ؛ اگر خداي است
   كه  نگيريد، زيرا كسي  آسمان  طرف  را ببنديد، و سر خود را به هاتان چشم.  بساييد  بر خاك تان چهره. كنيد

سر ! ماند  مي  عمر كور و ديوانه دهد و تمام  مي  را از دست  و عقلش  ببيند، چشم  جنگ دو خدا را در حال
، پيروز   ماست  خوني  دشمن  كه  بر دشمنش  شب  خداي  آرزو كنيد كه  دل  بياوريد، و از تهخود را فرود

 "!شود
 هرگز   مردم  از خود درآورد كه  زيادي  رمزي  داد و كلمات  ادامه  صحبت  به ، الويس  ترتيب بدين « 

 را   صدايش ، الويس  خود برگشت شكوه و   درخشش  به  ماه ، وقتي  ماهرانه  نيرنگ بعد از اين.  بودند نشنيده
.   پيروز شده  پليدش  بر دشمن  را بنگريد كه  شب برخيزيد و خداي«:   گفت دهنده  تكان باالتر برد و با لحني
   كرديد تا بر شيطان  او كمك  خود، به  با دعاهاي بدانيد كه.  ها از سر گرفته  ستاره سفر خود را در ميان

 ".  است تر از هميشه ، و درخشان  او راضي اكنون. د پيروز شو تاريكي
   و شادي  رفت  از بين شان ترس.  بود  برگشته  نورش ي  همه  كردند كه  نگاه  ماه  بلند شدند و به مردم « 
   گرفتند و دره  ضرب  آهن  روي هاشان دست  و آواز كردند و با چوب  رقص  به شروع.   را گرفت  حيرت جاي

 .ها شد ر و صدا و فرياد آنپر از س
   تا به  كس  هيچ  كه  كردي تو كاري«:   او گفت  و به  را خواست  الويس  سفيد قبيله ، ريش  شب آن « 
، تو   مردم ي  اراده بنا به. داند  نمي  ديگري  كس  كه  دادي  نشان  نهان  خود را از رازي تو دانش.   نكرده حال

  ي تو واسطه.   فرد هستي  و تو خردمندترين  نيرومندترين من.  اي  قبيله  عضو اين ترين ، واالمقام بعد از من
   محبت  جلب  را براي  الزم  و مسايل ها را تفسير كني  آن ها و اعمال  و بايد خواسته  ما و خداياني  مردم ميان

 ".  ما ياد بدهي ها به  آن و تبرك
   هنگام  آشكار كند، به  بر من ام  صادقه ها در رؤياهاي  انسان داي خ هر چه«:   گفت گرانه  حيله الويس « 

 ». شوم  مي  شما و او واسطه  مستقيماً ميان من.   گفت  شما خواهم  به بيداري
:   او داد و گفت  به ، هفتاد گوسفند و هفتاد بره  گوساله ، هفت  شد و دو اسب  سفيد راحت  ريش خيال « 

 تو   را به  از محصول  درو، بخشي  هر فصل سازند و در پايان  تو مي  براي  محكمي ي ، خانه  قبيله مردم"
 ".  كني  زندگي  استاد پرافتخار و محترم  يك  عنوان  به  تا بتواني دهيم مي



   را خداي  اسمش  كه  كسي اين":   و گفت  داشت سفيد او را نگه  تا برود، اما ريش  برخاست الويس « 
 او  ؟ هرگز به  است جنگد، كي  مي  شب  پرجالل  با خداي  كه  گستاخ  خداي ؟ اين  گذاشتيد، كيستها انسان

 ".  بوديم فكر نكرده
 از   دور، پيش هاي ، در زمان سرور پرافتخار من«:   و گفت  گذاشت اش  را بر پيشاني  دستش الويس « 
. كردند  مي ها زندگي  ستاره  دشت  برتر در پشت ي و صفا، در جهان ، در صلح  خدايان ، تمام  انسان خلقت
ها   آن كرد كه  را مي دانستند، و كارهايي ها نمي  آن  كه دانست  را مي ها بود و چيزي  پدر آن  خدايان خداي
 از عصر   هفتم ي در دوره.  بود  داشته  نگه  را نزد خودش  ابدي  قوانين اسرار الهيِ ماوراي. توانستند نمي
  چرا قدرت":   ايستاد و گفت  كرد و جلو پدرش  كبير متنفر بود، طغيان  از خداي  بحتار كه ، روح دهمدواز

   را از ما مخفي  كيهان  و اسرار و قوانين اي  داشته  نگه  خودت  را پيش  موجودات  بر تمام  اختياري صاحب
   با تو شريك  ابدي  و هستي  و در درك يم ندار  تو ايمان ، مگر به  تو نيستيم ؟ مگر ما فرزندان كني مي

 "؟ نيستيم
   را براي  و اسرار بنيادي  اختياري  و صاحب  اصلي  قدرت من":   آمد و گفت  خشم  به  خدايان خداي « 
 ".  آغاز و پايانم  من ،  چون دارم  مي  نگه خودم
 بر  هايم  بچه هاي ها و بچه  و بچه ، من ي نكن  تقسيم  را با من  و نيرويت اگر قدرت":  داد بحتار پاسخ « 
ها ايستاد و   آسمان  در اعماق  بر تختش  خدايان ، خداي  لحظه  در همان"! كنيم  مي  تو طغيان عليه

 را لرزاند،   ابديت ي  چهارگوشه  كه  و با صدايي  سپر خود گرفت  عنوان  را كشيد و خورشيد را به شمشيرش
   تاريكي  كه  جايي  به  كن ، سقوط  كن  سقوط بارِ زيرين  جهانِ خفت  پليد، به  طاغي اي!   كن هبوط": فرياد زد
 "! شوند ها متالشي  خورشيد خاكستر شود و ستاره  كه ، تا زماني ماني در تبعيد مي!  وجود دارد و نكبت

 راز   به  لحظه در همان.  پليد فرود آمد  ارواح  و جايگاه  زيرين  جهان  برتر به بعد، بحتار از جهان « 
   دام  دارد، به  را دوست  آنان  را كه  هركس  بجنگد و روح  با پدر و برادرانش  سوگند خورد كه زندگي
 ".بيندازد

. پريد  مي اش  از چهره خورد و رنگ  مي  چين اش داد، پيشاني  مي  سفيد گوش  ريش  كه  حال در همان « 
 "؟  پليد، بحتار است  خداي  اين  نام پس":  ت داد و گف  جرأت  خودش بعد به
   بعل  مثل  مختلفي هاي  بحتار بود، بعد اسم  برتر بود، اسمش  در جهان وقتي":  داد  پاسخ الويس « 
   و كه  خود گرفت  را به  شيطان ، ديو، و سرانجام ، مارا، آبدون ، اهريمن ، زامائيل ، بعل ، ساطانائيل ذبوب

 ".  اوست سم ا ترين معروف
   در ميان  خشك هاي  تركه  خش  خش  لرزاند كه  را بارها و بارها با صدايي" شيطان"   سفيد نام ريش « 

 " دارد؟  نفرت  خدايان ي  اندازه  به ها هم  از انسان چرا شيطان": ، تكرار كرد؛ بعد پرسيد مانست باد مي
   و خواهرانش  برادران  از اخالف  انسان ، چون است متنفر  از انسان":  داد  پاسخ  سرعت  به  الويس 
 "!  است  انسان  پسرعموي  شيطان پس":   سفيد گفت  ريش". است
   كه هاست  آن  اصلي ، اما دشمن  سرور من بله":  داد  پاسخ  و حيرت  آزردگي  ميان  با لحني  الويس 

   را به  توفان  كه  است  نيرويي او همان. كند  مي وس را پر از كاب هايشان  و شب  را پر از بدبختي روزهايشان
  شان  و حيوانات كند و خودشان  مي  نازل  قحطي شان كند و بر محصول  مي ها هدايت  انسان هاي  خانه سوي



   ما رنج برد، و از شادي  مي  ما لذت ، و از رنج ؛ شرير است  است مندي  پليد و قدرت خداي. كند را بيمار مي
؛ بايد   بمانيم  تا از شر او در امان  او را زير نظر بگيريم  دقت ، به  من  از دانش بايد با استفاده. برد مي

 ".  نگذاريم  او قدم  پر دام  راه ، تا به  كنيم  او را بررسي شخصيت
  رت قد  آن حاال راز نهاني«:   گفت  داد و زير لب  تكيه  قطورش دست  را بر چوب سفيد سرش ريش « 

. كند  مي  نازل هايمان  را بر ما و دام راند و طاعون  ما مي هاي  خانه  سوي  را به  توفان  كه دانم  را مي غريب
 خواهد   و پرافتخار و پرشكوه  مبارك فهمند و الويس ، مي دانم  حاال مي  من  را كه  چيزهايي  تمام مردم
 ". شر دور كرد ها را از راه  آشكار كرد و آنها  را بر آن  زيرا رازِ دشمنِ نيرومندشان زيست

   بود، خوشحال  داده  خرج  به  كه از نبوغي.   رفت اش  خانه  كرد و به  را ترك  سفيد قبيله ، ريش الويس « 
  ، تمام  جز الويس ، به  قبيله ي سفيد و همه  بار، ريش  اولين براي.   و رؤياهايش  لذت ي  از باده بود و سرمست

 ». را ديدند ناك  هول  و اشباح  ارواح  كابوس شب
 

  ي  خنده هايش  بود و بر لب  او خيره  به  وحشيانه  با نگاهي  كرد، پدر صمعان  مكث اي  لحظه  شيطان
،   آمد و وجود من  زمين  روي  به ، الوهيت  ترتيب بدين«:  داد  ادامه بعد شيطان.  ظاهر شد  مرگ ي بيمارگونه

   خودش  شغل  عنوان  مرا به رحمي  بي  بود كه  كسي  اولين الويس.  شد  زمين  بر روي الوهيت حضور  دليل
   يك  به  كه  چرخيد و شكوفا شد، تا اين  فرزندانش  در ميان  حرفه ، اين  الويس بعد از مرگ.  كرد انتخاب
 و   پاك  و قلبش  شريف  دانشمند و روحش  ذهنش  كه  شد و هركس  تبديل  و آسماني  كامل ي حرفه

 .كند  مي  را انتخاب  حرفه  نيرومند باشد، اين تخيالتش
در . كردند  مي جنگيد، تعظيم  مي  با من هايش  با افسون  كه  بار در برابر كاهني  هفت ، مردم در بابل « 

   نگاه  خدا و انسان  ميان ن زري  پيوندي  عنوان داند، به  مرا مي كرد اسرار دروني  ادعا مي  كه  مردي نينوا، به
 و  ، افسوس در بيبلوس. ناميدند  مي جنگيد، فرزند خورشيد و ماه  مي  با من  را كه ، كسي در تبت. كردند مي

   شان ، زندگي  و رم در اورشليم. كردند  مي  من  دشمنان  تقديم  قرباني  عنوان  را به شان  فرزندان ، جان آنتيوخ
 .جنگند  مي  نيرو با من  متنفرند و با تمام كردند از من  ادعا مي گذاشتند كه  مي  كساني را در دستان

  اگر من.  بود  و فلسفي ، هنري  مذهبي  تربيتي هاي  محور حلقه  من ، اسم در هر شهر در زير آفتاب « 
 در   كه  هستم متي شها  همان من. شد  بر پا نمي  يا قصري  برج شد، هيچ  نمي  ساخته  معبدي ، هيچ نبودم
 را   انسان هاي  دست  كه  هستم  دستي من.  ام  انديشه  اصالت  منشاي من. سازد  مي گيري  تصميم  قدرت انسان
   با من اگر از جنگ. جنگند ، با او مي  ماندن  زنده  براي  مردم  كه  هستم  شيطاني  همان من. دهد  مي حركت
  شان  هولناك ي  اسطوره  عجيب هاي  با مجازات ها را همراه  آن  روح و  و قلب  ذهن  بكشند، تنبلي دست
 .كشد مي

از . آشوبد ها را بر مي  زن  مردها و قلب  ذهن  كه  هستم  و سهمگيني  خشمگين  توفان  همان من « 
 در برابر   تسليمروند تا با ها مي خانه  تباه  كنند، يا به ام كنند تا محكوم ها سفر مي گاه  نيايش ، به  من ترس
 دور كند، مانند  خواند تا مرا از بسترش  دعا مي  شب  در سكوت  كه راهبي. ، مرا شاد كنند  من ي اراده

 .  و جاويدم  ابدي  شيطان من. كند  مي  دعوت اش  دخمه  مرا به  كه  است اي روسپي



   پليد را بر بنيان هاي ها و خانه نه ميخا من.   هستم  ترس ها و ديرها بر بنيان  صومعه ي  سازنده من « 
  شود، و با محو شدن  از دنيا محو مي  و لذت ، ترس  باشم اگر وجود نداشته.  سازم  مي  و خودارضايي شهوت

  شود، مانند چنگي  و سرد مي  خالي زندگي. مانند  باز مي  از هستي  انسان  در قلب ها، آرزوها و اميدها هم آن
 .  جاويدم  شيطان من.   شده  پاره  تارهايش كه

   دنيا پاك  عناصر از اين ، و اگر اين  هستم كاري  و دغل ، فريب ، خيانت ، دورويي  دروغ بخش  الهام من « 
  من. رويد  تقوا نمي  چيز جز خارهاي  هيچ  در آن شود كه  مي  تبديل  متروك  دشتي  به  بشري ي شوند، جامعه

 .  جاويدم شيطان
 نابود  هاشان ها و خانه  با خانواده  را همراه  آن  برود، مبارزان  از ميان ، و اگر گناه در و مادر گناهم پ من « 
 .كردند مي

، باز   من  قلب  تپش  با توقف  بشر همراه  احساس خواهي آيا مي.  ها هستم  پليدي  قلبِ تمام من « 
   دشت  در اين گذاري آيا مي!   هستم  علت ؟ من پذيري مي را   از نابود كردِن علت  حاصل ي بايستد؟ آيا نتيجه

 »! ، كشيش  بده ؟ جواب  كني  را قطع  و خودت  من  پيوند ميان خواهي ؟ آيا مي  بميرم برهوت
   و شبيه  خاكستري اش  كشيد؛ چهره  كرد و نفسي  جلو خم  را به  را دراز كرد و سرش  دستش  و شيطان 
 را  فروغش  كم هاي بعد چشم. اند  مانده  در كنار نيل كاره  اعصار، بي  در طول  شد كه  مصري هاي  مجسمه آن
   رو به  نيروي  كه  كردم اشتباه.   و ضعيفم  خسته من«:   گفت  لرزاني  و با صداي  دوخت  پدر صمعان  صورت به

.   بكن خواهي حاال هر كار مي.  دانستي  مي  خودت  كه  كردم  تلف  چيزهايي ي  درباره  صحبت  را به ضعفم
 ».  تا بميرم  كني  جا رهايم ، يا همين  بگذاري  مرهم هايم  و بر زخم  ببري ات  خانه  مرا به تواني مي

:   گفت خواهانه  پوزش  ماليد، و با لحني  هم  را به هايش  دست  عصبي  لرزيد و با حالتي  پدر صمعان 
 وجود تو در   كه دانم  مي من.   مرا ببخش جهالت.  ام دانسته  را نمي يزي چ  چه  پيش  ساعت  يك دانم نمي«

. سنجد ها را مي  انسان  ارواح  ارزش  خدا با آن  كه  است  معياري كند و وسوسه  مي  خلق  دنيا، وسوسه اين
  ، وسوسه ر تو بميري اگ  كه مطمئنم. برد  كار مي ها به  روان  كردن  وزن  براي  قادر متعال  كه  است ترازويي

 .برد  مي كند، از بين  و هشيار مي  را متعال  انسان  را كه  آرماني  قدرت ، آن ميرد، و بعد، مرگ  مي هم
رود و ديگر دعا   مي  از بين ها از جهنم  آن  بفهمند، ترس  و مردم ، زيرا اگر بميري  بماني تو بايد زنده « 
 و   بشر از گناه  نوع  رستگاري ، چون  بماني بايد زنده.  نخواهد بود گناه   كاري  ديگر هيچ خوانند، چون نمي

 .  است  تو نهفته ، در زندگي خالف
 ». كنم  مي ها قرباني  انسان  به  عشق  تو، بر محراب  را به ، نفرتم من « 
   چه  و در الهيات!  هستي  باهوشي  آدم پدر، چه«:   را لرزاند، و گفت  زمين  كرد كه اي  خنده  شيطان 
   وقت  هيچ  خودم  كه  پيدا كردي  وجود من  براي ، دليلي ات  دانش تو از راه!   داري انگيزي  شگفت دانش

 .  داريم  احتياج  هم  قدر به  چه فهميم ، و حاال مي نفهميدم
   اين هاي  از شن ن م  از خون برد و نيمي ها را در خود فرو مي  دارد دشت  شو، برادر؛ تاريكي نزديك « 
   زودي ، به  نكني  اگر كمك ، كه  شكسته  در هم  كالبدي ي  جز بازمانده  نمانده  چيزي ، و از من  گريخته دره

 ». خواهد شد  مرگ تسليم
 .  رفت  خانه  طرف  كرد و به  را كول  شد، و شيطان  را باال زد و نزديك  ردايش هاي  آستين  پدر صمعان 



 بار   در زير آن  خميده ، با پشتي  تاريكي ي  و در پرده ها، غرقِ سكوت  دره ، در ميان ن پدر صمعا 
چكيد، اما   از باال بر او مي  بود كه  خوني  به  آغشته  بلندش  و ريش  سياه رداي.  رفت  مي  ده  طرف ، به سنگين

 .كرد  شيطانِ محتضر دعا مي ان ج  خاطر نجات ، به  نجوا كنان هايش ، و لب رفت  مي  پيش  زحمت به
 


