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کتاب ینآغاز سخن

ی پادشـاهیـقت حـق و حقی ، بارها و بارها ، از حکمـرانیـست نیده پوشی بر کسیاکانمان و شکوه نعظمت
) به چشمید قد علم کرده پــارسـه (معروف به تخت جمشی را در ستون هایش و نشانه هایم ایده شنیاکانمانن
 .یم ایدهد

 جا نگذاشته کهیی را جایتش به نسل ما ! .. هوی تر از هر کسیک نزدی هم مثل تو ! .. مثل ما ! … حتتیدا
 !ی آوریــاد به مــرور است و یازش کند ! … فقط نیدایشبخواهد پ

 !یــت ! حرف از ذات است و هویـست بحث قانون و حق و عدالت ناینجا

 و معجزه وار به واسطهیند بی عظمت را به چشم مین خــاک خورده ، ایخ با مرور همه صفحات تارتیدا
 و قطاریند آی میشوازش به پینمان سرزمی نامی شود ، اسطوره های موعود وارد میدروازه ملل ، به بهشت

 بارین کند و ای مبش مجذ ویان از خاندان پارسی و عطوفت پادشاهیحوادث با سرعت به سمتش ، مهربان
 کند .ی میق را تصدیاکانمان پرشکوه نیایوجود پر عدالت دن

ی … اما مگر مـیرد پذ ی عشق را مـین ، ایـدها و نبایـدها آنجاست … و عشق هم ! … فارق از تمام باحقیقت
 و وسـوسـه طاووس نداشته باشد ؟!یـاهشود بهشت موعــود مـار س

 ؟ ….یکی تاریا کند که ذاتش … زاده نور …. ی میدا خود را پی ذاتی بار مقابل سوالاین
-    

)  ینهزم یش پ (

 وین کرد . زمیست هر چه نیدن همتا اراده به آفری موجود نبود . کردگار بی موجودیچ که هیی زمان هادر
 را همهیان و جنیان ... فرشتگان و پریر با اشکال چشمگی ، آسمان و ستارگان و کهکشانیازمان ، جنگل و در

 کس جز وجود بلند مرتبهیچ هیاز دل آتش ساخت و دستور داد تنها او را عبادت کنند و در مقابل پا
 به خاک نگذارند .یمکردگارشان سر تسل

ععزراییل : جبرایافتند ی برتریگر فرشتگان با مقامات متفاوت پنج فرشته بر فرشتگان ددرمیان  (فرشتهییل ، 
ععزازییل ، اصرافیکاییلمرگ) ، م  اهرمن ، قبل از سجده نکردن به انسان) .یی (نام ابتداییل و 
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یافت ی خالصانه اش برتریمان و ای به خاطر سال ها عبادت و بندگیگر جن بود و بر چهار فرشته دععزازییل
ععزازیده به آن نرسی ایده آفریچ شد که هیگاهی جایو دارا  استاد چهار فرشته برتر بود و بر تختییل بود . 
 شد .ی نشست و به خاطر عبادات اش در زمره فرشتگان خوانده مینور م

 و نامش را انسان نهاد . از دمید با اندام موزون آفری خاک موجودیان شگفت کرد و از می ، کاریزد اینکه اتا
 . آنقدر به او علقمند شد که به خاطرید بخشی و به او زندگید جان انسان دمی خود در کالبد بیحاییمس
 انسان ، که شکوه و قدرتش را به رخبه یش هایده کرد ! ... و امر کرد که همه آفرین خود را تحسیدنشآفر

 انسان سر به سجده بگذارند !ی احترام و در مقابل بزرگید کشی میانجهان

یک خلقت افتاد ... جز ی ته تغارین ای به پای ، عالمیستاد ایش پاهای که انسان آرام روی زمانین همبرای
ععزاز  لب به اعتراض گشود :ید دی خود را از دست رفته میگاه که جاییلتن ... 

یچ او هیکن ولینم بی پاکم را در او میزد از وجود ایمی نینکه کنم ! با ای موجود کوچک سجده نمین_ من به ا
 ! من از او برترم ! من از آتش پاکم و او از خاک بدیست ! پاک نیست به معبودم ندارد ! او بزرگ نیشباهت

 داند !ی از رسم عبادت نمیچ که او هلی ! من هزاران سال عبادت در کارنامه خود دارم ، در حایاه سیبو

ععزازی خلقتش را نداشت آشفته شد ، و به خاطر نافرمانی به ته تغاری احترامی همه بین که تاب اکردگار ییل 
 ،ی احترامی بیک او را به خاطر یک کرد و تا ابد از درگاه شکوه اش راند و عبادات و اقدامات نیناو را نفر

به شکوه و خاتمه خلقت اش ، نابود کرد !

 موجود همان است کهین تا به شما ثابت کنم که اید جهان ، به من فرصت بدهیزد ایگانه _ معبودم ! ععزازییل
 ! .. به منیست نیگاه همه احترام و جاین ایق ثابت کنم که او لید کردم ! .. به من فرصت بدهیفمن توص

 سرورم !یدفرصت بده

ععزازیرفت پذخداوند  داشت ... از آن به بعدی که عاشقانه دوستش می آزمودن انسانی فرصت داد براییل و به 
ععزاز  را از اویزش ! ... اهرمن از انسان که همه چیافت ییر ، فرشته مقرب رانده شده ، به اهرمن تغییلنام 

 را در نزدیش والیگاه رحمانه جای که بی موجودی به دل گرفت . پس سوگند خورد به نابودینهگرفته بود ک
 گرفته بود ...یزشعز

 گناه انسان ، اهرمن باز به نزد خدا آمد :ین اولبا

 خطا مستحقیک چه ساده از شما گذشت ؟! ... من با یدید او همانگونه که گفتم بود ؟! دیدید پاک ام ، دیزد_ ا
یق ! .. او را لید موجود کوچک از من ستاندین به ای احترامی را به خاطر بیزم همه عذاب شدم و همه چینا

 ؟!ید دانی میچه مجازات

 جوابی نچندان طولنی خلقت اش گرفته بود ، بعد از سکوتی قلبش از دست ته تغارینکه مهربان با اکردگار
داد :

 به خطاست !!!!یز من جایز_ عز

 اش را بهی لحظات انسان چشمان اشکین غرق کرد و در آخری برآشفت و باز انسان را در گناه و تباهاهرمن
یی دستانش را به طرفش دراز کرد و با صدایزش لرزش اشک در چشمان عزیدنخالقش دوخت و خداوند با د

لرزان و مشتاق ندا داد :

یدی درگه من درگه نومین ..... ای باز آی ... گر کافر و گبر و خود پرستی باز آی دلم ! هر آنچه هستیز_ عز
 !یستن
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 و نفرت گفت :ینه پپر از کاهرمن

یش و از خطاید داری عاشقانه دوست مینگونه موجود که این کنم ای که به شما ثابت مید خواهد رسی_ روز
 !!!!یـرد گی میـی من به سجده خواهد افتاد و من را به خــدای چه ساده در مقابل پاهاید گذریم

 ویر خیان جدال مین اثبات گفته اش کرد و ای برای آن پس اهرمن دشمن قسم خورده انسان شد و هر کاراز
 باز بوده ... هست ... و خــواهـــد بـــود !!!!یرشر ... انسان و اهرمن از د

 بلند و کهنسالیده جنگل انبوه با درختان سر به فلک کشیان ماه ، در می نور نقره ایر شب ، زیکی دل تاردر
 گرد ویقه رنگ و ید با لباس بلند سفی را خلق کرده بودند . دختریزی وهم انگیکه سر در هم فرو برده و فضا

ی میش شد و تا مچ پای لباس گشاد میف نسبتا تنگ بود و از آن به بعد پارچه نرم و لطینه سیرساده که تا ز
ی وقفه درختان تنومد را دور می شد . با تمام سرعت و بی گشاد که در مچ دست تنگ می هاین ، با آستیدرس

زد .

 . ترس تمامید رقصی وار میوانه در هوا دیدنش و با دوید رسی اش به کمر می فر درشت و مشکی موهابلندی
 شکست .ی که به دنبالش بودند سکوت جنگل را می چند مرد و سگانیوجود دخترک را پر کرده بود . صدا

ینکه بسنجد . با اود جستجوگرانش را با خی شد تا فاصله ی میرهدخترک بارها از ترس به پشت سرش خ
 به رودخانهیدن کرد . با رسی کار را تکرار مین باز هم ای شد ولی میدش جنگل مانع دیز خوف انگیکیتار

 داد . تمامی کوچک و بزرگ بستر رودخانه آن را هولناک تر جلوه میخروشان که برخورد آب با سنگ ها
 بدل شد .یاس به یدشام

 :ید لب نالزیر

 ، نه !یا_ خدا

 به آب زمزمه کرد :یره اش را آرام کرد و خیده بری نفس های کمیق نفس عمیک با

 شم !ی نمیم !؟ ... تسلی با من رو داری تو هم قصد دشمنیگه_ د
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 و غرورش رایزد کرد که اشک نری خود را می باز تمام سعی اشک چشمانش را براق کرد ولی هاحلقه
 گرفت و قدرتش را بری میش جنگل پیان که خروشان راه اش را در می در مقابل رودخانه اینشکند ، حت

 شکست !!ی مید زد نبای میادسرش فر

 و با همه نفرتید . پشت به رودخانه به طرف صدا چرخیخت باز نفرت را به وجودش ریامک نحس سصدای
به صدا گوش داد :

 دختر نفهم کار دارم !ین زنده ، من هنوز با ایا عرضه مرده ی بی احمقاین کنیداش_ پ

یش از پیش بیش پای مشت شده اش را روی به زانو در آمد . دست هاین به زمیره صدا ، خی آرام و بتیدا
فشرد و آرام زمزمه کرد :

 رومیش پی راهیه گردم ی برنمیامک سیش پیگه ! ... من دید کنی به از آنکه زانو زده زندگیرید بمیستاده_ ا
 ...یی به حالم آشنایشتربذار ، تو که از همه ب

یی . صداید جستجوگران قلب دخترک را به درد آورد . اشک بالخره از چشماش چکی جنگل و صداسکوت
 !!!یدزمزمه وار از رودخانه شن

 ؟!یـــدا ؟! ... تیـــدا _ تصدا

 وی شکل که به اندازه قد خودش نورانیضی بی به شکافی و با چشمان اشکید آرام و ناباور به پشت چرختیدا
 شد .یره وجب با سطح آب فاصله داشت خیکموج دار در وسط آب که 

 چهره اش را به طرف خودش برگرداند :یامک سی هم صداباز

 ؟! اگهیرین گی از من پول می عرضه ها ، واسه چی بیرین بگین تونی بچه رو هم نمیه ین کنی کار می_ چ
ین زد) ... زود باشیاد ! ... (فریندازم هار و گرسنه می سگایاون از چنگم فرار کنه شما رو به جاش جلو

 !!یــالعنت

 زمزمه کرد :یبا باز آرامش بخش و زصدا

 ... من از طرف کردگار هفت آسمانی خواستیاری کردگار جهان یگانه ، تو از یا ! با من بیــدا_ درنگ نکن ت
 شود !یر از آنکه دیش پیا تو آمده ام ! بیاری ی براینو زم

 گفت :یده ترستیدا

 شم !ی ره ، غرق می میش پیانه تونم ! شکاف وسط آبه ، آب وحشی_ نم

 باز هم آرام و مطمئن زمزمه کرد :صدا

 آب قدم بردار !ی روی داریمان_ اگر به خالق ات ا

 رود ،ی اش در آب فرو نمی پاید دی آب قدم گذاشت وقتی ماند ... آرام رویره به آب خروشان خید با تردتیدا
 از ابهامی و شکاف کامل بسته شد . در هاله اید و بالخره به داخل شکاف پریگر قدم دیع و سریدشاد خند

 بود قلده سگ ها را در دست داشتن .یامک سه مرد و ارباب آنها که همان سید دی کنار رودخانه را میرتصو
 بعدی به عقب برداشت ولی و قدمید ترسیدا کردند . تی واق واق میدا و به طرف تیدن چرخیسگ ها مدام م

 شد .یره زد خیاد فری که عصبیامک با آرامش خاطر باز به سین همی ! .. براینند بیمتوجه شد آنها او را نم
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یدا تی باشه و تکه تکه شده باشیده و شدت آب تو رو به سنگاش کوبی آب غرق شده باشین در ایدوارم_ ام
 کنم ...یوگرنه خودم تکه تکه ات م

 از حرص و خشم اضافه کرد :پر

 .یـــــــدااااا_ ت

 رایی ترس و تنهایک تاری مطلق پر کرد . حبس شدن در دالنیاهی را سیدا شکاف بسته شد و اطراف تناگهان
 قدم برداشت و سکوت دالن را تنهایاط ، دو دستش را جلوتر از خودش قرار داد و با احتیختبه وجودش ر

 شکست . به خودش تشر زد :ی میدا منقطع تی نفس هایصدا

 ناشناس اعتماد کردم ، لعنت به من که چقدر احمقم !یی_ چرا به صدا

 درید امیی ، کور سویکی تاری در انتهای نوریدن وخم به راه اش ادامه داد ، از دور با دیچ دالن پر پدر
 کهیش به پاهای بدهد و قدرتید را به شوق و امیش جایدی دواند که باعث شد ترس و ناامیشه ریداوجود خسته ت

یرون شد و بالخره از دالن بی شد نور بزرگ تر می تر میکبا تمام سرعت به طرف نور بدود . هرچه نزد
ی خودش را به نفس های جایعش کوتاه و سری ناخودآگاه نفس هاید دی که مقابل چشمانش میزی چیدنآمد از د

 همه را از نظر گذراند ...یرت داد با حیدهآرام و کش

 که از آن خارج شد ، در دلش جا گرفتهی بلند بود و غاریی . پشتش صخره هاید را در مقابلش دیبایی زساحل
ی صخره ها مینه به سیبا بودند . موج ها زیدهبود و در قسمت چپ اش صخره ها خودشان را به دل آب کش

یب عجیشان افتاد . لباس هادند مشغول کار بویکری غول پی که در مقابل کشتی . چشمانش به مردمانیدندرقص
ی باستانی هایبه که در کتیری تصاویه و شکن بود . شبین و پر چین باستان فراخ آستیان، همچون لباس پارس

 بود !یدهد

 ازی که به فاصله کمید را دیرمردی پیرت در سمت چپ توجه اش را جلب کرد . در کمال حیزی چدرخشش
 پوستی رویزی نشسته و در حال نوشتن چینع  پر چید کامل سفی صاف با لباس های تخت سنگیساحل رو

یران شی با نقش هایبایی زید داشت شالبند سفی و مهربانی چهره نورانیرمرد تر براندازش کرد ، پیقبود . دق
 مرتب ویش کرد . ری میی دوازده پر و پنه پر خودنمایغران بالدار به کمر بسته بود ، در لبه شنلش گل ها

 اشیشانی پی اش از روین زریف بند ظریشانی . پید رسی میش شانه هایکی که تا نزدید تکه سفیک یموها
 . غرقید رسی کننده به نظر میره باشکوه و خخورشید نور یر شد . زی اش گم می برفی موهایانرد و در م

 وجود خسته و شکسته اش رایرمرد پیبای نوشت . آرامش زی و مرکب مید بود که با پر سفیدر افکار و مطالب
 به لبش آورد .ینوازش داد و لبخند

ی به ساحل نگاه کرد ، همه مردمان ساحل متوجه حضورش شده بودند و با سر و اشاره او را به هم نشان مباز
 کردند .ی و قد راست میدند کشی اش دست از کار میدن را متوجه حضورش کنند . همه با دیگراندادند تا د

 بود ، ترسان زمزمه کرد :یره خیشان و همان طور که به چهره هایخت ریدا به وجود تیکجاترس و تعجب 

 من کجام !؟یا_ خدا

 گندمگون ،ی داشت پوستیبایی به طرفش ، پسرک را از نظر گذراند . چهره زی حرکت آرام و باوقار پسربا
 نسبتا پهن و باظرافت که بایی متناسب و لب هاینی درشت ، بیاه پپر و خوش حالت با چشمان سیابروها

ی مشکیبای زی چشم و ابرون نگاه توجه اش را جلب کرد هماین که در اولیزی چی شده بود ولیباترلبخندش ز
 ساحل چارشانهیگر مثل مردان دید رسی میش براق و موج دارش به سر شانه های مشکیاش بود . موها

یری کمرنگ و شالبند بنفش خوش رنگ با نقوش اساطی آبین ... پسرک لباس پرچیده ورزیکلیبود ، با ه
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یدا شد به تن داشت . تی تنگ میش در مچ پاه کین پرچی ، شلواری چرم قهوه ای ، با کفش هایی طلیبایز
 .یستاد بود . پسر به فاصله دو گام از او ایبایش شد محو چهره و لباس زیرهباز به چهره اش خ

 ؟یست ، نامتان چید _ درود بر شما بانو ، خوش آمدپسر

 مکان ناشناخته بود آرام گفت :ین که هنوز در شوک اتیدا

 ؟!ین هستی کجاس شما کینجا_ ا

 به چهره بهت زده اش لبخند زد :ی با مهربانپسر

 ؟یم من ، شما را چه بخوانی بانوید_ نام من داراست ، نامتان را نگفت

 !یدام _ من تتیدا

 ؟!یدا بانو تید هستین ، نه چون ما ، اهل کدام سرزمیید گوی سخن می ! .. پارسید زاده خورشی _ به معنادارا

 ...یرانیم شم ... من ای _ منظورت رو متوجه نمتیدا

 صخرهی روید ورودش دی که ابتدای باعث شد حرفش را قطع کند و به او نگاه کند . همان مردی مردصدای
 .ید از جا پریدا داد ، با حرف تی میغل را صیرش نشسته و شمشیا

 است !یرانی ایک ، او یایید_ ب

 منصرف شدند و همراه مادر وی . بچه ها از بازیدند زنان و مردان با حرف مرد دست از کار کشهمه
 مشکلیرانیا با اینا نکنه ایا و در دلش گفت « خدایخت آمدند . باز ترس به وجودش ریداپدرشان به طرف ت

 خوان من رو بکشن ؟! »ی ذارم همه میدارن ؟! چرا پا به هرجا م

 حالیدن داشت ، آرام آرام و عقب عقب به طرف غار رفت . دارا با دی که از مردم ساحل چشم بر نمی حالدر
 و گفت :یستاد به او پشت کرد و به طرف جمع که پنچ گام با آنها فاصله داشتند ایدات

 .ید ترسانی ما را میهمان مید_ آرام باش

 متعجب گفت :مرد

 ما آورده !ین را به سرزمی پارسیک سال دروازه ملل ین_ چرا دارا ؟ پس از گذشت چند

 ، با همه شما هستم دوستانی خواهم آرامش خود را نگاه داری از تو میکن ، ولیار فهمم کوشی _ تو را مدارا
 !یستمن ، او تازه از دروازه ملل آمده و با ما آشنا ن

یبایی زی وحشی و گل هایچک پیبای زی که با گل هاید غار را دی تازه ورودید آرام به طرف غار چرختیدا
 .ید رسی به نظر میاییاحاطه شده بود . رو

 و ناباور زمزمه کرد :متعجب

_ دروازه ملل !؟
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 :ید و به طرفش چرخید دارا شنی ناباوردرکمال

 من !ی بانوی_ آر

 کجاس ؟ینجا _ اتیدا

 کردار !یک گفتار و نیک و نیش اندیک شاهان عدالت گستر با ابر مردان و زنان نین _ سرزمدارا

 ازی شد که در چهره اش اثریره بال رفته و چشمان گرد شده ، بعد موشکافانه به دارا خیی ابتدا با ابروهاتیدا
 شروع به حرف زدن کرد :یت ! دارا لبخندش را خورد با جدیند ببیشوخ

 من جز راست نگفته ویکن کنم ، ولی که مزاح مید و گمان ببریدا بانو تید دهم شگفت زده باشی_ حق م
ی کهن از ابتدا تاکنون را در خود جایران ایر اسطوره ها و اساطی تمامین سرزمین اینکهنخواهم گفت ... با ا

 !یم ملت این ایخ از تاریی . همه ما جزید بدانیال که همه ما را افسانه و خیست بدان معنا نین ایکنداده ول

یگه دین سرزمیا شه آدم به گذشته بره ، ی هنوز هم درحال هضم سخنان دارا بود ، در دلش گفت « مگه متیدا
 هاس ؟! »ی خوبین که سرزمیا

 و گفت :یستاد گام فاصله از او ایک آمد و با یدا آرام به طرف تدارا

ید تن هم نخواهین شک آخری پندارد ، بی مین که چنیستید چرا که تنها شما نید شده ایج دانم از سخنانم گی_ م
 خواب وین سرزمین ایکن پندارد ، ولی مین گذارد چنی مین سرزمینبود ... هرکس از دروازه ملل پا به ا

ی جم آغاز مید امپراطور جهان جمشین و عادل ترین بزرگتریی جهان با فرمانرواین ! .. آغاز ایست نیارو
شود .

 گفت :ی نسبتا بلندی کلفه با صداتیدا

 !یست نی کار خوبیگران_ بســـه !!! ... دست انداختن د

 در گردش بود .یکدیگر و یدا تین هم متعجب نگاهشان بیه ماند . بقیره خیدا متعجب و در سکوت به تدارا

 :ید نالتیدا

 اومدم ؟!ینم من به گذشته سرزمی بگی خوای_ نم

 با همان تعجبش آرام گفت :دارا

 دوره خاص !یک نه یم_ ما به تمام زمان ملتمان تعلق دار

 واردیت نشسته بود آرام از طرف چپ و از داخل جمعی ورود بر صخره صافی که ابتدای پوشید سفپیرمرد
 گفت :یرمرد پیدن را گرفت با دیدا احترام خم کردن ، دارا رد نگاه تی از روی همه سریدنششد با د

 !یردانا_ پ

 کهی و احترامیردانا پیدن با دیدا به وضوح جا خورد ، آرام به طرفش قدم برداشت . تیدا تیدن با دپیردانا
 به او گذاشتند ، دست به دامانش شد :یگراند
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 مسخره رو تموم کنن !ی بازین این ، لطفا بگین مردم محترمین این شما بینکه مثل ایردانا_ پ

 کرد و در آخر در مقابلش به فاصلهی براندازش می با لبخند محویدا در تمام طول مدت حرف زدن تپیردانا
 در چهره اش سکوتش را شکست و بای بعد از مکثیدا تی . بعد از تمام شدن حرف هایستاد ایشچند قدم

 گفت :ین آرامبخش و دلنشییصدا

 !یشانی ایده کردگار بر تو که برگزیگانه از هرسخن ، درود یش_ پ

 متعجب جواب داد :تیدا

 ؟!یده_ من؟! برگز

 و آرامشش جواب داد :ی با همان خونسردپیردانا

ی را ندارد ، بین سرزمین شود و هر کس اقبال آمدن به ای باز نمی هر کسی فرزندم ، دروازه ملل برای_ آر
 بود ؟یدا ... نامت تی دارینه پاک در سیشک قلب

 کلفه گفت :تیدا

 ؟!ین زنی شما هم حرف دارا رو می_ بله ! ... من از شما کمک خواستم ول

 مهربان گفت :ی با لبخندپیردانا

 ؟! .... قبل از باز شدن دروازه رحمت چهیقت جز حقیزی فرزندم ، چی را بشنویز چه چی_ دوست دار
 ؟ی داشتیخواسته ا

 بود متفکر و آرام گفت :یره خیردانا همان طور که به چهره آرامش بخش پتیدا

_ راه نجات !

 تمام انسان ها را با هر مذهب و زبان وین سرزمین راه نجات توست !!! ... این سرزمین _ فرزندم اپیردانا
 پادشاه زمانیی کشور جهان تحت فرمانروای و هشت کشور از سیست داده . بیرنگ پوست در خود جا

 و تمام عمرشی انسانمقامی یق دانست و لی دادگر که همه انسان ها را برابر مید جمشیتماست . بنا به وص
 اصل مشترک همه ما ،یک شده و توجه به ی که باعث دوریآرزو داشت همه ما بدون توجه به عوامل ظاهر

ی . هرکس عاشق هدف هایم کنی در کنار هم در صلح و عدالت زندگین سرزمین انسان بودن ... در ایعنی
 ما خواهد گذاشت .ین سرزمه بداند پا بیق لیگانه باشد و کردگار یی اهورایوال

 ادامه داد :ید که سکوتش را دیردانا بود . پیردانا محو سخنان کوبنده پتیدا

ی . چند سالیم خوانی آن را دروازه ملل مین همی را دارند براین سرزمین_ تمام مردم جهان اقبال آمدن به ا
 .یم به وجد آمدیدنت از دین همی نداشت برای پارسیهمانی ما میبود که دروازه ملل برا

 ناباور گفت :تیدا

 تونم باور کنم !ی_ هنوزم نم

 زد :ی لبخندپیردانا
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 کنم .ی تا تو را به دوستانت معرفیا فرزندم ، بید رسی خواهیقین_ اندک اندک به 

 . رو به جمع گفت :یستاد گذاشت و کنار دارا ایدا دست اش را پشت تپیردانا

 ؟!ی اسطوره ها را به خاطر دارین ملتت هستند ، کدامی اسطوره هاینان_ ا

ی را هم که می چند اسطوره اید همه توجه را معطوف خود دین که ایدا ثابت ماند . تیدا تی نگاه ها به روهمه
 گفت :ی نچندان طولنی برد !!! بعد مکثیادشناخت از 

 !!!یردانا بخاطر ندارم پیچی_ ه

ی با ناراحتیار شکست . کوشی برخود موج ها به صخره ها سکوت را می سکوت کرده بودند و تنها صداهمه
 شد و سنگیرش دادن شمشیغل که قبل نشسته بود رفت و مشغول صی تخته سنگیاز جمع جدا شد و باز رو
 به تن داشت کهی اهوه او را برانداز کرد لباس قیدا ! تید کشی میرش شمشیغه به تیدستش را محکم و عصب

 جذاب ویافه متناسب ، درکل قینی لب و بی مشکی موها و چشم و ابروید رسی فراخ اش تا آرنج می هاینآست
 داشت .یمردانه ا

 است !یان دور از ادب پارسین ؟! ... فرزندم ، ایار _ کوشپیردانا

 گفت :یدا رو به تیردانا توجه به حرف پی بکوشیار

 خاتمهیران که تنها نام ای دانی ؟! ... نمی دانی از ما نمیچ که هی ، درحالی دانی می_ چگونه خود را پارس
 که تنها نـامش لرزه به دل دشمنان جهانی ! مردیاوردی نینت سرزمیانگذار از بنیتمام جنگ هاست ... نام

 آورند !!! ..ی فرو میم اش سر تسلیکوی و اخلق نی و حکومت داریاست اندازد همه در مقابل هوش و سیم
 چون ما ! ...ی که جهان آرزو دارد به تمدنی ؟! در حالید هم از داشتن ما شرم داریدشا

ی که در عمق صدای با تنفریار گفتن ؟! ... کوشی داشت برای انداخت ، چه حرفیر سکوت کرد و سر به زتیدا
اش بود ادامه داد :

 قائلمیتان برایادی) .. احترام زیردانا برده اند ! ... (رو به پیاد خود را از یشه که ری_ متنفرم از کسان
 !!!ی زد) .... پــارســی چون او آشنا شوم ... (پوزخندی دوست ندارم با پارسیکن ولیرفرزانهپ

 و لبیده کشینی و بیاه و چشمان درشت سی کمانیبای زی بود . با ابروهایستاده ایار در جمع در کنار کوشزنی
ین با آستیبا زیی ایروزه فیراهن داشت . پیبایی تضاد زیدش و خوش فرم سرخ که با صورت سفیف ظریها
ی که بر سرش انداخته بود . در مقابلش دختر و پسر دوقلوی و شال بلندید رسی فراخ که تا مچ دستش میها

 صورت گرد و چشمان درشتی فر مشکی هم ، موهایه شبیت نهای بودند ، هر دو بیستاده ایحدودا پنج ساله ا
 گرد پدر !ی مادر را به ارث برده بودند و لب هایو مشک

 بار نگاه ها به آنانین شدند . ایره پدرشان نگاه از پدر گرفته و به مادرشان خی کودک بعد از حرف هادو
 رفت .یار و به همراهشان به طرف کوشید به سر کودکانش کشیجلب شد زن با لبخند دست

 ؟!یوشیتا _ فرزندم پیردانا

 برگشت و گفت :یردانا به طرف پی و بعد از مکثیستاد ایوشیتا
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 بهی به شناختن ما نداشته ... ما هم علقه ای ام ، علقه ایده هم عقیار ، با همسرم کوشیرفرزانه_ با احترام پ
 !یمشناختنش ندار

 مانده بودند . در چشمان پاک ویره خیدا رفت ، دو کودک اش هنوز به تی میار به طرف کوشیوشیتا ینکه ابا
 سخت تریش را برایان نگاه اطرافیدن آورد و تحمل دی را به لرزه در میدا بود که قلب تیزیمعصوم آنان چ

 را نگاه کند ...یش پای داد جلویح کرد . ترجیم

 و گفت :ید از دوقلوها دور شده بود به طرفشان چرخی که چند قدمیوشیتا

 .یایید پسرم بیرک دخترم ، ائیریکا_ نائ

 دستانش را پشت سرشان گذاشت ویوشیتا و دامان مادر را در دست گرفتند . یدند دویوشیتا کودک به طرف دو
 انداختهیین سرش را پاینکه را تحمل کند با ایت موقعین توانست ای نمیگر دیدا به راه افتاد . تیاربه طرف کوش

 زد ...ی حرف مید کرد ... بای حس میانش را در وجود اطرافید تردیبود ول

ی و معناش رو نمیدم شما رو نشنی اسمای دونم ، حتی نمیتی مهد تمدن گین از ایچی دونم هی میار _ کوشتیدا
 اونه . همه زنان و مردان ملتمی ! ... همه دانشم از کتابخونه پدرم و حرفایاد نمیا دانا به دنیچکس هیدونم ، ول

ی و نشناخت ولید کس ندیچ که هیی کرد چه اوناپر جهان رو پییشون که آوازه تواناییرو دوست دارم چه اونا
 تو خودش جا داده ویی خاک تن چه جواهراین دونم ای جون دادن ... میران ای وال و سربلندی هدفایبرا

 ، از خودمون شرمیم مثل شما شرم نداری از گذشتگانیار درست شده ! .... کوشیخاکش از خاک تن چه مردم
 و پاکدامنیب اونا نجینکه و با ایم گی دروغ می پاک و صادق بودند ما به راحتیاکانمون نینکه که با ایمدار

 ، اسکندر مردی شون کنیسه که اگه با اسکندر مقایاریم سر هم میگه دی ! ... هزارتا بلیستیمبودن ما ... ن
 !!!یفیهشر

ینده مردمان آیات خصوصین ایدن داد خشک شده . شنی میغل که صیری شمشی دست و نگاه اش روکوشیار
 قدر از اصل خود دور شده بودند ؟! ..ین برده بود ! ... چه بر سر مردم آمده بود که ایرونروح را از تن اش ب

 و دو کودک آنها هم دریوشیتا ! ... ود رسانده بی پستین آنان را به ایاکان فراموش کردن نین همیدچرا !؟.. شا
 بودند .یره خیداسکوت به ت

 باز هم ادامه داد :تیدا

 کهی خوندن ، مردی اون رو پدر میان کرد که پارسی کرد ، پادشاهینم سرزمیانگذار_ پدرم من رو عاشق بن
 همه با هر رنگ پوست وی و در آرامش برای انسانی و زندگی داشت عدالت و صلح جهانیی والیهدفا

 وارد دستگاه حکومتشو ید رو از جهان کند و به زن مقام و منزلت بخشی که رسم برده داریمذهب ... مرد
 حرف از عدالت وی دونم زمانی شناسم ! ... می که جهان رو به آرامش رسوند . من پدرم رو میکرد ، مرد

 زنان وی مغلوب و بردگین سرزمی زمانش کشتار انسانای زد که افتخار پادشاهای و مقام انسانیتانسان
یا ، تنها دریتش رو که با هوش و درایرک زرتیمیس شناسم آی بود !... من میگه دیعکودکان و هزاران فجا

ی ترسیچ هی سپاه بزرگ اسکندر بی که با سپاه کم جلویوتابی و یوبرزن شناسم آریسالر زن جهان شد . م
 وی پارسه گواه بزرگی هایرانه هنوزم وی باشکوه پارسه بال نره ! ولی از پلکانایاراشواستادن تا اسکندر و 

 ! ... منیرانه و شجاعت زنان و مردان شناخته و ناشناخته ایری .. و خاکش گواه دلهنگاصالت تمدن و فر
 بارونشیر زد دستور تی میر که براش شمشی شناسم سورنا رو که هنگام فتح قلعه به دستور همون پادشاهیم

 بهحکومت ی نکنه سورنا سوداید دادن و پادشاه ترسیداده شد ! چون همه سربازان سپاهش براش جون م
 دست به دست همی اگر جهانی ، حتیره کشور شکست ناپذین به من گفت ایرانم بزرگ ایخسرش بزنه ! ... تار

 !!! .... همون طور کهیه از خودیاد بیران سر ایی کنن و اگر بلیبدن ! چون مردمش با عشق از اون دفاع م
 وارد کرد گفت : "یران رو به ایگانگان تاجر بس مرد کوته فکر در لبایه که ین بعد از ایقائم مقام فراهان

ی رو فردینم پدر سرزمی امپراطور آرتان نوه دختریران خورد ! " دشمنان ای خنجر می از خودیشه همیرانا
ین دشمنان ایده پارسه خط بطلن بر عقیبه جمله از اون حک شده بر کتیک تنها ی دونن ولیخونخوار م
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 که خدا رو باعث همهی ! " ... فردیم کردگار کرده ایاری به یباست آنچه زر کشه ... " هی کهن مینسرزم
 باشه .ی دونه محاله مرد بدی میباییاز

 سکوت را شکست .یردانا پی غرق در افکارشان بودند که بعد از چندهمه

 را بخواهدیز جهان هست ، هرکس همه چی در همه جای و بدی خوبیکن _ سخنانت تکان دهنده بود ولپیردانا
 وی با بودن در کنار بدیبایی و زی است ... خوبی که نابخشودنی و خوب جلوه دهد دروغ گفته ، کاریباز

ی ؟! ... دخترم اسطوره ها برایری گی می است ، که تو در کدام گروه جاین سخن ایکن ولیابد ی معنا میزشت
 کردگاریگاه رفته اند و قلب جایش انجام نداده اند ، بخاطر دل خود پی کاریگران واقع شدن دیشمورد ستا

 !یم دانی خوب میار را همه از جمله کوشین اسطوره شده اند ! این همیاست ، برا

 آرام و خاص اش ادامه داد :ی خود را بگذارد . باز با صدایر سکوت کرد که سخنانش تاثکمی

ین ، فرماندار سرزمی جنگی ناوگان های فرد در رهبرین کنم ، خردمندتری_ از سمت چپ خود شروع م
 !ی راستـینده گوی به معنایـمیـس امپراطور آرتان ، آرتی و مشاور نظامیران ای آب هایاسالر و دریهکار

 بهت زده گفت :تیدا

 .ینم ببیک شما رو از نزدی کردم روزی_ باور نم

 باوقار به احترام سرخم کرد .آرتیمیس

 ...یران نماد شجاعت ایـوبرزن و درکنارش آریـوتاب یران ایر نظی از فرماندهان شجاع و بیگری _ دپیردانا

 کرد و اسکندری همتات رو ستودم ... کاش چوپان احمق حماقت نمی تو و برادر بیشه من ، همی _ خداتیدا
 .یم کرد که ما شکست بخوری نمیران وارد ایگهرو از راه د

 گفت :ی با لبخند تلخیوتاب همزمان به احترام سر خم کردن . یوبرزن و آریوتاب

 خورد !ی خنجر می از خودیشه همیران ، ای_ همانگونه که گفت

 کند ، فرماندهی استفاده می خاصیبایی با مهارت و زیر همتا که از کمان و شمشی بی فرماندهیگری _ دپیردانا
 ... ســورنا .یـدانسپاه جاو

ی با چشمان سرد و پرغروری و سنگی را براق کرد ! .. سورنا صورت معمولیدا تیاه اشک چشمان سحلقه
 داد .ی نشان میننده محکم پر جذبه به بی او را خاص و فرمانده اینداشت ، که هم

 که براتیی چه شب هایدم سرنوشت تو رو فهمی ، وقتیرانی ایخ تو آسمون تاری _ تو هم ستاره درخشانتیدا
 نکردم ! ... (زمزمه کرد) ... سرنوشت مشابه !یهگر

 رنگ تعجب به خود گرفت :ی تفاوت او کمی و صورت سرد و بید سورنا شنی کمال ناباوردر

_ سرنوشت مشابه !؟

 کوتاه لبخند زد و جواب داد :تیدا

 سال داشت !یک به اسم سورنا داشتم که ناجوانمردانه کشته شد ، تنها ی_ منم برادر
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 مجلس را به دست گرفت :یردانا کردند . پی در سکوت و ناباورانه به هم نگاه مهمه

 زند . هرگزی می فرسخیک ، که هدف را از ین زمیران ای همتای کماندار بیستاده که کنار سورنا ای_ کس
ین زمیران کند . فرمانده کل کمانداران ای نمی با او برابری کمانداریچ به خطا نرفته و در جهان هیرشت

 .یـد درخشـان و خورشی آموزد . به نام آرش .... به معنای می کمانداری نظر ویراست ، ارتش ز

ی کمی گندمگون که بخاطر آفتاب سوختگی متوسط با پوستینی و لب و بی مشکیده چشمان متوسط و کشآرش
 .ی شدی نمیر سیدنش که از دی ، طوریبا اش جذاب بود نه زیافه زد داشت . قی میرگیبه ت

 .یران ای کماندار اسطوره ایده _ تمام جهان آوازه تو را شنتیدا

 با لبخند به احترام سر خم کرد .آرش

 چهار ساله آنها طناز .یبای همسر آرش است و دختر زین آرشینی بی _ آن کس که در کنارش مپیردانا

 مادر را به ارث برده بود ... اگریف و ظریده کشینی داشت . لب و بی کمانیی و ابروهای چشمان مشکطناز
 روشن تری آرش ولیه ، رنگ پوست صورت طناز شبی گرفتی صورت آرش را در نظر نمیآفتاب سوختگ

 و عقبید طناز زد . طناز هم خندی به روی بودن طناز إقرار کرد و لبخندی در دلش به دوست داشتنیدابود . ت
 نگاهیدا به تی چشمیک صورتش گرفت و یعقب خودش را به پدر و مادرش چسباند و دامن مادرش را جلو

کرد که خنده را به لب همه آورد .

 ادامه داد :پیردانا

 زمان در حد شاگردانشیبان طبین که حاذق تریران ای همتای بیب جز طبیست نی کسیانسال مرد مین_ ا
 جهان و مدرسیرزنان ... و استاد شمشیـن شوند ... پزشک مخصوص امپراطور آرتان ، به نام آبتیمحسوب م

 .ی که با او آشنا شدیـار جز کوشیست نی کسیدان سپاه گارد جاویرزنیشمش

 بود نگاه کرد . بدون چشم برداشتن از او به احترام سر خم کرد کهیره به او خی که با اخم جذابیار به کوشتیدا
 از او جواب احترامش را داد .یت هم به تبعیارکوش

یرزنی رسم شمشیار نظر کوشیر ، زیق لیرزنی و شمشیران ای همتای از پهلوانان بیوشیـتا _ همسرش پیردانا
 در جنگ هایگر گرفت دیم تصمیشان بعد از تولد دوقلوهایکن زد ولی میر شمشیار کوشیرا آموخت و پا به پا

 پارسای بانوی به معنانائیـریکا ارتش است . نام دخترشان یرزنی جزء مدرسان شمشین همیشرکت نکند برا
 زرتشت است .یازدهم یای نام نیـرک زرتشت و نام پسرشان ائیندر د

 هم به احترام سر خم کرد .یوشیتا به تیدا

 مدهوشی نوازد عالمی می که وقتیران ایقی نوازنده دف و تنبور و سه تار ، استاد موسیگری _ دپیردانا
 شود ... به نام مهـرآذر .ی میشنوا

ی میننده عمق چشمانش توان گرفتن نگاه را از بیطنت و شی داشت . پاکی و مردانه ای صورت معمولمهرآذر
گرفت .

 به نام آذرنــوش .ینی بی است که در کنارش میی _ همسرش بانوپیردانا
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 صورتش پر ظرافت بود . مهرآذر با عشق بهی داشت ، همه اجزای جذابیت نهای ناز و بیافه قآذرنوش
 شد و عاشقانه زمزمه کرد :یرههمسرش خ

 !یز و دل انگیرین شی_ آذرنوش به معنا

 گفتند :یکصدا همه

_ اوووو !!

 انداخت ، مهرآذر دست چپ اش را پشتیر گل انداخته سر به زی . آذرنوش با گونه هایدند خندیکصدا و
 که به آنها چشم داشت ادامه دادی با لبخند در حالیردانا . پیدهمسرش انداخت و با لبخند او را به طرف خود کش

:

 .یم صبرانه در انتظار ثمره عشق پاک آنانی آمدن فرزندشان نمانده ، همه بیا به دنیزی_ چ

 انداخت و آرام شکم برآمده اش رایر به چشمان مشتاق مهرآذر و بعد سر به زی نگاهیم با عشق نآذرنوش
 کردی را نوازش میش که دستش را از پشت آذرنوش رد کرده بود و بازوینوازش کرد . مهرآذر در حال

 :د به دستان نوازشگر آذرنوش عاشقانه زمزمه کریرهسرش را به سر آذرنوش چسباند و خ

 صبرانه !ی_ ب

 توجه آنها را به خود جلب کرد .ی مردی بودند که صدایره در سکوت به آنان خهمه

 ؟ید _ چه شده ؟چرا همه دور هم گرده آمده امرد

 .یم از دروازه ملل داری پارسیهمانی فرزندانم ، مید _ خوش آمدپیردانا

 دختر که در وسط آنان قرار داشت به احترام سر خم کردند و به جمعشان اضافه شدند .یک پسر و دو

یاقـوت ی ، به معنایــناست است و نامش روبین فرزند آبتیگانه ینی بی که میبا دختر زین ، ایدا _ تپیردانا
ی برای چون سن رسمیکن است . ولی ماهریرزن بوده و شمشیار شاگرد کوشی از پانزده سالگیناسـرخ ، روب

 و سهیست با آنکه تنها با برده شرکت نکی است هنوز در جنگی و پنج سالگیستارتش و شرکت در جنگ ها ب
 دارد و حرفه اشیادی زی قدرت بدنیستاده که کنارش ای ... کسیده سال ها خوش درخشینسال سن در تمام ا

 و ازیران کند علوه بر آن از فرماندهان ارتش ای الجسه را جابجا میم عظی است و سنگ هایسنگ تراش
 ارشد امپراطورمان ویر وزیافـر فرزند آریگرـار ..... مرد دیشاگردان رستـم دستـان است ... به نام کوه

 .یب آزاده و نجی به معنایا ... آریــا آریاک است به نام تاخیق لیرزنیشمش

 متعجب زمزمه کرد :تیدا

 !؟یا آریاک_ تاخ

 (فرمانده ده هزارسرباز)یریاک جم " مید بنا به دستور جمشیران فرزندم ، درجه افسران ای _ آرپیردانا
 سرباز) لوشاک (فرمانده پنجاه سرباز) دکاداکیکصد (فرمانده یاک (فرمانده هزار سرباز) تاخیلیاکش

 به آنانیدگی سرپرست هستند و رسی ارتش دارای تمامینگونه(فرمانده ده تن) پنجداک (فرمانده پنج تن) " ... ا
 و چهاریست تنها با بیا سخت را خواهان است و آری مقامات گذر از آزمون هاین به ایدنآسان تر است . رس

یوبرزن ، آریار اند . کوهیریاک و سورنا میار ، آرش ، کوشیمیس آرتیاسالر . دریده درجه رسینسال سن به ا
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 برم با همه آشنای هم لوشاک است فرمانده پنجاه سرباز .... خوب ، گمان مبینا هستند . مقام رویلیاک شیوتاب، 
 ...یشد

 دارا که بالبخند و منتظر به او چشم داشت با سرعت گفت :یدن را در جمع چرخاند با دسرش

 پبردم ...یاد من ! از ی_ اهورمزدا

 را به طرف دارا گرفت و گفت :دستش

 همتا است ،ی و شجاعت بی ما و تنها فرزند امپراطورمان آرتان که در دلورین_ و در آخر شاهزاده سرزم
 ! ....یند بی برخوردار است و با چشمانش فرسنگ ها دورتر را می فوق العاده اینایی از حس بینهمچن

دارا !!!

 بهت زده آرام گفت :تیدا

 ؟!ی کردم شاهزاده باشی_ اصل فکر نم

 لبانش نشاند ، آرام گفت :ی روی را بال انداخت و لبخند کمرنگیش با تعجب ابروهادارا

_ چرا ؟؟!!

 گن من رو با القابم صدا کن !ی و به همه مین کردم شاهزاده ها افراد مغروری فکر میشه _ همتیدا

 :ید مردانه خنددارا

ینگونه شناسم که ای را می ، شاهزادگانیزارم برخورد بین من از ایکن ولید بردی درست گمان می_ تا حدود
)ید برخورد نکنم ! کو گوش شنوا ... (کوتاه خندیمی صمیگران دهد که با دی به من هشدار میشهاند . مادرم هم

 بانو !ید مرا دارا بخوانیگران شما همچون دیزارم... من از مناسبات شاهزادگان ب

 برخورد کنه !ی از دوستام با من رسمی صدا کن ، دوست ندارم کسیدا _ باشه دارا پس تو هم من رو تتیدا

 :ید چندبار دستانش را به هم کوبیردانا کرد . پیید با لبخند و تکان سرش تادارا

ید توانی را تا می اطراف کشتید مبریاد نمانده ، از یزی چید تا غروب خورشید بپردازیتان_ همه به کارها
 !!یدروشن نگاه دار

 سرخم کردند و متفرق شدند .یرفرزانه به احترام سخن پهمه

 رو به دارا گفت :پیردانا

 .یاید نیش پی کن و کارها را از نظر بگذران که مشکلی_ دارا پسرم ، به همه جا سرکش

 سرخم کرد و رفت .یدا و بعد تیردانا به احترام اول به پدارا

 گفت :یدا رو به تپیردانا

 بگذارم فرزندم .یت_ مجبورم تنها
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 و چهره متفکریزبین سرش را برگرداند چشمانش در چشمان تی با لبخند و نگاه اش بدرقه اش کرد وقتتیدا
 انداخت و با گرهیر شد سر به زیدا متوجه نگاه تی وقتینا بود گره خورد . روبیستاده ایار که در کنار کوهیناروب
 مشغول گره زدن طناب بلند دستش شد .یش ابروهایفظر

 شد . بودنیره تخته سنگ مشغول نوشتن شده بود خی که رویردانا که خود را تنها حس کرد باز به پتیدا
 نشسته بود نشست .یردانا که پی به سنگیه تکین زمی رویش داد و کنار پایحدرکنارش را ترج

 !؟ی دخترم چرا آنجا نشسته ای کنی _ چه مپیردانا

 شم به کارتونی مزاحمتون نمیشتون اومدم پید رم ! .. ببخشی مین اگه بلند بشیرفرزانه _ من راحتم پتیدا
 .ینبرس

 پنهان کردهیا از وجود خود را در دل دریمی در افق نید که گذشت ، قرص خورشی آرام لبخند زد . کمپیردانا
 خنده وی بود . صدایره خیا درینه سی روید کوچک شده از شدت نور به تللؤ نور خورشی با چشمانیدابود و ت

 که در قسمت کمید کودکان دیان در ما را به سمت خود جلب کرد . دارا ریدا کودکان ساحل توجه تی هایغج
ی که می در حالیردانا آورد . پیدا . خنده آنها لبخند را به لب تیدند پاشی ساحل به هم آب میکعمق آب نزد

 نظر داشت .یر را زیدا چهره تی چشمیر زینوشت گاه

 زمزمه کرد :تیدا

_ واقعا شاهزاده اس ؟؟؟!!

 چرخاند :یدا و سرش را اول به طرف دارا و بعد به طرف تید دست از نوشتن کشپیردانا

 !یری را بپذیقت حقی توانی ، چرا نمی_ آر

ی گی دربارش برام میشتر تو فکرم بود ! ... بیگه دیز فروتنه ، من از شاهزادها و پادشاها چیلی _ ختیدا
 ، از خاندانش ؟یرداناپ

 و گفت :ید کشیقی نفس عمپیردانا

 است ، بنا به گفته ببر حماسهی کم است ، چرا که او از خاندان بزرگیم که هرچه بگویم_ از خاندانش چه بگو
 دادگر و پدر بزرگید ز راست ! "... جدش جمشیچد نامورتر کراست ، خردمند گردن نپین از ایسرا : " نژاد

 بانوان را به خودی بانوی ما است که لقب مذهبریخ تای تنها بانویا .... بانو آندیاو مادربزرگش ، دارا و بانو آند
ی گمان می و دارا است . بعضید دو قدرت بزرگ جمشیونداختصاص داده . امپراطور آرتان پدر دارا ، نماد پ

 ! ... از عشق آن دو آگاهیدا هستم تیا گویخ من تاری بوده ولیاست سیبرند ازدواج بانو و امپراطور دارا از رو
 از خاندان سلطنت شد چرا کهی متحمل شدند . دارا مجبور به ازدواج با شاهدختیادی زی هاسختیبودم ! .. 

 بهیش اثبات وفاداری نهد ! ... و دارا برای بود دارا تاج سلطنت او را بر سر میده بزرگ در خواب دیدجمش
لش با شاهدخت آپام ازدواجی برخلف مید آنکه به بانو بگوی ، مجبور شد بیشان و حکومت ایران ایانگذاربن

 قلبشی مردیچ محکم پارس که در مقابل احساس هی فرزند پسر شد به نام آرشان ... بانویککند که حاصلش 
 .ید را برگزیی شد و تنهایزار خورد ، از تمام مردان بی عشقش ضربه بدیگانه یی وفای بود ، بخاطر بیدهنلرز

 ابراز عشقش ، اعتراف به دوست داشتنش کرد ...مقابل بود که بانو در یچرا که دارا تنها مرد

 تازه کرد و ادامه داد :ی حسرت نفسپر
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 چه سخت پا به خوابگاه اش گذاشت . سپاسیدم ، من شب ازدواج با او بودم و دید کشیار بسی_ دارا هم سخت
 بود ! .. بعد ازیده هم آفری داد ، چرا که آن دو را برایان جهان که به درد آنها پایده نادیزد ایگانهاهورامزدا ، 

 قدرت خود را به رخ جهانیان شورشی با سرکوبرا و مراسم ازدواج آن دو بزرگوار ، امپراطور دایتاجگذار
 را از نو ساخت . بانو از امپراطور دارا صاحب سه فرزند پسر شد :یران ای های و بانو مادرانه خرابیدکش

 شد .یآرتان . آرشام . آراد . که با رفتن به قصر با هر سه برادر امپراطور آشنا خواه

 و نژاد متفاوت بود .یره با تی با کودکانی ماند ، هنوز هم مشغول بازیره آرام سر برگرداند به دارا ختیدا
 آنها را در آغوشیانشان می تفاوتیچ هی شد و دارا بی میده آنها دین هم در بیکودکان کارگرها و مردمان عاد

 لب زمزمه کرد :یر دارا زی مهرباناز بدون چشم برداشتن یدا آورد .تی گرفت و لبخند به لبشان میم

 ؟یه کیه_ دارا شب

 به او گفت :یره اش خیزبین با همان چشمان تپیردانا

 پپری و موهای پدربزرگش و صورت پهن و استخوانی و لب هاینی جدش را به ارث برده و بی_ چشم و ابرو
 . در کل به پدرش شباهت دارد !یابانو آند

 کهیدا شده بودند نگاه اش به نگاه تیزان که داخل آب نشسته بود و کودکان به او آوی خنده ، درحالیان در مدارا
ی میش شکلش را به نماید مرواری بود گره خورد . لبخندش را که دندان هایره به او خیبا لبخند کمرنگ

یش فرصت استفاده کردند و به رواز زد . بچه ها هم یدا تی به روی جمع کرد و لبخند آرامیگذاشت کم
 بهیع شاد و آزاد کودکان ، سری خنده هاین در بیافتادن ، دارا تعادلش را از دست داد و به داخل آب افتاد ول

 شود ، با لبخند تک تک کودکان را گرفت و به داخل آب انداخت .ی عصبانینکهخودش آمد و بدون ا

 نفس زنان گفت :دارا

 .ید کنی بس است خسته شدم ، شما بازیگر_ د

 اعتراض بچه ها بلند شد . مهرآذر به داخل آب آمد و گفت :صدای

 کنم ...ی می ، با شما بازیده به اتمام رسیم من کارهاید_ آرام باش

 به دارا و بعد سرش را به طرف دوستانش در ساحل چرخاند و گفت :رو

 شود مرا از دست شما نجات دهد !!!یافت هم ی_ اگر کس

 به خود گرفتی و بامزه ایده ترسیافه به طرفش هجوم آوردند . مهرآذر قی و شادیغ . بچه ها با جیدند خندهمه
و از دستشان فرار کرد . همه با خنده به آنها چشم داشتند . دارا با خنده سرش را به جلو چرخاند و از آنها جدا

ید بودند رفت و کنارش پشت به خورشیده کشیا که خود را به دل دریی صخره های که رویناشد به طرف روب
 .ید چی مین آبتی نوشت را در جعبه داروهای میشان مرتب با قلم بر روینا را که روبیاهی گینشست . داروها

 خود غرق شده بودند .یهمه در کارها

 زد :یاد فرکارگری

 کنم امپراطور آمدند .ی_ شاهزاده دارا ، گمان م

 شد . آرام از جا بلند شد ویره آمدند خی که به تاخت به طرفشان می نگاه اش را از مرد گرفت و به سواراندارا
 را گرفت و گفت :یانی صخره ها وارد ساحل و قدم زنان به طرفشان به راه افتاد . لگام اسب میاز رو
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_ درود پدر جان .

 شدند . آرتان به همراه دارا که لگام اسبش را در دست داشت قدمیاده سوار همزمان با امپراطور از اسب پدو
زنان به طرف جمع آمد و گفت :

 فردا رهسپار شوند .ید دارا ؟ پهلوانان بایده _ درود پسرم ... کارها به اتمام رسآرتان

 و ادامه داد :ید و به طرف دارا چرخایستاد

 دارا .ینم ببی خواهم از تو کوتاهی_ نم

 .ید داشته باشینان پدر ، همه توانم را به کار گرفتم ، به من اطمید دید _ نخواهدارا

 اش زد و زمزمه کرد :یشانی بر پیی با دست چپ اش گونه دارا را نوازش کرد و بوسه اآرتان

_ دارم پسرم .

 شانه چپ پدرش گذاشت و آرام بوسه زد ، آرتان با چشمان بسته سرش را به سر دارای لبانش را رودارا
 از هم جدا شدند .یردانا پیچسباند . بعد از چند لحظه با صدا

 _ درود بر امپراطور جهـان .پیردانا

 و آرام گفت :ید بود را بالبخند در آغوش کشیستاده ایش که رو به رویردانا زد و پی لبخندآرتان

 من .. (زمزمه کرد) .. آرامش روح خسته ام .ی امپراطورین_ درود بر شما ام

 را بهیردانا تن پی بویقی محکم تر آرتان را به خود فشرد . آرتان چشمانش را بست و با نفس عمپیردانا
 و گفت :یدوجودش کش

 همه وجودم را گم کرده ام !یا ام گویده است شما را ندی آرام جانم ؟ چند روزیی_ چگونه ا

 ، شادم پسرم .یت لب هایهمان و لبخند را مینم بی که تو را آسوده می _ زمانپیردانا

ی ! ... آغوش شما گرمید دانی ، شما بهتر از هر شخص میرفرزانه است پیگانه با جان من بی _ آسودگآرتان
 کند .ی زنده میمآغوش پدرم را برا

 در گوشش زمزمه کرد :پیردانا

 شد !ی مدهوش خواهیدنش دارم که از دی تحفه ایت که برایا_ ب

 و زمزمه وار گفت :ید مردانه خندآرتان

 .ید شناسی ، شما که من را میرفرزانه کند پی مرا مدهوش نمیز چیچ_ ه

 تفاوت دارد !ین _ اپیردانا
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ی در جایدا تیدن . آرتان با دیستاد ایدا و مقابل تید دستان آرتان را که لبخند به لب داشت با خود کشپیردانا
خودش خشک شد !

 اش به طرف آنان بود گفت :یمرخ که نیدا به تپیردانا

 .یا نسخ را کنار بگذار و بی دخترم ... دسته بندیدا_ ت

 نوشته شده دستش را کنار گذاشت وی داشت پوست های که چشم از صورت بهت زده آرتان بر نمی درحالتیدا
 و مردم ساحل متعجب به صورت بهتیدا بلند شد . با دست خاک لباسش را پاک کرد . دارا ، تینآرام از زم

 بودند .یرهزده و چشمان گرد شده آرتان خ

 رو به آرتان گفت :پیردانا

 است !ی نهاده ... او پارسینمان از دروازه ملل پا به سرزمیش پی ساعاتیدا_ ت

 با لبخند و باز و بسته کردن چشمانش حرفیردانا چرخاند . پیردانا ناباورانه آرام صورتش را به طرف پآرتان
 دوخت و چشمانش هر لحظه از اشکیدا تیبای کرد ! ... آرتان باز نگاه اش را به چهره زییدنگاه اش را تا

 شد !یبراق تر م

 بالخره لب باز کرد :آرتان

 !؟ی که بمانی_ آمد

 متعجب و زمزمه وار گفت :تیدا

 واسم باشه ... چرا که نه !یی جاینتون_ اگه تو سرزم

 و گفت :ید چشمان آرتان را براق کرد و لب گزاشک

ی میام من بود که کردگار جهان آن را بر آورد ، با داشتن تو روح خسته من التی_ آمدن تو سال ها آرزو
 !یابد

 شانه آرتانی دست راست اش را رویردانا شد . پیره و بعد آرتان خیردانا ، با ترس به پید قلبش لرزتیدا
 لبخند زد و گفت :یبا آرام و زیدا ترس در چشمان تیدنگذاشت و فشرد . او را به خود آورد . آرتان با د

_ نترس دخترم قصد آزارت را ندارم .

 به لبش آورد .ی و محویبا آرتان دور نماند و لبخند زیزبین ، که از چشم تید کشی جمله نفس راحتین با اتیدا

 ناراحت زمزمه کرد :پیردانا

_ آرتان پسرم ... دارا رفت !

 شد و گفت :یره خید تازی متعجب به دارا که سوار بر اسب مآرتان

_ کجا ؟؟!!
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 نگران زمزمه کرد :پیردانا

 برداشت کرد !یگر دی نگاه ات را به گونه ای من ، معنای_ خدا

 شال بلندیان کرد و در می اش عبور می مشکی موهای که از رویبا زی ، تاجیی با لباس فاخر طلپریساتیس
یش پایر باشکوه زی باوقار و مغرورانه به امپراطوری قصر باشکوه سنگیوان شد ، در ای سرش پنهان میرو
 دارا به راه افتاد .یدن بود . با دیرهخ

 و به طول هفت متر نشست و نفسی با ارتفاع ده سانتیبا زی اسب را به خدمتکار داد و به طرف پله هادارا
 ستون ویش و ساق دستانش را به پاید شد . تنه اش را جلو کشیره خیش رو به روی آبیلوفرزنان به برکه ن

 سه پله آخر نشسته بود نگاهی روکه پله ها به دارا ی از رویساتیسدستانش را به هم قلب کرد و فشرد . پر
 و گفت :یستاد پله ها گام برداشت و چند پله مانده به دارا ایکرد ، آرام و شاهانه از رو

 آشفته ؟ینگونه تو را ایز و دلبندم ، چه چیبا_ پسر ز

 به مادرش انداخت :ی نگاهیم شانه نی از رودارا

 مادر !یست نیزی_ چ

 دلخور گفت :پریساتیس

 مشترکم ...ی و پنج سال از زندگیست بین دهد ؟! ... درتمام ای_ سخن گفتن با من آنقدر آزارت م

 و با حسرت زمزمه کرد :ید کشیقی سکوت نفس عمی زد و بعد از کمپوزخندی

 ...یکن_ دلم به تو خوش بود ، ول

 :ید نالیمان حرفش را قطع کرد و آرام از جا بلند شد ، دارا پشیاست پپر سپریساتیس

 مادر !ید_ نرو

 .یستاد که پشت به دارا داشت ای نشست و در حالیش لب های روی ایروزمندانه لبخند پپریساتیس

 .یید بگویم خود را با پدر برای _ مادر دوست دارم باز هم داستان زندگدارا

 جان زمزمه کرد :ی لب بزیر

 ؟یید گوی خواهم گوش بدهم ! ... می بار مین_ ا

 ؟!یم دارایست حال زارت از چین ؟! .. ایم بگوی خواهی _ چرا باز هم مپریساتیس

 :ید غری پله بالتر از دارا نشست و عصبیک و ید کشیقی نفس عمیساتیس سکوت کرد . پردارا

 جهان را بهی خواهم تمام بلهای جوابش بگذارد می بیگری داشته باشم و دی از کسی که پرسشی_ زمان
 دارا !یندازمجانش ب

 با مکث جواب داد :دارا
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 دانم !ی_ م

 داد زد :یبا مشهود بود تقریش که در صدای با چشمان گرد شد ، با حرصپریساتیس

 چونی دور از ادب مردیگران جواب گذاشتن پرسش دی بی دانی را هم مین شک ای ؟؟!! بی دانــــی_ م
توست ؟؟؟

 تر به جوابش برسد تایع مناسبات را نداشت ! دوست داشت هرچه سرین باز هم سکوت کرد ، حوصله ادارا
 کلفه شود .یش از پیش بی سوالیست بین با اینکها

 شد و گفت :یره از دارا رو برگرداند و به برکه خیت با عصبانپریساتیس

 !ی مانی برم که تو به او می می به سخن پدرت پیشتر گذرد بی_ هرچه م

 شد و معترض گفت :یره مادرش خیمرخ به ندارا

_ مــــادر ؟؟!!

 :ید شد و غریره دارا خیشان به چهره پریت با چشمان گرد شده از حرص و عصبانپریساتیس

 ؟؟!!یم گوی_ دروغ م

 وید چشمان مادرش دوین مادرش چرخاند ، نگاه اش بیبای با چشمان کوچک شده نگاه اش را در چهره زدارا
بالخره لب باز کرد :

 ؟!ید جواب پرسشم را بدهید خواهی خواهم ، نمی_ پوزش م

 ادب هستم آرتان کوچک !!!ی _ مگر من چون تو بپریساتیس

 شد و سکوت کرد .یره برکه خیلوفران کوتاه چشمانش را بست و سر برگرداند ... به ندارا

 دارا نرم تر جواب داد :ی کلفگیدن با دپریساتیس

 نازت را بکشم ؟!ید خب ، همچون دختران بایلی_ خ

 و خاطرات اش را باز بهید کشیقی نفس عمیساتیس بود . پریره تفاوت به برکه مقابل پلکان خی هنوز هم بدارا
همان منوال قبل به ذهن اش آورد و شروع کرد به گفتن :

 ویره با تی خواستگارانی همتا بودم ، از تمام ممالک امپراطوری و بیبا زی ، شاهزاده ایساتیس_ من پر
یهمانی خود دانست و آن پدرت بود ... آرتان را در میق مرد را لیک قلبم تنها یکن متفاوت داشتم ولینژادها

عش امپراطور داری سالگرد تاجگذارین و ششمیستب  و پنج سال سن نگاه تمامیست با بان . آرتیدم دارا دیو
 بودم ! ...یده بود که تا آن زمان دی مردیباترین کنم زیدختران را به خود اختصاص داده بود و اعتراف م

 تمام دختران آن محفل منیان که از میخت شوق را به وجودم رین ... همیدم دی او را هم به خود مینگاه ها
 ، من عاشقی هر دختری و آرزویبا زی جهان بود و پسری امپراطوریعهد ولینکه خاص هستم ! ... باایشبرا

 کرد و ما با وجودی بود !!! ... آرتان از من خواستگاریچیدهقلب مهربانش بودم که آوازه اش در آفاق پ
 !!ی زد) ... چه ازدواجی ... (پوزخندیم از جمله پدر و مادرش ، باهم ازدواج کردیان اطرافیمخالفت ها
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 کرد ، اگر صلح مملکتش نبود خوابگاه اش را ازی تنها شب ازدواج با من بود و بعد از آن از من دورآرتان
ی که اتفاقیندیشم برباد رفته در کنارش باشم و بی توانستم با آرزوهای کرد . من نمی جدا میشملکه امپراطور

 به حال خود رهایگر و پدر هوسبازت را با زنان دیدم در خوابگاهمان را برگزیگر دی ! ... پس اتاقیفتادهن
 داشتم . من عاشق آرتان بودم و بای دوست میز از هر چیش و تار شده بود مرگ را بیره تیایمکردم ... دن
 نگاه اش را هم از منیم گفتم او نی که با او سخن می زمانیکن اش نهادم ، ولی و آرزو پا به زندگیدهزاران ام

 کرد ...ی میغدر

 مادرش راید خود را بال کشی اش پاک کرد ، دارا پله ایف اشک چشمانش را با پشت انگشتان ظرپریساتیس
 ادامه داد :یه با گریساتیس ، پرید اش را آرام و مهربان بوسیشانی و پیددر آغوش کش

یمان من هرگز از داشتنت پشیکن برد تو را نگاه داشتم ! ... ولی که پی از من متنفر شد زمانیش از پیش_ ب
یعهد و ولی ... تو تنها فرزندش بودی هستی زندگین من از ایی دارا ، تو تمام دارایوش داریستمن

یدنش و از دور دی اجباری سر زدن هاین تو شد ! .. من به همیرش مجبور به پذین همی .... برایشامپراطور
 ....یگردل خوش بودم و پدرت با زنان د

 شد ویره مادرش خیبای افتاده بود پر سوال و متعجب به چشمان زیش ابروهاین که بیفی متفکر با گره ظردارا
گفت :

 باشد !!ی ام پدر با زنیده ام و نشنیده_ من هرگز ند

 با دست راست اش گونه دارا را نوازش کرد و گفت :پریساتیس

 او را زاده و پرورده ! ...یا چون آندی است ، مادریاست و با سیرک من ! ... پدرت زیبای_ پسر ساده و ز
 زنیک را تنها یزها چین کند ! ... ای مهابا نابود نمی ساخته بیگران دیشه را که در اندییپدرت چهره اهورا

 ؟!ی ایده !؟ ندی ایده دیمیس فهمد ... عشقش را به آرتیم

 وار دوست دارد !یوانه را دیمیس پدرش آرتید دی ماند . میره باز هم سکوت کرد و به برکه خدارا

 :ید غری چشمانش را بست و عصبپریساتیس

_ داااراااا !!!!

 با سرعت گفت :یقی چشمانش را بست و با نفس عمدارا

 !ین دانم دوستش دارد ، همی ، می_ آر

 بود ؟!ی با او نخواهی را دوست داشته باشی ، تو اگر زنیست نی کمیز چین ؟؟! ... ایـــن _ همپریساتیس

 و گفت :ید ابرو رهم کشی جددارا

ی کار انسانین من و دختر مورد علقه ام ایان میوندی پیچ هی ، من شاهزاده پارس ام مادر !!! ... بیــر_خ
 !!!یستن

 و چهارسال هنوزیست بعد از بیمیس دارد آرتیل پدرت چه ؟! .. چه دلی ولیی اینگونه _ باشد ، تو اپریساتیس
ازدواج نکرده ؟!

 و گفت :ید کلفه دستانش را به صورتش کشدارا
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 حال پدر ازیدن) ... بعد از دید لب نالیر ندارم ! ... (زیمان خودم هم ایه به سایگر مادر !! ... دید_ تمامش کن
 ...یدا تیدارد

 :ید حرفش پریان مپریساتیس

 ؟یست ؟؟!! او کیدا_ ت

 !یابد ی میام گفت با داشتنش روح خسته اش التیدنش که از دروازه ملل آمده ، پدر با دی پارسی _ دختردارا

 :ید متعجب پرسپریساتیس

_ پدرت ؟؟؟!!!

 کلفه و متعجب گفت :دارا

 ؟یدید ، چرا پرسی_ آر

 تفاوت گفت :ی به خود آمد و بپریساتیس

 !!! ... از آن دختر بگو ؟یست نیبی عجیز !!! .... چیــچ_ ه

 بای ، صورت گندمگون ، لب های مشکیده ، چشمان درشت و کشیباست زی إقرار کنم به راستید _ بادارا
 !یرد گی و ظرافت چهره اش قدرت چشم برداشتن از چهره اش را از تو میبایی متوسط ، زینیظرافت و ب

 تفاوت نشانی کرد خود را بی مادرش به خود آمد . سعیز آمیطنت بال رفته و لبخند شی ابروهایدن با ددارا
دهد با سرعت گفت :

 دانم !ی ام ! .. (متفکر) .. کجا نمیده دیی کنم او را در جای ! ... احساس میباست_ در کل ز

 گفت :یطنت با شپریساتیس

 !ینم هرچه زودتر او را ببید شک بای دارا ، بی سخن نگفتینگونه ای_ تا به حال از دختر

 معترض گفت :دارا

 دختر که همه به آن باوریک یبایی توانم از زی نمیا کنم ، آی من ازدواج نمید دانی مادر ، خود مید_ تمامش کن
 ؟یمدارند سخن بگو

 و گفت :ید خندیبا زپریساتیس

 داشتهی امپراطورین ای برای و وارثیری بگی همسرید است ؟! در آخر که بای چه سخنین من ای_ دارا
 .یباش

 خواهم باز همی داشته باشم ! ... نمی کنم که وارثی _ اگر تنها به خاطر وارث باشد هرگز ازدواج نمدارا
 باشد که هم دوستش داشته باشم و همی جهان بگذارد ! .. دوست دارم فرزندم از دخترین پا به ایگر دییدارا

در کنارش آرامش را با تمام تار و پود وجودم حس کنم !
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ی را به تو معرفیل و اصیبا تنها دختران زین همی گذارم برای _ باشد .... من به انتخابت احترام مپریساتیس
 گذارم .ی آخر را به خودت وا میم کنم و تصمیم

 خودیر چپ اش را زی گاه خود کرد و پایه کلفه از جا بلند شد و کنار برکه نشست . دست چپ اش را تکدارا
 .ید پنجه پا نشست . با دست راست اش در آب فرو کرد و چندبار به صورتش آب پاشیگذاشت و رو

 زنانه اش شروع به حرف زدن کرد :یاست کنارش نشست و با سیع سریساتیسپر

 بدل کن دارا !ی من را به شادی_ تمام غم ها

 باز هم ادامه داد :یساتیس منتظر به مادرش نگاه کرد و پردارا

یر ! ... پدرت را از تخت به زیری جهان را به دست بگی پدر هوسبازت ! ... تو امپراطوری که به جایر_ بپذ
 من ؟یی دارایی گوی !!! ... چه میم کشیم

 لب باز کرد :ید آرام و با تردی نچندان طولنی بعد از سکوتدارا

 شناسندی می را به امپراطوریشان و عاشق پدر هستند و ایمان کشور جهان همپی و هشت کشور از سیست_ ب
 آنان از من متنفر .. و با من دشمن خواهند شد .ینگونه... ا

 ، تو را بهیمان نشانم که تمام ممالک همپی _ آن را به عهده من بگذار ، تو را آنگونه بر تخت مپریساتیس
 بشناسند !یترسم

 که از اوی در حق پدری ناجوانمردین ایا بود !! آیده شد به کجا رسیره در سکوت به چهره خود در آب خدارا
یع بود ؟؟!! ... کلفه با کف دست راست اش در آب زد و آب را مواج کرد و سریسته ، شایده ندیجز مهربان

یاه با چشمان سیساتیس داخل شد . پرو ، متفکر و آرام از پله ها بال رفت ی حرفیچ هیاز جا بلند شد و ب
افسونگرش دارا را دنبال کرد و با لبخند زمزمه کرد :

 رایبا زیدای تین اید ! ... بایرفت پذیعنی مخالفت نکرد ، سکوت یشه آرتان ، همچون همی_ کارم را آسان کرد
 و پنج سال به زانو درآورده !!!!یست ، چه بوده که تو را پس از بینمبب

 دوریاط را نظاره گر بود ، آرام سر برگرداند و با احتیز آنان همه چیک نزدیوان ای از پشت ستون هامردی
شد .

 »ی تالر اصل«

 شده بود . ستونیده کشین زمی از سقف بلندش تا رویر چشمگیی طلیینات بنفش و تزی ها با پرده هاپنجره
 کرد وی میی شده بود خودنماین مزیی اش که با خطوط طلیه پایینات با تزی بلند کنگره دار مشکیبای زیها

ین سنگی که الوارهایی طلیینات تزا بی ستون نشسته بودند . سرستون ها هم دو قوچ مشکیه که دور پایافراد
 هفتی سکوی تکه سر تا سر رو به رویک ساده ی بلند و صندلیز . چهار میدند کشیسقف کاخ را به دوش م

یبا سکو سه تخت ساده و زی بود قرار داشت . رویده تالر چسبیی انتهایوار طرف به دیک که از یپله ا
 رای نشان تخت امپراطوریگر وسط نسبت به دو تخت دتخت ی کرد . از جلل و چوب پبری مییخودنما

 قصر بود ، دو طرف دریبای رو به باغ زیوان بزرگ به طرف ایداشت . در طرف چپ تخت ها ، در
یاط خورد و به حی که در دو طرف پله میوان دو سرباز نگهبان قرار داشت . مقابل ایهمچون در ورود

ی که وارد برکه می کوچکی بود و راه آب های رنگیلوفر نی گل هایبای برکه زیک قصر راه داشت ، یبایز
 رفت .ی از برکه به داخل باغ میاشد و 
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 کرد که پارچه براق بنفش رنگ آن را پوشانده بود ، بالخره خدمتکاران قابی می را رهبری قاب بزرگآرتان
 شدند .ی کم کم وارد تالر میهمانان کردند . میزان آویواررا به پشت تخت امپراطور بر د

 .ید بروید توانی _ سپاس پسرانم ، مآرتان

یدن احترام به شخص پادشاه بود ، رفتند . آرتان با دی که ادایدن چپ کوبینه خدمتکار بعد از مشت برسچهار
 کرد .یش کرد صدای می رهبریز میدن که خدمتکاران را در چیرداناپ

 ؟یدی را ندیم به کنارش آمد) ... دارایردانا ! ... (پیرفرزانه _ پآرتان

ی کسیکن او شدم ولیای جویگران ام . از دیده او را ندیم که پا به قصر نهاده ای _ نه فرزندم ، از زمانپیردانا
 حد حساس شدهین بردم که دارا تا ای گمان نمیکن کنم من در شک او مقصر بودم ولی ، إقرار میدهاو را ند

 سخنان ملکه کار خود را کرده است آرتان !یاباشد ... گو

 :ید کشیقی نفس عمآرتان

 بد به دل راه دهد .یشه درباره من اندین از ایش خواهم بی ، نمیاور_ آرام جانم را ب

 آورم فرزندم ، آسوده باش !ی و با خود به جشن میابم ی _ هرگونه شده او را مپیردانا

ی . آرتان هم به احترامش سر خم کرد و با دلشوره او را تا در خروجید کوبینه به احترام مشت به سپیردانا
تالر بدرقه کرد .

 :ید زمزمه وار نالیردانا با حسرت و بدون چشم برداشتن از رفتن پآرتان

 ؟؟!!ی ایگانه ؟؟!! ... چرا با جان من بی_ آسودگ

_ سرورم ؟!

 لبخند زد و گفت :یدنش ، آرتان با دید کوبینه . مرد با توجه آرتان به او مشت به سید به طرف صدا چرخآرتان

_ ارژنگ ؟!

 بودم . کنجکاو بودم بدانم چرا باز ملکه با شاهزاده خلوتیوان _ قبل از ورود شما به کاخ من در اارژنگ
یر به زی ... آنها برایکن ندارد ، از گفته خود شرم دارم سرورم ولی که شاهزاده حال خوشیکرده در حال

 کردند !!!یکشاندن شما از تخت گفتگو م

 اش حبس شد و زمان و مکان را فراموش کرد !! ... هرگز فکرینه . نفس در سیخت وجود آرتان فرو رهمه
یش نابودی شدند ، برای آرام جانش مید که بای برسد ، همسر و فرزندی اش روزیانسالی کرد در زمان مینم

 بهیع حال آشفته آرتان سریدن با دداشت از آنها قرار ی که در فاصله نسبتا دوریدا باهم گفتگو کنند ... تیانهمخف
طرف آنها آمد .

 :ید لب نالیر خود خشک شده بود و ناباورانه زی بر جاآرتان

 !یست نینگونه من ای !!! ..... دارایــــر_ خ
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 هما من ازیش بانویگانه و ید پدر ارجمندتان امپراطور جمشی دعایله _ سرورم درست است که به وسارژنگ
 سرورم .یم را دارایوان هنوز هم حس ششم دیکن به انسان بدل شدم ، ولیود

 و متعجب گفت :یده ترستیدا

 !!؟؟یـــو_ د

 زل زد و بعدیدا ارژنگ آرام آرام از هم باز شد . متعجب به تی . اخم هایدند و ارژنگ به طرفش چرخآرتان
 جان تازه گرفته بود لبخند زد و به ارژنگ گفت :یدا تیدننگاه ناباورش را به آرتان دوخت . آرتان که با د

 است و امروز از دروازه ملل آمده .یدا است ، نامش تی من ! ... پارسی اتفاق زندگین تریرین_ ش

 بودن ارژنگ رایو و به ارژنگ نگاه کرد . دیستاد به چهره آرتان لبخند زد و در طرف راست آرتان اتیدا
 شد .یرهبخاطر آورد و لبخند از لبش رفت و بهت زده به او خ

 مهربان لبخند زد و گفت :ارژنگ

 من !ی مسرورم بانویدارتان_ از د

 کرد :یک سرش را به گوش چپ آرتان نزدارژنگ

 نکرد !ی سرورم ، شاهزاده مخالفتید_ مراقب باش

یمان ارژنگ ایی شد ، به قدرت شنوایره به رفتنش خیزبین رفت . آرتان با نگاه تیدن کوبینه از مشت بر سبعد
 چشمانش را بست . نفسی مدت کوتاهی پس داده بود ! ...برایش وقت پیلیداشت ! ... ارژنگ امتحانش را خ

 نگاه کردیدا لبخند به چهره نگران تا که گذشت چشمانش را باز کرد و بی و به خود مسلط شد . کمید کشیقیعم
 گفته شده گفت :یو انگار نه انگار که حرف

 ؟ی پسندی_ خب دخترم .... کاخ ام را م

 شده بودین مزیی طلی رنگ آرتان که با نقش هاید سفیبای به زحمت چشم از چهره و لباس ساده و زتیدا
 چه بود ؟!ی سادگین ... مگر او امپراطور نبود ؟! پس ایبابرداشت . چقدر ساده و ز

 !یباست زیلی سرورم ، خی _ آرتیدا

 کرد و گفت :یشتر لبخندش را بآرتان

 !یی گوی به لهجه ما سخن میشیدم اندی تر از آنچه که میع_ سر

 با لبخند گفت :تیدا

 دهد ...ی دوست داشتم ، انسان را باوقارتر نشان میشه سخن گفتن را همینگونه_ ا

 زده با سرعت اضافه کرد :ذوق

 داد !ی که نشون میخی تاریلمای_ مخصوصا تو ف
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 متوجه نشده ! ...یزی چیدا ماند ، روشن بود از حرف آخر تیره خیدا بال رفته از تعجب به تی با ابروهاآرتان
 که باوقار دست راست اش را در پشتشی و درحالید کوتاه که در همان حالت بود مردانه خندیبعد از لحظه ا

 با دو گام فاصله از آنهای به آرامیمه را به همقدم شدن با خود دعوت کرد . سه ندیداگذاشته بود با دست چپ ت
یی دو سرباز در را باز کردند و آنها وارد راهرویدند که رسیوان ایپشت سرشان به راه افتادند . به در ورود
 ازیدا داشتند وارد شدند . آرتان به جلو دستش را حرکت داد که تیکه در طرف چپ و راست راه به خروج

 بهیمه وارد شدند .سه ندی سنگیوان راهرو گذشتند ، به ای که از ستون هاین ، همد بگذریوان ایستون ها
یدا شده را در دست داشت . تیچیده در پارچه پیزی وسط چیمه ، ندیستادندحالت احترام چند قدم فاصله از آنها ا

 و بعدیلوفر نهای خم کرد و به برکه گل ی نرده سنگی گذاشت . سر و تنه اش را از روی نرده سنگیدست رو
 قصر نگاه کرد .یبای زی انتهای و بیر نظیباغ ب

 به دوریبایی با غرور زیزبین تی به آرتان که باوقار دستش را در پشت اش قلب کرده بود و با چشمانتیدا
 خوش حالتی با ابروهایده بود ، نگاه کرد . چهره اش را از نظرش گذراند چشمان درشت و کشیرهدست ها خ

یی اش خودنمای مجعد مشکریش موها و ین بید سفیی . تارهاید رسی گوشش میر فر که به زی مشکیو موها
 نسبتا پهنی که برخلف لب هایبا و زیف ظری داد . لب های را نشان میش کرد و گذر عمر و تجربه هایم

 شد .ی مجذوبش میش از پیش کرد بی داشت که هرچه نگاه می و شاهانه ایبادارا بود . چهره ز

 آرتان به خود آمد و گفت :یف ظری و لبخند لب هایره با نگاه ختیدا

 ؟!ین گفتیزی_ چ

 گفت :یدا با لبخند به چهره تآرتان

 ، سپاس ...ی که در کنار دروازه ملل گفتی . به پاس سخنانیم درباره تو سخن گفتیردانا ، به همراه پیم گوی_ م
 دانند ؟! چرا ؟!ی می مرا مرد بدیندگان آی تو از خاندانم ، من ، مردمانم ، به دلم نشست . به راستیفتعر

یره بال رفته از تعجب به او خی نشست ! ... آرتان با لبخند و ابروهایوان نسبتا پهن ای نرده سنگی روتیدا
 انداختند .یین حرف باز سرشان را پای به هم نگاه کردند و بی همه گستاخین ها هم متعجب از ایمهشد . ند

 ! .. پاهاممینمتون بی تمام رخ می طورین ! .. ایدم دی وریه ، گردنم درد گرفت از بس شما رو ین _ ببخشتیدا
 ؟! ... هست ؟!یست نی کنه ... از نظر شما که مشکلیدرد م

 به نشانه نه به چپ و راست تکان داد .ی بالبخند سرآرتان

 دارن .یاد و مردان بزرگ دشمن زین هستی _ شما مرد بزرگ و قدرتمندتیدا

 پدربزرگم چرا شراب را منع کرد ؟ی دانی _ مآرتان

ع  مادرش بود ، میدن شاهد نوشیاش _ آره ... بچگتیدا ی تا چه حد شأن انسان بعد از مستید دی شراب توسط پدر
 حکومت قدرتمنعد .یک و وابسته شدن به شراب ضعف یاد میینپا

 کرد و ادامه داد :یید با تکان سر و لبخند تاآرتان

 به اجرا در آورده ام که دولت پر عدالتشان جاودانهیم را در امپراطوریاکانم_ من تمام اعمال و سخنان ن
 ؟!یدابماند ... ت

 _ بله ؟!تیدا
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 !یست مانم مرا ببخش دخترم ، دست خودم نی میره خیبایت به چهره زینگونه _ اگر اآرتان

 گفت :یال خی و بید خندتیدا

 !!!یبایین تونم ازتون چشم بردارم ، واقعا زی ، چون منم نمین_ شما هم من رو ببخش

 شد و در همان حال کهیل بال رفته از تعجب آرام لبخندش به خنده تبدی و آرتان با ابروهاید سرخوش خندتیدا
 گفت :یرلب زید خندیم

_ سپاس دخترم !

 عمقین شما ... تفاوت داریدم دیم که تو زندگیی سرورم برخلف تمام مرداین_ خودتون رو آزار ندتیدا
ین به خود گرفت) ... ای جدیافه ! ... (قیه آرامشم کافی براین کنم ، همی و نجابت رو حس میچشماتون پاک

 بعد پدرم ....ینکه وقت من رو آزار نداده با ایچچهره مهربون ه

 اش را به زحمت قورت داد و به زحمت ادامه داد :بغض

 .ین که در کنارتون دارم رو باور کنم که قصد آزارم رو نداری چشما و آرامشین تونم ای کنم می_ حس م

 گفت :یدا درچهره تی بعد از مکثآرتان

یشیده بعد مرگ ام هم اندی کند ، برای احترامی به تو بی گذارم کسی که زنده ام نمی داشته باش تا زمانیمان_ ا
 همانند تو بودم !ی دختری در آرزویشه ، همیام ! ... کاش دخترم بود

 شدن قطرات پاک وی مجال جاری نگاه آرتان با چشمان براق شده از اشک دو برابر شده بود ولمعصومیت
 ها دستور جلو آمدن داد و آنها با خم کردن سر احترامیمه داد . با سر به ندیدرخشان اشک را به چشمانش نم

 شدند .یک نزدیگذاشتند و قدم

ی جا در انتظار آمدنت مین کنند . من همی جشن آماده می ها برو دخترم ، آنان تو را برایمه _ با ندآرتان
 .ینم از هر کس تو را ببیش خواهم پیمانم . م

 پشت سرشان بودند به راهیگر همقدم با او و دو تن دیکی ها که یمه به احترام سر خم کرد . به همراه ندتیدا
 که تنها ده گام با اوی . در حالید دی کرد و نگاه حسرت بار آرتان را به خود می به عقب نگاه میافتاد و گاه

 و ناخودآگاه به زبان آورد :ید آرتان چرخطرف . آرام به یستاد را آرام تر کرد و ایشفاصله داشت قدم ها

 گردم پدر !ی ! ... زود بر مین شم پدرم باشی مثل شمام ، خوشحال می_ منم عاشق پدر

 ویز جهان به وجودش سرری های را داشت شادیزش که چهره عزی نام پدر از زبان دخترکیدن با شنآرتان
 راهروی به انتهایدا که تین آرتان به راه افتاد . نگاه آرتان تا ای شاد از شادیدا شد . تیش لب هایهمانلبخند م

برسد و به سمت راست بچرخد همراهش بود .

 که اطرافش را با آتش مثل روز روشن کرده بودند وی طرف چپ قصر و کشتیای آرام سرش را به درآرتان
 .ید کشیقی کردند چرخاند و بدون چشم برداشتن از آن نفس عمی از آن محافظت میادیسربازان ز

ی پپر شد . جارچینشان متناسب با فرهنگ سرزمی متفاوت و لباس های هایت با ملیهمانان کم تالر از مکم
 زد :ی میاد تالر ورود افراد با مقامات بال را فریکنار در ورود

28

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

یـروهـای ســارد و نین_ بـرادران امپـراطـور آرتـان به همـراه همسـر و فرزنــدانشـان !... فرمانـدار سرزم
 ، جنــاب آرشـام ... فرمانـداریی و سکـای باختـریـروهـای ، جنـاب آرشـان .... فرمانـدار و فرمـانده نیجنـوبـ

 ، جنــاب آراد .ی مصـریمصــر و فرمانده ناوگـان ها

 باز هم داد زد :ی به احترام ورودشان سر خم کردند . جارچهمه

 .یـا آریـاک تاخیشـان به همراه پسـر ایـافـر ارشد امپراطـور جنـاب آریر_ وز

 و همسرش فرانکین بودند رفتند . آبتیستاده که در کنار آرشام و آراد این و آبتیردانا به کنار پیا و آرآریافر
 هنوز هم ورود اشخاص رای شد . جارچینا با خنده مشغول صحبت با روبیامشغول صحبت با آنان بودند . آر

 مشغول صحبت بودند . مهرآذر در کنارخندان نواختند و همه در کنار هم شاد و ی زد ! نوازندگان می میادفر
 ویدند دوی میت جمعیان متفاوت از می هایتهمسر و پدر و مادرشان مشغول صحبت بودند . بچه ها با مل

 تختی شده بالیده قاب عکس پوشی رویهمانان متعجب می نگاه های با هم بودند . گاهیمشغول باز
 ماند .ی میرهامپراطور خ

یینات با تزیاه خورد ، ساخته شده از سنگ سی به چشم می غران بزرگیر شیتون از تالر ری گوشه ادر
 ، ملقب به جام جم !ییطل

ی میرایش و گیبا زی که با صدایی شاهنامه ای نشسته بود و کودکان را مسخ داستان هایردانا پی گوشه ادر
 باینه تالر دست به سی سنگیوار به دیه نشسته بود . دارا تکیزی و دوستانش پشت میساتیسگفت کرده بود . پر

 نظریر از دور او را زیردانا گذراند . پی را از نظر میگران دی ، خوشبختیزبین و چشمان تیفاخم ظر
داشت .

 به کنار دارا آمد و گفت :ارژنگ

_ سرورم ، اجازه بودن در کنار شما را دارم ؟

 کلفه به او نگاه کرد و محکم گفت :یزبین و چشمان تیف با همان اخم ظردارا

 بگذار .یم ارژنگ ! ... حال سخن گفتن ندارم ، تنهایر_ خ

 به کنارش آمدند .یا و آریار ، کوهیار ، کوشآرش

 .ییم داند فردا در کجای کس نمیچ حال تو چه سود ، هین _ خراب اش نکن دارا ، اآرش

 جدایوار حرکت پشت اش را از دیک بودند نگاه کرد و کلفه با یستاده به آنها که با دو گام فاصله از او ادارا
کرد و گفت :

 دهد !ی سخن گفتن هم آزارم می ، حتید کنیم_ رها

 شکل را به دستش داد و گفت :یتون جام شربت رآریا

_ چه شده دارا ؟

 داد و گفت :یا و دست آرید نفس شربت را سر کشیک دارا

 !ید بگذاریم ، تنهایچ_ ه
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 ؟!یست بس نی تنها بودیشه _ همکوشیار

 !ید را نشکنییم خو کرده ام ، تنهایی _ به تنهادارا

 دارا کلفه شده بود ، جام شربت اش را به دست دارا داد و گفت :ی که از کلفگکوهیار

 خودت !ی به پایدی ، هر چه دی حال را ادامه دهین ای اگر بخواهیگانه_ سوگند به کردگار 

 .یوند به جمع ما به پیز _ ارژنگ تو نآرش

 شدیره به ارژنگ خیوانش لی کرد از روی شد . دارا همان طورکه شربت اش را مزه میره به دارا خارژنگ
 .یدو بعد آرام جام را از لبش عقب کش

 کلفه از نگاه ارژنگ گفت :دارا

 ؟ی شدیره به من خینگونه_ چه شده ؟ چرا ا

 . در گوش اش زمزمه کرد :ید هوا او را در آغوش کشی به طرف دارا آمد و بارژنگ

 جم بوده ام ...ید_ من از زمان جدتان جمش

 متعجب به آنیا و آرش و آریار و کوهیار در هوا ثابت مانده بود . کوشیش هنوز بهت زده بود و دست هادارا
 بودند . ارژنگ ادامه داد :یرهدو خ

ی هست ، هر آنقدر امپراطوری در هر امپراطوریسه ، دسید_ تو را به اهورمزدا به عقلتان گوش بسپار
 ... پدرتان عاشق شماست ، چرا که ازیرید بگیم و تصمیندیشید بزرگ تر ! ... خردمندانه بیسهبزرگ ، دس

 !یعهد ولیست نین اندازد ... حقش ای میزی عزیاد صورتتان او را به ی و هر کدام از اجزایشانیدخون ا

 ازی نچندان طولنی اش را به چشمان بهت زده دارا دوخت و بعد از مکثی را بلند کرد و چشمان اشکسرش
 آمد . ارژنگ تنهایین ارژنگ آرام پایدن بود با عقب کشیدهاو جدا شد . دستان دارا که شل به کمر ارژنگ چسب

سه قدم از او دور شده بود که ارا به حرف آمد :

!ی؟ را به من گفتینان_ چرا ؟! ... چرا ا

 بدون برگشتن به طرف دارا گفت:ارژنگ

 ،ید ، حس شکسته شدن روح و جسم سرورم آرتان ! .. آرامش روح خسته پدرتان باشیعهد دارم ولی_ حس بد
نه ...

یح خواست در جمع صری شد . نمیره ، ادامه حرف اش را خورد و به چشمان دارا خیگران خاطر حضور دبه
 .یده دانست که دارا مقصودش را فهمیبه قصد دارا و ملکه اشاره کند ، م

 را شکست :ینشان متعجب و ناباور سکوت بکوهیار

 ؟یی گوی_ ارژنگ چه م
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 گفت :یجان شد ، باز به رفتن ارژنگ چشم دوخت . آرش با هیره خیار به کوهدارا

ی جشن آماده می را برایدا تید ایده پپر رمز و راز است ! ... شما هم شنیشه ، ارژنگ همید_ فراموش کن
کنند ؟!

 ندارد !ی ، شگفتیم کنند ، خود ما هم آماده به جشن آمده ای جشن آماده می _ همه خود را براآریا

 ؟!یامده او هنوز نی گذرد ولی میادی او را آماده کنند و زمان زید ها بایمه _ چرا ندآرش

 متفکر چشمانش را در چهره آرش کوچک کرد و گفت :کوهیار

 آرش ؟!یست سخنان چین_ قصدت از ا

 اش گفت :ی ذاتیطنت با شآرش

 که دو سال از خودت کوچک تر است !ی !! .. آن هم مادری شوی برم مادر دار می_ دارا گمان م

 به شکم آرش زد .ی مشتی طرفه ایک . دارا با لبخند یدند آرش خندی به شوخهمه

 دل ببندد که از فرزندش همی به دخترید در اطراف امپراطور بوده ، چرا بایبا همه زن زین _ اکوشیار
کوچک تر است !

 اش را به لب رساند و گفت :یتون ریال خی بآرش

 !یرید نگی_ مزاح بود ، جد

 !یم آگاهیت هایطنت و از شیم شناسی آرش ، نه ما که تو را میرند گی می _ کوته فکران جدآریا

 شود !ی است ، با کار صورتگران چه میبایی دختر زیدا گذشته تی از شوخیکن _ ولآرش

ی در روبروی .کم کم تعجبشان به خنده بدل شد . دخترید خندیگران زودتر از همه به چهره متفکر دکوهیار
 لبانش نقشی روی شد . لبخندیره به او خیار خنده کوهی دختر مشغول صحبت بود با صدایپسران با عده ا

 پپر کرد ...ید محو شد و چهره اش را تردیعبست و سر

 زد :یش صدادوستش

 ؟!یتی_ آرمئ

 .یدند به طرف جمع دوستانش سرش را برگرداند و دوستانش سوالشان را باز از نو از او پرسآرمئیتی

 با خنده گفت :کوهیار

پسخره گرفته !!! _ از دست تو آرش ، پسران او همه شما را به 

 به او زدند .ی هر کدام با خنده ضربه ایا و آرکوشیار
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 دستشانیر است که امکان دارد زنده از زین دوستان پهلوان ای شود مزاح کرد ؟! .. بدی _ با شما نمآرش
 !!!!یایی نیرونب

 کرد و در همانیک اش را به لب نزدیتون زد و ری تک لبخندی . دارا بعد از مکثیدند به حرف آرش خندهمه
ی بود ... ارژنگ از حرف هایگر دیی داشت ... ذهنش در جایحال با چشمان کوچک شده از آرش چشم بر نم

 آرش توجه اش را به خود جلب کرد :ی نبود ! ... صداین جز ایش حرف هایاو و مادرش باخبر بود ، معنا

ی زمانی را بخاطر بسپار براینان به خاطرت کتک خوردم ؟! این دارا ببیایی حال در بین خواستم از ای_ م
 !ی لطف ام را جبران کنیکه امپراطور شد

ی لبانش باقی کرد روی می که سعی . دارا جام را از لبش جدا کرد و با لبخندیدند اش خندی باز به شوخهمه
 دوستان را داشت ؟! ... بدون شکین باز هم اید کشی میین ماند . اگر پدرش را از تخت پایرهبماند به آرش خ

 بار ظلم بروندیر نبودند که زی ، آنها کساند شناخت ، باهم بزرگ شده بودنی عمر بود که آنها را میکنه ! ... 
یین پایش او به ناحق از تخت امپراطوریله به وسینشان دانستند که قرار است پدر سرزمیو دم نزنند . اگر م

 هوش و حواسش را به حرفیا آری شد ! ... با صدای میش گذشتند و او تنهاتر از پی شود ... از او نمیدهکش
 او جمع کرد :یها

 از نگاه ها را بهیلی قصر بود خیبایی که در تالر محو زی زمانیباست زیدا ، تید گوی آرش راست میکن_ ول
خود جلب کرده بود .

 گفت :ی با لحن بانمکآرش

 ...یباست شوم جذاب و زی نمیراب نگرم سی ؟! ... من که هر چه در چهره اش میم گوی_ پس من چه م
 شود !!!ی در چهره اش دارد ! ... با کار صورت گران چه مـیکجا را ی و پاکیآرامش ، غرور ، فروتن

 با خنده گفت:کوشیار

 شود ؟؟؟!!ی_ چــــه مـــ

 محکم وی با لبخند به بازوی غلظت حرفش را به خودش برگردانده بود ، مشتین با ایار کوشینکه بخاطر اآرش
 در طرف چپ آرش ویار بودند ... دارا در مقابل آرش ، کوهیره زد . همه باخنده به آنها خیار کوشیی ایچهماه

 ها و جمع شاد دوستانش ازفکر وی در راست و چپ دارا بودند . دارا که از شوخیب به ترتیا و آریارکوش
 آمده بود گفت :یرون بیالخ

 ؟!ی گفتی را مین بود ، باز هم ایستاده و در کنارت اینجا_ اگر همسرت ا

 تفاوت گفت :ی بآرش

 ندارم !ین از آرشی ، ترسی_ آر

 خود را جمع و جور کردند .یع سریا و آریار زد ، که کوشی ایانه لبخند موذدارا

 گفت :ی با دستپاچگدارا

 !ین_ درود بر شما بانو آرش

 .یدند بودند سر چرخاند که هر چهار تن بلند خندیره به طرف راست خود که آن سه خیع سرآرش
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 با خنده گفت :آریا

پسخره م  ؟یری گی_ ما را به 

 به شکم دارا زد کهی و مشتید موفق نشد . بالخره با آنها خندی در جمع کردن لبخندش را داشت ولی سعآرش
 به جلو خم شد .یدارا با خنده کم

 خورد گفت :ی که خنده اش را می درحالآرش

 تن ؟!یک خنده نداشت ، چند تن به یچ_ ه

 شد .یشتر پسرا بخنده

یم نهاده ام خودش آن دختر را برای بداند من دل در گرو مهر کسین اگر آرشیم گوی _ باز هم مآرش
 کند !ی میخواستگار

عمردش باشد و پی دختریا زن یچ _ هکوهیار ی کار را نمین آن دو را به هم متصل کرده باشد ایوندی که عاشق 
 شک دوستت ندارد !ی باشد بینگونهکند آرش ، اگر ا

 به خود گرفتند ! .. دارا با چشم و ابرو به طرفی خود را جمع کردند و چهره با وقاریا و آریار و کوشدارا
 !یند را ببینراست آرش اشاره کرد که آرش ، آرش

 خورد !ی نمیش سوراخ دو بار نیک از یده کنم دارا ، مار گزی _ خواهش مآرش

 تفاوت و بای و به نظر بینه که دست به سید را دین و از پشت آرش آرشید بالتنه اش را به عقب کشکوهیار
 خود برگشت و آرام در گوش آرش زمزمه کرد :ی بود ، باز به جایرهچشمان نسبتا شاد به آرش خ

 ترسد آرش و ...ی مید و سفیاه سیسمان از ریده مار گزیکن _ ولکوهیار

 !یست مار نیسمانی _ هر رآرش

 !!!ی خود مار است !!! به صلح تو است که بترسیست نیسمان رین ایکن _ ولکوهیار

یز همه چید از پسرا بگویکی که یستاد خود ای هنوز هم قصد باور کردن نداشت . همان طور در جاآرش
 به هم خورد :یز همه چین آرشی با صدای بوده ! ولیشوخ

 کنم ؟!ی ، من چه میران ای همتای کماندار بی گفتی_ خوب م

 اش بهیشگی همیطنت تر نشود ، با شیش گرفت که خنده اش بی اش را گاز میینی که لب پای در حالآرش
 نگاه کرد و جواب داد :ینچشمان پر خنده آرش

 کردم !ی تو را می و از خود گذشتگی من ! ... مدح بزرگواریبای همتا و زی_ همسر ب

 هم صدا گفتند :پسرا

_ اوووووو !!!
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 کهی لبانش داشت به پسرها انداخت ، در حالی رویکه با لبخند کمرنگی نگاهیم نین . آرشیدند خندیکصدا
 و نگاه اش را ازید شد . آرش با خنده لب گزیرهصورتشبه طرف پسرا بود ، از گوشه چشم به آرش خ

 گفت :یندوستانش گرفت و رو به أرش

 چون تو ندارم !یداری خری دانی خود مین_ آرش

 ماند .یره به طرف آرش برگشت و در سکوت به آرش خی با لبخند محوآرشین

ی ، می قلبم تو هستی بانویگانه و یبا که آسان از دست بدهم . زیاوردم _ آرام جانم ، تو را آسان به دست نآرش
 !ی دانی را مین ایزدانم که خود ن

 دستانش را از هم باز کرد و گفت :آرشین

 !ی از خود دفاع کنی بود مهلت نداشتین_ جز ا

 به طرفش برداشت که دستانش رای که با عشق قدمین زد و همی و مهربان همسرش لبخندیبا به چهره زآرش
 آنها و از کنار گوش دارا گذشت و به گلدان پشت سر دارا اثابت کرد و گلدانیان از میریدورش حلقه کند ، ت
ینه جمع کوچک آنها را به خود جلب کرد ، نفس در سیک شکست گلدان توجه افراد نزدیشکست !!! ... صدا

یره انداز خیر خشک شد ... همه به دارا و گلدان و بعد به تیش در جاینههمه حبس شده بود . دارا دست به س
 نبود جز ... طناز دختر چهارساله آرش !یشدند و آن کس

 ناباور زمزمه کرد :آرشین

 من ، طناز ؟!ی_ خدا

 گذشت !یر پاک را سپاس به خیزد _ اآریا

 که متوجه آنها بودند گفت :یگر به خود آمد رو به افراد ددارا

 گذشت !یر به خیست نیزی_ چ

 داشت ،ی از طناز چشم بر نمیت باز سرگرم صحبت خود شدند . آرش با دستان مشت شده از عصبانهمه
 رفت محکم گفت :یلبخند کم کم از لبان طناز رفت . آرش همان طور که به طرف طناز م

 را بلند تر کرد) .. دستور دادم ، که دست به کمان منیش_ هزاران بار به تو گفتم ، خواهش کردم .. (صدا
 نگفتم ؟!یانزن ، گفتم 

 دست راست اش را به طرفش دراز کرد و طناز با ترس کمان را در دست آرش گذاشت و به آغوشآرش
 زانو زد و طناز را در آغوش گرفت . آرش با نگاه اش طناز را دنبال کرد و بع دمکثین . آرشیدمادرش دو

 گفت :یکوتاه

 .ی شویه تنبید است ... بایهوده بینگونه_ ا

 _ آرش ...آرشین

 نگه دارد گفت :یین کرد پای می که سعیی ، با صدای و عصبیع سرآرش
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 شود !ی نمینگونه ، ایم ناز پرورده بارش آورده ایت نهای ؟ .. بین_ آرش چه آرش

 ناباور گفت :کوهیار

_ او کودک است آرش !

 وی چرا که در نوجوانی کنیت فرزندت را تربی از کودکید ... بایار است کوهین _ اشتباه ما همآرش
پسخن ات را ، بلکه خودت را هم انسان به حساب نمیبزرگسال  انگشت آنیک یر آورد ! ... اگر تی نه تنها 

 هم تا ابدین زمیران و اشیدم بخی زنده نبود ! ... مرگ دارا ... من هرگز خود را نمیگرطرف تر بود دارا د
 کرد !ی مینمن را نفر

 توجه جمعشان را به خود معطوف کرد . با آمدنش همه به احترام سر خم کردند .یساتیس پرصدای

ی بر سرت میی بلی کردی بر تن پسرم وارد می ؟... (رو به آرش) ... اگر خراشیم دارای _ خوبپریساتیس
 !یسند بنویخآوردم که در تار

 که طناز را در آغوش داشتین انداخت . نگاه اش را آرام به چشمان نگران آرشیر شرمنده سرش را به زآرش
رساند .

یگران دینکه ای ؟! تنها براید آورده ایا چرا او را به دنید کنیت بچه را تربیک ید توانی _ اگر نمپریساتیس
 است ؟!ی که نسلتان پس از شما باقید آسوده بدانیالی شما نگذارند و شما هم با خی رویرادی و ایبع

 گفت :ی عصبدارا

ید؟ است که با آرش داری چه برخوردین مادر ، اید_ تمامش کن

:ید غرپریساتیس

 خورد منی به تو میر تو است دوست باش !! .. اگر تی_ هزار بار به تو گفتم با هر کس که در مقام دوست
 کردم !ی را بر سر آرش و خانواده اش خراب میرانا

ین قلبش را فشرد ... چهره شادش قبل از ایرش نگاه اش را به آرش رساند . سکوت و چهره سر به زدارا
 چندیطنت چهره درهم همان چهره شاد و پپر شین کرد ای کس خطور نمیچ آورد ، به ذهن هیاداتفاق را به 

 باشد .یشلحظه پ

 از دوستانمیکی یا به آرش ین من هستند مادر ... توهیاقت دوست هستم که در حد لی _ من هم با کساندارا
 کردم که من رای میر خی خورد تا ابد به جان طناز و آرش دعای به سرم میر به من است ... اگر هم تینتوه

 راحت کردند !ی زندگیناز شر ا

 به جمع کوچکشان حاکم بود .ی رفت . سکوت بدی باچشم غره و ناراحتید دی معنی که بحث را بپریساتیس
 شد .ی در مشتش فشرده میشتر دوخته بود و چوب قوس کمان اش هر لحظه بینآرش نگاه اش را به زم

 آرش زد و گفت :ی به بازوی مشتدارا

 از تو نخواهمی به خاطر سخنان مادرم شب را بر خودت و ما زهر کنی_ سوگند به جدم ، اگر بخواه
گذشت ...
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 ادامه داد :ی شوخی لحنبا

 داشت .ی نخواهیی ام جاینده_ و در دولت آ

 زد .ی بال گرفت و به دارا نگاه کرد ، به زحمت لبخندی لب همه آمد ، آرش سرش را با شرمندگی رولبخند
 شد .یره فرو رفته بود متفکر خینباز به طناز که در آغوش آرش

 را بکشم پدر !یم خواستم عموی _ من نمطناز

 !ی تاوان بدهید بای دهی که انجام میی کارهای برای _ امکان داشت ، گاهآرش

 _ تاوان ؟!طناز

 اشتباه ... همچون ...یک ، بخاطر ی که دوست داریزهایی از دست دادن چی _ به معناآرش

 چپ اش را به طرف طناز گرفت و ادامه داد :دست

_ از دست دادن عروسک عمو نوروزت ! ... آن را به من بده !

 کودکانه اش گفت :ی شد و با صدایره به دست آرش و بعد به چهره اش خطناز

 کنم !ی_ من عروسک ام را از خودم جدا نم

 از سخن منیچی پس هر اشتباه تو و سرپین زی تا بدانی از آن بگذرید بای دانم چون دوستش داری _ مآرش
 جواب نخواهد ماند !یب

 شد .یره به مادرش خید مصمم بودن آرش را دی وقتطناز

 محکم گفت :آرش

 ... دستم خسته شد طناز !ید آی بر نمی_ از دست مادرت هم کار

 بهی آورد و با ناراحتیرون شانه اش انداخته بود بی رویب که اری کوچکیف را از کیبایش عروسک زطناز
 به طرف آرشیمه ... طناز دستش را تا نید کشیقی طناز نفس عمید شد . آرش کلفه از تردیرهآرش و دستش خ

 را که به طرفش دراز کرده بود همی ماند . آرش دستیره در پشت اش پنهان کرد و به آرش خیعگرفت و سر
 چشمی . بعد از لحظه کوتاهید کشیقی بر هم مشت کرد و نفس عمیشزمان با بستن چشمانش و فشردن لب ها

 گفت :ین رو به آرشی عصبیباز کرد و با حالت

 ؟یند کجایت هایمه_ ند

 داد ویمه ها رفت کمان را به ندیمه آرام با تکان سر به پشت سر آرش اشاره کرد . آرش به طرف ندآرشین
گفت :

 که دست طناز به آن نرسد .یی ... جاید_ کمانم را در داخل خوابگاهم بگذار
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 و بدون نگاه کردن بهید چرخی کرد و بعد از مکثی را نگاه میمه احترام گذاشت و رفت . آرش رفتن ندندیمه
 گفت :ینطناز رو به أرش

 ؟؟!!ین_ أرش

 به آرش و طناز و پسرا انداخت و آرام از جا بلند شد .ی مردد نگاهأرشین

 گفت :یه با بغض و گرطناز

_ مـــادر !!

 بلند تالر نشسته بود برداشت . سرشیز تکه میک ی صندلی نگاه اش را از آرش که پشت به آنها روآرشین
 شد و گفت :یره دختر کوچک اش خیبای آورد و به چهره زیینرا پا

ی ... هر اشتباهی گوش نسپردی که به کمان پدر دست نزن ولیم_ حق با پدرت است طناز ... بارها به تو گفت
 دارد ، تاوان اشتباه ات را بده .یتاوان

 کودکانه اش گفت :ی با سادگطناز

_ عمو دارا زنده است !

 و گفت :ید و خوش فرم اش را درهم کشیبا زی ابروهاین لبش نقش بست . آرشی روی کمرنگی لبخنددارا

 طناز !ی سخن را بر زبان آوردین کنم تو ای_ باور نم

 و باید دست اش را بریب از سی نشست . آرش تکه ایز و دلخور از طناز جدا شد و در کنار آرش پشت مآرام
 لبان آرش شد .ی روی به آرش زد که باعث لبخند محوی لبخندین گرفت . آرشیننوک چاقو به طرف آرش

 و گفت :ید نگاه اش را از پدر و مادرش گرفت و به طرف دارا چرخطناز

 خواستم شما را بکشم .ی_ من را ببخش عمو جان نم

 آرام و مهربان گفت :ی با لبخند با لحندارا

 دانم عمو جان !ی_ م

 کشت ؟؟!!ی کشتم ... ملکه من و پدر و مادرم را می _ اگر من شما را مطناز

 درهم رفت و آرام کنارش زانو زد و گفت :یش ابروهادارا

 توانست !ی_ نه جانم ، نم

یشان از اید بایشید اندی از آنچه میشتر بیلی و هشت کشور هستند ، خیست ملکه بیشان ایکن _ ولطناز
 !!یدترس

 به عروسک دستش گفت :یره سکوت کرد ، حرف حق جواب نداشت ! طناز خدارا
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 از آن بگذرم تا شمایلم نه به اندازه پدر و شما ، مایکن_ من عروسک عمو نوروزم را دوست دارم ... ول
 !!!یریدنم

 دارا نگاه کرد و گفت :به

 تا پدر از من بگذرد !یا_ عمو با من ب

 طناز قرار گرفته بود آرام دست چپ اش را بدون چشم برداشتن از چهره پاکی حرف هایر که تحت تاثدارا
 آرش پشتیزطناز به طرفش دراز کرد . طناز دستش را درون دستان دارا گذاشت و با چند قدم فاصله از م

 .یستادسرشان ا

 _ آرش طناز از من طلب بخشش کرد و من گذشتم ، حال آمده تا تاوان اشتباه اش را بدهد .دارا

 دستش بود .طناز به طرفیب هنوزم مشغول خوردن سی عکس العملیچ هی شد . آرش بیره به آرش خآرشین
 پشت آرش گذاشت .ی و از پشت دستان کوچک اش را دور کمر آرش حلقه کرد و سرش را رویدآرش دو

 طناز چاقوحرکت ین و از آنها چشم بر نداشت . آرش با ایوستدارا آرام آرام و عقب عقب به جمع دوستانش پ
 حرکت گذاشت .ی کرده بود بی طیدن بری را برایب از سیمیرا که ن

 دهم .ی _ پدر ، من تاوان کارم را مطناز

 را بهیش پایک ی چرخاند و بعد از مکثین اش را به طرف چشمان ملتمس آرشیزبین آرام سر و چشمان تآرش
یز می گذاشت . طناز عروسکش را به طرفش گرفت . آرش عروسک را گرفت و روی صندلیگرطرف د

 زبانش را دوست داشت . چشمانیرین دخترک شین شد . چقدر ایره دخترش خیبایگذاشت و باز به صورت ز
 پارش نشاند . طناز با خندهی و بغلش کرد و رویاورد برگشته از بغضش ... تحمل نیحلقه از اشک و لب ها

 زبانانه گفت :یرین را دور کمر و دستانش را دور گردن آرش قلب کرد و شیشپاها

 پدر ؟یدی_ بخش

 با لبخند و مهربان جواب داد :آرش

 .یدم بخشی_ آر

ی بازوهای خودش را از آرش جدا کرد و با پشت دستانش اشک چشمانش را گرفت و باز دست روطناز
 آرش گذاشت و گفت :یبزرگ و قو

 بردم !!!ی ؟! من به اشتباهم پید دهی_ حال عروسکم را پس م

 درییری تغیچ بدون هی فکر کودکانه طناز خنده اش گرفته بود ولین از اینکه کرد ، با ایز چشمانش را رآرش
چهره اش گفت :

 دهم ؟!ی به تو باز پس می زودین اگر تو را ببخشم عروسکت را به ای_ گمان برد

 ادامه داد :ید درشتش را به چشمان آرش دوخت . آرش که سکوتش را دیبای سکوت کرد چشمان زطناز

 بود .ی از داشتن عروسکت محروم خواهی_ چند روز

 ناراحت زمزمه کرد :طناز
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_ چند روز ؟

 گفت :ی نچندان طولنی دخترش چرخاند . بعد از سکوتیبای دو چشم زیان نگاه اش را در مآرش

 دانم ... تا هر زمان که من صلح بدانم .ی_ نم

 وینه سی ستبر آرش گذاشت و دست چپ اش را روینه سرش را به سی با ناراحتید پدرش را دیت که جدطناز
 آرش ، زمزمه کرد :ی بازوی را رویگرشکنار صورت خود و دست د

 .ید نباشیر ... تنها از من دلگیید_ هرچه شما بگو

 لبان آرش نشست . چشمانش را بست که همه حس آغوش کوچک دخترش را با تمام جانش حسی رولبخندی
 به خود فشردیشتر دخترش زد و لبانش را از او جدا نکرد و او را بی فر و مشکی آرام بر موهایکند ، بوسه ا

.

یبی نشسته بود ، سیار طرف راست کوشیوشیتا در کنار همسرش مشغول خوردن و حرف زدن بودند . کوشیار
ی دست چپ اش را برایار که کوشین گرفت . همیار را به طرف کوشی ایمه کرد و نیمهرا برداشت و به دو ن

 شانه پدری دست رویریکا شانه مادر و نائی دست رویرک آمدند . ائیرک و ائیریکا بلند کرد . نائیبگرفتن س
هم صدا گفتند :

 !یب_ مادر س

 بلند کرده بودیب گرفتن سی دست چپ اش را که برایار دستش را دو تکه کرد و به آنها داد . کوشیب سیوشیتا
 کرد خندهی می سعیوشیتا نگاه کرد . یوشیتا به ی تنگ شده و لبخند محوی گذاشت و با چشمانیش بازویرو

ی کوچک شده به او نگاه مچشمانی و بعد به چهره اش نگاه کرد که با یاراش را بخورد ، اول به دست کوش
 کردی میشتر را بیار هر لحظه لبخند کوشیوشیتا . خنده ید و خندیرد خنده اش را بگی نتوانست جلویگرکرد . د

 گرفت .یار کرد داخل بشقاب به طرف کوشیم به دو نیب سیگر باخنده تکه دیوشیتا. 

 سهم توست آرام جانم .یگر دین _ ایوشیتا

 با لبخند پپر رنگش گفت :کوشیار

 خورم .ی_ سپاس ، خودم م

 را واداریار ، کوشیوشیتا یره و خیبا بود . مکث و چشمان زیره خیار حرف به کوشی بیبایش با لبخند زیوشیتا
 بلند کند . هنوزیب برداشتن سی همسرش دستش را برایبایکرد که آرام و بدون چشم برداشتن از چشمان ز

 زد :یاد و فرید دو تکه را برداشت و دویرک بود که ائیده نرسیبدستش به س

 !یب سیا بیریکا_ نائ

 هنوز متعجب بشقاب را در همان حالت گرفته بود و بایوشیتا . ید مردانه اش نسبتا بلند خندی با صداکوشیار
 برداشت و درونیگری دیب در آن حال سیوشیتا یدن با دیار بود . کوشیره خیرک ائیدنچشمان گرد شده به دو

 تر شدند .یک و به هم نزدیدند خنددو برگرداند . هر یار سرش را به طرف کوشیوشیتابشقاب دستش گذاشت . 
 و فارقی گرفتند و باز با شادی از مادر و پدرشان می ایوه آمدند و تکه می دو فرزندشان می گاهین بیندر ا
 کردند .ی می کودکان تالر بازیگر در کنار دیااز دن
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 بود نگاه کرد و ردیی به جایره که طرف راست اش خیار و به کوهید کشیقی پر حسرت نفس عمی با نگاهدارا
 شنونده حرفیشتر به لب داشت و بیبایی که با متانت و وقار لبخند زید رسیتینگاه اش را گرفت و به آرمئ

 دوستانش بود .یگر دیها

 به چپ و راست تکان داد و گفت :ی با لبخند سردارا

 ؟ی سخن نگفتیتی_ هنوز با شاهدخت آرمئ

 زمزمه کرد :یتی مسخ چهره آرمئکوهیار

 بردم . بهی پیش باستان به معنایران ای نامش برازنده اوست ، در کتابخانه قصر ، در کتاب نام هایت نهای_ ب
 کند !!ی نمی با او برابری دختریچ ، هیست دهد . با شکوه نی هم معنا مین ، نگهبان زمی و فروتنی پاکیمعنا

یار ، نگاه اش را از کوهیند را ببیار بود که بهتر چهره کوهیده ، تنه اش را به جلو کشیار کوهیگر طرف دآریا
به دارا رساند و آرام گفت :

 !!!یست_ در جهان ما ن

 شد و گفته :یره به آن دو خیا از حرف آریج گکوهیار

_ چرا ؟؟!!

 گفت :یار به کوهی با لبخنددارا

 سخن ساده خود را تکرار کنم !یگر بار دی_ دوست ندارم برا

 .یدند کشیتی را گرفتند و به طرف آرمئیار کوهی بازویا با آرهمزمان

 گفت :ی و در همان حال مید کشی خود را به عقب مکوهیار

 مکان ...ین ای ولیم آی شما برمی از پس هر دوید دانی ؟! ... مید کنی_ چه م

 :ید حرف اش دوین بیع سرآریا

 و به کار خودمان هم !یم_ به قدرتت شک ندار

 .یم گوی _ باشد خود با او سخن مکوهیار

 !یار کوهید کشی دو سال به درازا نمیی سخن بگوی خواستی _ اگر مدارا

 !ی شود و هنوز ازدواج نکردی و پنچ سالت تمام میست بیگر ، تا چند ماه دیم ات کنیاری یم خواهی _ مآریا

 کرد ، گفت :ی که تقل می در حالکوهیار

 سنیک لزم است ... ما هرسه در ی است !؟ شعور و درک زندگی و پنج سالگیست_ که گفته سن ازدواج ب
 !یمهست
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 .یم ایافته خود را نی همراه زندگیم و چهار سال است ، ما با تو تفاوت داریست ، سن من و دارا بیر _ خآریا

 استفادهیستی من نی ، حال که جایم از هفت خوان رستم بگذرد تا به هم برسید بایابم _ من که اگر هم بدارا
کن !

 با التماس رو به دارا گفت :کوهیار

 ، دارا تمامش کن !یدیم_ دارا همه به ما چشم دوخته اند ... به او رس

 با خنده گفت :دارا

 ؟یتی را بال برد) .. شاهدخت آرمئیش_ باشد .. (صدا

 کهیاری و کوهیا گذرا به آری به دارا و نگاهیره و خید بود به طرفشان چرخیستاده که پشت به آنها اآرمئیتی
 شد .یره بود . متعجب به دارا خیا بزرگش در دستان دارا و آری اش حبس شده بود و بازوان قوینهنفس در س

 .آمد کردند به طرفشان ی گذرا به دوستانش که با هم زمزمه میبا نگاه

 چشمانش را بست و زمزمه کرد :کوهیار

 بر من به راه افتاد !!! .... از خجالت شما در خواهم آمد !ی_ وا

 چشمیتی و بعد به هم انداختند و مصمم به آرمئیار به کوهی لبانشان نشست . نگاهی لبخند رویا و آردارا
دوختند .

 ما است .یک نزدیگر _ محکم باش پسر دآریا

 و به احترام سر خم کرد و گفت :یستاد رو به دارا ایتی چشمانش را آرام باز کرد . آرمئکوهیار

 شاهزاده ؟!ید داشتی_ با من امر

 زد و با متانت شاهانه به احترام سر خم کرد و گفت :ی لبخنددارا

 ...یکن است ولی افتخار بزرگیم چون شما برای_ هم سخن شدن با دختر باوقار

 شد و باز هم با لبخند ادامه داد :یده دارا درهم کشی ابروهای دارا را چنگ زد ، کمی پهلوکوهیار

 !ید از انتخاب جام جم به شما بگویش خواهد پی دارد که می با شما سخن داشت . او سخنانیار_ کوه

 و آرشیار از آنها جدا شدند و به طرف کوشیا حرفش سر خم کرد . دارا با نگاه به آریید به احترام و تاآرمئیتی
 و با لبخند ماجرایستادند بودند رفتند و پشت سرشان ایرهکه با همسرانشان در کنار هم نشسته بودند و به آنها خ

 آنها شرح دادند .یرا برا

 که با لبخند ویا دارا و آری که با نگاه مضطرب اش آنها را بدرقه کرده بود ، آشکارا با چشمانش براکوهیار
 سرشیتی دوخت و آرام به طرف آرمئین . نگاه اش را به زمید کشی بودند خط و نشان میره به او خیطنتش

 را بال گرفت و به چهره مردانه وسرش آرام یتی حاکم شد ، آرمئیانشان میرا برگرداند . سکوت نسبتا طولن
 دوخت . بالخره سکوت را شکست :یارجذاب کوه
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 به نزد دوستانم باز گردم !ید نداری اگر با من امریار_ جناب کوه

ی کمانی مشکی با ابروهاید درخشی اش که می دوخت . چشمان درشت مشکیتی نگاه اش را به آرمئکوهیار
یک نه پهن و نه باری با لب هایک بارینی ، بید کشی چشمان آهو وشش را به رخ میشترنسبتا پهنش ، ب

ی بلند روشال یر ، نسبتا زید رسی اش که تا کمر می فر درشت مشکی و موهایدباظرافتش ، صورت سف
 کرده بود ویشه تر از همی رنگ اش او را خواستنیی با نقوش طلیرهسرش پنهان شده بود . در لباس بنفش ت

 ازی !!! .. چگونه دختریست نیش بیی آرزویت برایتی زد که آرمئی میاد فریار حرف را در ذهن کوهینا
 پسر سنگ شکن !!! .. بایرد پذی خود مهمسری چون او ، تو را به یر نفس گیبایی زادگان پارس و با زیبنج

 توجه اش را به او معطوف کرد :یتی آرمئیصدا

 ؟یار_ جناب کوه

 شدی با گذشته دردناک اش بود که باعث میتی کنار آمدن آرمئیگر دیل ترس داشت و دلیتی آرمئی جواب منفاز
 به خود مسلط شد :یقی ... با نفس عمی؟ تا کی نگذارد ولیش پا پیارکوه

 سالروزی در مهمانیش ... دو سال پید سخنانم به من گوش بسپاریان من تا پای_ از شما خواهشمندم بانو
 ...یدم از دروازه ملل کاخ پارسه شما را به همراه خانواده خود دیهمانان امپراطور آرتان و آمدن میتاجگذار

 کهی در حالید در آغوش گرفتنی که او را با عشق و مهربای خرگوش زخمیدنچند شب بعد از آن ، با د
 دریدارتان دین که با اولی در وجودم شکل گرفت ! ... حسیزی کردند ، چی کار منع میندوستانتان شما را از ا

 داد و شمایح را به شما ترجیگری و او دید بودی که عاشق مردیوجودم جوانه زد ، آن شب رشد کرد ... زمان
 ، دوسال است عاشق قلب مهربان وید شدی ستودنیش از پیش بیم براردید غم بزرگ سر خم نکیناستوار به ا
ی شود . دو سال است عاشق غرور دختری حلقه از اشک میوان حیک زخم یدن هستم که با دیچشمان پاک

هستم که ثابت کرد هر کس ارزش شکستن غرورش را ندارد !!! ....

 را جبران کند و استرس اش رایده کشیش هایه که به ری ایمه نصفه نی که کمبود نفس هاید کشیقی عمنفس
 خشک شده اش را با زبان تر کرد و ادامه داد :ی بخواباند ، کاش جوابش نه نباشد ، لب هایکم

 باشم که شمای خواستم مردی .... میایید خواستم که با گذشته خود کنار بی نگفتم می_ اگر تا به حال سخن
 بدهم ... دریه را به شما هدی باشم که با تمام وجودم خوشبختی ، مردید کنیه که به او تکی ، مردیددوست دار

 خواهم در کناری ام که میده رسیجه نتین به احال علقه ام به شما بودم بانو ... ی اثبات پاکی دو سال در پینا
 ،یان به رسم و ادب پارسیرید خواهم ، اگر شما بپذیشما به آرامش برسم و شما را هم به آرامش برسانم ... م

 کنم .یشما را از خانواده بزرگوارتان خواستگار

 داشت ، دور از انتظارشیار کوهی و مردانگی که از پاکی بود . با شناختیره خیار بهت زده به کوهآرمئیتی
 چرا حال در دلش احساسی اش ختم شود . ولی به خواستگاریار گاه کوهی گاه و بی نگاه هاینبود که انتها

د ، مجبور به ادامه دادن حرفش شد :ی را دیتی آرمئی که سکوت و چشمان پپر معنایار نداشت ؟! .. کوهیخوب

 نکرده ام ، پدر و مادر هم ندارم که آنها رای خواستگاری خواهم بانو ! .. من تا به حال از دختری_ پوزش م
 من کهی براید هستیز زادگان خاندان امپراطور نیب شما که از نجیبایی به زی دانم دختری بفرستم ... میشپ

 راین قلبم ایکن ولید هستیاقتم از لیش بیت نهای ام بیی ساده و دل پاک روستای سنگ شکن و زنیکفرزند 
 را که در حد توانم باشدی ، با تمام وجودم هرکاریاورید خاندانمان را در نظر نیت فهمد .... اگر خصوصینم

 دهم و تا ابد دوستتان خواهم داشت .ی شما انجام می و خوشبختی شادیبرا

 چشمانش را بسته بود .یر سر به زیتی بار آرمئین حاکم بود و ایانشان سکوت مباز

 آرام گفت :ید پر تردکوهیار
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 ؟یرید پذی من را می ، خواستگاریید بگویزی من ؟! .... چی_ بانو

 نگاه اش رایت چشمانش را باز کرد . آرام سر بلند کرد حلقه شفاف اشک چشمانش را براق و معصومآرمئیتی
دو چندان کرده بود .

 زحمت لب باز کرد :به

 !!!یـر_ خ

 و زمزمه وار گفت :یخت فرو ریار کوهوجود

 دارم خودم را ...ی ؟! مشکلیست چیرفتنم نپذیل_ دل

 شمایبی رقی و بی و مردانه ، قدرت بدنیبا . چهره زید نداری مشکلیچ ، شما هیار جناب کوهیر _ خآرمئیتی
 ازدواج با شما را دارند .ی ، همه دختران آرزویچیدهدر آفاق پ

 زد . بهی میاد بغضش را در وجودش خفه کرد . هنوز هم چهره اش غرور محکم مردانه اش را فرکوهیار
زحمت لب باز کرد :

_ همه به جز شما !

 شد .یق دقیار کوهین در چشمان غمگآرمئیتی

 که فراموشتان کند !یرد قلب بپذین که ایید را بگویرفتنم نپذیل _ دلکوهیار

یش گفت صورتش بی را نداشت . شروع به حرف زدن کرد و هر چه میار حال و سخنان کوهین تاب اآرمئیتی
 شد :ی میز از اشک لبریشاز پ

 از سخنانیک یچ ، هیار توانم باورتان کنم جناب کوهی متعجب شد) .. نمیار_ مشکل من هستم !!! .. (کوه
 رای مردین سخنان دلنشیب فریشما را باور نکردم ! .. گوش من پپر است از هوس مردان اطرافم !! .. روز

 کنمیه مردانه اش تکی به شانه هاام ینده آی زندگی توانم برای است که می مردیگانه بردم یخوردم که گمان م
 دخترم بایک ، یار جناب کوهیستم نی که شاهد خرد شدن خودم و قلبم شدم ؟! ... من قوین... چه شد ؟! جز ا

 داشتم له شد ! ... از آن پس عقلمی که دوست می مردی پاهایر و شکننده دخترانه ! ... قلبم زیفاحساسات ظر
 تو ویق در جهان لی مردیچ هید گوی ... عقلم میرد پذی احساس را نمل راند و عقیبر وجودم حکم م

 !یستاعتمادت ن

 از منیش آنقدر خوش سعادت بوده که پی دانستم مردی _ آن زمان که من دل در گرو مهرتان نهادم نمکوهیار
ین که به خاطر ایی قلبتان را از دست داده ام ! .. چه شب هایپا به قلبتان نهاده و من اقبال آمدن به امپراطور

 که با آن مردی شما زمانی خنده هایکن ، ولا تصاحب شمی نشد !! ... خودخواه شدم برایمسعادتش به او حسود
ید شما دعا کردم . بای خوشبختی آرامش و خنده شما ، با تمام وجودم براین ، قلبم آرام بود به همیدم را دیدبود

 و آن هم ...یرد دادم که قلبم آرام بگی انجام مید کار را بایک شد . تنها ی نمیکن کردم ولیفراموشتان م

 محکم قلبش را بهی که ستون های تنها زنی را که با تمام وجودش برای خواست کاری را خورد ... نمحرفش
ی بعد از کمیار کوهی بود ولیار هنوز منتظر کامل شدن جمله کوهیتیلرزه انداخته بود ، جار بزند !!! ... آرمئ

سکوت گفت :

 سپاس گذارم .یت نهای از شما بید سخنانم دادیدن که به من و شنی_ به خاطر زمان
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 زمزمه کرد :یر احترام سر خم کرد و سر به زبه

 !!ید منت انتظار خواهم کشی داشتن شما بی تا ابد براید_ بدان

 که همه توانش را در نشکستن آن به کار گرفته بودی از او جدا شد و با بغضیتی بدون نگاه به آرمئکوهیار
 اوید با تردیتی بودند انداخت . آرمئیره به او خیشان به جمع دوستانش که با لبخند خشک شده بر لب هاینگاه

 از تالر خارج شد .ینکهرا بدرقه کرد تا ا

 نگاهشان رایع دوستانش سریگر نگاه کرد . دیتی و بعد به آرمئیار اول به کوهیگران متعجب به همراه ددارا
 به احترام به دارا سرخم کرد ، دارا همیتی کرد . آرمئی نگاه میتی دارا هنوز به آرمئی گرفتند ولیتیاز آرمئ

 به جمع دوستان اشیتی سرش داد . آرمئکردنآرام و بدون گرفتن نگاه اش از او ، جواب احترامش را با خم 
برگشت .

 کنار چشمهی تخته سنگی که در چهار باغ قصر ، روید را دیار ، از تالر خارج شد . کوهیاورد طاقت ندارا
 چرخاند .ی نشسته بود و دست چپ اش را در آب میمود پی که در باغ راه میباییز

 و آرام گفت :یستاد اکنارش

 ؟یار_ کوه

 شانهی باز دستش را در آب حرکت داد . دارا کنارش نشست و دست راست اش را روی حرکتیچ هی بکوهیار
 داد و باز گفت :یفیاش گذاشت و فشار خف

 ؟یار_ چه شد کوه

 زد و زمزمه کرد :ی لبخند تلخکوهیار

 ؟!یست نیدا_ از حالم هو

 ؟! من خود با او سخن خواهم گفت .یل _ آخر به چه دلدارا

 محبت رای هرگز از کسی زود محروم شدم ولیلی از محبت پدر و مادر خینکه دارا ... من با ایر _ خکوهیار
 کنم ...یی دوست دارم گدایت نهای که بی خواهم محبت را از کسی نکرده ام . نمییگدا

 داشت زمزمه کرد :یفی پر بغض که لرزش خفیی از جا بلند شد و با صداآرام

 کشم .ی باورش تا ابد انتظار می_ باورم ندارد دارا ... برا

 لرزان ادامه داد :یی رفت و با صدایش زنان در باغ پقدم

 .یوست_ تو به تالر باز گرد ... به شما خواهم پ

یتی راه به آرمئین گرفت و به تالر بازگشت . به طرف دوستانش به راه افتاد . در بیار نگاه اش را از کوهدارا
 چشم دوخته بود . دوستش همین ستون تالر نشستهو ناراحت به زمیه پاینگاه کرد که به همراه دوستش رو

 را بال گرفت . نگاه اش در نگاه داراسرش یتی نگاه دارا ، آرمئینی داد . با حس سنگی میشانگار که دلدار
 نگاه اش را به طرف جمع دوستانش گرفت و به طرفشان به راه افتاد .یعگره خورد ، دارا سر
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 کجاست ؟!یار _ چه شد دارا ؟! کوهآرش

 پس زدنین را دوست دارد و تحمل ایتی تا چه اندازه آرمئیار کوهیم دانی ... همه میم دانم چه بگوی _ نمدارا
را ندارد .

 است .یده زمان داد .... مار گزیتی به آرمئید _ باآرشین

 .. (باخنده) .. همچون آرش !ین بانو آرشی _ آرآریا

 با خنده دستش را دور گردنشین کوچک کرد ، آرشیا . آرش چشمانش را با خنده در چشمان آریدند خندهمه
 انداخت . باین شد و دستش را دور کمر آرشیره خین . آرش با لبخند به چهره آرشیدانداخت و گونه اش را بوس

 بازهمه به او چشم دوختند :یا آریصدا

یباترین و زین بهتریم گوی را به خاطر دارم و به جرات میتی دنبال کردن نامزد بانو آرمئی_ هنوز آن پنهان
 ام شده !!!یخاطره زندگ

 به چهره قرمز از نگه داشتن خنده آنها گفت :یزبین تی با چشماندارا

 !!!!ید را به خاطر آوردی فرار من از دست آن سگ وحشیید ، بگوید_ شرم نکن

 آن خاطره به خنده افتادند که لبخند به لبیدن شنیادآوری هم با یوشیتا و ین و آرشیا . دارا . آرش . آرکوشیار
 شد .یشتردارا هم آمد و همزمان خنده آنان ب

 اش بود !ین عاشق دروغید روشن شدن ذات پلیل دلیار کوهید فهمی میتی _ کاش بانو آرمئکوشیار

 و گفت :ید کشیقی نفس عمآرش

 را دم دریاه شاخه گل رز سیک ید از هر طلوع خورشیش است که پیار کوهین اید فهمی ... کاش می_ آر
 گذارد !یخوابگاه اش م

 ترسان کمر راست کرد و زمزمه کرد :یوشیتا

 !یتی_ آرمئ

یدن . با دیدند که پشت به او بودند به طرفش چرخیا بود نگاه کردند . دارا و آریره خیوشیتا که یی به جاهمه
 .یدند حلقه از اشک از جا پری با چشمانیتیآرمئ

ی داشت درباره مردی شما را دوست مینکه با این همی خواست برای شما را می تنها خوشبختیار _ کوهآرش
 شد .یا جوید داشتیکه دوست م

ی شماست و شما در کنارش در آرامش و خوشبختیق مرد لین خواد به خودش ثابت کند ای گفت می _ مآریا
 کرد !ید خواهیزندگ

یزی چیقت جز حقید بانو ... باور کنینید او را ببی که شما چهره واقعیم _ ما چهار تن به او کمک کردکوشیار
 !!!یم رابطه شما و نامزد سابق شما سنگ انداخته این ما بید گمان نکنیدوارم ... امییم گوینم
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 به هق هق افتاد و آرام از جمع جدا شد . دارا به طرفش رفت و گفت :آرمئیتی

 ؟یتی_ بانو آرمئ

 و دارا ادامه داد :یستاد . دارا با دو گام فاصله از او پشتش ایستاد پشت به دارا اآرمئیتی

 اوی دوست دارد ، همه هستیت نهای است و از همه مهم تر ... شما را بیی همتای مرد بیار_ کوه
 اش کردهی عشق زندگیگانه ی بود که برای به شما نگفت چون کاری سخنیار کوهین همی !!! ... براییدشما

ین که از ایید او نگوه شما را ... بی خواهد نه دلسوزی عشق شما را میاربود ، جار زدن نداشت ! ... کوه
 !ید باخبریانجر

 تکان داد و به راه افتاد . دارا کلفه سرش را چرخاند و تنها جوابش به چشمان پپر سوالی سریید به تاآرمئیتی
 که مدام به اطراف نگاهید که نگاه اش را از آنها گرفت مادرش را دیندوستانش ، بال انداختن شانه بود . هم

 از جمع فاصله گرفت و به طرف دریی ایمه ندبا گردد ، بالخره بعد از صحبت ی می کند و به دنبال کسیم
 حواسش به اوی به جمع دوستانش انداخت که مشغول صحبت بودند و کسی رفت . دارا نگاهیوان ایورود

یدن قدم زد با شنیده بزرگ و سر به فلک کشینبود . آرام به دنبال مادرش رفت و در راهرو با ستون ها
 را با نور خود روشنیوان . ماه ایستاد ای و بزرگیبا و کنار گلدان زیوار پشت به دیوان مادرش در ایصدا

کرده بود .

 ؟! خسته شدم ازی کنی چه میوان باور نکردم ... در ایده دیوان ام گفت تو را در ایمه ندی _ وقتپریساتیس
 را در باب نبود تو پاسخ گفتم .یگرانبس ، پرسش د

 شد و گفت :ی عصبیساتیس سکوت کرد . پرآرتان

 ؟!ی دانستی ، می را به دارا هم آموختیگران در پاسخ نگفتن به پرسش دی ادبی بین_ ا

 داده بود .یه تکیوان ای نگفت . هنوز هم ساق دستانش را به نرده پهن و سنگیزی باز هم چآرتان

 خود توست ... چرا خودت را پنهانیت نشانه شخصیگران _ تمامش کن آرتان ... پاسخ به پرسش دپریساتیس
 ؟!یکرده ا

 لب باز کرد :یقی با نفس عمآرتان

 فرزندم پنهان کرده ام !یگانه و حسرت عمق چشمان یافتنی دست نی_ خود را از آرزوها

 زد و گفت :ی پوزخندپریساتیس

 ؟!ی ات پنهان کرده ایافتنی دست نیمیس_ چه شده که خود را از آرت

 شد ویره و دلخور به چشمانش خیزبین تی ، با چشمانید چرخیساتیس آرام قد راست کرد و به طرف پرآرتان
گفت :

 و عشق و آرامش ازی جز وفاداری خواسته ایدم برگزی تو را به همسری ؟! وقتیست همه نفرت از چین_ ا
 بـزرگ بود !یت نهای بی کوچکین در عیم خواسته هایدتو نخواستم ... شا

یت گرفتن هاید ها و ندی نامهربانی و پنج سال به پایست _ به تو وفادار بودم آرتان ، اگر نبودم بپریساتیس
 بود !یـمیـس چشمانت به دنبال آرتیشه تو همیکن ماندم ، ولینم
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 زد و گفت :ی پوزخندآرتان

 سادهیگر ! ... دیساتیس پریستم نیش و پنج سال پیست آن پسر جوان بیگر و من دیست نینجا_ حال که دارا ا
یم زندگی دانم من را به دارای شناسم . می ام و میده تو را دی بدانم ... چهره واقعی که جهان را پپر از پاکیستمن
 کنم !! ...ی هم شک میت به مادری ! ... گاهی کنی می گناهی بی و خود ادعای شناسانی و هوس ران میدپل
یر و هشت کشور به زیست تو را از مقام ملکه بیدی ترسی چون می آوردیا را به دنیم که داراییتو

 ... تویدی رسیت نه من را ، با ازدواج با من به آرزوهای خواهی جهان را میسیبکشم !!! ... تو امپراطر
یسی ، لقب امپراطریدی رسی با من به هر چه خواستی !! ... در زندگنم که من ترکت کیهرگز با من نبود

یعهد) ... مادر ولی ... (بالبخند تلخی آن من را به اسارت بکشیله که به وسیی و هشت کشور ، دارایستب
 من !یچارهب

 در چشمانش گفت :یره شد و خیک به آرتان نزدی پوزخند بود قدمیه شبیشتر که بی با نفرت و لبخندپریساتیس

 خواهمی به زودیکن ام ! ... ولیده خواسته ام نرسی همتا و تاج دارم ، هنوز به آنچه که می_ نه همسر ب
 .یدرس

 گذاشت و پر درد زمزمهی نرده سنگی پشت کرد . دست رویساتیس به عقب گذاشت و باز به پری قدمآرتان
کرد :

 بگذار .یم_ تنها

 آداب باش ..ی مشترکمان مبادی زندگی با تو بودن ندارم !! همچون سال های برای _ علقه اپریساتیس
 اتحاد دولتت لزم است ؟!ی بودن من و تو در کنار هم برای گفتی مشترک ! ... مگر نمی(پوزخند زد) .. زندگ

 دانند توی من است . مردم که نمون پارس از خی امپراطوریعهد ولیگانه فرزندت هستم ، یگانه.... من مادر 
 !یدی و پنج سال است از من دست کشیستب

 آرام و پپر حسرت گفت :آرتان

ی تو برایکن ، ولیختم ریت آرامش . تمام قلبم را به پایق عشق بودم . لیق لیگری_ من هم چون هر انسان د
 تو راید ، پدر بزرگوارم بارها به من گفت ، مادر خردمندم در نگاه اول قلب پلی بودیده نقشه کشیزهمه چ

 از جهانیده من دیهوده بی با غم زندگم سخنانت را خوردم ... چقدر احمق بودم ! ... پدریبشناخت و من فر
 که بهی که عاشقش بودم ، زنی زنیگانه بردم ی ازدواجم پی صبح فردایدم چه کشی دانیفرو بست . تو چه م

 بردم چرای خواست ! ... تازه پی جهان میعهدیخاطرش در مقابل همه قد علم کردم مرا تنها به خاطر مقام ول
 بردم چرا خواستگارانت رای ! ... آن زمان بود که پی ازدواج دادیشنهاد من پبه و یخودت را عاشقم نشان داد

 انتها ،ی بی داشتم که آنان نداشتند ... ثروتیزهایی ... به خاطر علقه نبود ، من چی کردی رد میک به یک
 !یب رقیچ هی بی بزرگ ... مقامیقدرت

 کرد .ی میید را تایش حرف هاید کشی به جان آرتان آتش میشتر که بیی با تکان دادن سر و خنده هاپریساتیس
 اش را به اویزبین دستانش را پشت خود قلب کرد . با وقار شاهانه نگاه تینانه و غمگیدآرتان به طرفش چرخ

 گذاشت و در گوش چپ اشتان دست چپ اش را با ناز و آرام طرف راست صورت آریساتیسدوخت . پر
 چشمانش را محکم بست :ینجوا کرد که آرتان عصب

 !!یبایم همسر زی باهوشیلی_ خ

 شد . آرتان آرام چشمانش را باز کرد و بهیره به چشمان آرتان خی از گوشش فاصله گرفت ، با فاصله کمآرام
 ادامه داد :یساتیس ماند و پریره خیساتیسچشمان پر
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 !ی_ همچون مادرت هست

 شد .یره به عقب برداشت و باز به او خی چشمانش را بست و قدمآرتان

 جز پند من نداشت باخبری تو را از جدل من و پدرم که کاری دانم ، و هنوز ندانستم چه کسی _ نمپریساتیس
 !یدی و داستان را از زبان خودم شنیستادیکرد که تو در پشت اتاقمان گوش ا

 ارژنگ افتاد که باخبرش کرده بود !یاد به آرتان

 تو را آگاه ساخت ؟!ی چه کسی_ راست

 باز هم ادامه داد :یساتیس زد و به آرامگاه ساده پدربزرگش چشم دوخت و پری پوزخندآرتان

 من رایندیشم دانستم راحت تر از آنچه بتوانم بی را نداشتم . می_ مادر خردمندت تا زنده بود جرات انجام کار
 من بود !!!!ی برای کند . روز مرگش روز بزرگینابود م

 کهی با ترس لبخندش را خورد و درحالیساتیس که پری شد . طوریره خیساتیس با تمام خشمش به پرآرتان
 جلوه کند ادامه داد :ی کرد عادی میسع

 در چنگال من بود !!!یت آمدنش حس پدریا ! ... با به دنید به من خندیک تاریای_ با حس دارا دن

ی . مادرش تنها به خاطر مقام او را میخت که مادرش به او گفته بود فرو ریی وجود دارا از دروغ هاتمام
پسر خورد و زانو هایین ، به پایوار به دیه کرد ؟! ... آرام و تکی اعتماد مید بای به چه کسیگرخواست !! د یش 

 :د مادرش گوش دای فشار داد و باز هم به حرف هایش بازوهاینرا ب

 شدم ! ... مادریگر دی مقامی و من دارایری مقام من را از من بگی توانستی نمیگر_ با وجود پسر بودنش د
 به من دوری احترامی . چرا که هر بید کنی کارید نه تو ، نه پدر و مادرت نتوانستین همی !! ... برایعهــدول

 شد وی چرا که همسر دوم تو میـمیس ازدواج نکردن تو با آرتی شد برایلی دلین بود ... همیاناز ادب پارس
 را محکم کرد !یگاهم زد) ... ثمره عشقمان جای .. (پوزخندید رسی دو مقام من نمیقدرتش به پا

 !!!ی _ خودت هم به ثمره عشق شک دارآرتان

 و پر حسرت گفت :ید به صورتش کشی دستکلفه

 .ید آی حماقتم ... قلبم به درد میاد افتم ... به ی شب وصالم با تو میاد_ هر بار که به 

 آرتان با اخم وی . ولید نشست و دست چپ اش را به صورت آرتان کشی نرده سنگی کنار آرتان روپریساتیس
 کرد وی را عصبیساتیس گرفتن نگاه پرین کرد . همی بزرگ مقابل قصرش را نگاه میای دریزبینچشمان ت

 گفت :یاستمدارانه وجود سین با ایمتنفر تر ، ول

ینک کنم از ابتدا دوستت داشتم و ای !!! ... انکار نمیم از نو آغاز کنیم توانی_ هنوز هم دوستت دارم آرتان ، م
 ارزش است !!!!ی بیم کنم مقام تو برای دارم !!! .... و اقرار نمیزن

 از صورتش جدا شود . چرا کهیساتیس برگرداند که دست نوازشگر پریگر سرش را به طرف دین غمگآرتان
 به طرفی کرد . چشمانش را بست و بعد مکث کوتاهی نمیر جز نفرت و درد را به وجودش سرازیحس
 نگاه کرد و محکم گفت :یساتیسپر
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 و پنج سالیست ! .. بی کنی زمزمه میزی چه چیم دانم در گوش دارای که می زمانیم_ چگونه از نو آغاز کن
 !یستــی و نی عشقم نبــودیق دارم لیماناست که ا

 زد و گفت :ی پوزخندی هم فشرد . عصبی را رویش با حرص لب هاپریساتیس

 ، درید خواهم خواهم رسی که عمرت با حســرت گذشت ! ... با دارا به آنچه که میست کافیت براین_ هم
 کنم !ی میرت حقی زنی مینه سنگشان را به سی در پی که پیمقابل چشمان فرزندان ملت

 بود ، آرام لب باز کرد :یره اش به او خیزبین تمام مدت با سکوت و چشمان تآرتان

 روز قبل از ازدواجمان تویک ؟! ... کاش تنها یدم اهرمن وجودت را ندین_ چگونه تو را نشناختم ، چگونه ا
 !!ی کنیسش تقدینگونه آمد که ای جهان نمین به ایی شناختم که دارایرا م

 پشتش چسباند ...یوار و آرام سر به دید از چشمان دارا چکاشک

 ، هر نفس به خاطر حماقتم خود رای رسانی بردم تو من را به مقام بزرگ پدر شدن می که پی _ زمانآرتان
ی دارا ، نداشتم ! ... از وجودم بود ، از خون ام ... فرزندم ! ... نمیرش جز پذی چاره ای کردم ولیننفر

 که فرزندم همچون خاندانم باشد و چهاستم خویگانه . از آن پس هر نفس از کردگار یرم بگیدهتوانستم او را ناد
ی ! ... تک تک اجزاید را شنیم را سپاس که ناله های ظاهر به تو نماند . خدایث باطن و چه از حیثاز ح

 در دلم استوار ساخت !یش از پیش مهرش را بین انداخت و همی خاندان ارجمندم میادصورتش من را به 

 جواب داد :ی عصبپریساتیس

 دویرانیان از وجود دارا از تار و پود من است ، دارا از خون من هم هست ، بنا به رسم ایمی مبر که نیاد_ از 
 !یری ، چه نپذیری ، او تکه وجود من است آرتان .... چه بپذیده من قد کشیر دادم ، او با شیرسال به او ش

 شد و با سرعت جواب داد :ی هم عصبآرتان

 باور دارد ویگانه یزد ! .. به ایست نفس نی هوای از تو به ارث نبرده ، خردمند است و در پیچ_ دارا ه
یر اند ، مشاورش پیدی که به دور از هر چه پلی گذارد ، با دوستان خوب رفت و آمد دارد ، دوستانیاحترام م

ی رساند ... ( به نفس نفس افتاد) .. هر چه بخواهی اش را به اثبات می خردمندیش انتخاب هاینداناست ... ا
 ماند !ی ... او به خاندان من می ... ولیری بگیدهناد

 زد :یاد فرپریساتیس

 ! ...ی ساختیزار و چهار ساله مان را از خود بیست بی است آرتان ... خود دارایزار ، دارا از تو بیـــر_ خ
یبا داند که با نگاه زنان زی می ؟! ... دارا تو را مرد هوس رانی داریاد دروازه ملل ر ابه یهمان ، میدات

 شود !یمدهوش م

 بود از کمریمتی قی از غلفش که مرصع به انواع سنگهایبایی خنجر زیت که آرتان با عصبانید خندعصبی
 که دارایواری گذاشت و به دیساتیس پرینه قفسه سی و تمام قدرتش ساق دست چپ اش را روید کشیرونب

 که ساق دست چپ اش رای . آرتان درحالید چسبیوار و به دیستاد سر پا ایده . دارا ترسید بود کوبیستادهگوش ا
 که از خشمیی پر خشم و لب های او گذاشته بود ، با چشمانی گلویر و خنجرش را زیساتیس پرینه قفسه سیرو

 حال آرتانین از ایساتیس و پشت سر هم شده بود . پری عصبیش ماند . نفس هایره فشرد به او خیبه هم م
یده ترسیت نهای خشم آرتان بین از اینکه بود ! ... با ایده طور ندین را ایشگی وقت آرتان آرام همیچ . هیدترس
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ین همی کرد ! ... برای عمل میاست با سید حال فقط باین آن بود که بروزش ندهد ! .. در ایاست سیکنبود ول
 زد نگاه اش را از ناز پپر کرد و با ناز زنانه اش زمزمه کرد :ی که نفس نفس میدر حال

 هوا خواه تو شدم ! ...یش از پیش بی من ، به راستیبای آرتان زی آشفته شده باشینگونه ندارم ایاد_ به 

یره داد ، با نفرت به او خی هم فشار می رویت که از عصبانی هنوز هم با چشمان به خون نشسته و فکآرتان
 باز هم آرام و با ناز زمزمه کرد :یساتیسبود . پر

 ! ... گمان بردهی برده ایش کار مرا پینگونه داشته باش ایمان همسرم ؟! .. بکش ! ... ای بکشی خواهی_ م
 اش خواهد گذشت ؟! ... نه جان من ! ... خـــون من ...یده از خون مادر ستم دیبایم زی دارایا

 کلمه « خون من » ادامه داد :ی روعمدا

 !ید_امپـراطـور جـهان خواهد شد ... باز هم به خواسته ام خواهم رس

 بود لباسش را دریساتیس چپ پری بازوی دست چپ اش که روی چشمانش را به هم فشرد و با پنجه هاآرتان
 را داشت گفت :یتش در کنترل عصبانی که سعیچنگ فشرد ... چشم باز کرد . در حال

پمردی آوردنش میا . کاش هنگام به دنی من نبودی ، کاش مادر دارایدم دی_ کاش هرگز تو را نم  ! دست ازی 
یگانه را به او نشان ندادم و تو را به حال خود گذاشتم که من را در چشمان یتسر پسرم بردار ! اگر خوعد واقع

 و گمان کند کهیند آزار نبین از ایش بیم که داراد بوین داشت ! ... و آن ایل دلیک تنها ی جلوه دهیــوفرزندم د
 پاک و مقدس است .ی ... موجودیرانم ایگرمادرش چون مادران د

 راز تکان دهنده عمرشیدن ازدواجش و با فهمی که از فردایساتیس پریبای چشمان زیان نگاه اش را مآرتان
 جدا کرد و آرام بهیساتیس پرینه ضربه از قفسه سیک کرد چرخاند . ساق دستش را با ی افسونش نمیگرد

 را بست . هرمانش و پشت گردنش قلب کرد و چشید رفت و دستانش را به صورتش کشیطرف نرده سنگ
 لرزان گفت :ییدو آرام تر شده بودند که آرتان با صدا

 مادر باش !یم زندگیی تنها دارای ، برای من همسر نبودی_ برا

 و گفت :ید آرام دست چپ اش را به گردنش که قرمز شده بود کشیع کوتاه و سری با نفس هاپریساتیس

 گمان مبر که دوستش ندارم ! ...یکن آورده ام ! .. ولیا به اهدافم به دنیدن رسی_ درست است دارا را برا
 بر تنی بردم . خراشیاد و با در آغوش گرفتنش از یدم که هنگام تولدش کشیهنوز به خاطر دارم آن همه درد

 به قلب من است !یاش خنجر

 زد و گفت :ی پوزخندآرتان

ی ؟! .. اگر دارا بر تخت پادشاهیست به اهدافت نیدن احساس مادرانه ات به خاطر رسین تمام ای داریمان_ ا
 به قلب توست ؟!ی بر تن اش خنجری هنوز هم خراشیندبنش

پمردیم آرتان ، تو برایست ارزشمند نیم _ باور تو براپریساتیس  و چهار سال است کهیست دانم بی ! ... می 
یت امپراطوری آب هایاسالر که به خاطر عشقت او را دری ، همان زنی پرستی را میـمیسعاشقانه آرت

 ...یساخت
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 حرفی چشمانش بود بی آرام چشمانش را باز کرد و به آرامگاه هفت پله و ساده پدربزرگش که جلوآرتان
 با بغض ویساتیس ؟! ... پری عاشقش نباشینی شود او را ببی همتا بود ... مگر می بیمیس شد . آرتیرهخ

 شد ادامه داد :ی حس میش که در عمق صدایحسادت

 معنا که سخنشین ، به ای و هشت کشور ساختیست بی او را امپراطور آب هاینگونه_ گمان مبر که ندانستم ا
 امیده ! ... او را دیده مقام رسین نهاده که به ایارت شک تمام وجودش را در اختی سخن توست ! ... بیادر در

 !یند گوی را همه مین ایده نرسن می به پایت در امپراطوری زنیچ هیبایی زیکن است ولیرک و زیباز

 بدون چشم برداشتن از آرامگاه گفت :آرتان

 مانع ازیتم نگذاشته ، انسانیارم ! او هرگز خود را در اختید رسی پاکم نخواهیـمیس آرتی_ هرگز به خاک پا
ی ! ... براینم شد ! ... وقارش مانع از آن شد که او را به عنوان همسر دوم برگزیی گوی که میی ایشه اندینا

یبایی . شجاعت و زیند ستای اش را مدمندی و شجاعت و خریبایی ، همه زیاست زن دنیباترین زیـمیسمن آرت
 ! ..ی که تو آن را از من گرفتیزی کند . در کنارش آرامش دارم چی مادرم را در من زنده میاد او ، ییو دانا
 امپراطور و خوشبختین من بود و من قدرتمندتری او ، مادر داراینک شدم که ای از تو با او آشنا میشکاش پ

ی قلبش را به من داده هرگز تن به ازدواج با مردی روزینکه که به احترام ای مرد جهان ! ..... زن پاکینتر
 دهم ....ی میش و جانم را برایزم ری میش است که همه وجودم را به پای که تنها زنی نداد . به راستیگرد

عسآرت  کامل کلمه بانو است !ی من ، معنایـمی

 لب باز کرد .ید گزی از حسادت لبانش را مدام مپریساتیس

 با دارا ...یرهایت برد به پاس تمام تحقی داشتنش را به گور خواهی _ آرزوپریساتیس

 بهم قلب کرد و با غرور و محکم در چشمانشینه سی و دستانش را در جلوید به طرفش چرخیت با جدآرتان
 شد .یرهخ

 آرتان !ی بودیامده نیا کاش به دنی که ای آورم که هزاران بار آرزو کنی بر سرت میی _ بلپریساتیس

یین را پایش به عقب رفت و به زحمت آب نداشته گلوی با ترس قدمیساتیس به طرفش آمد . پری قدمآرتان
فرستاد !!

 کن !!یت گوش هایزه آویم گوی را میزی ! .. چیمانم ام بعد از ازدواج با تو پشی از زندگیز نینک _ هم اآرتان
 ام با تو ! ....یهوده بی با ارزش من از زندگیز من است ، تمام وجود من ، تنها چی زندگیل دلیگانه... دارا 

 ...ید نهاده ایرون خود بحد تو پا از یا باد به گوشم برساند که دارا یااگر بدانم 

 شد بعد با خشم در چشمانی تند و عصبیش چرخاند و نفس هایساتیس دو چشم پریان کرد و نگاه اش را ممکث
او ثابت شد :

 سازم !!!ی هر دو تن مان را آسوده میال_ با دستان خودم او را خواهم کشت و خ

 :ید غری عصبیش دندان هایان و از مید شانه اش کشی دو طرف شالش را روپریساتیس

 !ی_ اگر تا به آن روز زنده باش

 فاصله گرفت ویوار مادرش از دی قدم های صدایدن ماند . دارا با شنیره رفت و آرتان به رفتنش خپریساتیس
 وارد تالر شد . آرتانیساتیس بزرگ راهرو که با مشعل ، نسبتا روشن بود پنهان شد . پریپشت ستون ها
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یست ، بعد از بید و مردانه اش ناباورانه لرزی قوی فشرد ، شانه های ستون سنگیدستان مشت شده اش را رو
 افتاد .یه بغض شکست ... دارا هم به همراه پدر به گرینو پنج سال بالخره ا

یده را شنیز را در آغوش گرفته بود ، همه چیش نشسته بود و زانوهای راهرو پشت ستون بزرگی در انتهاتیدا
 احترام شده بود . در فکر سرگذشت امپراطور بودی دارایش از پیش بیشبود ... او هم مثل دارا ، آرتان برا

 ...ید دارا از با ترس جا پریکه صدا

 ؟؟!!ید کنی چه مینجا _ ادارا

 دارا آرامی و چهره جدیده در هم کشی و بدون چشم برداشتن از چشمان سرخ و ابروهای با ترس و ناباورتیدا
از جا بلند شد .

 و تاینن من رو ببی خوان قبل هر کسی گفتن میشون ! ... اینم خواستم امپراطور رو ببی _ دارا ؟! ... متیدا
 مونن !ی منتظرم میواناومدنم تو ا

 گفت :یت و با عصبانی جددارا

 گرم وی از زندگید خواستی هم مید ! ... شاید رفتی مید با مادرم در حال گفتگوست بایشان ایدید که دی_ زمان
 از عادات شماست ؟!یگران گوش دادن به سخنان دینکه ایا ! یدپر محبت ما آگاه شو

 شده بود ، محکم گفت :ی عصبیش بود و هم از حرفایده دارا ترسی و جدی هم از چهره عصبتیدا

 ها زودتر از من به تالر اومدنیمه ذارم شاهزاده ! ... ندی شکسته شدن قلبتون می شما رو به پاین توهین_ ا
 راه روی خسته شدم و به راه افتادم ولیدن انجام بدن ، منم از انتظار کشید گفتن بای که میی انجام کارهایبرا

 بهی کنم ، بعدم خود شما هم داشتی رو فراموش نمما شی ادبی بین کردم . ایدا رو پینجاگم کردم و بالخره ا
 !!!ی دادی پدر و مادرت گوش می خصوصیحرفا

 چشمیدا اش که خاص نگاه اش و از پدر به ارث برده بود به تیزبین و چشمان خاص و نگاه تیت با عصباندارا
 تفاوت از کنارش گذشت و دارا اول با چرخش چشم و بعد با تکانی دارا ، بی نگاه عصبانی جلویدادوخت . ت

 شناسدی کرد می که حس میی اانه در آن لباس شاهیدا تیبایی چشم دوخت . در دل به زیداسرش به رفتن ت
 برم تویا امپراطور یش کنم ؟! برم پیکار مدام با خودش در جنگ و جدال بود ... « چیدااقرار کرد ! .. ت

 کنم ؟! » هنوز بهیکار چیا کنم ؟! .... خدایکار شناسم .... چی رو می رو بلدم نه کسیی من نه جایاتالر ؟! خدا
 وارد شد و کارش را راحتیوان ای که از در ورودی ایمه بود که ندیده که از آرتان جدا شده بود نرسییجا

 نفس زنان گفت :یمهکرد ... ند

 در انتظاریوان شما جستجو کردم ... امپراطور در ای تمام قصر را در پینجایید ! ... شما ایدا_ سروم ت
 .ید کنم با من همراه شوی ... خواهش میندشما

 دارا که هنوز بایدن با دیمه به راه افتاد . ندیوان به طرف ایمه تکان داد و با ندیید به تای با لبخند سرتیدا
 داد همان اخم چهره اش رایح ترجیدا تی بود به احترام سر خم کرد . ولیره خیباییش و زیدا به تیزبینچشمان ت

 !یندازد هم به دارا نی نگاهیمحفظ کند و ن

 ...ینجایند ایدا _ سرورم ؟ ... بانو تندیمه

 نگاهیش داده بود و محکم و بدون خم بودن کمرش به رو به رویه تکی که دستانش را عمود به نرده سنگآرتان
 آرام به کنار آرتان رفت و طرف راستیدا احترام رفت . تی بعد از ادایمه سرتکان داد و ندیید کرد به تایم
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 ،ی و باوقاریبا کرد «چه چهره ززمه ماند و در دلش زمیره و به چشمان بسته آرتان خیستاد ایکشاش نزد
 واقعا احمق بود که دوسش نداشت ! »یساتیسپر

 و نگاه اش تکید و به طرفش چرخید کشیقی آرام چشمانش را باز کرد و نفس عمیدا تیره با حس نگاه خآرتان
 وی شادینش اش باز شد و چهره غمگی و کمانی مشکی و کم کم گره ابروهاید را کاویدا صورت تیتک اجزا

 را برانداز کرد .یدا تی پاا و شاهانه اش نشست و از سر تیف لبان ظری رویباییآرامش گرفت ... لبخند ز
 آورد .یدا ... که لبخند را به لب تیننگاه اش پر بود از تحس

 لب باز کرد :آرتان

 ؟!ی شدیره به من خینگونه ... چشمانم رنگ خون گرفته است که ای شدیبا_ ز

 انداخت .یین محو شد و بدون حرف سرش را پایدا تی لب های جمله دوم آرتان لبخند از روبا

 آن که او را به خاطری داشته باشد بیش هایه ها و گری خستگی برایی آرزو دارد شانه ای _ هر مردآرتان
 و پدر بزرگم نزد مادر بزرگمیا را نزد مادرم آندیش هایه ! ... پدرم گرینند ترحم ببید کار کوچک و به دینا

 نداشتمیم اشک هایام التی برای که شانه اا ! ... چریست چیستن من ... فراموش کردم گریکن برد ... ولیهما م
...

 ادامه داد :یش تر از پضعیف

_ و ندارم !

 شانه ارتان گذاشت و گفت :ی حال آرتان را نداشت آرام دست چپ اش را روین که تاب اتیدا

 اشک مقامتون برام ارزشمندین ... ایزین ری خودتون و احساستون اشک می که براین هستی_ شما مرد بزرگ
 پدر !ین اشکاتون بدونیق من رو لی کرده ... شونه هایشتر از پ

 ماند و گفت :یره خیدا تیبای قدردانانه به چشمان زآرتان

ی کنم تنها اراده کن ، در مقابل از تو می میا مهیت کم و کاست برای بی_ سپاس دخترم ... هر چه را بخواه
 !؟ی مانی) .. با من مید کنم .. (با تردی ، با بودن تو در کنارم احساس قدرت میخواهم کنارم بمان

 نداشت و هزاران چرا رای مفهومیش آرتان برای تکان داد هنوز حرف هایید به تای آرام و بهت زده سرتیدا
در وجودش به وجود آورده بود .

 که منی و تا زمانیستی بایوان به ای ... پشت در ورودیکن ولیایی خواهم با من به تالر بی _ از تو مآرتان
 !یاجازه ورود تو را ندادم داخل نشو

 پدر .ین شما بگی _ هر چتیدا

یدن بودند و با دیستاده به دست ایزه دو سرباز نگهبان نی زد و به راه افتاد . کنار در ورودی لبخندآرتان
 . آرتانیدند بزرگ و بلند را در دست گرفتند و کشی در چوبی هایره . دستگیدند کوبینهامپراطور مشت به س

 و گفت :یدبه طرفش چرخ

 بمان .ینجا_ ا
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 چشمانش شده بود ، داخل شد ... با ورود آرتانیهمان که می سر تکان داد . آرتان با لبخند و آرامشیید به تاتیدا
 . آرتان هم به احترام سر خم کرد ویدند کوبینه و همه با هم به احترام مشت به سیدهمه سرها به طرفش چرخ

 دستشیردانا لبانش نقش بست . پی روی لبخندیردانا پر دارا در کنایدنبا بلند کردن سر به دنبال دارا گشت با د
 آرشام و آرشان به طرف پدرشیشرا پشت کمر دارا گذاشت و او را به جلو هول داد . دارا به همراه دو عمو

 در پشت پدرشیعهد . دارا هم به رسم سلطنت به عنوان ولیستادند در دو طرف پدرش ایشبه را افتاد . دو عمو
 شش پله تالر که هر کدام به ارتفاع ده سانت بودند به راهی سکوی هم به طرف سه تخت بالباقرار گرفت . 

 بلند وی به پشتیه تخت نشستند و دارا در پشت تخت پدر تکی با اشاره دستان آرتان رویشافتادند و عموها
 توانستی بود و هنوز هم مته دوخین نگاه اش را از چشمان دارا که به زمیقی و آرتان با نفس عمیستادشاهانه ا

 . با تکان سر آراد راید بودند چرخیره حس کند ! ... آرتان به طرف مردم تالر که به او خیخته را که ریاشک
 و آرتانیستاد تخت آرتان درکنار دارا ایگر و در طرف دیوستهم به کنار خود فرا خواند . آراد هم به آنها پ

شروع به صحبت کرد :

 بدرود ،یهمانی آمدن به می من .. از همه شما برای امپراطوریمانان_ پسران و دختران من ! .. دوستان و همپ
 است که او را شناخته ام ...ی را به شما بشناسانم ، با آنکه خود زمان کوتاهی خواهم کسیسپاس گذارم ! ... م

 مردمانیهمانی مین ارمغان آورده ! ... در اه بیمان از مردم پارس که امروز دروازه ملل برایباییدختر ز
 نهاده اند وجود دارندینمان و رنگ و زبان و مذاهب گوناگون که از دروازه ملل پا به سرزمین از سرزمیادیز

 ارزشمند است !یم برایت نهای دختر بین ایکن... ول

 بود ، آرتانیره پوزخند بود به آرتان خیه شبیشتر که بی لبخندیساتیس کردند و پری متعجب به هم نگاه مهمه
نگاه اش را از او گرفت و ادامه داد :

 انتخاب شده به همهیبای ، زین علقه وافرم را به ایل خواهم دلی کنم که دوستش دارم ! ... حال می_ انکار نم
 !یمبگو

 در گردش بود .یساتیس امپراطور و پرین هم نگاهشان بیساتیس ماند . دوستان پریره به پدرش خیق عمدارا
 که هنوز دست راست اش مشتی شدند . آرتان در حالیرهآرشان و آرشام و آراد متعجب به هم و بعد آرتان خ
 را به حرکتی در بزرگ چوبم احترای گرفت ، آنها با ادایبود دست چپ اش را به طرف سربازان در ورود

در آوردند .

 ؟ ... داخل شو !یــدا _ تآرتان

 رایدن همه توجه نفس کشین از ایدا . تینند شده را ببیش ستایبای زین رفت که ای سرها به طرف در ورودهمه
یدا تیبایی کرد . پسران جوان زی از ترس و تعجب گرد شده به چهره ها نگاه میفراموش کرده بود و با چشمان

ی از دختران و پسران هم بی و عده ااندند گردی کردند و دختران با حسادت از او رو بر می مییدرا به هم تا
 افراد سالخوردهین بین بودند . تنها در ایره کردند با لبخند به او خی میش را ستایبایش زینکهتفاوت و با ا
 کردند ! ... سکوت تالر را گرفته بود .ی و به هم نگاه میدامتعجب به ت

 باسنشیر که از کمر تا زی هفت پله ایی و شالبند طلیی طلیری اساطیبای با نقوش زیره با لباس بنفش تتیدا
 داشت .ی قدم برمیانشان اش را پوشانده بود ، آرام در می مشکی موهاینی زریره و شال بلند بنفش تید رسیم

یی طلیینی تزی کار باعث شد کفش هاین نرود ، همیش پاهایر لباسش زیدو طرف لباسش را گرفت که بلند
 گرفتن لباسش شد ویال خی شود . بیره خیش پای شود و نگاه ها رویده دید کشی را به رخ میدش سفیکه پاها

 متنفر بود .یگران دیره از نگاه خیشه مرکز توجه بود ! .. همی کار هم به اندازه کافینبه راه افتاد بدون ا

ی متعجب از او چشم بر نمیدا و تید پری میش تر رنگ از رویش بیساتیس شد پری تر میک هرچه نزدتیدا
ی اول با تعجب و بعد با حرص و خشم چشم بر نمیدا پشتش نشست و از تی صندلی آرام رویساتیسداشت . پر

 نوبت خنده منیگر گفت که دیساتیس شد . آرتان لبخند به لبش آمد با چشمانش به پریرهداشت ، بعد به آرتان خ
 شد .یره خیدا بود که با حرف پدرش باز به تیرهاست ! ... دارا هم متعجب به مادرش خ
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 نگاه کرد با لبخند گفت :یدا به تآرتان

 آرام جانم !یا دخترم ، بیا_ ب

 شکل نگاهی هندسی ده سانتی و به پله هاید آن قرار داشت رسی که آرتان در بالی پله ای سکویین به پاتیدا
کرد و نگاه اش را به آرتان رساند . آرتان دست راست اش را مشت کرده در پشتش گذاشته بود و دست

 به بالیق را تشویدا سر ، تن مطمئن و تکای بود . با لبخند و چشمانیزان را هم مشت شده کنارش آویگرشد
 پلهی و با وقار روید بال کشی لباسش را با دستانش کمی و جلوید کشیقی نفس عمیداآمدن از پله ها کرد ... ت

 داشت آرشام و آرشانی بر میدا که تی . هر قدمیستادند از پله ها ایها قدم برداشت . همه در فاصله پنج قدم
 داشت . دارا و جوانانی تاب از او چشم بر نمی شدند و آراد بیآرام و بدون چشم برداشتن از او از جا بلند م

 بودند .یره خیگرانتالر متعجب به عکس العمل د

 بود آرام از پله ها بال آمدیستاده پله ها ایین که پایردانا را داد . پی اجازه انجام کاریردانا با تکان سر به پآرتان
یبایی . پارچه با رقص زید قاب کشی بود را از رویو پارچه بنفش که رنگ خاص شاهزادگان و شاهان پارس

 ازیبایی زی داشت . نقاشی چشم بر نمیدا شدند و تنها آرتان از تیره قاب کنار رفت . همه به قاب خیاز رو
یا بودند و دامن بانو آندیستاده که در کنار برکه کاخ پارسه دست در دست هم ایاامپراطور دارا و همسرش آند

 و سر بهیبا از چهره زیف ظری بود و عاشقانه با لبخندیستاده پر بود و دارا در کنارش با وقار ایلوفراز گل ن
 به تن کرده بود !یدا را به تن داشت که تی همان لباسیا داشت . آندی چشم بر نمندیا آیرز

 :یچید در تالر پهمهمه

 !ی نسبت خونیچ شود بدون هی خود بانوست ... شباهت تا چه اندازه ... مگر میی بزرگ گوی خدای_ وا

 ، خونسرد و پر غرور آرتان چشم دوخته بود .یزبین با خشم به چشمان تپریساتیس

یت شخصیم برایلند هر گونه که مایگران) .. تا دیساتیس به پریره را به شما گفتم .. (خین _ من اآرتان
 به اندازه داراست ،یم خواهد کرد ! ... مقام او برای پس با من زندگین زیدا شد) .. تیرهنسازند) !! .. به جمع خ

 معناین من است !!! ... بدی شاهدخت امپراطوریدا !!! ... دارا شاهزاده و تیست نیم او و دارایان می تفاوتیچه
 بودند) ...یره به شخص من !!! ... (همه متعجب به هم خی احترامی برابر است با بیدا به تی احترامیکه هر ب

 خواستم به شما رسانده باشم .ی دارم که سخنانم را آنگونه که میدام

 گفتند :یکصدا و یدند کوبینه با هم مشت به سهمه

_ امر ، امر امپراطورمان آرتان !

 خواسته ام را کردگار برآورده ...ین چرا که بزرگ ترید عمرتان را بنوازی نواین _ نوازندگان بهترآرتان
ی متریم و نیک غران یر شیتون(نوازندگان به احترام سر خم کردند) ... بعد از خوردن شام ... (اشاره به ر

 !گزینم یگوشه سالن) ... با جام جم پدر بزرگم پهلوانان سفر فردا را برم

 نواختند . آرتان رو به برادرانش گفت :نوازندگان

 . هر کاریست نی ، اجبارینید با من بر تخت بنشید توانی و مید با خانوادتان باشید توانی شما هم میزانم_ عز
 .ید انجام دهید داریرا که دوست م

 .یم در کنار همسر و فرزندانمان باشیم دهی میح _ با اجازه برادر ... ترجآرشان
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 سر خم کرد .یید به احترام و تاآرتان

 .ید بروید توانی _ مآرتان

 تختش نشست و با لبخند وی قرار گرفتند . آرتان رویدا تی احترام رو به روی و آرشام و آراد بعد از اداآرشان
 آرتان بود ، صورت مردانه و جا افتاده اش و آرامش آن ، قدرت گرفتنیه شد . آرشام شبیره خیدا آرام به تیدل

 دارا بود .یه شبیشتر گرفت و آراد بی مینندهنگاه را از ب

 عرض انگشت از چانه اش فاصله داشت و بهیک مرتب اش یش و رید رسی گوشش میر فر آراد تا زموهای
 کهیی به نقوش طلین مزی آسمانی بودند . لباس آراد آبیده به آرتان پوشیه شبی لباسیگرشهمراه دو برادر د

ی خاصیبای چشمانش زن درخشایله اش و دو تی مشکی و موهایش مقامات بال بود ، با ریخاص لباس ها
 .یی کننده طلیره داشت . آرشان هم لباس سبز با نقوش خیداشت ، چهره مردانه و جذاب

 کهی را بدهم تا او را داشته باشم ، به راستیزم _ من فرزند آخرم ، بعد از مرگ مادرم حاضر بودم همه چآراد
 ؟یدا تی شناسم ، چند سال داری سر از پا نمیاز شاد

 زد و گفت :ی لبخندتیدا

 و دو سال .یست_ ب

یکن توانم شما را دخترم صدا کنم ! .. ولی _ من تنها ده سال از شما بزرگ تر هستم ، همچون برادرانم نمآراد
 ؟!ی ... اگر بخواهیم هم باشی برای دوستان خوبیم توانی کنم میحس م

 زد و گفت :یی لبخند دندان نمای با مهربانتیدا

 افتخار است سرورم .یم_ برا

 !ی _ چه زود سخن گفتن ما را آموختآراد

 !یم گوی به زبان خودم سخن می ، گاهیاموختم _ هنوز نتیدا

 و گفت :ید خندآراد

 آموخت ، همسر من هم از دروازه ملل آمده بود ! ... او هم در ابتدا مشکلت تو رای ، خواهیست نی_ مشکل
 .یندیش کمک من و همسرم سوگند بی روینمان عادت کردن به سرزمی پس به تو براینداشت ز

 ناباور و متعجب زمزمه کرد :تیدا

 کنم !ی مین_ سپاس ، هم

 . چهره آرشان و آرشام ، صورت آرتانید رسی به نظر میبا زیلی خیی با نقوش طلیره در لباس قرمز تآرشام
یده داشت که در چهره برادرانش کمتر دی و غروریبایی صورت آرتان زی آورد ، ولی مینندهرا به خاطر ب

 شد .یم

 خاص و آرامش بخش خود شروع به حرف زدن کرد :ی با صداآرشام
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 را سپاس گذارم .یزد ای ما هستین در سرزمینکه دخترم ... از ایختی_ با بودنت آرامش را به وجودمان ر
برادر بزرگوارمان را تنها نگذار ، آرامش روح خسته اش باش .

 آرشام جواب داد :ی حرف هایر تحت تاثتیدا

 زمان پدرم را تنها نخواهم گذاشت !!یچ_ ه

 اشیشانی قاب کرد و با چشمان بسته پیدا . دستانش را دو طرف صورت تید کشیقی نفس عمی با آسودگآرشام
 و آرام از او جدا شد .یدرا بوس

 آرزومندم .یت را برای جا هست . شب خوبیشه تو همی دخترم ، در قصر من برایا _ به قصر من هم بآرشام

 هر سه تن شما آرزومندم .ی را برای _ من هم شب خوبتیدا

 چونیی مسرورم که تو چهره ایت نهای من و مادرم بود ، بی در نبود پدر برای بزرگی حامیا _ بانو آندآرشان
 آرزومندم دخترم ، بهیت را برای !... شب خوبیم و ما حس داشتن او را دوباره در کنار خود داریاو دار

 خواهم کرد .یت برادرانم از تو حمایگرهمراه د

 با لبخند به طرفشانیدا آرام سر خم کردند و با لبخند از کنارش گذشتند . تیدا سه بدون چشم برداشتن از تهر
 نگاه اش در چشمان پریدا تین بین نگاه مردمان تالر به او بود . در ایشتر و با نگاه بدرقه شان کرد . بیدچرخ

ی بد شد ! پس از چهره من میدنم حالت از دا فهمم چری گره خورد .در دلش گفت « الن میساتیسخشم پر
 دختریه ؟! ... واقعا شبیستم من خواب نیعنی یا لبش نقش بست) .. خدای رویطنت پپر شی ؟! .. (لبخندیترس

 وید هستم که جمشی زنیه من شبیعنی مادرش بوده ، یه شبیا باله ؟! ... آندی بهش میا دنیه که یدمخردمند جمش
ی به بعد نمین از ایساتیس ! ..... پریز انگیجان ، چه هی عاشقش بودند ؟! .... واااامر بزرگ تمام عیدارا

 ! »ی کنیتذارم پدرم رو اذ

 کرد . دارا از پشت تخت پدرش آرام حرکت کرد ،ی را عصبیساتیس پریشتر زد که بی به افکارش لبخندتیدا
 زد .یشهنوز از کنار تخت عبور نکرده بود که آرتان صدا

 _ دارا پسرم ؟آرتان

 شد . آرتان نگاهیره خین و به زمید . آرام به طرف پدرش چرخیستاد بود ایره که به او خیدا تی رو برودارا
 داشت به چشمانشیزان را در غلف خود آویبایی و مرصع دارا که خنجر زی اش را از کمربند چرمیزبینت

 لب باز کرد .ی نچندان طولنیرساند ، بعد از سکوت

 دست راست اش را که مشت کرده بود به طرف دارا دراز کرد :آرتان

 جواهر از غلف خنجر تو افتاده !ین ایا_ گو

 انداخت و گفت :ی به کمربندش نگاهدارا

یافتید؟ ... آن را کجا یست قسمت نین ! جواهر ای_ آر

 . بهت زدهیخت دست چپ اش را به طرف جواهر دراز کرد و با حرف آرتان تمام وجود دارا فرو رهمزمان
 حرکت ماند !ی کرد بی شد و انگشتانش که جواهر را در کف دست آرتان لمس میرهبه آرتان خ

 به چشمان دارا زمزمه کرد :یره خیزبین با چشمان تآرتان

57

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 !ی دادی به سخنان من و مادرت گوش میدا ! همانجا که به همراه تیوان ایوار_ پشت د

 از حرف آرتان جا خورد . آرتان بدون چشم برداشتن از چشمان بهت زده دارا دست اش را بست . دستتیدا
 ستبر و مردانه پدرش دوختینه . دارا نگاه اش را به سیددارا در دست اش ماند ، دارا را به طرف خودش کش

.

 سکوت را شکست :آرتان

_ آرام جان پدر ، مرا بنگر .

 بغض کرد و اشک چشمانش را براق کرد . آرتان بدون چشم برداشتن از چشمان براق شده دارا دستش رادارا
 و گفت :یدکه در دست داشت بوس

 !ی و چهار سال عمرت ندانیست بین بودم که باز همچون ای مراقب میشتر بید_ با

 لرزان زمزمه کرد :یی با صدادارا

 خواستم ....ی خواستم ... من می ، مید به من نگفتی_ چرا ؟! ... چرا سخن

 ؟!یاوری چه برسرم بی خواستی دانم می دانم دارا ! ... می _ مآرتان

 بهت زده به زحمت زمزمه کرد :دارا

 ، چرا ؟!ید_ پدر ! ... باز هم سکوت کرد

 زد و جواب داد :ی مهربان لبخندآرتان

 ! ... تو ازیست نیقی کنند امپراطور لی که نداند خانواده اش در کنار گوشش چه نجوا می_ دارا ؟! امپراطور
ی احساسم را خواهی که پدر شدی به تو برسانم ! ... زمانی توانستم آزاری ، از وجود من ، چگونه میخون من

 حسرتیدنت ، که با هر روز قد کشی همه رنج را تحمل نکنین تا که ایایی بیادانست . دوست نداشتم تو به دن
 نبودم ، خوابیق لی پدریت جهان آوردم و براین من تو را به اینکه نشود !!! ... این از ایشعمق چشمانت ب

 دریگری حسرت چشمانت ، غم دین از ایش سال ها از چشمم دور است !! ... دوست نداشتم بیندر تمام ا
 .یدی را کامل در سخنانم با مادرت شنیلم پسرم !! ... دلینم ببیبایتچهره ز

 تخت آرتان زانو زد و دستانش را دور گردنش حلقه کرد و چشمانش را بست . تمام توانش را بهی جلودارا
 لرزان در گوش پدر زمزمه کرد .ی و با صدایزدکار گرفت که اشک نر

 .ید پس همان خواهم شد که امر کنین زیکن _ دوستتان دارم پدر ... درباره شما بد قضاوت کردم ولدارا

ین خواهم ای را شاهد احوال خود بدان .... میگانه کردگار یاکانت من ، هم چون نی _ خودت باش داراآرتان
 مبر .یاد از ی پسرم . هرگز مشورت با خردمندان را در هر کاریباش

 !ی پدر ... اگر بد شدم همان کن که به مادر گفتید کنم که امر کردی _ همان مدارا

 گردنش فرو کرد . بعد از چند لحظه به ناچاری پدرانه دارا را محکم تر به خود فشرد ، سرش را در گودآرتان
از پدر جدا شد و گفت :
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 .ید و هستید_ افتخارت خواهم شد پدر ، همچون شما که افتخارم بود

 و با لبخند مشتش رایستاد ایش از او جدا شد و رو بروی پدرش چسباند و بعد از مکثیشانی اش را به پپیشانی
یدا لحظه که از کنار تین شد . دارا به آرتان پشت کرد و تا آخریشتر که لبخند آرتان بید چپ اش کوبینهبه س

 رفت .یین پله ها پاز به طرف آرتان و دارا ایدا بود . تیره خیدابگذرد به چشمان ت

 که ته خنده در آنیی داشت ، بعد با صدای انداخت . آرتان با لبخند از او چشم بر نمیر خجالت زده سر به زتیدا
 شد گفت :یحس م

 ؟یدا چه شده تیگر_ تو را د

 سر بلند کرد و ملتمس گفت :تیدا

 خواستم به حرفاتون گوش کنم !ی ، بخدا نمین_ ببخش

 تفاوت گفت :ی بآرتان

 کنم ، احساسی همه سال احساس آرامش مین است که بعد از این ندارد خود را آزار نده ، مهم ایتی اهمیم_ برا
 ؟یدا تی کنی ، باور میشاد

 زد و آرتان با لبخند به تخت طرف چپ اش اشاره کرد !!ی لبخند مهربانیش به روتیدا

 بالرفته و متعجب گفت :ی با ابروهاتیدا

 تخت ؟! کنار شما ؟!ین ای_ من ... رو

 ......یا تو دشوار است ، ی هم سخن شدن و در کنارم نشستن آنقدر برایا _ آآرتان

 با سرعت گفت :تیدا

 ملکه اس !یگاه تخت جاین ای ندارم ولین_ نه پدر ، قصد توه

 ملکه است چرا کهیگاه ؟! ... تخت سمت چپ جاینی بی را نقش بر آن میساتیس تو اسم پریا آی ولی _ آرآرتان
 حلقه ازدواج را بهیرانیان ما این همی و براینند گزی دارند به عنوان همسر برمی را که دوست می کسیانآدم

 تنها ظواهر رای زندگین از شروع ان شد) .. میره .. (به حلقه فر و هر دست چپش خیم اندازیدست چپ م
 است به همان اندازه از من دور است ! من هرگزیک به همان اندازه که به من نزدیساتیس کنم پری میترعا

 ! ...یم گوی است که من می شخصیگاه تخت جاین ... ایدم دی ساخت نمیم را که برای زندگینخواب ا

 ادامه داد :ی لبخند ظاهربا

 کند ،ی تخت را ارزشمند نمین اینان ... ایکن ولیمتی قی_ چوب گردوست و مرصع به جواهرات و سنگ ها
 تختین ارزش اینی تخت بنشین ای اگر تو رویدا کند ... تی او را ارزشمند میند نشی آن می که رویشخص

یساتیس من و پریان می عشقنی دای شود !!! ... همانگونه که می به اندازه تمام ستارگان هفت آسمان میمبرا
 .ین ، بشیستن
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ی با شادیدا قرار داشت تی و در چپ و راست صندلیرش در زی تخت نشست . بالشتک نرمی کنارش روتیدا
 به مردم تالر نگاه کرد .یداتخت را برانداز کرد و بعد به آرتان نگاه کرد . آرتان لبخندش به خنده بدل شد و ت

 زده و بدون فکر گفت :تیداذوق

 بودم !!یده_ تا به حال مردم را از بال ند

 خاص گفت :ی با لحنی نچندان طولنی بعد سکوتآرتان

 !یبایم دختر زینی کن هرگز هم نبی_ سع

 شد و با سرعت گفت :یره به چهره آرتان ختیدا

_ نه منظورم ...

 !ی حال در کنارم ننشسته بودیدم دی می جاه طلبی دانم دخترم ، اگر در تو ذره ای _ مآرتان

 به جمع نگاه کرد و گفت :تیدا

 که چقدریدم شنی میدم دی قصر رو می ، همه مردم شما رو دوست دارن ، وقتین هستی_ شما مرد خوب
دوستتون دارن . خوش به حالتون !

 زد و گفت :ی لبخند تلخآرتان

 ندارند . همه با تویگران و دی که تنها تو داریگاهی ، جای هستیگران از دیش بی مقامی دارایا پادشاه ی_ وقت
 اعتمادیگران به دی به سادگی توانی خود بسازند ! ... نمیشرفت پی برای شوند که از تو پلکانیخوب م

 گوشمیزه آویشه کرد و همخواهم خردمندانه پدرم را در لحظه آخر عمرش فراموش نیت ... هرگز وصیکن
ین زری به تو نخواهد داد بلکه دوستان خوب عصای قدرتی پادشاهین زریساخته ام ، که گفت " عصا

یری افراد به خودم سختگین تریک در انتخاب نزدین همی ! "...... برای چوبدستیک تو هستند نه یپادشاه
 دارم ، مشاور بزرگ دولتیمان ایشان اندازه چشمانم به ابه دوست پدرم بود و یردانا کنم . پی کرده و میاربس

 ؟ ... بارها او را آزموده ام ازینی بی را میافر ... آریرم گی میشان را با مشورت با ایی نهایممن است و تصم
 با من بوده ، ازی من است . در تمام لحظات زندگی امپراطورین امیافر آمده ، آریرون آنان سرافراز بیتمام

 را بداند بایتم که هوین بود تا چند سال بدون ایی روستای او پسر مردیم ایده دیرزنی با هم آموزش شمشیکودک
 کرد .ی میتمن دوست بود و از من حما

 کار کرد ؟!ی چین نکردی شما خودتون رو بهش معرفید فهمی _ وقتتیدا

 و گفت :ید خندآرتان

 که ارزشش رای کردم تا او را باز به دست آورم تلشیار را بدان که تلش بسین است ... همی_ طولن
ین باشند ... من هم تا آخریاورت ی که در زندگی بدست آوری دوستانین سرزمینداشت ! ... تلش کن در ا

 کنم .ی میت ام از تو حمایلحظه زندگ

 زد و گفت :ی لبخندتیدا

_ پدر جان ، چرا حلقه ازدواج مردم «فر و هر» ئه ؟!
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 ویده رسیت از انسانیی که به درجه بالی باستان است . نماد انسانیران از ایادگاری _ نماد «فر و هر» آرتان
پجدای دهد !! ... علقه آدمی معنا میز نی و پاکیمانعهد و پ  ، مقدس و پاک است !! ... وید پلیت از هر نی 

ین همی بندند . برای کردگار عالم میگانه یشگاه است که زن و مرد باهم در پی باشکوهیمانازدواج عهد و پ
 دهد .ی میه حلقه را به همسرش هدین دارد هنگام ازدواج ای را که دوست می و هر کسینممردم سرزم

 شد :ی هر لحظه شگفت زده تر میدا را شرح داد و تیش انگشتانش گرفت و اجزایان حلقه اش را مآرتان

)یک نی (خوینو نشانه سپنتا میزان آوی بد ، گفتار بد و کردار بد ، دو بازویشه انداختن اندیر_ دامن نشانه به ز
 ...یام دستانش نشانه گردش ایان میره ... دایابد تواند راه ی می هر انسانیشه بد) که در اندی (خوینوو أنگره م

 است ... بال ها باز است ویک و کردار نیک ، گفتار نیک نیشهبال ها نشان گفتار زرتشت بزرگ به نام اند
 خواهد کرد ... دستی را طیشرفت پی تمام پله هایک سه اصل نین به ایه با تکینشان از آن دارد که هر انسان

ی ... و در آخر ... سر ... نشان مردیم به نظارت کردگار بر اعمالمان آگاه باشیشهها به سمت بالست تا هم
 انسان جنس مذکر ، بلکه بهی ... و چرا مرد ؟! .... مرد نه به معنایده سرد و گرم روزگار را چشهکهنسال ک

 است !ی و هر آنچه خوبیک نی و خوی و جوانمردیت انسانیمعنا

 مقابلشان بود برداشت و به دستیز می غران امپراطور را که رویر شیتون محو سخنان آرتان ، جام رتیدا
 جام شربت را مزه کرد .یدا و ناباور تیبا داد و بدون چشم برداشتن از چهره زیداآرتان داد . آرتان حلقه را به ت

 پدر ... خسته تون کردم !ین _ ببخشتیدا

ی دهد برای ، بودن در کنار تو به من قدرت میدا شوم تی _ هرگز از بودم در کنار تو خسته نمآرتان
 ات !ی بعدی هایکنجکاو

 به طرفش خم شد و زمزمه وار گفت :ی کمیدا جام را به لبش رساند . تآرتان

 ؟!یه سفر فردا چیل دلین شه بگی_ پس م

 مکث ،ی بعد از کمیدا به چهره کنجکاو و پر سوال تیره خیزبین تی جام را از لبش فاصله داد و با چشمانآرتان
 از حرکتش جا خورد . کمر راستیدا !! .... تید خندی نسبتأ بلندی شد و با صدایدا لبش پی رویکم کم لبخند

 با لبخند به آن دو جلب شد و باز مشغول گفتگورا شد . نگاه همه مردم تالر و دایرهکرد و بهت زده به آرتان خ
 !ید جوی پوست لبش را میت بود که از عصبانیساتیس شدند و تنها پریم

یت با جدید کشیقی به لب نفس عمی که هنوز لبخند محوین با اید که آرام تر شد و شوق او را دی کمآرتان
شروع کرد به حرف زدن :

یمان جهان همپید با تمام موجودات پلین همی و فساد در جهان ، برایدی رواج پلی کرده برایان_ اهرمن طغ
یش پی . چندیفکند بیی پدربزرگم جدایتی چند ملی امپراطوریان ارتش است که میشده و در حال جمع آور

 بردند تمام قدرتی که گمان مچرا پدرم را ربودند . یر پدربزرگم ، به همراه شمشیراستوانه حقوق بشر و شمش
 همین بوده که آنان هرگز شکست نخورده اند !!! ... آنان به این همی ابزار آلت جمع شده ! براینآنان در ا

ی در جهان است که میو که تنها دید سپیو دی به سر دستگیوان و دیان از جنیمیبسنده نکردند ، باخبر شدم که ن
یان پرین درآوردند و به سرزمیان شدند و خود را به شکل پارسیمان اهرمن همپبا ! یدتواند به پرواز در آ

 را بهیان قابل مشاهده است . آنان پریوان است که از ایی آب هایر زینشان حمله کردند . سرزمی نقره ایایدر
یروی نینگونه بخشد و او ای کردند ، چرا که خون آنان عمر به اهرمن میشکشاسارت گرفتند و به اهرمن پ

 خواهد بود ویدی پلی محکوم به زندگیزد را بری ، هرکه خون موجود پاکیدا تیکن ! .. ولیرد گیمبارزه م
 بهی سرکشی ، برایان پرین سرزمی فرمانروایاپبد زنده ماندن به آن وابسته خواهد شد ، آن زمان آریبرا

 بر سر مردمش آمده و از همه مهم تر ،ه چید که بازگشت و دی رفته بود و زمانیشممالک تحت فرمانروا
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 ، چه کس را گناهکار دانست ...یافت داشت را نی وار دوستش میوانه که دیاپبد آریبای زاد ، همسر زیپر
من !!!

 آرتان زمزمه کرد :ی غرق در حرف هاتیدا

_ چرا شما ؟!

 به اهرمنی امان خواهی را ربود و برایاپبد خود را به شکل من در آورده بود و ملکه آرید سپیو _ دآرتان
 به دلینه کیرانم از من و ایش با ربوده شدن بانویاپبد ! ... آریوست به گروه اش پینگونه کرد ، ایشکشپ

ی که هر کدام نور چشم خانواده اد شیتی از فرزندانم با هر ملیاری باعث مرگ بسیاپبد آریگرفت . دشمن
 را در کشورم مختل کرد . تنهای و تجارت آبیگیری دولت ام را غرق کرد ، ماهی های کشتیاپبدبودند . آر

 ما زد .یمان همپی دولت هایگر به ما و دیادی صدمه زین نگاه داشتم . ایار خود را با زحمت بسینیتجارت زم
 من بزرگ تری تنها پنج سال از دارایاپبد ... آریکن را از سر راه بردارم ! ... ولیاپبد توانستم آریبارها م

 شد و منی من سپریدگان او در مقابل دی و نوجوانی بوده . کودکیم دارای دوستم و همبازیادگاراست ، تنها 
من جنگ و در حال مرگ او را به یدان من بود و در میکهمچون فرزندم دوستش دارم . پدرش دوست نزد

 را که از او صدمهی توانم مجازاتش کنم و اگر مجازاتش نکنم حق مردمانی دانم چه کنم ، نمیسپرد ! ... نم
 را چه کنم ؟!یدندد

 داد . انگشتانش را مشت کرد و به لبش چسباند . بایه اش تکی آرنج دست چپ اش را به دسته تخت شاهآرتان
 به او چشم دوخت :یدا تی ماند و با صدایره خین متفکر به زمیفیاخم ظر

 آب نگه دارند ؟!یر تونن نفسشون رو زی شما رو باور کنه ؟! مگه آدم ها تا چه حد مید_ چرا نبا

 گفت :یقی آورد و با نفس عمیین لبش پای دستش را از جلوآرتان

 !!! ...ی آب نفس بکشیر در زی توانی وجود دارند که با خوردن آن میاهی گی ، داروهایدا است تیچیده_ پ
ی تو من را که در کنارت هستم انکار میا بودند ، آیده را باور کرد که همه مردمش با چشم خود دیزی چیاپبدآر
 ؟! ...یکن

 به نشانه نه تکان داد و آرتان باز ادامه داد :ی سرتیدا

یران به ایشگی دهد . کاش آرامش همی آزارم میت نهای بین پسرم را دشمن من ساخت ، اید سپیو_ د
پدربزرگم بازگردد ...

 آرتان گذاشت که باعت شد آرتان بهی شانه عضلنی عوض شدن حال آرتان دست راست اش را روی براتیدا
او نگاه کند .

 فهمه !ی اشتباهش رو میاپبد با ما بوده و هست ، آریشه ، خدا همین نکنیت _ خودتون رو اذتیدا

 زد و زمزمه وار گفت :ی لبخند تلخآرتان

 نشود !ین از ایرتر دیدوارم_ ام

 آرتان را درک کرده بود متعجب گفت :ی که انگار تازه حرف هاتیدا

 خودت و برگشتن بایار رفتن به اختیعنی مرگ ، یعنی سفر ین ؟! ... این ساختی شما کشتیاپبد_ با بودن آر
خداس !
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 شد و گفت :یره به مردم شاد تالر خین غمگآرتان

 برخلفین همی ... برایدا جشن ، جشن بدرود است تین جشن را بر پا ساختم ؟ این چرا ای_ پس گمان برده ا
 و ملکه ، برادرانم با من به تخت نشستند .یعهد ولی حکومتم به جایرسم جار

ی را خودش به آرامیگر دیمی از آن را به آرتان داد و نیمی کرد و نیم را که پوست کنده بود به دو نیبی ستیدا
 در کاری دونن برگشتی همه میعنی مردم تالر چرخاند و در دلش زمزمه کرد «ینگاز زد . چشمانش را ب

ین عاشق ایش از پیش من رو بلتم می اسطوره های همه از خود گذشتگین خندن !؟ ای و انقدر شاد میستن
 کنه ! »یخاک م

 را شکست :یانشان سکوت میساتیس پری و عصبی ناگهانصدای

ی کل تالر را برداشته ، احساس جوانیت خنده های گذرد آرتان ؟؟!!! .. صدای _ با جوانان خوش مپریساتیس
 ؟!ی کنیم

ی را در دهانش میب گرفت و به آتان دوخت که آرام سیساتیس پری متعجب نگاه اش را از چهره عصبتیدا
ی خاص است ... بی بود خاص نگاه او و دارا ، در زمان هایده فهمیگر و با چشمان کوچک شده که دیدجو

یش اش را از رو بروگاه گرفتن نیال اش افتاده بود و خیشانی پی رویفی بود . اخم ظریرههدف به روبرو خ
 گفت :یدا رو به تیمن هی کرد . برای تر می را عصبیساتیس کار پریننداشت . هم

 را بهیی سر و پای آرتان که هر بیی ! ... مقصر تویز دختر سبک سر از تخت من برخی نگری_ به چه م
 تصاحب تختم را دارد !ی در کاخ نگذشته سودایش روز از گذاشتن پایک که هنوز ی دهیقصر راه م

 ترسد ، آرام و با غرور از جا بلند شد ، چهره اش کهی از چهره اش میساتیس که پرین ایادآوری با تیدا
 با لهجهید گوی را که می کرد جملتی داد . سعی انداخت به او اعتماد به نفس می را به ترس میساتیسپر

 مجسم کند !یسساتی در ذهن پریش از پیش را بیا آندیال خید باشد تا شاین سرزمینمردمان ا

 رایی تصاحب ثروتم حاضر بودند هر بلی که برای اندازه دارم ! به گونه ای بی خود ثروتیای_ من هم در دن
یچ عوض نشده ، هیزی کند ، هنوز هم چین به من توهی ، من هرگز اجازه نداده ام که شخصیاورندبر سرم ب

 و هشت کشور باشد !یست شخص ملکه بین اگر ای حق را ندارد ، حتینکس ا

یدا که از گوشه لب تی . آرتان ناباورانه به خونید به طرف آرتان چرخیساتیس محکم پریلی با سیدا تصورت
 شده بودند .یره شد و آرام از جا بلند شد . تالر در سکوت فرو رفت و همه نگران به آنان خیره خید چکیینپا

 !ی باشیده مقصودم را فهمیلی سین با ایدوارم _ امپریساتیس

 چرخاند و جوابیساتیس کوتاه زد و سرش را آرام به طرف پری به چهره بهت زده و نگران آرتان لبخندتیدا
داد :

 !!!ید نداشته ... و نداریگاهی مرد بزرگ جاین در کنار اید دانستی که میدم بانو ! ... فهمیدم فهمی_ آر

ین رفت . اولیین سر خم کرد و آرام از پله ها پایساتیس پری احترام و بدون گرفتن نگاه اش از چهره عصببه
 زد :یش صداین نگذاشته بود که آرتان غمگیینپله را پا

 ؟یدا_ ت
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 و آرام گفت :یستاد به طرف آرتان بچرخد اینکه بدون اتیدا

 زود !یلی گردم پدر ، خی_ برم

 ندارد !یتی _ اهمپریساتیس

 گفت :ید به طرفش چرخی شانه به او نگاه کرد و آرام کمی با لبخند از روتیدا

 و قدرتش ، بعد ازی ، خردمندیباییش غرور و زینکه ... ایدم شنیاد زیا ورودم تا به حال از بانو آندی_ از ابتدا
عت که ادعایکی همه سال ... چهــره اش ! ... ترس را در چهره شخص کوچینگذشت ا ی می بزرگی انداخ
 است !ی کافیم براینکند ! هم

 دوختین نگاه اش را به زمیدا شد . تی عصبیش از پیش بیساتیس صورت آرتان نقش بست و پری رولبخندی
ی داشت که باز هم محکم پا به تالر بگذارد . آرتان بیاز مردم تالر گذشت . به آرامش و سکوت نیانو از م

 اتفاق دستین که به خاطر اندگان از او جدا شد و رو به نوازیساتیس پری به چهره عصبیتفاوت و بدون نگاه
 بودند گفت :یدهاز نواختن کش

 !ید بنوازیستادید_ چرا ا

 برادرانش زد . آنها با همان نگاهین به نگاه غمگی باز نواختند . آرتان لبخند آرامش بخش و مصلحتنوازندگان
 بای به ستوه آمده بود ولیساتیس پری احترامی همه بین از اجبار بسنده کردند . آرتان از در دلش از ایبه لبخند

 ، غم صورتش را پر کرد . چرا کهیـمیس نگاه نگران آرتیدن قصد پنهان کردنش را داشت . با دیلبخند اجبار
 .ید فهمی که با نگاه اش غم اعماق درون آرتان را می سال ها بود . تنها کسین در ایش مرهم زخم هایـمیسآرت

 ویستاد به فاصله دو گام از او ایمیس بلندتر بود آرتی کمیـمیس آرام به طرفش آمد چون آرتان از آرتآرتیـمیـس
 زد و نگاه پری اجباری کرد و نگران به چشمانش چشم دوخت . آرتان لبخندیل به طرف بال مایسرش را کم

 صورتشی که همه اجزایـمیس آرتیبایحسرتش را به چشمان گرد و نگران او دوخت . نگاه اش در چهره ز
عگرد اش هم خوان  چهره را دوست داشت .ین ایبایی داشت چرخاند . چقدر ظرافت و زیعگرد بود و با صورت 

 از آنی لحظه ای برایساتیس کرد . پریک را گرفت و بدون چشم برداشتن از او به لب نزدیـمیسجام دست آرت
 فراموش کردن نگاه عاشقانه آرتان بهیساتیسبرای شدند . پرمع داشت ، دوستانش دورش جیدو چشم بر نم

 شد . بالخرهیره بود ، خیره خیـمیس متفکر به پدرش و آرتی و چهره ایف ، به دارا که با اخم ظریمیسآرت
 نگاه اش ، نگاه دارا را به او رساند . با تکان سر او را نزد خود خواند . دارا به پدر که جام به دست ،ینیسنگ

 شد و به طرفش بهیره زد نگاه کرد و باز به مادر خی آرام با او حرف میـمیس انداخته بود و آرتیرسر به ز
راه افتاد .

 به اجبار زد و گفت :ی لبخندپریساتیس

 تا تو را با دوستانم آشنا کنم !یا_ دارا ب

 گفت :ی و جدیف با همان اخم ظردارا

 شناسند !ی از خودم میش باشد ، دوستانتان من را بیی به آشنایاج برم احتی_ گمان نم

 با چشم غره به دارا تشر زد و گفت :پریساتیس

 همتا است !ی را با تو آشنا کنم که در اخلق و ادب بیبایی خواهم دختر زی_ م
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 بودیده دختر کنار بروند . دارا که تا به حال ندی با تکان دست به دوستانش دستور داد که از جلوپریساتیس
 ازیش دختر ابروهایدن شد . با دیره با او آشنا کنند کنجکاوانه به پشت سر دوستان مادرش خینگونه را ایدختر

 قصر زشت بود ! ... دخترکی هایمه ندرابر در بی داشت ولی دختر با آنکه چهره خوبینتعجب بال رفت . ا
 بود !یره باز به صورت دارا خی دارا نفس کم آورده بود و چشمان و دهانیدناز شوق و ذوق د

ی ولیامد حال و برخورد دختر اصل خوشش نین از اینکه با ایساتیس ناباور به مادرش چشم دوخت . پردارا
 حفظ ظاهر خودش را مشتاق نشان داد و بدون چشم برداشتن از چهره دخترک در گوش دارا زمزمه کردیبرا

:

 ازدواج با او کمتر به مشکل بر بخورد !ی را شاهدخت کرد که برایدا دانم پدرت تی_ م

 کلفه و زمزمه وار گفت :دارا

 دهم بای میح دختر سبک سر ترجین ایدن همسرم را خودم و با عقل انتخاب کنم . با دید گوی میشه_ پدر هم
 دخترین ، به اندازه اید دی بار بود من را مین اولینکه و هم با وقار ! ... او با ایباست ازدواج کنم که هم زیدات

مسرور نشد !

یبای تفاوت ، تنها چشمانش را در چشمان زی گرفت . دارا بیشگون با دست چپ اش پشت دارا را نپریساتیس
 کرد !یزتر رید کشی خط و نشان میشمادرش که با نگاه اش برا

 دارد !ی تمامیهوده بی بازین ای _ کروبینا

 نگاه کرد و گفت :ینا موشکافانه به روبی با نگاهسورنا

 ..ینا روبیری بپذید از شاهزادگان ازدواج کند ، بای که دارا با دختری_ تا زمان

 گوشش زمزمه کرد :در

 داند و از همه مهم تر توی خود می طرفه است ، دارا تو را دوست دوران کودکیک_ که عشق تو به دارا 
 !ی حکم خواهر نداشته اش را داریشبرا

 کلفه گفت :روبینا

 توانم چونی او هستم نمینده دوست دارم ، نگران آی دوست دوران کودکیک دارا را چون یز_ سورنا من ن
 !ین دوستم بگذرم .. همیندهشما راحت از آ

یین آرام سرش را بال و پایید به تاینا بدون چشم برداشتن از روبی بال رفته و به حالت بانمکی با ابروهاسورنا
 کرد خندهی می که سعی در حالینا به او رفت که خنده سورنا را بلندتر کرد . روبی چشم غره ایناکرد ! روب

 به جلو خم شد .ی کمه ، که سورنا با خندیداش را بخورد محکم به شکم سورنا کوب

 هستند .یتا شاهدخت آرمیشان _ دارا پسرم ، اپریساتیس

 سرخمیر دارا زد . دارا به احترامش با متانت و سر به زی به روی که به خود آمده بود ، لبخند باوقارآرمیتا
 به او نگاه کرد :یتا آرمیکرد و با صدا

یده ادامه داد) .. شنید بود .. (با تردینگونه دارد که ایبایی بودم ... حافظ شعر زیده شما را شنیبایی_ وصف ز
 !!!!ی به از آنیدم بدیک ، چون نی زمانیوسفبودم که 
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 محکم جواب داد :یت با غرور و جددارا

 " ... بای به از آنیقت به حقیدم بدیک ، چون نی ثانیوسف یی که تویق : " گفتند خلیند فرمای_ جناب حافظ م
 بانو ! بلکه ارزش هرکس در وجود خود اوست .ید بریگفتن سخن بزرگان در سخنانتان ارزش خود را بال نم

 لبش خشک شد . همه در سکوت بهی برخورد سرد و محکم را از دارا نداشت لبخند روین که انتظار اآرمیتا
 با دست چپ اش باز پشتیساتیس بودند . پریره و چشمان کوچک شده و بدون احساس دارا خیصورت جد

 و چشمان کوچکیف و هنوز هم مصمم با اخم ظریاورد خودش نی گرفت . دارا اصل به رویشگوندارا را ن
 بود !یره خیتاشده به چهره ناباور آرم

 به خود مسلط شد و گفت :آرمیتا

ینگونه نبود که این شعرش افتادم وگرنه قصدم ایاد شما به یدن شاهزاده ! .. تنها با دیید گوی درست می_ آر
 ؟!ید داری خواهم ، حافظ را دوست می ارزشمند شوم !! ... پوزش میگران دیادر چشم شما 

 بار نرم تر گفت :ین ، ایتا از حرف مودبانه آرمدارا

 !ید ندانی احترامی سخنم را بیدوارم اشعارش را از برم ، امیشتر ، بیت نهای_ ب

 زد و فروتنانه گفت :ی لبخندآرمیتا

_ هرگز !

 با لبخند به دوستانش از آنها جدا شدند . دارا باوقار شاهانه اش دست راست اش را پشت کمر خودپریساتیس
 را به همقدم شدن با خود دعوت کرد . نگاه اش در نگاه نگران پدرش گرهیتاگذاشته و با دست چپ آرم

 در چشمان آرتان آرام لبخند زد .یخورد ، بعد از مکث

ی شکل هایتا آرمی پروای صورت دارا از سخنان بی کرد و دارا شنونده بود . گاهی صحبت میشتر بآرمیتا
ی دوخت و گاهی اش را به او میزبین خورد و نگاه تی گره میش ابروهای گرفت ! ... گاهیمتفاوت به خود م

 رفت ! ...ی از تعجب بال میش ابروهایبهت زده و گاه

 از آنها چشمی که لحظه اینا . روبیدند خندی دارا در کنار هم جمع شده بودند و به حالت چهره دارا مدوستان
 داشت آرام و ناباور و با لبخند گفت :یبر نم

 ؟!یده دارا برگزی دختر را ملکه چگونه براین_ ا

 کنم شاهزاده با ازدواج با او آرامششی گمان میکن ، ولیافته آرامش ی است ، به معنایتا _ نامش آرمارژنگ
 دهد !یرا از دست م

 با خنده گفت :یا و آریدند خندهمه

 کند !ی چگونه دارا رنگ عوض مینید دارد !!! ببی تازگیشه دارا همی برایکن_ ول

 شد و گفت :یره خینا به روبیطنت با شیوبرزن شد . آریشتر حرف خنده آنها بین ابا

 ؟! نکند ...ینا روبی خوری بابت حرص مین از ایشه_ تو چرا هم
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 :ید حرفش پریان با سرعت مروبینا

 کنم ! .. (کلفه) ..ی در دهانت فرو میکجا دستم را یتون نگو ، وگرنه ریگر ، تو دیوبرزن_ تو را به خدا آر
 !ی کردم ، خود شروع کردیپوزش درشت

 .ید برزن تنها خندآریو

 ؟!ید دهی من را آزار میشه _ چرا شما همروبینا

 !یر کنند ، به دل نگی با تو مزاح مین همی برای و سه سال سن از همه ما کوچک تریست _ با بیوتاب

 شد و گفت :ی سورنا عصبیطنت و نگاه پر شیوبرزن و آریا آریره با نگاه خروبینا

ی برای دانم چرا وقتی دست به کار شوم ! نمیتان در آوردن چشم های خودم برایا پسرها ید کنی_ تمامش م
 که من چونی آورند ! در حالی سوزانم همه من را به عقد و ازدواجش در می ام دل میدوست دوران کودک

 تفاوت باشم !بی که امکان دارد همچون پدرش داشته باشد ی اینده توانم به دارا و آیشما نم

 گفت :ی جدیوتاب

 ویستیم تفاوت نی دارا بینده نسبت به آی ولیریم گی می را به شوخیز همه چینکه ؟ با اینا روبیی گوی_ چه م
 و چهار سالیست بین همچون اینیم شاد ببی ، دارا را در حسرت خانواده ای در کهنسالیم خواهیهرگز نم

 باشد و ما به انتخابش احترامسی کند همسرش چه کی خود داراست که انتخاب مین ایکنعمرش که گذشت ! ول
 گذاشت .یمخواه

 کرد و بدون چشم برداشتن ازیک بود نزدینا که مقابل روبیوتاب سرش را به گوش ی کمیطنت با شسورنا
 گفت :یناچهره روب

 شاهزاده !یت در نهایا شاهدخت باشد ید کن که همسر دارا باید تاکیوتاب_ 

 بارین انداخت . ایر شد و بعد سر به زیره به چهره سورنا خی با لبخند محویوتاب . یدند خندیا و آرآریوبرزن
 ، لبخند کمرنگ اش را پر رنگ تر کرد و آرام از او جدا شدیوتاب یبای و زیرسورنا با نگاه به چهره سر به ز

 دارد ! ..یوتاب به ی بود حس کرده بود سورنا احساسی شد مدتیره بال رفته به سورنا خی با ابروهاینا! روب
 رایش به سورنا ابروهایطنت با لبخند و شینا را حس کرد و به او نگاه کرد . روبینا نگاه روبینیسورنا سنگ

 کرد :یا آنها را متوجه آریا گرفت . سخن آری خونسرد از او چشم نمیبال انداخت ، سورنا با چهره ا

 خواهد !ی که دارا میست دختر آن نین دانم ای_ من که م

 که لب باز کرد بپرسد دختر مورد علقه دارا چگونه است نگاه اشین دوباره گرفته ، همی جانیی که گوروبینا
یک طرفه سورنا ثابت شد که جامش را بدون چشم برداشتن از او به لبش نزدیک و لبخند یطنتدر نگاه پر ش

 کرد .یم

 گفت :ی و عصبیزبین تی کلفه با چشمانروبینا

 ، نام خود را به عنوانیگر ملل دیشین دهد ، نگذار همچون پادشاهان پی نگاه ات بد آزارم مین_ سورنا ا
 بنگارم !یخ زمان در تارینخونخوارتر
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 باخنده گفت :یوتاب

 اندازه دارد !یز بس است ، هر چیگر_ پسرها د

 بال برد و کلفه گفت :یتا شده بود !!! دو دستش را به طرف آرمیز صبرش لبریگر ، دید کشیقی نفس عمدارا

 ،یستیم هم مناسب نی ما برایافتم و من تنها شنونده بودم ید که شما گفتی کنم ! ... در سخنانی_ سکوت ! تمنا م
 با بودن در کنار آن دختر آرامش را بای خواهم ، حتی ازدواج کنم می قصد داشته باشم با دختریمن اگر روز

 ،ی به جا و منطقی دارم ولی را دوست مگفتن ، سخن یستم اهل سخن گفتن نیارتمام وجودم حس کنم . من بس
 اندازه دارد که بهتر است از اندازه خود نگذرد ...یزیهر چ

 در سخن گفتنیشه شد . همیره از ادامه حرفش باز ماند و متعجب به او خیتا صورت بغض کرده آرمیدن دبا
 را باز در ذهنش تکرار کرد ... تندیش متنفر بود ! .. حرف هاینی را دوست داشت و از مقدمه چییپرک گو

رفته بود ؟!

 کرد !!! .. دارا دو دستش را بالیه شروع به گری بلندی باصدایتا که لب باز کرد پوزش بخواهد ، آرمهمین
ین از ایشه شدت گرفت ! ... همیشتر اش بیه گریتا آرمی خواند ولی را به آرامش میتا آرمیمتآورد و با مل

 ! .. همه مردم تالر به آنها نگاهنداشت جز به آرامش خواندنش ی چاره ای لوس متنفر بود ، ولیشاهزاده ها
 از آن متنفر بود ... انگشت نما شدن در جمع !یشه که دارا همیزی کردند ، چیم

 !یید کنم بانو ، هر چه شما بگوی _ تمنا مدارا

 گفت :یه با گرآرمیتا

ی سخن گفتن با من مینگونه سخن نگفته بود ، چگونه به خود اجازه اینگونه کس با من ایچ_ شاهزاده نادان ه
 !یده

 داشت به زحمت گفت :یتش در کنترل عصبانی که سعی در حالدارا

 شده اند !یره بانو ، همه به ما خید کنم تمامش کنی خواهم ! خواهش می_ پوزش م

 !ی من را نداریاقت _ تو لآرمیتا

 ویساتیس ترسناک از خشم دارا زبان بست . پریافه قیدن با دیتا شد که آرمیره با تمام خشم به او خدارا
 کرد . دارا بایه مادرش خود را به آغوشش انداخت و باز گریدن با دیتادوستانش به کنارشان آمدند . آرم

پغرزیر ی ناراحت و عصبیساتیس داشت . پری از او چشم بر نمیت و عصبانیکلفگ  :ید لب 

_ چه شده دارااااا ؟!

 خواهمی چون او را نمی کرد ! ... من دختریه گریاد و او هم با فریم _ تنها به او گفتم ما با هم تناسب نداردارا
 ام به اوی داند . چگونه در مشکلت زندگی نمی از زندگیچ را ندارد ، هیقت حقیدن که توان شنیمادر ، دختر

ین دهم ! با ای میح ترجیتا ندارد ، به آرمیشتر سال بر کنم ؟ من با تمام وجودم طناز دختر آرش را که چهایهتک
 بزرگ تر از سنش است !یتش شخصیکه کودک است ول

 گفت :یت با عصبانیتا آرممادر

 ؟!ی کنی میسه زاده من مقایب_ تو طناز دختر آرش کماندار را با دختر نج
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 و محکم گفت :یت شده بود با جدی بحث عصبین که از ادارا

 !!!یست کس نیچ با هیسه همتا است و قابل مقای ، طناز بیید گوی_ راست م

 زد :یاد فریتا آرممادر

 ، همچون پدرت !یستی دخترم نیق_ تو ل

 و محکم گفت :یت با جددارا

 وال دختر کوچک شما برازنده منیت خصوصین با اید دانی ؟! پس خوب مید ایده سخن رسین به اینک_ ا
 !یستن

 :ید چفت شده اش غری دندان هاین از بیت با حرص و عصبانیتا آرممادر

_شاهزاده گستاخ !

 را گرفت . دریتا دست آرمید سکوت کرد و او هم که سکوت دارا را دیتا به حرمت سن و سال مادر آرمدارا
 ماندنی برایساتیس پری به راه افتاد و به اصرارهایش هایمه به احترام سر خم کرد و با ندیساتیسمقابل پر

 چپی نگاه دارد بازویین کرد پای می که سعیی و صدای با شادینا نکرد و از تالر خارج شد . روبیتوجه
 بود در چنگ گرفت و تکان داد و بدون چشم برداشتن از دارا گفت :یرهسورنا را که به دارا خ

 _ رفت سورنا ! .... رفت !روبینا

یتون جام ریگرش تکان داد و با دست دین به طرفی شد . با لبخند سریره خینا با لبخند به چهره شاد روبسورنا
 مادرش را دری آرام بازوهای ولی شد . دارا عصبیره و مادرش خیتااش را به لب رساند و به رفتن آرم

دستانش گرفت و در گوش مادرش زمزمه کرد :

 ! ...ید آوری را بر سر من نمید که بر سر پدر آوردیی زمان بلیچ بردم چون از خونتان هستم هی_ گمان م
 که پدر دارد ! ..یی رسد به حسرت های آن می که انتهاید زنی رقم می اینده آیز من نی برایا گویکنول

یقت ! ... حقید از آن منع کردا من ریشه که خود همیزی چید عمر به من دروغ گفتیک شد) .. یشتر(بغضش ب
 آسودهید که بایری پی خواهم در سال های ، نمید انتخاب نکنیم را برای دختریگر ، دیدم شنی پنهانیوانرا در ا

 در کنار دشمنانم امن تر باشد تا در کنار همسر و فرزندم !یم عمرم بنگرم ، جایباشم و به دست آوردها

 کوتاه از کنارش رد شدی شد ، بعد از مکثیره در چشمان ناباور مادرش خی به عقب برداشت و با دلخورقدمی
 داد و با نفسیه خم شد و آرنجش را تکی نرده سنگی رفت . رویوان به اطراف به طرف ایو بدون نگاه

 و مادرش توجهآرمیتا ی کرد . صدایه و دستانش را در در دو طرف سرش پاید به صورتش کشی دستیقیعم
 شد .یره دستانش به آنها که طرف راست اش در حال رفتن بودند خیناش را جلب کرد و از ب

 شب خودیک ی برای ! .. نتوانستیاقت لی جهان را داشت ، بیعهدی _ ساکت دختر نادان ، ولیتا آرممادر
 !ی را نشان ندهیتواقع

 گفت :یه با گرآرمیتا

 چگونه با من سخن گفت ؟!یدی_ مگر ند
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 شودی ! مید گوی جز راست نمیزی است و چی ، دارا پسر برازنده ایدم شنید _ آنچه را که بایتا آرممادر
 !ی نبریاد آورم که هرگز از ی بر سرت میی را نشنوم وگرنه بلیت صدایگرفرزند خود را نشناسم ؟! ... د

 و در دلش با خود سخن گفت « تا بهید شد . باز هم قلب دارا لرزی میده مدام در دست مادرش کشیتا آرمدست
 توانم آرامش را دری است ! چرا نمیگانه باشد ؟! چرا آرامش با وجودم بین ام ای زندگید بای ؟! تا به کیک

 کردگاریگانه شد ... « یره خخشیدند دری حس کنم » قد راست کرد و به ستارگان که در دامن شب میمزندگ
 ! » ... سرش رای برسانیان ؟! خسته شدم ! کاش هر چه زودتر عمرم را به پای شنوی را میمجهان ، صدا

 که در لباس فاخرید را دیدا به چشمه داخل باغ افتاد . تیوان مقابل ایلوفر سراب نی آورد و نگاه اش از رویینپا
 بود که چهره اش را پاک ویچیده را دور خود پیبایش . شال زید درخشی ماه می نور نقره ایر زیبایشو ز
 برد وین حس را از بین ایع سری اش اقرار کرد ! ولی و پاکیبای داد . در دلش به زی گونه نشان میستند

زمزمه کرد :

 من هستند !یز چیک دختران ، همه آنها به دنبال یگر است همچون دی_ او هم دختر

 به باغ راهیوان که از ایی کرد . مسخ شده از پله هایدا در دل دارا او را وادار به حرکت به طرف تچیزی
 آبی چرخاند و گاهی پشت به او دست در آب میدا . تیستاد گام از او ایک رفت و به فاصله یینداشت آرام پا

 .یخت ری خودرو کنار چشمه میبای زی داشت و به گل هایدر دست چپ اش نگه م

 ؟ینم توانم در کنارت بنشی میدا _ تدارا

 نشست ویدا تی کرد . دارا با فاصله روبرویید شانه اول با تعجب به دارا نگاه کرد و بعد با سر تای از روتیدا
یبی آب گوش سپرد . چه آرامش عجی . با چشمان بسته و در سکوت ، به صداید را در آغوش کشیشزانوها

 که آرام چشمین کرد . همی آرام مرا آب خود ی با صدایشه کرد . همی آب ... قلبش را آرام تر میداشت صدا
 به لب داشت گره خورد . آرامی که چشمانش را بسته بود و لبخند کمرنگیداباز کرد ، نگاه اش در صورت ت

 باز به چهره اش نگاهی داد رساند ، بعد از مکثی که آرام در آب تکان میدانگاه اش را به انگشتان دست چپ ت
 را قاب کرده بودند ، هنوزیبایش انگشتانش بود شال سرش صورت زیان غرق در رقص آب در میداکرد ، ت

 کنمی در دلش گفت چرا حس میدا کرد . دارا محو نجابت تی میی صورتش خودنمای انگشتان مادرش رویجا
 در درونیی اش را حس کرده بود به خود آمد . باز صدایره که نگاه خیدا ؟ ... با چشم باز کردن تیتو متفاوت

 سخت و محکم گفت :ین همی دختر ! برایک یت است با تمام خصوصی . او هم دخترید کشیاد فراراد

 !ی گذاشتی و احترام می شدی از جا بلند میم در مقابل پاید بایدی که من را دی_ زمان

 شد و کلفه گفت :یره جسورانه در چشمان دارا ختیدا

 بابا باز شروع شد !!!ی_ ا

 با همان جسارت ادامه داد :یدا دارا از تعجب بال رفت و تابروهای

 ها !یی شم نه مقام بالی ازشون گذشته بلند می که سنیی آدمای ، من فقط جلویم هم سنیبا_ تقر

 ؟!ی گفتی را مین باز هم همیستاد ای در سن من ، در مقابلت میران این سرزمیانگذار _ اگر جدم ، بندارا

 شدم ، البته اگه مثل تو نگه جلو پام واستا !ی با افتخار جلو پاش بلند میتش _ نه ! به احترام انسانتیدا

 و نجابت چشمانش را دو چندان کرده بودی پاکین ، همید درخشی میدا تکه نور از انعکاس آب در چشمان تدو
 پنهانی برد و با غمین زود آن را از بی ولید . چشمان دارا خندید کشی را به رخ میبایش چشمان زیاهیو س

 گفت :یدا ، بدون چشم برداشتن از چشمان تیشدر صدا
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 ؟!ی ندادیتی نداشتم که اهمیت_ من انسان

 ! به گفته جدت " هر آنقدر احترامی داریادی انتظار زی بهم گذاشتیوان که تو ای _ با اون ادب و احترامتیدا
 داشت ! "ی همان قدر احترام خواهیبگذار

 کسیچ لبش نقش بست . تا به حال هی روی لبخند محویدا بدون چشم برداشتن از چهره محکم و مغرور تدارا
 او همینکه داد ! ای می به او حس قشنگیدا تی جسارت و نترسین پروا حرف نزده بود ! همی طور بینبا او ا

 که در مقابلشی هستند کساننوز مقامش هین با اینکه اطرافش ، و ای انسان هایگر انسان است همچون دیک
 !یستندبا

 با آرامش چهره ات احساس کردم آرامش را با تمام وجودی که دست ات را در آب گرفته بودی _ زماندارا
 ؟!ی دهی ..... رنگ آرامش را به من هم نشان می کنیحس م

 متنفر بود وی چون از ترحم به هر شکلی دارا دلش گرفت ولی شکست ! از غم پنهان صدایدا چهره تغرور
 شروعی در صورتش جدییری تغیچ هی ، بیست دور نیده عقین دارا هم بدون شک از ایت دانست شخصیم

 چون و چرا انجام داد :یبه حرف زدن کرد و دارا ب

 فکر نکن ... خودت رو از همه حسیز چیچ کس و هیچ آب بذار و چشمات رو ببند ... به هی_ دستت رو تو
 انگشتات !ین آب رو بیبای آب گوش کن و رقص زی عالم جدا کن ... تنها به صدایها

 چشم باز کردی هم آمد . دارا بعد از مکث کوتاهیدا دارا نقش بست که لبخند به لب تی لب های کم لبخند روکم
 لبخند زد و زمزمه کرد :یداو به چهره ت

 در کنار توینک دانم چرا ای ... نمیم سخن بگوی دوست ندارم با کسینم که غمگی ... زمانیدا_ سپاس ت
 خواهم .ی پوزش میوان ام در ای ! ... به خاطر درشتیی چون من تنهایز آوردم تو نیاد چون به یدهستم ! ... شا

 زد :ی مهربان لبخندتیدا

 تکرار نشه !یگه دیدوارم امی_ قبوله ، ول

 گفت :ی لبش نقش بست . بعد مکث کوتاهی روی بال رفت و لبخند محویش ناباورانه ابروهادارا

_ لب ات چگونه است ؟!

 را بال داد و دارا ادامه داد :یش متعجب ابروهاتیدا

 !یده مادرم بریلی_ به خاطر س

 سکوت گفت :ی زد و بعد کمی لبخند تلختیدا

پمرادم پی ره ! ... بعد از کشته شدن پدرم زندگی نمیش پیم خوای که ما می اون طوری گاهی_ زندگ یش به 
یچ .... هی رسم ولی به آرامش میگه مردمش و پدرت فکر کردم دیدن و دین سرزمیننرفت ... با اومدن تو ا

 خوان من نباشم !ی هستن که میی هم کساین سرزمین نکرده ، تو اییر تغیزچ

 .یم کنی میت _ من و پدرم از تو حمادارا
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 زد و آرام و بغض کرده گفت :ی لبخند تلختیدا

_ برگرد تالر ! هر لحظه ممکنه پهلوانان رو انتخاب کنن .

 !یستم من که پهلوان نینند گزی _ درست است ، پهلوان را برمدارا

 ....یعهد ولی _ ولتیدا

 داد زد :یبا و تقرید حرفش پرین بی عصبدارا

 را با هریم توانستم جای کاش می آرزو دارم که ای کنی ؟! باور می لقب نخوانین من را به ایگر شود دی_ م
 من باشد عوض کنم !ی باشد جایلکس که ما

 با سرعت گفت :تیدا

 رو بهت داده و آرامش رویی لقب تنهاین دونم ای ، میدی کشی سختیلی دونم خی دارا ، میست درست نین_ ا
 دولتین پرچم ایر دارا تو در مقابل همه مردم زی ... ولیان از اعتماد به اطرافی ترسیاز تو گرفته که م

 که دوست دارنی ! ... پدری چه نخوای ، چه بخوای مردمین اینده دارن . تو پدر آید ، همه به تو امیمسئول
ی همتا که دور دست ها رو می و بیزبین تیی ! چشمای لقبم خاصین . دارا تو بدون ایننباشکوه و قدرتمند بب

 ات که در جهانیگه دی دوستایی مهرآذر و توانای آرش و نوازندگی و کمانداریار کوشیرزنی مثل شمشینهب
 کم نداره !یعهدی از مقام ولیزی چینشناخته شدن ارزشمنده ... ا

 گفت :یدا ربط به حرف تی آرام شده بود بی که کمدارا

 خواستم پدرم را بکشم !!!!ی ندارم ، میت من انسانی گفتی درست میدا_ ت

 کلفه نگاه اش را در کاسه چشمانش گرداند و گفت :تیدا

 و از گفتنش عذابیست نیکی حرف کوچین دونم ای ، میدم فهمیت از زندگیزایی چیه_ تمومش کن دارا ! ... 
 ! ... کار نکرده مجازات نداره !یاری به زبون بی و انجام نداری رو که نکردی نداره کاریلی ، دلی کشیم

 ندارد .ییم به حال من و تنهای ! سودیبا ، فقط زیدا تیباست _ سخنانت زدارا

 از هریشتر کوه پشتت واستاده و بیه پدرت رو که مثل یار به خاطر بیی تنهای _ هر زمان که حس کردتیدا
 با اون سن و سالشید و تو رو ندیم که پا به قصر گذاشتی رو ، زمانیردانا پیار دوستت داره . به خاطر بیزیچ

 دوستات رویار عذابت نده . به خاطر باین از یشتر پا گذاشت که فکر بد بیر کردنت زیدا پیتموم قصر رو برا
 ازدواج کن که آرامش رو دری با ارزش ترن !! ...... با عقل با زنیا دنیکه دوستت دارن و از تمام ثروتا

 .یکنارش حس کن

 زد و گفت :ی پوزخنددارا

 پاک شکی ؟! به عشق با حسیدی را ندیتا چون پدرم خواهم داشت ! مگر آرمی_ هر چه کنم باز هم زندگ
 !یدادارم ت

 کلفه گفت :تیدا

 دارا ؟!یدی_ چرا انقدر ناام
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 دهم !ییرش توانم تغی است نمین من ای _ زندگدارا

 !یباست دو زین خوب و بد هست ، جهان با تعادل ایزی رو قبول دارم که گفت " تو هر چیردانا _ حرف پتیدا
 ذارمی کنم و نمی را باور نمیدی من به اندازه تو ناامی فهممت ! ولی دارا ، میه من هم به تو شبی" ... زندگ

 کنه !ی میدا پی ، من انسانم ، شکوه خلقت با من تجلیرههمه وجودم رو بگ

 کنمی و مهرآذر و آرش باور میار کوشی زندگیدن با دی بودم ... گاهیده تا به حال نشنیبایی زیر _ چه تعبدارا
یگران در زمره دیدوارم است ! ... امیگران دی هم باور دارم که عشق پاک براین به ایکنعشق پاک هست ول

 !یباش

 تو !ین _ و همچنتیدا

 زد و گفت :ی ، لبخندیدا مهربان به لبخند تدارا

 .یم به تالر بازگردیز_ سپاس ... برخ

 بالبخند از آنها که لبخند بر لب داشتند رو برگرداند و بهیوان به طرف تالر به راه افتادند . آرتان در اباهم
تالر بازگشت .

 :ید متفکر پرسدارا

 من است ؟!یه ات شبی زندگی_ چرا گفت

 سکوت گفت :ی بعد کمتیدا

ی ترسم ، همه خودشون رو دوستم نشون می بودم ، منم مثل تو از اعتماد می_ چون من هم دختر ثروتمند
یرون من رو وی چهار نفریک توطئه ها خانواده کوچین از همیکی ! یدن کشی توطئه قتلم رو میدادن و پنهون

 !یدم دی که تو خواب هم نمی شخصیلهکرد ... به وس

 نگو ...یچ دهد ، پس هی دانم گفتنش آزارت می پرسم چه بر سر خانواده ات آمد ، چرا که می _ از تو نمدارا
 .ی خودت آماده گفتنش باشیتا وقت

 نشسته بودند دارا بایزها قدردان به دارا لبخند زد و به همراهش با لبخند وارد تالر شدند . همه دور متیدا
 که درینا را دعوت به نشستن در کنار آرش کرد . خودش هم در کنارش نشست و به روبیدادست راست اش ت

ینا روبیگر غذا از ظرف غذا شد . سورنا در طرف دیدن زد و مشغول کشی بود لبخند مهربانیگرشطرف د
 زمزمه کرد :ینانشسته بود در گوش روب

 !ید آی خوشش میدا چون تی شناسم از وقار و متانت دختری چگونه با لبخند داخل شدند ، من دارا را میدی_ د

 و در همان حال گفت :ید خندیز ریوتاب

_ سورنا ، آزارش نده !

 در هم رفت و به او نگاه کرد .یش ابروهاینا روبیشگون نگاه کرد که با نیوتاب به چهره سورنا
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 فرمانده گاردیاورم بر سرت بیی دانستم چه بلی _ اگر پدر و مادرم در مقابلمان ننشسته بودند مروبینا
 !!یدانجاو

 گفت :یطنتش با لبخند پر شسورنا

 !ین زمیران سرخ ایاقوت خشم ی_ واااا

 که هری تنگ شده و لبخندی درهم رفت . با چشمانیش سورنا را لگد کرد . سورنا ابروهای با حرص پاروبینا
 ماند .یره خینا روبی شد به صورت عصبانی میشترلحظه ب

 تر شد و گفت :ی عصبروبینا

 بگو ...یزی تو چیوتاب_ 

 ادامه داد :یاورد که حرص سورنا را دربیطنت شبا

 !یرد پذی_ سخن تو را مـــ

 بلند شد .ینا آخ روبی گرفت ، که صدایشگون نینا روبی با لبخند و با دست راست اش به بازوسورنا

 ؟!ید کنی _ شما را چه شده ؟! چه مدارا

 گفت :ی آرامی با صدای عصبروبینا

 ؟!یست سورنا چیشگی همی_ سرگرم

 چشم بر نداشت .ینا متعجب و پر سوال از روبدارا

 کلفه گفت :روبینا

 دارد ؟؟!!یگری دی_ جز آزار من سرگرم

 خنده اش گفت :ین و بید خنددارا

_ سورنا تمامش کن وگرنه جوابت را من خواهم داد !

ی بال رفته به او نگاه می شاد از دفاع دارا ، با غرور و لبخند به صورت سورنا که با لبخند و ابروهاروبینا
 به چپ و راست تکان داد .ی و سرید شد ... سورنا خندیرهکرد خ

 خوب است سورنا ؟یت _ پایوتاب

 زد و گفت :ی لبخند مهربانسورنا

 عادت کرده ام !ینا روبی به خشونت هایست نی مهمیز ، چی_ آر

 کرد و زمزمه وار گفت :یک را به گوش سورنا نزدیش لب هایوتاب
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 ؟!ی_ دوستش دار

 ماند و سکوت کرد .یره خیوتاب به چشمان یفی و با اخم ظرید سرش را عقب کشسورنا

 !یلی ، چرا ظرف مــرا بشکست لیلی بود میگرانش _ اگر با دیوتاب

 با سرعت گفت :سورنا

 کنم وی راحت با او مزاح مین همی خواهر کوچک ماست ! براینا ! ... روبیوتاب یست نین چنین ! ... ایر_ خ
 !ین شوم ، همی خورد شاد می حرص مینگونه که او ایناز ا

 به چپ و راست تکان داد .ی با خنده سریوتاب

 با لبخند اضافه کرد :سورنا

 تصاحبش نکرده اند !یگران را به من برسان تا دیان آن مرغ بری کنیاریم ی خواهی_ اگر م

 با لبخند مرغ را به سورنا داد ...یوتاب

 مردم تالر بلند شد . آرتان همه را به سکوت فرا خواند :یق تشوی از خوردن شام و نواختن مهرآذر صدابعد

 توان گذشت ! ... پس نام هری ، از انتخاب جام جم نمیم که از هر چه بگذرید_ همه به من گوش فرا ده
 ...یرد خوانم در سمت راست ام قرار بگیپهلوان را که م

 رنگ آبی جام گذاشت و تللؤ نور مهتابی و سنگیاه کنار جام قرار گرفت و دستان اش را دو طرف لبه سدر
 بست :ی انتخاب شده در آن نقش میر شدن نور تصویادتردرون جام به چهره اش افتاد و با ز

 .یـمیس من ... بانو آرتی و مشاور نظامیاسالر تن ... درین_ اول

 در کنارش جا گرفت .ینکه را دنبال کرد تا ایـمیس نگاه آرتبا

 جهان ، ابری کمانداران نامیان تن ... از مین را به عهده خواهند گرفت . دومی کشتی رهبریشان _ اآرتان
 ، آرش ...یریاککماندار ، م

ینه دست راست اش در آغوش گرفته بود . طناز غرق خواب سر و دست اش را بر سی طناز را روآرش
ینه سیستبر پدر گذاشته بود . آرش با خوانده شدن نامش چشمانش را بست و چانه اش را به سر طناز که رو

 بهیقی نفس عمبا به خود فشرد . یشترچپ اش بود گذاشت و با دست چپ اش که بر پشت طناز بود او را ب
 و نگاهید بود چرخیستاده که کنارش اینخود مسلط شد . چشم باز کرد و به احترام سر خم کرد و به طرف آرش

یـمیس چرخاند و با لبخند بدون برداشتن نگاه اش از او جدا شد و در کنار آرتین نگاه ناباور آرشیاناش را م
 آرتان شکسته شد :ی تالر با صداوت ماند . باز سکیره خین و باز هم به آرشیستادا

 .یـار ، کـوهیریاک مرد جهان ، مین تن ... قدرتمندترین_ سوم

 به اطراف محکم به طرفی نگاهیم بدون نیار رساند . کوهیار . نگاه ناباورش را به کوهید لرزیتی آرمئوجود
 :یستاد مقرر شده به راه افتاد . با حرف امپراطور ایگاهجا
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 انتخاب جامی توانی ، می حق انتخاب داریز در برابر انتخاب جام تو نی دانی پسرم ، همانگونه که میار_ کوه
 ؟!یریرا نپذ

 بودند .یار در انتظار سخن کوهیران . همه اید چرخیار سرها از امپراطور به طرف کوههمه

 شد :یره در چشمان آرتان خکوهیار

 و مردمانش دفاع کند ،یران تا از اید جنگی از دست داده ام که می در حالی_ پدر جان ! من پدرم را در کودک
 ،یرم بگیده مادر ارجمندم را نادی که زحمت هایستم نی . فرزند ناسپاسید کردی پدریمبعد از پدرم شما برا

 گفتی . مادرم میست نی بودم لطف کمیزش عزیادگار من که به گفته خودش ی اش به پای عمر و جوانیختنر
 دانم روح پدر و مادر بزرگوارمی داد ، می آرامش را به وجود خسته اش مین ام و همیه به پدرم شبیت نهایب

 بگذارم ... نسبت به دوستانم کهیران ای سربلندی را برایم خواهم همچون پدرم زندگیشاهد احوالم هستند ، م
 خواهد ، و من فرزندی میاری از فرزندش یران انتخابم ! ... امروز اترین دارن ، من بهیچشم انتظار

 !یستم نیناسپاس

ی ، و ملتیر پدر پین . اید نداری تفاوتیچ هیم فرزندان ملتم با دارایگر سوگند که تو و دیزدمان ایگانه _ به آرتان
 سخن را بر زبانین ایگر است ، هرگز دیش نام آوران جنگجویگرچشم به راه به سلمت بازگشتن تو و د

 .ی آوری که قلبم را به درد میاورن

 انداخت .یر سر به زین گرفت و غمگی جایه و در کنار بقید کوبینه با لبخند آرام مشت به سکوهیار

 .یــردانا ، مشاور و مورد اعتماد من ، پین زمیران ایرفرزانه تن ... پین _ چهارمآرتان

 به صف پهلوانان همه با هم بهیردانا پیدن و آرتان به احترام سرخم کرد . با رسید کوبینه آرام مشت به سپیردانا
 او را در اول صف بالتر از خود قرار داد .یمیساحترام سر خم کردند و آرت

 .یـار ... کـوشیریاک جهان ، میرزن تن ... ابر شمشین _ پنجمآرتان

ی و با آمدن نامش لحظه اید را گزیینش لب پایرزن ابر شمشیدن انداخته بود با شنیین که سرش را پاکوشیار
 به خود مسلط شد . چشم باز کرد و به دخترش که سر به شانهیقیکوتاه چشمانش را محکم بست و با نفس عم

 و نگاه اشید آنها را بال کشی انداخت و کمیراست اش و پسرش که سر به شانه چپ اش گذاشته بودند نگاه
 ثابت ماند .یبایش زیبر دستان در هم گره شده دوقلوها

ی ثابت ماند و با غم آرام لبخندیوشیتا ی سرش را به طرف چپ برگرداند و در چشمان اشکی مکث کوتاهبعد
 ماند ویره و با فاصله کم به چشمانش خید گفت و عقب کشیزی آورد . چیوشیتازد و سرش را کنار گوش چپ 

 به زحمتی آمده با چشمان اشکیرون تازه از بهت بیی که گویوشیتا را بال داد . یش ابروهایطنتبا لبخند و ش
 چشم برنداشت .یوشیتا و از یستاد به احترام سر خم کرد و در کنار آرش ایار زد و کوشیلبخند

 جهان ، مهـرآذر .ی همتای تن ... نوازنده بین _ ششمآرتان

یش ابروهایف شد و گره ظریره به همسرش خی نچندان طولنی بود بعد از مکثیره ناباور به آرتان خمهرآذر
 لبخند زد و دو دستش را قاب صورت پپر ظرافت همسرش کردیشبا اشک چشم آذرنوش باز شد و آرام به رو

ی اش گذاشت و بعد از مکثیشانی آرام بر پی بسته بوسه ایکه آذرنوش چشمانش را بست و مهرآذر با چشمان
 به صورتشی ماند .لبخندیره شد خی به چشمان بسته آذرنوش که آرام باز میآرام از او جدا شد ، با فاصله کم

 دوستانش آمد .یگرزد و آرام به کنار د
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یریاک تن ..... مین ... / نهمیـوتـاب ، یلیاک تن .... شین ... / هشتمیـوبـرزن ، آریلیاک تن ... شین _ هفتمآرتان
 .یـن جهان ، آبتی همتای بیب تن ... طبین، سـورنـا ... / دهم

 با لبخند به دست راستین . آبتید که در طرف راست اش بود چرخین به طرف آبتین ناباور و غمگفرانک
 اش از او جدا شد .یشانی آرام پیدن آورد و با بوسیفیفرانک فشار خف

 تن ... ارژنگ .یازدهمین

 زمزمه کرد :یا بود آرام در گوش آریستاده ایا در کنار آرتیدا

ع  ؟!یو_ ارژنگ د

 توانست چهرهی گوش اش بود نمیک هنوز نزدیدا چون که سر تی گرفت ولیدا سرش را به طرف تی کمآریا
 .ینداش را بب

 ؟!ی بردی _ چگونه پآریا

 ، خودش گفت !یدم زد شنی با امپراطور حرف می _ وقتتیدا

 هما ، خداوند او را به انسان بدل کرد !یش بانویگانه و ید امپراطور جمشی ! با دعای _ آرآریا

 با چشمان گرد شده زمزمه کرد :تیدا

_ واقعـــا ؟!

 گفت :ی جدآریا

 !ی_ آر

 نگاه اش را حس کرد به چهره ناباورش نگاه کرد و آرامینی که سنگیا ماند . آریره خیا و به آرید عقب کشتیدا
 شدن :یره به او خی صورتش نقش بست . با سخن آرتان همه با ناباوری رویباییلبخند ز

 تن .... دارا !ین_ دوازدهم

 افتاد .یش به ابروهایفی شد ، گره ظریره آرام سر بلند کرد و به چهره خشک شده دارا خآرتان

 زد :یاد فرپریساتیس

 !یست به بازگشت نیدی که امی فرستی می ! چگونه پسرت را به جنگیر_ خـــــ

 ماندند . آرتانیره انتخاب شده شان خیزان گرفتند و به عزیساتیس انتخاب شدگان جام نگاه از پری هاخانواده
 اشیشگی همی انداخت . با آرامش و خونسردی خود چشم داشتند نگاهیزبه آنها که با اشک و حسرت به عز

 نگاه کرد و جواب داد :یساتیسبه پر

 کشته به انتهاین جنگ ها را با کمتریشه کردگار با ما بوده که ما همیشه ! همیداست ناپیانش_ همه جنگ ها پا
ی برمی اند ، پهلوانانیران ای مردمان نام آور که خواهان سربلندیان را بدان که جام از مین ، ایم ایدهرسان

 رازها آگاه است و بارها ما را از آشکار و نهاناز . جام پدر بزرگم یم گوی و من تنها انتخاب جام را میندگز
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ینان این همی در آن سفر هست ! ... برایند گزی که بر می پهلوانانین از بودن ایآگاه ساخته و نشان داده هدف
ی تفاوتیچ هیرفتن تن که انتخاب جام را پذیازده ... دارا با آن یرند گیکه جزء پهلوانان جهان نما قرار م

 پاسخگو باشم !ید کردگار عالم بایشگاه پدر همه آنانم و در مقابل تک تک آنان در پمنندارد ! 

 گفت :ی عصبپریساتیس

ی به همگان بشناسانیک نی خاطر که خود را امپراطورین تنها به ای دهی ات را به کشتن می_ تو فرزند خون
 به حق خود برسد !ی من روزی دارای ترسیتو م

 دادی هم فشار می به آرتان که از خشم فکش را رویساتیس از پری همه گستاخین نگاه ناباورشان را از اهمه
یح سکوت را ترجی به ستوه آمده بود ولیگران در مقابل دیساتیس پری احترامی همه بیندوختند . آرتان از ا

داد .

 رو به دارا گفت :پریساتیس

 چهره تو در جام افتاده ؟!یا آین_ دارا پسرم ، در جام بنگر و بب

 :ید را بال نبرد غریش کرد صدای می که سعی در حالآرتان

 که من زنده باشم جام به من وفاداری دهد و تا زمانی جام تنها راز خود را به امپراطور زمان نشان مین_ ا
خواهد بود !

 ازیساتیس که همه از جمله پری طورید لب باز کرد که جوابش را بدهد آرتان محکم غریساتیس که پرهمین
 خوردند .یترس تکان

 !!!ی که مرا دروغگو خواندیرم گی میده _ نشنآرتان

 آرام تر ادامه داد :یی به دارا با صدارو

 !ی به حال خود واگذاریا ی کنیاری را ینت که سرزمی داریری گیم حق تصمیز_ تو ن

 با حرص گفت :پریساتیس

 آرتان ...ی هستیاقتی لی_ تو امپراطور ب

 ازیساتیس به گرفتن نگاه اش از چهره دارا نداشت . پری هنوز هم مصمم چشم به دارا داشت ، علقه اآرتان
 آرتان به ستوه آمد و گفت :ی توجهیب

 !ی دانی است که همه را فرزند خود مین همی_ برا

 چرخاند ویساتیس فرو رفته بود و آرتان آرام و خونسرد سرش را به طرف پری در سکوت و ناباورتالر
جواب داد :

 است کهی ظاهرین که ای و بس ، در حالی دانی بر بشر و دستور دادن را می تنها سروری_ تو از امپراطور
 کنند و بای را درک می که نهان امپراطوری است ! کم اند امپراطورانیگری دیز پندارند و نهان چیابلهان م

 از تویش من دارا را بی دانی ، مهمی را بفیماتم کنند ! ... بدان که اگر عمق تصمیتمام وجود بدان عمل م
 ازیاری پدر بزرگم است و همانگونه که گفتم حق انتخاب دارد . بسیران اینده دارم ! .. دارا پدر آیدوست م
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 دانستند ، عاقبت آنها را همی می حک شده اند که من را آنگونه که خواندیخ تاریدولت ها در برگه ها
بخوان !

ی او را پادشاهیی بود . در گذشته دولت هایده افتاد . منظور آرتان را فهمیساتیس به دل پریکجا و حرص ترس
یش است که تاج و تخت را به ارث برده و برای دانستند ، چرا که باور داشتند آرتان کسی میاقت لیب

 به زبانی نشانده بود که تا بحال حرفیشان بر سر جای آنها را طوریـمیس آرتیاسالر ... و آرتان با دریدهنجنگ
 دارا توجه ها را به اوی بودند که صدایره نکرده بودند !!! ... همه به ملکه و امپراطور خی و مخالفتیاوردهن

جلب کرد :

 کنم .ی روز سخت رها نمین_ من با دوستانم به جنگ با اهرمن خواهم رفت ، کشورم را در ا

 آمد و دوستانشیین سکو پای تختش بلند شد . دو طرف دامن بلندش را گرفت و از پله های از روپریساتیس
 و گفت :یستادپشت سرش ... مقابل دارا ا

 متحمل ضربهیران تو ای !؟ بینی سرزمین ایعهد ولیگانه ی دانی دارا ؟! میی گوی چه می دانی میچ_ ه
 خواهد بود !یبزرگ

 زد :ی خونسرد لبخنددارا

 سفر برین در ای که هدفیند گزی را بر می دانم که جام کسانی را هم مین دانم ! ... ای مادر جان می_ آر
 باشم !یعهدش نباشد که ولیرانی سفر نروم امکان دارد این دانم اگر من به ای را هم میندوش دارند ! ... ا

 :ید ناباور و مادرانه نالپریساتیس

_ دارا ؟! ...

 مکثی مادرش گذاشت و با کمیشانی آرام بر پی مادرش کرد و بوسه ایبای دو دستش را قاب صورت زدارا
 لب پر درد زمزمهیر بسته زی مادرش چسباند و با چشمانیشانی اش را به پیشانیلبش را از او جدا کرد و پ

کرد :

 دارم مادر جان !یاز سفر نین_ به ا

 جا باز کردهیش که برایاسالر در کنار دریر از مادرش جدا شد و سر به زیگر حرف اضافه دیچ هی و بآرام
 بود و بعد به آرتان که بایره با بغض و اشک چشمانش به دارا خیساتیس انداخت . پریر و سر به زیستادبود ا

یی لب با صدایر شد و زیره به چهره شاهانه اش داده بود خیبایی زیت که جذابیچشمان کوچک شده و اخم
 به او چشم دوخت گفت :ین که دارا غمگیدلرزان نال

یگانه ینگونه داد ، آن زمان من هم خود را خواهم کشت ! چرا که ای_ آرتان تو فرزندمان را به کشتن خواه
 گرفت !ی را از من خواهیم زندگیلدل

 بود ، بدون چشم برداشتن از چهره بغض گرفته اش که حسیده را ندیساتیس حال پرین زمان ایچ که هآرتان
 بغض و غم از حسین در دلش زمزمه کرد : « همه اید با تردید کشیقی زد ، نفس عمی میاد را فریشمادر

 در وجودت هست ؟!»ی !؟ هنوز هم پاکیساتیسپاک مادرانه توست پر

ی می که کمیی با صدایادی شد . بعد از مکث نسبتا زیره حرف به آب درون جام خی باز بی از مکثبعد
 :یدلرز
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 .یـنا تن ..... روبیزدهمین_ س

 . فرانک هنوز دریستاد و دارا این پدرش آبتین و بید صورت بهت زده و ناباور مادرش را بوسی با شادروبینا
یچ هی به فرانک زد ، ولی آرامشبخشی لبخندین داشت . آبتی بر نمینا و روبینبهت بود و نگاه اش را از آبت

 بود نگاهیستاده که طرف راست دارا اا به جلو خم شد و به سورنی کمینا به حال فرانک نداشت . روبیسود
کرد و گفت .

 _ جمع ما جمع شد سورنا !!!روبینا

 نگاه کرد و لبخند کمرنگ وینا کوچک شده ، از گوشه چشم به روبی با اخم کمرنگ چهره اش و چشمانسورنا
 لبش نقش بست .ی روی طرفه ایک

 ...یـا تن ... آرین _ چهاردهمآرتان

 پدرشیا شدند . آریره مردم تالر به آن دو خیگر و آرتان و دیستاد مقابل پدرش که چشمانش را بسته بود اآریا
 به خود فشرد و سرش را بهیشتر او را بیافر که آریدرا در آغوش گرفت و لبش را به شانه پدر گذاشت و بوس

 چسباند .یاسر آر

 من !یای ، به سلمت بازگرد آری ام هستی جهان تنها دلخوشین _ پس از مرگ مادرت تو در اآریافر

 پدرش را در چنگ داشت گفت :یتگر که بازوان حمای خود را فاصله داد و در حالی از آغوش پدر کمآریا

 بازیران ای برایگری با ماست ، با افتخار دیزد پدر جان ، اید هستی زندگین من در ای_ شما هم تنها دلخوش
 .یم گردیم

 گرفت .ی دوستانش جایگر هم در کنار دیا و آرام از او جدا شد . آرید فرزندش را بوسیگانه یشانی پآریافر
 لب باز کرد :ید کس در آن ندیچ هیر که تصوی ماند و زمانیره به آب خیآرتان کم

 ....یا_گو

 چهره نقش بسته دریدن دی ، آرتان بهت زده و آرام به طرف جام رفت و براید از درون جام به شدت تابنور
 لبیر افتاد و چشمانش را کوچک کرد و ناباور زیش به ابروهایآب درون جام از شدت نور گره کوچک

زمزمه کرد :

_مـادر ؟؟؟!!!!

 آرام گفت :ی نچندان طولنی شد و ناباور بعد از مکثیره خیدا را بلند کرد و به تسرش

 !یدا_پهلوان آخر ... ت

 همه توجهین ، از اید همه سرها به طرفش چرخیکدفعه و متوجه اطرافش نبود . ید نوشی جام شربت متیدا
آرام جام را از لبش فاصله داد و ناباور به آرتان نگاه کرد .

 ؟!یه _ چتیدا

یدا کرد . تیی پهلوانان راهنمایگر بدون چشم برداشتن از چهره اش با دست راست اش او را به کنار دآرتان
یستاد در کنار دارا جا باز کرده بود ایش کرد به کنار سورنا که برای را نگاه میگران مدام چهره دینکهآرام با ا
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 بود نگاه کرد .یره خیدا بود و به تیده جلو کشرا بالتنه خود ی که کمینا به روبیطنت. سورنا با لبخند و ش
 سورنا به او نگاه کرد .یطنت نگاه پپر شینی باحس سنگیناروب

 زمزمه کرد :سورنا

 ؟؟؟!!!ینا روبیست نینگونه ، جمع ما جمع شد اینک_ا

 طرفه لبان سورنا نفسیک و لبخند یطنت بدون چشم برداشتم از چهره پپپر شیت با حرص و عصبانروبینا
 شد .یره و سرش را برگرداند و به جلو خید کشیقیعم

 :ید متعجب پرسدارا

 سورنا ؟؟!!یی گوی_ چه م

 به دارا گفت :یطنت با همان شسورنا

 خواهد شد !یزتر انگیجان و بازگرداندن جام جهان نما هیافتن شک از سفر ی سفر بین_ ا

 .ید خندیز صدا ری زد که دارا بی به چهره متعجب دارا لبخند و چشمکسورنا

 :ید متعجب پرستیدا

 ؟!یه و پنج سالگیست سن شرکت در جنگ بین_ مگه نگفت

 را امپراطوریوتاب و یوبرزن ، ارژنگ ، آریاسالر ، آرش ، دریار ، کوهیار من ، کوشی ولی _ آرسورنا
 بود .یشتر بیگران چرا که تجربه ما از دید بازگرداندن جام برگزیبرا

 جام بزرگ رو از جاش تکون بده ؟!ین تونه ای می _ چه جالب مگه کتیدا

 !!یوان _ دسورنا

 با لبخند ناباور به سورنا گفت :تیدا

 !!!!یـز انگیجان_ چه ه

 آورد :یدا با لبخند سرش را کنار گوش تسورنا

 خواهد شد !یزتر انگیجان سفر هین_ ا

 .ید صدا خندی داد که سورنا بیش به ابروهای متعجب و با لبخند گره کوچکتیدا

 زمزمه کرد :سورنا

 !ید دی_ خواه

 آرتان همه تالر گوش سپردند .ی شروع حرف هابا
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 ویرزنان به همراه خدمه و شمشید و با طلوع خورشیرید گی _ شما پانزده تن در گروه جهان نما قرار مآرتان
 و سلمتیروزی پی براین زمیران پس این زد . زید خواهیا به دری که داوطلب شده اند با کشتیکمان داران

 سفر به دوش شما قرارین را که در اهدافی ایدوارم عالم دعا خواهد کرد . امیزد ایگانهنام آورانش به درگاه 
یزان . امشب را با عزید باز گردیرانم و با سلمت کامل به آغوش من و اید به انجام برسانیتگرفته با موفق

 شد .ید رفت و با طلوع آن رهسپار خواهیم به کنار ساحل خواهید ، قبل از طلوع خورشیدخود به صبح برسان

 و آرش که به احترام سر خم کردند . بایار از کوشیر به غیدند کوبینه به احترام در مقابل آرتان مشت بر سهمه
 شدند .یره مهر آذر همه تالر به او خیصدا

یم فردا رهسپار شویاپبد چگونه با وجود آریکن ... ولید ترس نگذاری سخنم را به پایدوارم _ پدر جان امعمهرآذر
!

عمهرآذر ، چاره اآرتان ین زمیشتر که دشمنان در بیم حرکت کنیم توانی هم نمین و از راه زمیست نیگر دی _ 
 آورده اندی ، پاسارگاد ، روی دولت ها به دولت مرکزیشتر از مرز پاسارگاد هم نفوذ کرده اند . بیرون بیها

 ما آنیاپبد با بودن آریشد اندی است که اهرمن می راه آبین راه همین تریعکه در امان باشند تنها راه امن و سر
یش هنوز موفق به اجرایکن داشتند ولی نقشه خوبیوبرزن و برادرش آریوتاب ! ... دخترم یم کنیرا انتخاب نم

 .یمنشد

 دست بهی انداختند . آرتان بامهربانیر شد . هر دو ناراحت سر به زیره خیوتاب ناراحت در چشمان آریوبرزن
 به لبشان نشست .ی اجباری زد که لبخندیشان به روی گذاشت و لبخندیشانشانه ها

 _ کردگار با ماست .آرتان

 و گفت :ید برزن گرفت و به طرف جمع چرخیو و آریوتاب اش را از نگاه

 غصه خوردنید آی میش چگونه پید دانی که نمی روزی . پس برایامده_ دختران و پسران من ، فردا هنوز ن
 .ید بروید توانی . مید کنی ، در زمان حال زندگیستدرست ن

 داشت آمد .ی که به همراه پدر و مادرش قدم برمیتی به کنار آرمئیار متفرق شدند ، کوههمه

 ؟!یتی _ بانو آرمئکوهیار

یار شدند . کوهیره و در سکوت به هم خید بود چرخیستاده که پشتش ایار . آرام به طرف کوهیستاد اآرمئیتی
دست چپ اش را که مشت بود به طرفش گرفت و آرام باز کرد و گفت :

ی بودم زمانیدوار با دستان خودم ساختم ... امیدم بار شما را دین که اولی فر و هر را زمانیشانی پیز آوین_ ا
 ! ... هر کار کردم نتوانستم آن را دوریندازید دور بید و نخواستیرید را از من بگین . ایند شما بنشیشانیبر پ

 .یندازمب

 ازی و پدر و مادرش که چند قدمیتی به آرمئیار را گرفت . کوهیز آویار بدون چشم برداشتن از کوهآرمئیتی
 نگاه اش را گرفت و دور شد . پدریتی پپر حسرت ، از آرمئیآنها فاصله داشتند با متانت سر خم کرد و با نگاه

 شد و آرام به طرفش آمد .یره کرد خی مدرقه بی و ناراحتید را با تردیار که کوهیتی به چشمان آرمئیتیآرمئ
 .یستاد گام ایکدر کنارش با فاصله 

 که خودی با انتخاب مردیکن باشد ولی پارسی دوست داشتم همسرت مردیشه _ دخترم ؟ ... همیتی آرمئپدر
 . گمان مبر تو را به حال خود رهایم احترام گذاشتیت ، من و مادرت به انتخاب هایشه باز همچون همیدیبرگز

 دری کرد ... هر دو حق زندگیاری یار ات من را بسین در شناختن چهره آن عاشق دروغیار ، کوهیمکرده ا
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 گرفت . باز همیم ، من و مادرت آرامش خواهیار چون کوهی . با بودن مرد قدرتمند و مهربانیدآرامش را دار
 .یندیشی درست بیدوارم باتوست امیمتصم

 فشرد زمزمه کرد :ی را در مشتش میز که آوی در حالآرمئیتی

 ؟ید دانی چه میار_ از کوه

 اویک توست . از خو و کردار نی همسری فرد براین تریسته شایار داشته باش که کوهیمان _ ایتی آرمئپدر
 نظر امپراطور بوده ویر زی اش زبان زد جهان است . از کودکیهمه آگاهند ، قلب مهربان و جوانمرد

 کند . دوی میید او را تاراطور است . از همه لحاظ امپیرامپراطور آرتان در انتخاب فرماندهان سپاه اش سختگ
یار خود کوهینکه شرح داد ، بدون ایم داستان علقه اش را به تو برایرداناسال او را تحت نظر داشته ام ! پ

 .یتی همتاست آرمئی بیاربداند ! ... کوه

 و گفت :ید را بوسیتی آرمئیشانی مادرانه پیتی آرمئمادر

 دخترم .یری بگیم عاقلنه تصمیدوارم گذاشت ، امیم_ انتخابت هر چه باشد ما باز به آن احترام خواه

 شد .یره به رفتنشان خیتی همسرش گره کرد و همقدم با هم به راه افتادند ... آرمئی دست در بازویتی آرمئمادر
 بایوبرزن و آریوتاب داشت . ی که دستش را پشت همسرش گذاشته بود ، آرام با او قدم برمیعمهرآذر درحال

ی میدر دست گرفتن دستان پدر و مادرشان به راه افتادند . سورنا هم به همراه مادرش به طرف در خروج
رفتند .

 بودند .یستاده و دارا در کنار هم اینا ، روبیا ، آرتیدا

 ؟یم کنی _ ما هم شب را با هم سپرروبینا

 متعجب گفت :تیدا

 ؟!ید مونی شما با خانوادتون نمیعنی_ 

 !یاست دنین در اییم دارایگانه _ من که شب را با پدرم خواهم گذراند ، آریا

 نگاه کرد :یدا دلخور به تروبینا

 ؟!ید ، پرسیدا تید شما را نپرسیشه اندی_ کس

 آشکارا جا خورده بود و زمزمه وار گفت :ینا حرف روبین از اتیدا

 من ...ین_ ببخش

 گفت :ینا و به روبید ابرو در هم کشدارا

 مقدسیمان ، خانواده انتخاب اول ماست و بعد دوستان ، چرا که جمع خانواده براینا روبیم هستی_ ما پارس
 را از تو نداشتم !ی سخنین ... باز انتخاب اولم خانواده ام است ، انتظار چنیماست . با وجود خانواده از هم جدا

 سفر است خواستم خلوت او را با مادرم به همین دارا ؟! پدرم هم با من رهسپار ای _ فراموش کردروبینا
 .یزمنر
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 شد و ادامه داد :یره خیدا به چهره تعصبانی

 دهم !ی میح را ترجیی_تنها

 چشم برداشت . بدون نگاه کردن به دارا سرش را خم کرد و از او جدا شد و بهیدا حرف از تین از گفتن ابعد
 نشان نداد .ی کرد توجهیدارا که او را صدا م

 گفتم ؟!ی بدیز ... چیدم خواستم ناراحتش کنم ، فقط پرسی نمین _ ببخشتیدا

 بهیبایی جا خوش کرده بود و جذبه زیش ابروهای رویفی چشمان کوچک شده اش را که حال گره ظردارا
 نگاه کرد .یدا گرفت و به تینا داد را از روبیصورت مردانه اش م

 رفتار کرد !ینگونه اینا دانم چرا روبی خواهم . نمی ، من پوزش میر _ خدارا

 دانند پسر !ی میران توست ؟! همه ایفته شینا روبی دانی نمی _ به راستآریا

 را بال داد و گفت :یش متعجب ابروهادارا

 با او را بهی بزرگ شده ام ! برادرانه او را دوست دارم و بس ! هرگز گمان همسرینا با روبی_ من از کودک
 ام راه نداده ام .یشهاند

 تفاوت بال انداخت :ی را بیش شانه هاآریا

 را به تو گفتم که سال هاستیزی حس را نسبت به تو دارد !؟ ... دارا من تنها چین او هم ایا چه ؟! آینا_ روب
 تنهاید گوی ، خودش مینی دهد ببی را به تو نشان می حال او را هر زمان که مادرت دخترید ! باینی بینم

 است !یگری دیز چیقت ... حقیکن ات ولیندهدوست توست و نگران آ

 خواستی نمی متفاوت با گذشته به او دارد ولی حسینا کرد روبی بحث کلفه شده بود . حس مین از ادارا
ی می دوریشتر به او داشت بی حسین که چنی احساس نام عشق بگذارد !! ... چون از هر دخترین ایرو

ی دانست ، نمی متفاوت مافش که با او بزرگ شده بود و با تمام دختران اطرینایی روبی را براین ایکرد ! ول
 رایشان حس کرد به احترام سر خم کرد و از آنها جدا شد . صداین دارا سنگی که جو را برایداخواست ! ... ت
 .یداز پشت سر شن

 کلفه گفت :دارا

 باشد همه او را همسر من خواهند دانست ؟!یک که به من نزدی_ چرا هر دختر

 گفت :یطنت با خنده و شیاورد حال در بین دارا را از اینکه ای براآریا

 همسر ....ی ، بیعهدی ، ولیبایی_ ز

 و تشر زد :ید کوبیا با خنده به پشت آردارا

 ؟؟؟!!!یـــا_ آر
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 همهین داشت . از ای آرام قدم بر میر سر به زیدا خنده هر دو را بلند کرد . تی که صداید کشی با خنده آخآریا
 از آنها جوان و پسرکیکی ، دو زن که ید و دارا لبخند به لبش آمد و سرش را بال گرفت که دیا آریدوست

ی به طرف او میانسالی گذشت در آغوش داشت به همراه زن می از سنش نمیشتر که چند ماه بیباییکوچک ز
 دریام گذر اینکه با ایانسال پپر ظرافت داشت و زن می را آرام تر کرد . زن جوان صورتیشآمدند . قدم ها
 کرد . هر دو با هم گفتند :ی میی هنوز هم خودنمایش جوانیبایی زی بود ولیانچهره اش نما

 باد !یون پارس هماین_ ورودت به سرزم

 گفت . زن جوان گفت :ی لب «ممنونم» یر با لبخند ، زتیدا

 .یربد هم پسرمان هین_ من سوگند هستم همسر آراد ، برادر کوچک امپراطور و ا

 خوش فرم و با صورت پهنینی پدرش بود و بیه شد . چشمان و صورتش کامل شبیره خیربد با ذوق به هتیدا
 شدنیان مادرش چال افتاد و با نمای همچون گونه هایش و گونه هاید خندیربدمادرش را به ارث برده بود . ه

 کرد و بدونیدنش وادار به آغوش کشوق را با ذیدا تین شد . همیشتر بیتش اش جذابیینیدو دندان کوچک لثه پا
 داد وی گوش میش هم به حرف هایربد کرد . هیربدتوجه به اطراف با زبان بچگانه شروع به حرف زدن با ه

 بهیشتر را بیدا اش قلب تی دوست داشتنیات که همان خصوصید خندی با ذوق میدابدون چشم برداشتن از ت
 که گذشتی بود . کمیره با فرزندش خیدا تی بالرفته به مهربانابروهای انداخت . سوگند با لبخند و یلرزه م

 و دو زن به خود شد و کم کم به خود مسلط شد و گفت :یگران متوجه نگاه دیدات

 ؟!ین نکردی بردم ! شما خودتون رو معرفیاد ، عاشق بچه کوچولوهام ، از شوق شما رو از ین_ ببخش

 زد :ی لبخند باوقاریانسال مزن

 همسر آرشام برادر امپراطور هستم .یس_ من آماستر

 ؟ین بچه رو داریه ین خوشبختم ! .. (رو به سوگند) .. همییتون _ از آشناتیدا

 ، آن دختر که دری شناسی ؟ ... آراد را که مینی بی ، امپراطور را به همراه دو برادرش میر _ خسوگند
 فرزند اول ماست و پنج سال دارد .یلآغوشش خفته رام

 با ظرافت پدر را بهینی با صورت پهن مادرش و لب و بی نگاه کرد . چشمان درشت و مشکیل به رامتیدا
یره خیباییش که صورت کوچکش را قاب گرفته بود . با آن فاصله باز هم زی بلند مشکیارث برده بود و موها

کننده بود .

 زمزمه کرد :یل به صورت رامیره ختیدا

 !یباست زیلی_ خ

 کرد و گفت :ی خنده کوتاهسوگند

ی تو میه دخترم شبی ، پس در بزرگسالیاست بانو آندی کودکیه شبیند گوی ! همه میدا تیست تو نیبایی_ به ز
شود !

 که سوگند گفتیبایی را بال داد که خنده آنها را بلند کرد . در دلش به خود گفت به زیش متعجب ابروهاتیدا
هستم ؟!
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 با ذوق گفت :تیدا

 ؟!یفته چال میربد مثل شما و هیل رامی_ پلپ ها

 را بال داد و متعجب جواب داد :یش از تعجب ابروهاسوگند

 ؟!یدی ؟! چرا پرسی_ آر

 با خنده گفت :تیدا

 من عاشق چال گونه ام ! ...یچی_ ه

 ادامه داد :یس رو به آماستریدا لبخند زد و تسوگند

 من ؟ی بانوین_ شما چندتا بچه دار

 و سه ساله منیست بیای بردیستاده که در کنار دارا ای پسر ، پسریک _ سه فرزند ، دو دختر و آماستریس
است .

 آمد ...ی به چشم میباتر دارا زی دارا بود ولیه شبیبا شد تقریره خیا به بردتیدا

 سال دارد و در آن قسمت نزد دوستانش است .یست بیستونه _ دخترم آرآماستریس

 داشت با لبخند زمزمه کرد :یحی نگاه کرد صورت ملیستونه به آرتیدا

 داره .یحی_ چه صورت مل

ی کند . بی می آرشام با دوستانش بازیک ده ساله ... همان است که نزدیای _ سپاس ، و در آخر آندآماستریس
 به پدرش وابسته است .یتنها

 .یلست رامیه _ شبتیدا

 با لبخند :آماستریس

 .یند گوی را مین همه ای_ آر

 بدون چشم برداشتن ازیا افتاد . آندین پسر هول داده شد و به زمیک توسط یا شدند . آندیره خیا سه به آندهر
 شکم پسرک نشست و بای و رویچاندچهره خندان پسر از جا بلند شد و شال کمرش را دور گردن پسرک پ

 زد :یاد فریتعصبان

پسخره مینم_ بب  پوزش بخواه تا از جان تو بگذرم !!!یع ؟ سریری گی باز هم من را به 

 بودیستاده ایش زد . آرشام پشتش به آنها بود و آراد که روبروی سرتق سکوت کرد و مدام دست و پا مپسرک
 و او را از پسرک جدا کردند .یدند دویا هر دو به طرف آندیس به آرشام ندا داد و آرشام و آماستریدنشانبا د

 کردند گفت :ی را از پسرک جدا میا که آندیس با خنده بدون گرفتن نگاه اش از آرشام و آماسترسوگند
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یی جنگجویه ، روحیا همچون مادر بزرگش آندیند گوی) .. همه مید سر ! .. (خندیره_ حقش بود پسرک خ
 ماند !ی میا که بزرگ شود چه از نظر ظاهر و چه از نظر اخلق به بانو آندی زمانیدارد ، به راست

 را شکست .یانشان سوگند سکوت می نچندان طولنی به همراه سوگند آرام قدم برداشت و بعد از سکوتتیدا

 را بارها به خودتین ، ایست نینجا تو ای جای بری ، گمان مید کشی خواهیار بسی ورودت سختی_ در ابتدا
ی به وجودم میبی پدر آرامش عجی آرامگاه هفت سکوی . سادگیم به کنار آن پنجره برویا گفت !! ... بیخواه
دهد .

 بای قرار داشت ، به آرامیربد در مشت راست کوچک هیدا شدند انگشت شست چپ تیره دو به آرامگاه خهر
 در خواب پاکیدا تینه سر به سیربد کرد . هی را نوازش میربدانگشتان همان دستش انگشتان کوچک ه

 دریش از پیشربد بی داد تا هی هنوز آرام خود را به چپ و راست تکان میدا تی اش غرق بود ! ولیکودک
خوابش غرق شود .

 من همچون تو از دروازه ملل آمده ام ! آراد به من گفت که به تو گفته ... تنهای دانی دانم که می _ مسوگند
 سخت بودیم پدر و مادرم برای آمدم ابتدا دورین سرزمین سال داشتم که دروازه رحمت باز شد و من به ایستب

... آراد ...

 شد و ادامه داد :یره عشق به آراد که مشغول صحبت با برادرانش بود خبا

 از خانواده ام با من بود ... هری داشتم . در تمام لحظات سخت دوریبی بود که در کنارش آرامش عجی_کس
 داشت ، بهی من را دوست میز را از دست خواهد داد ... او نیدن او توان تپی که قلبم بیدم گذشت فهمیچه م

 با دختر تازه وارد !!!ی چه به همراهاگفته خودش از همان ابتدا مهرم به دلش نشسته بود ، وگرنه شاهزاده ر

 و سوگند باز ادامه داد :یدند دو آرام خندهر

 و باشکوه پارسه رفتهی باستانیای بنایدار بودم با دوستانم از طرف دانشگاه به دی رشته معماری_ من دانشجو
 لحظه قبل از تصادف دروازهین راننده تصادف کرد ... در آخری خواب آلودگیل ما به دلین ، که ماشیمبود

 آمدم !ین سرزمینرحمت باز شد و من به ا

 !یدن کشی خونوادت ، چیچاره ؟! بی داشتی خونواده خوبیعنی _ تیدا

 با احساس عذاب وجدان گفت :یدا بغضش را خورد و اشک چشمانش را پاک کرد که تسوگند

 خواستم ناراحتت کنم .ی نمین_ ببخش

 لبخند زد و گفت :یه گریان مسوگند

 به من دادی کردم که کردگار فرصتیز ! ... قصد بازگشت نیدم ، خوبم ! ... من عذاب آنان را به چشم دیر_ خ
 شدم . من عاشق آراد شده بودم و با هر قدم که بهیمان لحظه پشین در آخریکنو دروازه را باز گشود ، ول

 بودم وین سرزمین ماه در ایک . من ت نداشی شد ، بازگشتم سودی فشرده میشتر داشتم قلبم بیدروازه بر م
یشان برای گذشت . آنان با نبودنم خو کرده بودند . بازگشتم شوک بزرگی سال از نبودم میک ما یایدر دن

 از دور شاهدیکن را گرفتم . ولیم تصمین کنم بهتری گذرد احساس میبود ... اراده به ماندن کردم ... هر چه م
احوال آنان هستم !

 :یستاد خورد از تعجب از حرکت ای که آرام به چپ و راست تکان متیدا
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 ؟!ی_ چطور

 کند !ی نگرم ، جام خواسته دلت را اجابت می _ در جام جم مسوگند

 ده ؟!ی امپراطور گفت که جام به اون وفا داره و رازش رو فقط به اون نشون می _ ولتیدا

یکن کند ، ولی با خبرش مینده دهد و از آی را به امپراطور نشان میق درست است ! ... جام حقای _ آرسوگند
ی براین ! همیدا تیم هستیگر دیای ! ... فراموش نکن ما از دنینده کند نه آیجام ما را از خانواده خود باخبر م

 همانگونه که من خانوادهی نشان بدهی توانی می را به هر کس بخواهیت آورد ! تو زندگی را میاز امتینتو ا
ام را به آراد نشان دادم !

 گفت :ی با شگفتتیدا

_ چه جالب !

 زد و ادامه داد :ی لبخند بانمکسوگند

 . در آن زمانیم دوست داری را به راستیکدیگر بدل شد که یقین سال از آمدنم گذشته بود که باورمان به یک_ 
 ، امپراطور ما را به ازدواجیم سال . با هم ازدواج کردیک و یست نداشت و من بیشتر و سه سال بیستآراد ب

ی مصری که فرماندار مصر و ناوگان هااد قصر ... بعد از ازدواجمان به همراه آرینهم درآورد ... در هم
 شد .یایی من و آراد رویرین شی زندگیل آمدن رامیا و چهار سال بعد با به دنیمبود به مصر رفت

 ؟!یه چیل اسم رامی _ معنتیدا

 بزرگ !ی خدای باستان به معنیران _ در اسوگند

 سوال کردم !یاد زین _ ببخشتیدا

 به چپ و راست تکان داد و گفت :ی با لبخند سرسوگند

یشه همیچاره .. (باخنده اضافه کرد) .. آراد بیدم پرسی میاد ورودم زی_ بد به دل راه نده ، من هم ابتدا
 پاسخ خواهم گفت .ی داشتی بود ، هر پرسشیم تک تک پرسش هایجوابگو

 النی ازدواج کنن ولید شاهزاده نبایر کردم شاهزاده ها با غی فکر میشه _ ممنون ... چه جالب من همتیدا
 شنوم !ی می ایگه دیزچ

ی برایدی نبود که بایعهد آراد ولینکه آسان نبود ! ... با ایشی اندی _ ازدواج من با آراد آنگونه که مسوگند
 بر سر راهمان بود همه با ازدواجمان مخالف بودند . امپراطور ازی باز هم مشکلتیکنازدواجش باشد ! ول

ی آوردند که آراد از خاندان اصلیل باز دلیکن ! .. ولیست نیعهد کرد و گفت که آراد ولیبانیازدواج ما پشت
 شاهدختان را ندارد و امپراطور آرتان هم آمدن من از دروازه رحمت رایرسلطنت است و حق ازدواج با غ

 شاهدخت دانست ! که دهان همه را بست ! ...یک مقامم در حد ی برتریلدل

 و ادامه داد :ید کشیقی عمنفس

 افتد ،یعهد ، نگذار دلت در گرو مهر ولیحت ... از من به تو نصیدیم کشیار بسی به هم دشواریدن_ در راه رس
 کرد ...ی تلخ را تجربه خواهیانیچرا که پا
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 آرتان نگاهشان را کهی کرد که صدای میل و تحلیه در ذهنش حرف سوگند را تجزیدا دو سکوت کردند تهر
در چهره هم گره شده بود ، به خود آورد . هر دو سرشان را به طرف آرتان که با چند گام فاصله از آنها

 بود چرخاندند :یستادها

 ؟!یستیم شما نی_ موجب قطع گفتگو

 دو به امپراطور و آرشام و آراد نگاه کردند و به طرفشان احترام گذاشتند .هر

 بود .یده سرورم ، سخن ما به اتمام رسیر _ خسوگند

 . آرشام و همسرش هم کنارشان قرار گرفتند ویستاد گام از آنان ایک زد و به فاصله ی مهربان لبخندآرتان
 شد گفت :یدا در آغوش تیربد و سوگند که تازه متوجه هیستادآراد در کنار سوگند ا

 .یرم بردم که از آغوشت بگیاد را از یربد ، هی خسته شدیدا_ کردگار من ! ... پوزش ت

 زد و گفت :ی لبخندتیدا

 کنه .ی نمیتم_ نه سبکه ، دوستش دارم ، بودنش اذ

 .ید را آرام به دستان سوگند که به طرفش دراز شده بود داد و آرام گونه اش را بوسهیربد

 باز هم ازیدا . تیده را ندارم سوگند ، خواب امانم را بریم پاهای رویستادن توان ایگر که من دی _ به راستآراد
 شناسم ...ی ورود را خوب می ابتدای روزهاین مسرورم ، اینمانورودت به سرزم

 زد و دست راست اش را که آزاد بود پشت سوگند گذاشت و او را به خودی سوگند لبخند مهربانی روبه
 و ادامه داد :ید پشتش کشی تر کرد و نوازشگونه رویکنزد

 .یندیشی کمک من و سوگند بی روی توانی_ م

 گفت :یدا و رو به تید لبخند و نگاه اش را به چهره آراد پاشیباترین زسوگند

 شود .ین از ایش ما بی دوستیدوارم_ ام

 سپاس گفت . آراد و سوگند بعد از شب خوش گفتن به آرتان ویرلب با لبخند و به احترام سر خم کرد و زتیدا
 آرشام به او توجهی با نگاه آنان را بدرقه کرد و با صدایداآرشام از آنها جدا شدند و به کنار دارا رفتند . ت

کرد :

 !یاست ما رویان کنم بودن تو در می آرزومندم دخترم ، هنوز هم گمان میت را برای_ شب خوب

یتون قدم شدن شما بزرگیش ، پیومدم شما میش شب خوش پی براید من باین طور ، ببخشین منم همی _ براتیدا
رو نشون داد !

یش پاهای بود رویستاده آنها ای که در جلویا با لبخند در مقابل آندیدا مهربان اکتفا کرد . تی تنها به لبخندآرشام
نشست :

 ؟!یی و جنگجویبا_ چه دختر ز
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 !ید هستیباتر شما زیکن _ سپاس ولآندیا

 و از جا بلند شد . باید را با دست راست نوازش کرد و گونه اش را بوسیا با لبخند تشکر کرد و صورت آندتیدا
یستاده که کنارشان ای در کنار مادر و آرشان و همسرش و دختر و پسریا در کنار پدر و بردیستونه آریدند

بودند ، متعجب گفت :

 !یدمتون ندین_ ببخش

 دوستانیدوارم باد . امیون هماینمان ، آمدنتان به سرزمیوستیم شاهدخت ! ما تازه به جمع شما پیر _ خبردیا
 .یم هم باشی برایخوب

 او رایا بردینکه کرد . در دلش از ای قدردانیش از مهربانی با لبخندیدا ماند و تیره خیدا با لبخند به تبردیا
 شاد شد .یت نهایشاهدخت خوانده بود ب

 و دخترمیا آب پاک) .. و پسرم آرتاری : به معنایسا .. (آویسا من آوی همتای بی بانوین ، ایدا _ تآرشان
 !!یراآرستات

ی حال مشکل با لبخند سر تکان داد و به زحمت با بخش کردن اسامین و در عیبا زی اسامین متعجب از اتیدا
آنها گفت :

 !یرا ... و ... آرستا ، تیا خوشبختم آرتا ، ریدنتون_ از د

 را در دستش گرفت و فشاریدا به خنده افتادند . آرتان پدرانه دست چپ تیدا نوع حرف زدن تین جمع از اهمه
 داد و گفت :یفیخف

 آسان خواهد شد جان پدر !یت برای اسامین_ اندک اندک گفتن ا

یرون بیدا . با جلو آمدن آرشام ، آرتان دستش را از دست تید لبخندش را به صورت آرتان پاشیباترین زتیدا
 . آرشام ، آرتان را در آغوش گرفت و زمزمه کرد :یدکش

 !ینداخته به راه نیگر دی جدالیا آندینکه_ شب خوش برادر ، تا ا

 معترض گفت :یا که آندیدند خندهمه

_ به من زور گفت !!!

 شدندی دور میدا و همانگونه که از آرتان و تید با لبخند او را در آغوش گرفت و گونه اش را بوسآرشام
زمزمه کرد :

 آورد !ی فرو نمیم کنم که در مقابل زور سر تسلی_ من به دخترم افتخار م

 . آرشان ویستادن و گرم صحبت بودند ایستاده و خانواده اش در کنار آراد و سوگند که در مقابل دارا اآرشام
 نگاه اش را از آنان گرفت و بهیدا خوش و بش از آنها جدا شدند و به کنار دارا رفتند . تیخانواده اش هم با کم

 شد به اویدا تیره کرد . آرتان که متوجه نگاه خس حیقشآرتان نگاه کرد ... حسرت را در عمق نگاه و نفس عم
 به لب نشاند و با هم همقدم شدند .ی مصلحتینگاه کرد و لبخند
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 و محکم آرتانی قوی را مجبور کرد که شرم را کنار بگذارد و دست چپ اش را در بازویدا درهم آرتان تحال
ی زد و دست چپ اش را رویش به روی نگاه کرد . مهربان و پدرانه لبخندیدا کار آرتان به تینحلقه کند با ا

یوار بودند که دیره در چهره هم خآرامش بودند و با یره هر دو با لبخند به هم خید نوازش گونه کشیدادست ت
 .یخت فرو ریبی مهی بود با صدایدا جم از آن پیدهمان پنجره که آرامگاه جمش

 گذاشت ویدا حرکت ، دست راست اش را پشت کمر و دست چپ اش را پشت سر تیک ناخودآگاه با آرتان
ینه و سرش را به سید کند او را به آغوش کشی که در برابر خطر از فرزندش محافظت میهمچون پدر

 ترس به موجودبا خود را در آغوش آرتان پنهان کرد و لباس آرتان را در دستانش فشرد ، یداستبرش فشرد . ت
 ماند .یره خیکر رنگ غول پیدزشت و بزرگ و سف

 ناباور زمزمه کرد :آرتان

 !ید سپیو_ د

 بودند با همه توان از در خارجیک تالر نزدی گرفتند . آنان که به در ورودی پناه می در گوشه ایاد با فرهمه
 ، باز به طرف تالر آمدیوار دیختن فروریب مهی صدایدن که از تالر خارج شده بود با شنیار شدند . کوهیم

 وارد نشد و بازگشت ! ... آراد که فرزندانش ازالر ، به تیو دیدن . با دیستاد دروازه بزرگ تالر ایانو در م
 وید کردند صورتشان را بوسی می تابی که فرزندانش بی بودند را به آغوش سوگند داد و در حالیدهخواب پر
 سوگند ، از خانواده اش جدا شد . آرشام و آرشان همیشانی آرام بر پی چشمانش را بست و با بوسه ایبعد مکث

در کنار آنها بودند .

 گفت :یا رو به بردآرشام

 سپارم .ی میا مراقبت کن آنان را به تو و آرتاریت_ از مادر و خواهرانت و خانواده عموها

 ... و آرشان بعد ازیا و آرتاریا به صورت بردی دستیدن سر تکان دادند . آرشام با کشیید به تایا و آرتاربردیا
 نگران به رفتن پدرشان چشم دوختند .یا و آرتاریاوداع با خانواده اش به همراه آرشام از آنها جدا شد و برد

 کهیوشیتا فرزندانش را به آغوش یار . کوشیدند دودیو به جدال با ی از سربازانیرآرشام و آراد با گرفتن شمش
یوشیتا زد و دست راست اش را به صورت ی لبخندیوشیتا نشسته بود داد و با نگاه به چهره نگران یگوشه ا

 به لباس آرشیو دی و به اجبار ازاو رو گرفت و رفت . آرش هم سر طناز را که از ترس غرش هایدکش
 و گفت :یدچنگ زده بود را بوس

 ات امن است .ی_ جان پدر در آغوش مادر بمان آنجا جا

 او به آرش که با لبخند وینه داد . طناز در آغوش مادرش پنهان شد و سر به سین را به آغوش أرشطناز
 ، آرش به او نگاه کرد :ین آرشی داشت نگاه کرد . با صدایمهربانش ازاو چشم بر نم

 ؟!ی_ آرش تو کمان ندار

 دانم ؟!ی میز زدن را نیر که من رسم شمشی برده ایاد _ از آرش

 .ین ، دوستانت را ببیست کار ساز نیر _ آرش ام ! شمشآرشین

 به اوین آرشی نگاه کرد و باز با صداینا ، روبیار برزن ، کوشیو ، سورنا ، آریوتاب به آراد و آرشام ، آرش
نگاه کرد :

 ...ی آوردنش نداری زمان تنها کمان تو کار ساز است ، که زمان براین_ در ا
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 افزون به طرفیدی با امیز می روی چاقوهایدن به اطراف چرخاند و با دین درمانده نگاه اش را از آرشآرش
 :ید لب نالیر با نگاه نگرانش آرش را دنبال کرد و زین . آرشید دویزم

_ آرش ...

 ویدند دوی میگر دی به جایی از جایو دی دست و پایر از زیرکی و آرشام و آراد و آرشان با زآرتیمیس
 رایمیس با پشت دست آرتی شده بود و با غرشیش تر از پی عصبید سپیو کردند . دی وارد میو بر تن دیخراش

 که باز خواست ازین افتاد و همین زمی با کمر به ستون خورد و با شکم محکم رویمیس . آرتید کوبیبه ستون
 در هم رفت و باز به شکم افتاد .یش بلند شود از درد نتوانست ابروهاینزم

 زد :یاد فری جدا شد و با همه نگرانیدا از تآرتان

 ؟!یـمیـس_ آرت

ید دویمیس هم افتاد . آرتان به طرف آرتی بازش را به آرتان رساند ... آرام چشمانش رویمه چشمان نآرتیمیس
 زد :یاد فریو با ناراحت

 برس !یادم به فرین_ آبت

یوبرزن و آریار به او شد . کوشیدگی رساند و مشغول رسیمیس به سرعت خود را همزمان با آرتان به آرتآبتین
ی و ستون هایوار آنها را هم به دی عصبیو را فرود آوردند که دیرشان شمشیو هم بر تن دیوتاب و یاو آر

 را محاصره کردند ویو دزان سربایچیدند پی . همه از درد به خود مید تالر کوبیکرمحکم و غول پ
 ترس به دل راهی ولیدند دی دوستان خود را کشته شده مینکه کردند و با ای میستادگیجوانمردانه در مقابلش ا

 نشستند ...ی دادند و از پا نمینم

 شده بودی هوش شده بود و تن اش زخمی بود که از شدت ضربه بیمیس آرتی به زخم هایدگی مشغول رسآبتین
 رمق شد و ظرف دستش از دستانش افتاد . همه تالر در سکوت وی دستانش بید که دی صحنه ایدنکه با د

 بودند ...یره صحنه خینناباور به ا

 دری خمین دستش را بدون کوچک تریو شده بود . دیر اسیو در چنگال بزرگ دینا روبیف و ظریک بارکمر
 فرانک دری زجه های داد . صدای را فشار مینا و در مقابل صورت خود گرفت و کمر روبیدآرنج ، بال کش

 شد و با خشم ویره خیو در چشمان پپر حرص دینا شکست . روبی سکوت تالر را درهم میتیآغوش آرمئ
 که از عمقیادی در آخر با فری نکشد ولیاد کرد که از درد فری ماند . تمام تلش خود را میرهمحکم به او خ

 آرام ازیرش شد ... شمشیزان حال شد و دستانش به حالت باز در د وطرف تن اش آویجانش بلند شد ، ب
یاد با همه وجود فری اشکی با چشمانین افتاد . آبتم هی رویشدستش افتاد و سکوت تالر را شکست و پلک ها

 فرزندش از توانش خارج بود ...یگانه یعزد چرا که شاهد مرگ فج

 برداشت بهیری زد . آرتان شمشی شانه به آرتان نگاه کرد و با حرص به چهره آرتان لبخندی از رودیو
یو از کار خود منصرف شود . دیو دید . تا شایستاد خود ای در جایوطرفش قدم برداشت که با حرکت د

 از آنیگران دی و ناباورهت در مقابل بینا با همان ارتفاع باز کرد ... و روبینادستانش را از دور کمر روب
 گذاشت و ساق دست چپ اش را بر رانین زمی راست اش را روی ساق پاید سپیو افتاد . دینارتفاع به زم

 بکوبد !ینا داد و دست راست اش را مشت کرد که بر سر روبیه چپ تکیپا

 مادرانهی داشتند . زجه های صحنه چشم بر نمین ، سر فرانک را در آغوش داشت و هر دو از اآرمئیتی
یاقوت ..... ینا آمد . مرگ روبیین پایو آورد . دست دی را به لرزه در نمیو رحم دی و بیاهفرانک هم دل س

 بود ...ی حتمیرانسرخ ا
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 خود کنده وی از جاید سپیو نمانده بود که ناگهان دینا به مرگ روبیزی بود ، چینا سر روبیک نزدیو ددست
 ماند .یره تکان داده خیش جسه از جاین که او را با ای ناباور به کسیو پرت شد !! ... دینا دورتر از روبیکم

 ...یـار نبود جز کوهیآن هم کس

 آمد و با تمام عشق و افتخار که تار و پود وجودش را به لرزهیتی به صورت همه ، از جمله آرمئید و املبخند
در آورد ، زمزمه کرد :

_ مرد من !!!

 بهی نامنظم و چشمانی با خشم و نفس هایار . کوهیدند دوینا به خود آمد و به همراه فرانک به کنار روبآبتین
 زد :یاد داشت . محکم و قدرتمند فری قدم بر میو بود و آرام و محکم به طرف دیره خیوخون نشسته به د

 !ی را نابود کنیرانم ، اسطوره ایز_ مگر من نباشم که توئه ناچ

 که چاردستی همه توانش را به کار گرفت که ترسش را بروز ندهد . در حالی افتاد ، ولید سپیو در دل دترس
 همهیقی که با نفس عمیار از جا بلند شد و به طرف کوهین بود آرام و خشمگیره خیار به کوهین زمیو پا رو

 .ید ، دوید دوی میو ترس به طرف دیتوانش را جمع کرد و ب

 داشت . دارا هم دری جهان خواست و نگران از او چشم بر نمیزد اش را از ای با همه وجودش سلمتآرمئیتی
ید سپیو تنهاست . با سرعت به طرف دیار که کوهیند و ببیند توانست بنشی نظاره گر بود . نمیشکنار دو عمو

ی میو را بر تن دیرش کرد و شمشمی دستانش فرار یر گرفت و از زی را به بازیو و ماهرانه دیبارفت . ز
 کرد .یشتر بیو به دیدن رسی به لبش نشست و سرعتش را برای دارا لبخندی از همراهیارنشاند . کوه

 حرکت بهیک گرزش را با یار به چنگ گرفتن دارا نمانده بود که کوهیزی دارا را دنبال کرد ، چی عصبدیو
 ویس نفی فرش های رویش که پاهای را گرفت . در حالیودست چپ اش داد و با دست راست اش مچ دست د

پسر م  را بخاطر آورده بهیزی چیی جام گویدن با دیو داشت . دیو در نگه داشتن دی خورد سعیدستباف تالر 
 در جمع کردنی سعیاد با فریار شد . کوهی مانع اش میارطرف جام جم راه اش را کج کرد که قدرت کوه

 بهی ناخودآگاه قدمیتی آرمئین همی را لرزاند . برایتی وجود مردم تالر و آرمئیار کوهیادقدرتش داشت . فر
 زد !ی را بند میار کوهی دست و پاینکه توانست بکند جز ای ... چه کار میستاد باز ایطرفش برداشت ول

 گرزش را دریار را نداشتند . کوهیار و توان کمک به کوهیچیدند پی و سربازان از درد به خود مپهلوانان
 از درد به جلو خم شد ،یو . دید کوبیو با همه قدرت گرز را به شکم دیباییمشت چپ اش فشرد و با چرخش ز

ار را که دست راست اش رای چشم دوخت و مچ دست راست کوهیار و نفرت به چهره کوهیتبا همه عصبان
 نشست . صورت قرمز از دردش ، گواهیشانیش از درد عرق بر پیارگرفته بود در مشت چپ اش فشرد . کوه

 تر کرد ، اشک دری را عصبیو دیار در پنهان داشتنش داشت . مقاومت کوهی اش بود که سعیحال درون
 که سر به آسمان برده بود لرزشیار کوهیاد .. با فرید گونه اش رقصی حلقه شد و آرام رویتیچشمان آرمئ

یار را از کنارش برداشت و به طرف کوهیمیس آرتیر به تنش افتاد . آرتان با سرعت خم شد و شمشیمحسوس
 مانع شد :یدابه راه افتاد که ت

 _ نرو پدر .تیدا

 پسرم است !یار _ کوهآرتان

 ، کار درست سالم بودن شماس .یگه _ شما هم پدر هزار تا دختر و پسر دتیدا

 لب نگران زمزمه کرد :یر شد و زیره خیار به کوهی با درماندگآرتان
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 سپارم .ی فرزندم را به تو میم همتای بیزد_ ا

 بار باین حرکت گرزش را به همان دست گرفت و ایک برداشت و با یو دست راست اش را از مچ دکوهیار
پغرشیو . دید کوبیو و گرزش را به کمر دید چرخیو را گرفت و به پشت دیودست چپ اش مچ د  به زانوی با 

 همهین از ایو . دید را گرفت و دور خود چرخیو با دستانش مچ دست دیش مصمم تر از پیاردرآمد و کوه
 را چنگ انداخت .یار چپ کوهی بازوی از خودش متنفر شد ، از سر ناچاریرانضعف در مقابل ابر مرد ا

 را پرتاب کرد .یو دیادی با فریارکوه

 نفس زنان به طرف جلو خم شد و از چهرهیار . کوهید دویار با خشم از جا بلند شد و به طرف کوهیع سردیو
 حال زمان کوتاه آمدن دری بود ولیده داشت ... درد کتف چپ اش امانش را بری چشم بر نمیو دیعصبان

 انداخت ...ی را به جانش مبدی قدم ، درد یک ی کرد که حتی چکار میدبرابر درد طاقت فرسا نبود ! ... با
یتی چشمش بهت زده به آرمئیک و یو چشمش به دیک که یار . کوهیستاد ایار و طرف چپ کوهید دویتیآرمئ

بود بهت زده زمزمه کرد :

 !یستید در امان نینجا اید شاهدخت ؟! بروید کنی_ چه م

 زمزمه کرد :آرمئیتی

عمردم را تنها نخواهم گذاشت ! ..(صدا  !یار خواهم شاهد مرگت باشم کوهی) .. نمید لرزیش_ هرگز 

عمردم و کوهیدن چرخاند و آرام قد راست کرد . شنیتی آرام و ناباور سرش را به طرف آرمئکوهیار  ،یار کلمه 
 معنایش برای دردیچ هیگر بود ، وجودش را به لرزه انداخت ... دیش که تمام آن دوسال آرزویاز زبان دختر
 لبش جای روی طرفه ایک و یث خببخند بود ، لیتی همه حواسش به آرمئیار کوهینکه از ایونداشت ! ... د

یتی شدن از طرف آرمئیرفته پذین ، که از ایشتر بی باقدرتیار . کوهیدخوش کرد و مصمم تر به طرفشان دو
 نگاه کرد ...یو تازه کرد و به دی شد ، نفسی میناش

یو فرود آمد . دیو پرتاب کرد و همه بر تن دیو را که جمع کرده بود با همه سرعتش به طرف دیی چاقوهاآرش
یسه که در کیی آرش و چاقوهایدن سرش را به طرف پرتاب کننده چاقوها چرخاند ، با دید دوی که میدر حال

ی به جانش افتاد . آرش اگر مترس هم در دست هم داشت ، ی کرده بود و تعدادیزان به گردن آویب که اریا
 سالن را شکست و سپر خود کرد ، به طرفیز کرد ... می نقطه متمرکز میک را در یشخواست تمام چاقو ها

 همهیغه که تیرهایی با شمشیگر و سربازان دیوتاب ، یوشیتا ، یوبرزن ، آریا . سورنا ، مهرآذر ، آریدجام دو
 درهم رفت .یو دی گرفتند که ابروهاارد بود در مقابلش گیوآنها به طرف د

 کهید را بریو دی پشت پایرش ماند . آرتان با شمشیره بهت زده به او خیدا و تید دویدا از کنار تیع سرآرتان
یو از دی باز ماند و به زانو درآمد . آرتان در مقابل همه مدافعان جام و به فاصله کمیدن از دوی با غرشیود
 داشت که ازی از چهره آرتان چشم بر نمبانیت پپر حرص و عصی در پی پی زانو زده با نفس هایو . دیستادا

 شدند .یره شد ، خیره خیو که دیی به آن نگاه کرد ، همه به جایگوشه چشم با حس کردن تکان

 لبش نقشی روی که عروسک عمو نوروز طناز را در دست چپ داشت لبخند بدجنسیرک ائیدن با ددیو
یار به کوشیو رساند . دیو به دیرک داده بود نگاه اش را از ائیه ستون پشت سرش تکیه که به پایاربست . کوش

 چشمیو از چهره دیت عصبانهمه با یار ، کوشید کشی بر جانش آتش مید سپیو دیث شد ... نگاه و لبخند خبیرهخ
 زد :یاد پس با همه وجودش فریزد برخیش داشت هرچه تقل کرد نتوانست از جایبر نم

 !یــرک ائیر پناه بگی امنی_ با تمام توان در جا
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 رساند ، هر چقدر هم زبر وید دوی که با سرعت به طرفش می زشتیوی نگاه اش را از پدرش به دائیریک
 شدیره خیو افتاد و ترسان به دین گرفت !!! ... عروسک از دستش به زمی او را میو باز هم دید دویزرنگ م

 زدند :یاد با همه توانشان فریوشیتا همزمان با یار. کوش

 !یـــرک_ ائ

ی برود . همه میرک به طرف ائیوشیتا شد که ی مین را محکم در آغوش گرفته بود و مانع از ایوشیتا ، یوتاب
یار اندازند . کوشی رسند و تنها جان خود را به خطر می هم بکنند به او نمی هر کاریوشیتا و یاردانستند کوش

 دستانش محبوس کرده بود .ین در بت با همه قدریوتاب را هم یوشیتاکه از درد توان حرکت نداشت و 

ی تکان بخورد و نمیش کرد که از جای که همه تلشش را میار و حال نزار کوشی قراری نگاه اش را از بتیدا
 نداشت و حال بهیستادگی اش توان ایرزنی کس در مقابل قدرت شمشیچ که هیتوانست گرفت ... ابر مرد
 توانست انجامی تنش باشد ، نمه شاهد مرگ پارینکه جز ای حال افتاده بود و کارینخاطر دفاع از ملتش به ا

دهد .

 و او را در آغوشید دویرک ... با تمام سرعت و توانش به طرف ائید رسیدا لحظه ، به ذهن تیک فکر ، یک
 قفل کرد و دستانش را همیدا را دور کمر تیش کرده بود پاهایدا را پی گاهیه تکیدا که با آغوش تیرکگرفت . ائ

 اش را دور کمر و دست چپ اش راراست دست یدا پنهان کرد . تیدا تینه اش و سرش را در سینه سیدر جلو
 برد و بهین ترسش را از بی کمیقی فرو کرد و چشمانش را بست ... با نفس عمیرک ائی فر و مشکیدر موها
 .ید چرخیوطرف د

ی را که میش شد و پاهایز چهره اش صورت پپر خشمش از ترس لبریدن با دیو دید چرخیو که به طرف دهمین
ین گاه به زمیمن !!! ... در آخر با نشیاورند نیدا تیک زد که از سرعتش کم کند تا او را نزدی مین به زمیددو

 پنهان کند . سکوت تالر رایدا آغوش تدر یشتر با ترس خود را بیرک باعث شد که ائیو افتادن دیافتاد . صدا
پپر کرده بود .

 زمزمه کرد :یرک در گوش ائتیدا

 !یفته برات بی ذارم اتفاقی ، نمیشتم ! من پیرک ائیست نیزی_ چ

 خش دارش گفت :ی ناباورانه با صداید سپدیو

 ؟!...یا_ بانو آند

 شانه به آرتان نگاه کرد و ادامه داد :ی رواز

_ چگونــــه ؟!

 گرفت و محکم و شاهانه گفت :یده را نشنید سپیو حرف دآرتان

 جدم دستیران ات بگو ایاه ، به ارباب سی بزنیب_ برو به اربابت بگو هرگز نخواهم گذاشت به فرزندانم آس
 مردان و زنان را در خود دارد ...یر دلین است ، چرا که تا ابد ایافتنین

 آرام خم شد و عروسک عمو نوروزیدا داشت . تی سکوت کرد و از چهره محکم و مقتدر آرتان چشم بر نمدیو
 دستانش رایرک گذاشت . ائیار را به آغوش کوشیرک به راه افتاد و ائیار برداشت و به طرف کوشینرا از زم

 ماند و با چشمانیره خیدا تشمان قدردان به چیاردور گردن پدرش حلقه کرد و سر در گردنش فرو برد . کوش
 کرد گفت :ی فرشتگان هفت آسمان میبراق شده از اشک که نگاه پدرانه اش را ستودن
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 ، سپاس !یدا توانم کار امروزت را جبران کنم تی_ هرگز نم

یره گی به دست میر شمشیران شکوه ای رو نجات دادم که عاشقانه برای نکردم ! ... پسر ابر مردی _ کارتیدا
 سپاس گذار باشه منم نه شما !ید که بای گرفتم ، اونیاد پسر ین رو از پدر همیی، جان فدا

 شد و با دست چپ اش گونهیره کرد خی به او نگاه میار کوشینه که سر به سیرک حرف به ائین گفتن ابعد
راست اش را نوازش کرد و گفت :

 مردیه مثل پدرت ، ی کن بزرگ شدی ! سعیرک گرفتم ائیاد تو ی همتای رو از پدر بی و مردانگیری_ من دل
 .ی همتا باشیکامل و ب

 به خودش فشرد و لبیشتر را بیریک لبخند زد و ائیدا مهربان به چهره تیار کرد . کوشیید با تکان سر تاائیرک
 .ید کشی نفس آسوده ایبایش و لبخند زیدا به تیره خیار . کوشید کشیی با لبخند نفس آسوده ایدازد «سپاس» ... ت

 از چهره مردانهیوشیتا نگاه ینی با حس سنگیدا داد . تیهچشمانش را بست و سرش را به ستون پشت سرش تک
 بود ، آرام ویره بدون شکستن حصار جام ، قدردانانه به او خیوشیتا چشم برداشت و به او نگاه کرد . یارکوش
 فروتنانهی با لبخندیدا ، زمزمه کرد «سپاس » ... تید لرزی که از بغض میی با لب های اشک ، لبخندیاندرم

 ،یار و دختر و پسرش که در آغوش کوشیار نگاه پر عشق و مهربانش را به کوشیوشیتا وسرش را خم کرد 
 قدرتش را به دست آورد ویقی با نفس عمی ممکن بودند دوخت . بعد از مکث کوتاهی جایندر امن تر

 داد .یو را مصمم تر در دستش فشرد و تمام حواسش را به دیرششمش

 که همه از قدرتشی به آن بزرگید سپیو دینکه دواند . از ایشه در وجودش ری وصف نشدنیجان شور و هتیدا
ینی داد . سنگی را به او می شگفت و باور نکردنی شده بود ، حسیم طور در مقابلش تسلینوحشت داشتند ا

 نگاه ها را به خود معطوفه آرتان همی شد . صدایره خیو را حس کرد به چشمان ناباور دید سپیونگاه د
کرد :

 از همان راه کهی آنکه زمان را از دست بدهی ، حال بی دهم که کاخ پارسه را ترک کنی_ من به تو امان م
 خواهمیار پاکم ... خود ، تو را با زجر بسیاکان سوگند به روح نی بازگرد ، اگر به فرمانم گردن ننهیآمده ا

 که نتوانم ازیستم نیقیکن امپراطور نالیکشت . تا جهان بداند با آنکه تاج و تخت را به ارث برده ام ول
 پدرانم دفاع کنم !یراثفرزندان و م

 بود ناخودآگاه به زبان آورد :یر که خون از آنها سرازیی با زخم هادیو

 دانستم !ی مید دادی از آنچه نشان میش شما را بیشه_ من هم

یران ورودش وی که ابتدایواری به طرف دیو شدند . دیره خیرانشان به لب همه آمد و با غرور به پدر البخند
 و پپریک در آسمان تاری انداخت و بعد از مکثیدا نگاه را به چهره تین ... آخریستاد ایوار و لبه دیدکرده بود دو

 رحم بهی ... ترس از مواخذه شدن ارباب بریخت ترس را به دلش یاه ارباب سیادستاره به پرواز درآمد . 
 :یچاند را درآسمان پیادش از آرتان ، فریبایش زیفخاطر توص

 است !یـــاه ، جهان از آن ارباب سیــست نیزی_ راه گر

یاه تن و سی قویکری در مقابل پیو آن فرود آمد . کوه تنها با نور ماه روشن بود . دی و روید رسی به کوهدیو
 زانو زد و گفت :یاه بلند سییپوش با ردا

 من گواه سخن منی را به شما ثابت کردم !! زخم هایم با رفتن به پارسه بـاز وفادارید_ آنگونه که امر فرمود
است !
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 زد :یاد خش دارش فری با صدای عصباهرمن

 نــادان !ی_ کـــدام وفــادار

ین کار ، بزرگ ترین را به شما ثابت کردم . با ایم ، وفاداری نقره ایای دریان _ من با آوردن ملکه پرید سپدیو
ی براین ندارم ... ای به خون من تشنه اند ، راه بازگشتیرانیان زمان را با خود دشمن کرده ام . ایامپراطور

 ؟!یست نی کافیماثبات وفادار

 زد) .. جـــــــام کجــــــاست ؟!یاد بود .. (فریران قدرت ای _ عهد ما باهم ، آوردن سمبل هااهرمن

 استیر شکست ناپذیران از ابرمردان و زنان سرشار است ، با وجود آنان ایران اقرار کنم که اید _ باید سپدیو
 دستانیر جنگند ، امپراطور آرتان به من امان داد وگرنه زنده از زی با عشق می ترسیچ هی!!! .. همه آنان ب

 شدم !یقدرتمندشان خارج نم

 زد :یاد آشفته شد و فریف همه توصین از ااهرمن

 !ی وصف نکنینگونه را ایران ایگر حال تو را بکشم تا بار دین تریع با فجید ، بایـــاقت لی_ دهانت را ببند بـ

یا بانو آندیرانیان ایکن دارم ! ولیمان _ سرورم من به شما وفادارم ، با شما عهد بستم و به قدرت شما اید سپدیو
 نو زنده کرده !!!ی بانو را در کالبدیشان بدان معناست که کردگار جهان با آنان است ، اینرا دارند ا

ید نداشتم چرا بایران ای به بزرگیمان خواهم ؟! ... اگر ای چه می را برایگر دیوان _ نــادان ! تو و داهرمن
 دور شو ،یدگانم دی زد) .. از جلویاد بر انداختنش کمک بخواهم ؟! .. (فری جهان برایداز تمام موجودات پل

 زمزمه کرد :یر و سر به زکرد را دور خود جمع کرده ام . دستانش را مشت یاقت لی مشت بیک

 سازم که نامت بهی نابود می امپراطور دادگر !!!! .. تو را به گونه این نخستیی ، دولت اهورایــران_ ا
 !!!یوندد بپیراساط

 دستور داد :یاد بودند با فریستاده که پشتش ایوی دو دبه

 آرتان او را نابود نساخته ام ..ی تا به جاید چشمانم دورش سازی_ از جلو

 تر ادامه داد :آرام

 .ید کنیدگی هم رسیش_ به زخم ها

 لب با خود زمزمه کرد :یر را به خاطر آورد ناباور زیو حرف داهرمن

 ؟!یدی را در تالر دیا آندی_ گفت

 بود آرام و دلخور گفت :یده رنجین همه توهین که از اید سپدیو

 بزرگ !ی ، در لباس ازدواجش با دارای و جوانیبایی در اوج زی_ آر

 بودند ، او را از جا بلند کردند و اویستاده اید سپیو که در اطراف دیو شدن سکوت اهرمن ... دو دی طولنبا
را لنگان لنگان باخود بردند .
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 لب زمزمه کرد :یر زاهرمن

_ امکان ندارد !

 به داخل غار رفت .ی به او انداخت و با دلخوری شانه نگاهی از روید سپدیو

 کوه زمزمه کرد :یکی در سکوت و تاراهرمن

 ؟! من که درید قدرت خود را به رخ ام بکشید خواهی ! ... باز هم میده نادیزد ایگانه پاک ، ی_ اهورمزدا
 به نام انسانیری من با موجود حقی گذارم ! ... دشمنی شما هنوز هم ، هر زمان سر به خاک میمقابل بزرگ

 مخلوقاتتانیگر او و دین دانم چرا بمی ! ... نید کنی می همه به او مهربانین دانم چرا ایاست که هنوز نم
 دانم چرا من به خاطری ؟! ... نمید خلقتتان کرده ایوسف دانم چرا انسان را ی ؟! ... نمید شویتفاوت قائل م

یل از دست دادن تمام شکوه و مقام و مستحق گرفته شدن نامم ... عزازئیق ، لیر موجود حقین به اینتوه
ید ، نگذرید من نگذشتی همانگونه که از خطایش ، از خطاهاید را به حال خود بگذارو ایشدم ؟! ...... لحظه ا

 موجودین ای وجودش را به شما نشان دهم و باز هم ثابت کنم حق با من بود که در پایشه! .... تا چون هم
 سر به خاک گذاشتن کفر است !!!یرحق

یش هایمه افتاده بود و مادرش و ندی هوش در گوشه ای بینا کردند . روبی میدگی رسیان تالر همه به زخمدر
 تنها فرزندش چشم بریبای و از چهره زیخت ری آرام اشک مینادر کنارش نشسته بودند . فرانک مادر روب

 گرفت و به فرانک دوخت .ینا را از روبینش داشت . دارا هم طرف چپ فرانک نشسته بود و نگاه غمگینم
ی کار کوچک بغض فرانک شکست و باصداینهمدردانه دست راست اش را پشت فرانک انداخت که با هم

 ویه شانه راست دارا گذاشت و با گری به خود فشرد . فرانک سر رویشتر کرد . دارا او را بیه گریآرام
بغض زمزمه کرد :

 چه کنم؟ید ؟ اگر ناز پدردانه ام چشم نگشاینی بی را میبایم زینای پسرم ، روبینی بی_ م

 داشت زمزمهیشه اعماق قلبش رید با تردی دست چپ اش را کنار صورت فرانک گذاشت و آرامبخش ولدارا
کرد :

 است !ی دختر سرسختینا شود مادر من ، روبی_ خوب م

 بهید سپیو ندارم دارا جان ... اگر فشار دستان دی من مادرم ، حس خوبیکن ولید گوی نمیچ هین _ آبتفرانک
 هرگز نتواند راه برود چه ؟! اگر .....یگر دیبایم زینای زده باشد چه ؟! اگر روبیبکمر پدردانه ام آس

ی هم بازی اش شدت گرفت ... دارا سکوت کرد و فرانک باز هم در آغوش دارا که از کودکیه هم گرباز
 مادرانه با اویشه کمر و سر فرانک که همی حرف آرام دستش را روی کرد . دارا هم بیهفرزندش بود آرام گر

 در حقش کرده بود به اویشه که همیی هایرفتار کرده بود حرکت داد . دوست داشت به خاطر همه مهربان
 نداشت ! ... پسیمان که خود به آن اید را بگویزی چگونه چی کند ولی سالم چشم باز مینا دهد که روبیناناطم

 رایباییش در کنارش بود زیشه چشم دوخت ، هرگز با آنکه همینا روبیبای به چشمان و صورت زیدبا ترد
 !ود و کودکانه در خواب غرق بیبا بود چه زیدهند

یش که با همه نگرانین به دستور آبتیدا . تیدند دی و پشت دارا و فرانک بود و آنها او را نمیکی در نزدتیدا
 دستورین که آبتی داد و ضمادی را شستشو میدگان دیب آسی کرد زخم های میدگی رسیان به زخمینا روبیبرا

 داد .ی قرار میشان زخم هایساختش را به او نشان داده بود بر رو
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 دارایکن ولید فرانک بگوی دلخوشی از دارا برای منتظر به دارا چشم دوخته بود که حرف آرام کننده اتیدا
یش ساق پاهای بدون گرفتن نگاه اش از دارا از جا بلند شد و در مقابل آنها رویدا ، تیرفتسکوت را پذ

ی چشم دوخت . صورت خسته و دستان خونیدا گرفت و به تینانشست . دارا نگاه متفکرش را از چهره روب
 به دارا انداخت و باز به فرانک چشمی نگاهیم نیدا . تید رسیبایش زیاه گذراند و باز به چشمان سیدهاش را از د

 به او چشم دوخت .یدا نگاه تینیدوخت که فرانک با حس سنگ

 شه !ی خوب مینا _ روبتیدا

 ادامه داد :یدوارانه امی با لبخندیدا سرش را از شانه دارا فاصله داد ، تی فرانک بند آمد و کمگریه

 با ما بوده و هست ، ازش کمک بخواه ...یشه رو به ما بده ، همینا تونه روبی که می تنها کسین_ فراموش نکن
 زنه ...ی نمی موجودیچ هینهدست رد به س

ی زد که لبخند ناباور و اجباری لبخندیدا به فکر فرو رفت و تیدا تیدوار بدون چشم برداشتن از چهره امفرانک
 کند . دارا با سرعت خودش را به او رساندیدگی رسیان زخمیگر از جا بلند شد تا به دیدابه لب فرانک آمد . ت

و معترض گفت :

 است !ی نابخشودنی دروغ گناهی دانی مینکه ؟! با ای_ چرا دروغ گفت

 متعجب گفت :تیدا

 ؟! من ؟!ی_ ک

 کند ؟!ی چشم باز مینا که روبی دانی ! از کجا می _ آردارا

 _ آهـــان ! ... دروغ نگفتم که !تیدا

 مردمین " اید در دلش بگویدا باعث شد تین وحشتناک دارا را بدتر کرد ، همی خشم و اخم هایدا تیه توجاین
 اند !! ...ی من دوست داشتنی مردم براین کنه ! چقدر ای حالشون رو داغون مینقدر دروغ ایهچقدر پاکن که 

ی کم چهره دارا ترس را به دلش مم کرد ... کی می کارید ؟! " بایم اصل دور شدین از اینقدر شد ایچ
 گفت :یمن هی ،برایختر

ی باشیدش بعد از خدا تنها امید نکن شاید بسته ناامید که به تو امی شناسم که گفت : "کسی رو می_ مرد بزرگ
 زنه ! ... مای نمی موجودیچ هینه دارم خودش دست رد به سیمان گه ، ای حرف رو مین بنده اش ای" ... وقت

 فرشته اش رو از درگاهشین بخاطر ما بزرگ تریمونی پشیچ که بدون هی ! ... خالقیم خالقیکهمه از وجود 
 ، با تمامیت کل زندگی رو تویش به همراهیمان و اون وقت ای کارش فکر کنیه ین به همیهروند !! ... دارا کاف

 نداره !یچی هید امی ! ... انسان بیم زنده اید ... فراموش نکن دارا ، ما به امی کنیوجودت حس م

 اش جا خوش کرده بود گرفت . دارا رایشانی پی رویفی نگاه اش را از چهره متفکر دارا که حال اخم ظرتیدا
ی سعی کرد ولی خود حس می ... تمام مدت نگاه دارا را روید رسی میاندر افکار خود رها کرد و به زخم

 دستش ندهد .ی اه بهانیساتیس پریره نگاه خیر که زیرد کرد افسار نگاه اش را محکم بگیم

 ها بود و بهی خرابی در حال بررسی کردند ، معمار زنی و دوستانش از اتفاق افتاده صحبت مپریساتیس
 بهی نشسته بود . نگاهیمیس آرتی داد . آرتان روبروی به شکاف را میدگی رسیکارگران بنا ، دستور چگونگ

 به ستون دست چپ اش رایه تکیمیس شده بود انداخت . آرتیده پوشیدی که با پارچه سپیمیس راست آرتیبازو
 زد .یش آرامبخش به روی نگاه آرتان از دستش به چشمانش لبخندیدن دست راست اش گذاشته بود با رسیرو
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 .ی مراقبشان باشید بایابند یم ترمیت گفت کتف ات شکسته ، تا استخوان هاین _ آبتآرتان

 پهلوانان سفری بخاطر کمبود عصاره گل آتش ، از آن براین _ سپاس سرورم ، خوبم ! .. جناب آبتآرتیمیس
 !یابد ی میام تا سحرگاه فردا زخمم التین همی کند ، برایفردا استفاده م

ین از ایش ... بیـمیس آرتی وجود خسته ام هستی ... تو نوشدارویست وجودم آرام نیکن دانم ، ولی _ مآرتان
ی برایل دهم . سه دلی را از دست میزم تو رخ دهد آن زمان من همه چی برایمراقب خودت باش ، اگر اتفاق

 دارند .ید چشم امن همتا به می که پس از کردگار بی دارم ، تو ، دارا ... و مردمیزندگ

 بازیـمیس و چهار سال ، آرتیست بین خواست مثل تمام ای چشم دوخت . میمیس کرد و به چشمان آرتسکوت
 وید چکیین به پایمیس آرتیبای صورت زیهم تمام احساس قلبش را از چشمانش بخواند . حلقه اشک آرام رو

گفت :

 دارم سرورم !ی_ سپاس گذارم که هنوز هم در قلب شما جا

 بغضش را در وجودش خفه کرد و گفت :آرتان

 دانستم تو دری من است ... کاش می اتفاق زندگیباترین زیم ؟ ... عشق تو و تولد دارای_ چگونه فراموش شو
 !یدم کشی داشتن تو سال ها انتظار می ، آن زمان برای کشی پهناور نفس می امپراطورین از اییجا

 ، ادامه داد :ید لرزی که از بغض میی صدابا

_ افســوس !

 گرفتنی برای کدام تلشیچ لبشان نقش بست . هی روی آرام لبخندیکدیگر دو بدون چشم برداشتن از چهره هر
 بودن در کنار هم ،ین که همی زد عشقی میاد فریشان نداشت . عشق پاکشان در چهره هایگرینگاه از چهره د

 عشق آنیننده از دور بیدا کرد . تی میر ، آرامش را به وجودشان سرازیگری دیدن و نفس کشیدن زنده دینهم
 به ستونیه و پپر حسرت تکینه که دست به سید زد و سر چرخاند ... دارا را دی لبخندیقدو بود با نفس عم

 همه سالین را ای ، چه سختید همه حسرت چشمان دارا لرزین بود . قلبش از ایره خیمیستالر به پدرش و آرت
 به شانه اش زد ... بهی تنه ایساتیس و اخم آلود دارا بود که پرحسرت . غرق چهره پر ید کشیبه دوش م

 ویچید در تالر پی جام مسی افتاد و صداین دستش به زمی تمام حواسش به دارا بود جام داروینکهخاطر ا
قابل انداخت و سرش را میدا تی به سر تا پایر پپر تحقی نگاهیساتیسنگاه و توجه همه را به خود جلب کرد . پر

 نگه داشت و زمزمه کرد :ی به فاصله کمیداصورت ت

 کند !ی اعتنا نمی به کسی من به راحتی تلش نکن دارایهوده_ ب

 با همه حرص ویساتیس زد که پری به غرور و تصور ملکه پوزخندیدا حرف از کنارش گذشت . تین گفتن ابا
 ...ید به طرفش چرخیتعصبان

 فرو کرد و بایدا تی دست راست اش را در بازویساتیس به کنارشان آمد . پریع سری و با قدم هایمه سراسدارا
 کرد بال نبرد گفت :ی می که سعییحرص با صدا

ین با من چنی کنی کشور جهانم ، چگونه جرات می و هشت کشور از سیست_ دخترک نادان ! من ملکه ب
 ؟!یبرخورد کن

 ویست بی بانویسته ده ! حتما رفتار شای رو می اجازه هر رفتار و برخوردیگران _ رفتار خود ما به دتیدا
 !ینهشت کشور رو نداشت
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 ناباور زمزمه کرد :دارا

 ؟! .. احترام مادرم را نگاه دار !یدا_ ت

 حرف جد توئه ،ین داشت " ، ای احترام خواهی گم "هر آنقدر احترام بذاری _ دارا بارها گفتم و بازم متیدا
 !ین باشیبند و بهش پاین رو بدونین اید بای از هر کسیشترنه ؟! شما ب

 درهم رفت . دارایشتر بیدا تی پهن و کمانی فرو کرد که ابروهایدا تی در بازویشتر را بیش ناخن هاپریساتیس
 به بازو و از بازو به چهره اش که محکم به مادرش چشم دوخته بود رساند .یدانگران نگاه اش را از چهره ت

 جدا کرد و گفت :یدا تی اند ، دست مادرش را از بازویستاده که هر دو محکم در برابر هم اید دیوقت

 مادرم !یست شما نیسته رفتار شاین_ ا

 رو به دارا گفت :پریساتیس

 ؟!ید گوی به من چه مینی بی_ مگر نم

 !ید جدال را خاتمه دهین کنم به ای _ با هر دو تن شما هستم ، تمنا مدارا

 گفت :یدا از دارا نگاه اش را گرفت و رو به تی با دلخورپریساتیس

ع  بانو آندیگران از احترام و علقه دی_ هر چه دار ی برایز چیچ ، از چهره او ... خودت هیاست ، همه از آن
 !ی نداریگرانداشتن احترام د

ین سرسخت تر از ایدا تی برنجاند ... ولین از ایش را بیدا لبش گذاشت تا تی روی حرف پوزخندین گفتن ابا
 لبش جا خوش کرده بود و گفت :ی که روی کرد . با پوزخندی فکر میساتیسبود که پر

ین از پسر این داری بانوئه و شما هر چین دارم از وجود ای بانو ! ... من هر چیم همیه مورد شبین_ در ا
 !یا به بانو آندیم رسیبانو ! ... هـردو ... آخرش م

 بودند . دارایره خیدا و چشمان موشکافانه و متفکر ، به تیش ابروهایف بهت زده و دارا با گره ظرپریساتیس
یت اش را نشناخته بود . در هر موقعیچیده به وجد آمده بود هنوز هم وجود پیدا همه جسارت تیندر دلش از ا

 !! ... دریگری نجات دی براذشت گی گرفت ! ... در وقت خطر از خودش می متفاوت به خود میچهره ا
 گذشت !! ... در مقابل پدرش آنقدر مهربان وی شد و از حقش نمی می مادرش عببر قدرتمندیناتوقت توه

 توانست مثال بزند ... با همه دختران تالر فرق داشت ،ی نمی کس را به آن مهربانیچ شد که هی میخواستن
یده دستانش خشکی را که رویگران کرد و خون دی میدگی رسمیان که با لباس فاخرش به همه زخیتنها دختر

ی در جایگر دی اگر کسید کرد ! ... شای نگاه مینش داد ، بلکه با لبخند و افتخار به امن خونیبود آزارش نم
ی رفتار را نداشت ! ... داشت ؟! ... در حال شناختن جنبه هاین شد ای شب شاهدخت میک یاو بود و ط
 او را به خود آورد و توجه اش را به خود جلب کرد :یدا محکم تی بود که صدایدا تصیتمتفاوت شخ

 جز عنوان ملکهید داری رو دارم ! ... شما چیگران ملکه ! ... من علقه و احترام دیم ما با هم فرق داری_ ول
 و هشت کشور ؟!یستب

 زد و بدون گرفتن نگاه اش به احترام سر خم کرد و بعدیساتیس به چهره سرخ از خشم پریروزمندانه پلبخندی
 کهیش ابروهایفرو به دارا با گفتن نامش آرام سر خم کرد !!! ... دارا با چشمان کوچک شده و گره ظر
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 بودیره که نگران به او خان به کنار آرتیدا آورد . تیین سرش را پای صورتش بود آرام کمیشگیخاص هم
 کرد .یدگی رسیان زخمیگر باز به دی و رویرفت و بعد از آرام کردنش با مهربان

 داشت با نفرت زمزمه کرد :ی بر نمیدا که چشم از تی در حالپریساتیس

 او را خواهم کشت !!!ی_ روز

 است مادر !!ی چه سخنین _ ادارا

 ؟ی دهی _ هنوز هم حق را به پدرت مپریساتیس

یگر مادرش در مقابل دیبایی همه زین از ای ماند . چقدر در کودکیره مادرش خیبای در چهره منتظر و زدارا
 چهرهین بود مادرش با همیده حال که فهمی چهره را دوست داشت ولین ! چقدر اید بالیدوستانش به خود م

 گرفت آرام لب باز کرد :ی مش رقم زده بود قلبش آتیش پپر حسرت را برای زندگین همه سال این ایباز

 مادرم بود ! ... و من تمام عمرم همانندیاسالر آنها به خود گفتم کاش دریدن با دیز ! ... چرا که خود نی_ آر
 عشق پاک پدر و مادرم بودم !یننده لحظه ، بینهم

 لب زمزمه کرد:یر ماند و ناباور زیره گرد به دارا خی بهت زده با چشمانپریساتیس

_ دارا ؟؟؟!!!

ینا که در کنار روبیا دوخت و به احترام سر خم کرد . آرام به طرف آرین شرمنده نگاه اش را به زمدارا
نشسته بود رفت و نشست و با اخم به فکر فرو رفت ...

 داد و گفت :یدا را به تیاه چند گآبتین

 کوچک گل آتش است عصاره ارزشمند وی بطرین بگذار ... ایار را با هم بکوب و بر زخم شکم کوشینان_ ا
 که بر زخم پهلوانان فردایی قطره از آن را درون دارویک مصرف نکن ، تنها یهوده است پس آن را بیابینا
 !یدا قطره و بر زخم پهلوانان فردا ، تیک ... تنها یز بری گذاریم

 گفت :ی را بال داد و با لبخند بانمکیش ابروهاتیدا

 !یست به تکرار چندباره نیاجی ، احتین_ بله متوجه شدم جناب آبت

ین زمی هوش روی نگاه کرد که هنوز هم بینا داد و باز به روبیرون زد و نفسش را با آه بی خسته لبخندآبتین
 گفت :ید را دین حال آبتین که ایداافتاده بود . ت

 کننی میدها دیب آسین که خانواده ایری خی دعاین ، همی کنی چقدر به بنده هاش کمک مینه بی_ خدا م
 دارم !یمان ده ... من به قدرت خدام ای شما رو بهتون مینایروب

 گرفت و بغضش رای ، جان تازه ایدا تیدوار بود با لبخند امیره خیدا تید که تمام مدت به چهره پر امآبتین
 هنوز هم ته قلبش ...ی تکان داد ولی سرییدخورد و به خود مسلط شد و به تا

 .یند اعماق قلبش را نبیدی نا امیدا ، تیان به زخمیدگی به راه افتاد که به بهانه رسید دادن فکرش ترسازادامه
 از سوزش زخم بهیار کوشی زخم گذاشت که ابروهای ضماد را رویدا و تید را بال کشیار کوشیراهن پیوشیتا
 در کناریریکا دور زخمش بست . نائیدی پارچه سپیدا گره افتاد و چشمانش را محکم بست . تیشابروها
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 همیرک اش گذاشته بود . ائینه حلقه کرده و سر به سیار کوشینه نشسته بود . دست چپ اش را دور سیارکوش
 حلقه کرده بود و عروسک طنازیوشیتا را دور کمر و دستانش را دور گردن یش بود و پاهایوشیتادر آغوش 

 به همراه طناز که دستان پدر و مادرش را گرفته بود بهآرشینرا در دست راست اش داشت . آرش و 
 به آرشی چشمیر شانه مادرش عروسک را به طرف طناز گرفت . طناز زی سر رویرککنارشان آمدند . ائ

 به طناز انداخت و عروسک را گرفت وی نگاهیم بود نگاه کرد . آرش با چشمان پر جذبه اش نیرهکه به او خ
 به طناز نگاه کرد و گفت :مباز از گوشه چش

 !!!ین ای برای را به خطر انداختیرک کنم ائی_ باور نم

 آورد !یم خود او را برایرک کار را نکردم پدر ، تنها گفتم نگران عمو نوروزم ، ائین _ من اطناز

 توأم !یون ، تا به ابد مدیدا _ باز هم سپاس گذارم تکوشیار

 باشم .ید حرف رو نزن ، خوشحالم تونستم مفین وقت ایچ _ هتیدا

 بلند گفت :آبتین

 .یازمندم دخترم به تو نیا ! بیدا_ ت

یتی داده بود رفت . آرمئیه تکی که به ستونیار و کوهین به چهره آنها از آنها جدا شد . به طرف آبتی بالبخندتیدا
 نگران بهین از دست داده بود . آبتیادی خون زیار نشسته بودند . کوهیارو پدر و مادرش هم در کنار کوه

یک ... در آخر ید کوبیدا با سرعت آنها را با هم می داد و تی میدا را به تیی هایاه گیار کوهیدهچهره رنگ پر
 هم لبخندشیدا قدردان زد و تی لبخندیدا همه دقت و سرعت تین به این ، آبتیختقطره از عصاره را در آن ر

را با لبخند پاسخ داد .

 به آن اضافه کن !یگر ، شش قطره دیز _ هفت قطره برآبتین

 داد .ین اضافه کرد و به دست آبتیگر شش قطره دتیدا

 .یدا را به من بده تی _ بطرآبتین

 و دریخت قاشق کوچک از عصاره سرخ رنگ را در قاشق ریک ین عصاره را به دستش داد و آبتی بطرتیدا
 با سرعت جامی با چشمان اشکیتی عصاره درهم رفت و آرمئی از تلخیار . چهره کوهیخت ریاردهان کوه

 دست چپبتین . آید نفس جام را سر کشیک یار کرد و کوهیک نزدیار آب را به دهان کوهی حاویتونر
 که از خوردن عصاره گلی شد ... بعد از مدت کمیره خیار را باز هم نگاه کرد و بعد به چهره کوهیارکوه

یتی به چهره نگران آرمئین بهتر شده بود . آبتیار کوهیدهآتش گذشته بود دوا کم کم اثر کرده بود و رنگ پر
 شد و گفت :یرهخ

 دخترم !ی لباس باشکوه شدین _ در اآبتین

 باین همه را از جا پراند . آبتیار کوهیاد که فرید بود چرخیره خین که ناباور به آبتیتی همه از آبتبن به آرمئنگاه
 و گفت :ید خندیز رینا روبی اش برایهمه نگران

 دانمی که بهتر میی باهم چفت شد ، آسوده باش با دوایت انداختم ، حال استخوان های دستت را جا مید_ با
 شد .ی بگذارد بهتر خواهیت زخم های رویتیآرمئ
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 شد ویره خیتی آرمئیر با لبخند به چهره خندان و سر به زیار ، لبخند به لب همه آمد . کوهین چشمک آبتبا
 شد .یشترلبخندش ب

یادم وقت از یچ حبس شده بود ، هینم ، من از ابهتت نفس تو سیار کوهیدی و با شجاعت جنگیبا زیلی _ ختیدا
 ره !ینم

 گفت :یتی در مقابل آرمئیار کوهیف تعری برایطنت شبا

عمرد رو تو زندگیه ! واقعا یتی_خوش به حال آرمئ  کنه ، کاش قبلیه تونه بهش تکی داره که همه جوره میش 
 شدم !ی من با تو آشنا میتیاز آرمئ

 شد بایره خیدا بود قدردان به تیده را فهمیدا تی حرف هایطنت که شیار زد . کوهی چشمکیطنت با شید خندتیدا
 از جایدا و تین بود چرخاند . آبتیره که به چهره اش خیتی را بال داد و سرش را به طرف آرمئیشلبخند ابروها

بلند شدند .

 گفت :یتی رو به آرمئتیدا

 کردیزی ببند که اگه خون ریزی و تمید زخمش بذار و با پارچه سفی دارو رو روین_ زخمش رو شستم فقط ا
 !یممتوجه بش

 زد و گفت :ی مهربان لبخندآبتین

 ؟ی آموختیشیدم اندی تر از آنچه میع که سخنانم را سرینم بی_ م

 بالبخند جواب داد :تیدا

 رو دوست دارم .یگران_ کمک به د

 دور شدند .یتی و آرمئیار از کوهیتی زد و به همراه پدر و مادر آرمئی لبخند خسته ایدا تی به مهربانآبتین
 کرد گفت :ی به صورتش را حس میار نگاه کوهیرین بود و حس شیره خیار که به زخم کوهی در حالیتیآرمئ

 ، من از فردا در حسرت بازگشت تو خواهمیکن من است ولیاقت از لیش بیم چون تو برای دانم ابر مردی_ م
عمردین ... تو آخریار نگذار کوهیم لرزان) .. تنهاییبود .. (با صدا  همهی که بخاطر داشتنش پا بر روی هستی 

 قورت داد) .. کمر شکسته ام هرگزدهان .. (بغضش را با آب ی بگذاریم تنهایز گذارم ، اگر تو نیوجودم م
راست نخواهد شد ...

 گذاشت را گرفت و نگران بهی دوا میش بازوی را که رویتی با دست راست اش ، دست چپ آرمئکوهیار
 به او چشم دوخت :یدوار امیتی شد با حرفش آرمئیره اش خیچهره اشک

عمردیده داشتنت انتظار کشی_ من دو سال برا  رسانم کهی داشته باش ، تو را به آرامش میمان ام ای ام ، به 
 به آرامش برسم !یزخود ن

 . دست راست اش را بالید لبش جا خوش کرده بود کشی که روی با لبخندیی و آسوده ایق نفس عمآرمئیتی
 لبانش داشت در دستش فشرد .ی رویبایی را که لبخند زیار گذاشت و دست کوهیار دست کوهیآورد و رو

 زد :یاد فریه با گرفرانک
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 !ین_ آبتــــــ

 ...یخت شدند . وجود همه فرو ریره را در آغوش داشت خینا به فرانک که تن روبی تالر با بهت و ناباورهمه
 بود ... وجود پدرانه اش در هم شکست ..... هرگزین خارج از تصور و توان همه ... از جمله آبتینامرگ روب

 احساس ها راین بود که این تر از اسنگ روزگار ی کرد ! .... ولی فرزندش را هم نمیگانه مرگ یدنتصور د
درک کند !

 که در آغوش فرانکینا لرزان و ناباور ، بدون چشم برداشتن از تن روبی شد و با قدم هایره به فرانک خآبتین
یش بین و همید خندیه گریان کرد . فرانک در می را وادار به رفتن به کنارشان مینش سنگیپنهان بود قدم ها

ی که هنوز هم بی همسریوانگی و دش فرزندیگانه را درهم شکست . مرگ ین وجود ترک خورده آبتیشاز پ
 بود .... احساسین سنگیت نهای وجودش بی برایکجا و هفت سال عاشقانه دوست داشت ، یستاندازه بعد از ب

 خارج ازین همتا ای بیزد و شکسته شدن کمرش را با تمام وجودش حس کرد ! ... در دلش گفت « اینیسنگ
 آزمونم نکن ! »ینگونهتوان من است ، ا

 سرین احساس بد را از وجودش پاک کرد . آبتین پشت مادرش به حرکت در آمد همه ای که روینا روبدستان
 بازینا باز روبیمه چشمان نیدن با دین از آغوشش جدا کرد . آبتی را کمینا خشک شد و فرانک روبیشجا

 و گفت :ید را در آغوش کشینا و روبید به طرفشان دویار شد . با لبخند و شوق بسیده به وجودش دمیزندگ

 ؟ی تکان دهی توانی را میت آرام جان پدر ؟ پاهای_ خوب

 گفت :ی خش داری حال با صدای بروبینا

 کند !ی تمام تنم درد میکن ولی_ آر

 را در آغوش گرفت و با دست راست اش فرانک را هم در آغوش گرفت و با همه وجودشینا با خنده روبآبتین
 کرد :یمدام تکرار م

 پاکم .یزد معبودم ، سپاس ایگانه_ سپاس کردگار من ، سپاس 

 اش را به دندانیین بود . بالبخند لب پایره خین آبتی حلقه از اشک به خانواده خوشبخت سه نفری با چشمانتیدا
 را پاک کرد ، سرش را به طرف بال گرفت و با همه وجودش بایش لباسش اشک هاینگرفت و بعد با آست

عشق و همزمان با باز دم نفسش زمزمه کرد :

 !یزدم پپر افتخارم ، سپاس ایاکان_ به زبان ن

 . دارا باید را در طرف چپ بدنش حس کرد . با برگرداندن سرش به آن قسمت نگاه دارا را دی نگاهسنگینی
 چشمین با سرعت نگاه اش را از او گرفت و باز به آبتیدا کرد . تیچشمان کوچک شده و متفکر به او نگاه م

 آرام گفت :ین خوشبخت آبتاده به خانویره و خیستاد ایدادوخت . دارا آرام به طرفش آمد و طرف چپ ت

 را به ما داد !ینا تو روبیمان ، ایم زنده ایمان ، ما با ای_ درست گفت

 کنه !ی مادر پاک رو رد نمیه ی مامانش اون رو به ما داد ، خدا خواسته ی _ قدرت خدا و دعاتیدا

 زد و گفت :ی لبخنددارا

 بود !یبایی_ سخن ز
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 گفت :ین باز هم بدون گرفتن نگاه اش از آبتتیدا

 حرف بهش فکر کن !یه از یشتر_ ب

 بود .یره خین آبتی با لبخند هنوز هم به شادیدا تی چرخاند ولیدا سرش را به طرف تدارا

ی ناله های گذراند ... صدای میده ها را از دی داشت ... کشته ها و زخمی درمانده در تالر آرام قدم بر مآرتان
 که او را خطاب قرار داده بود گوشیرمردی پی از دست داده ها ، تالر را پپر کرده بود . آرتان به صدایزعز

 و جوانش که در آغوششیبا نشست و به پسر زش در کنارین شدند . آرتان غمگیرهسپرد همه تالر به او خ
 جان سوزش گفت :ی زجه هایان در میرمرد بود . پیده خوابیبا شد . چقدر آرام و زیرهجان داده بود خ

 گرفت ... با مرگشی تابوت مرا بر دوش مید فرزندم چه آرام خفته ؟! ... او بایگانه ، ینید_ امپراطورم بب
پمردم ! .. چگونه تابوتش را بر کمر شکسته ام نگاه دارم ؟ ... او   بازیگانهکمرم شکست . با مرگش من هم 

 خانواده شاد گذشته ام بود ...یمانده 

 بود چشم دوخت ... دست راست اش را پشتش گذاشت ویستاده که در طرف راست اش ایا به آرین غمگآریافر
ی روی بوسه ایافر برده بود دست در پشت پدرش گذاشت و آری که به حال پدر پیااو را به خودش چسباند . آر

 دوختند .م باز به او چشیرمرد پی سر بر شانه پدر با صدایا گذاشت . آریا آریشانیپ

 جنگ را خاتمهین شدن ، ای از بحرانیش ، پید ! ... با دشمن صلح کنیستیم نیدان میروز جنگ ما پین_ در ا
 !یدده

 کردند .ی میه هم گری انداختند و بعضیر سر به زید و ناامین غمگهمه

 آرام و خونسرد گفت :آرتان

 زمان شروع کننده جنگ نبوده و نخواهد بود !یچ کشور هین من جنگ را شروع کرده ام ؟! ... ایا_ پدر جان آ

 فرزندانمان را از دست ندادهین از ایش از توانش کشته داده ، تا بیش بیشه ملت همین ایکن ! ولی _ آرپیرمرد
 !ید جنگ را خاتمه دهین ایما

 بگذارم و در مقابل ستم زانو بزنم ؟! ..یاکانمان اعتقادات نی است پا بر روین خواسته شما از من ایا _ آآرتان
 در چشمانی شما بدهم ؟! .. چگونه در جهان ابدیزان به قاتل عزی است دست دوستین خواسته شما ایاآ

 قدرتمند ، هرگز زانو زدهیشه همیران اه که جان خود را دادند کی بنگرم !؟ .. کسانیرانفرزندان و پدران ا
 !یرد کردن را نپذیزندگ

 زد :یاد کرد ، فری که در کنار جسد همسرش نشسته بود و ناله می جوانزنی

 پسر نوجوان را دارم ...ین از دست دادن ندارم ، همسرم را امروز از دست دادم و تنها ای برایزی چیگر_ د
 .ید جنگ خاتمه دهین افتم سرورم .. به ای میتان خواهم او را هم از دست بدهم . به پاهاینم

 زد و در همان حالی در کنار جسد همسرش زار میگری سر داد ... زن جوان دیه با آه جان سوزش گرزن
گفت :
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 مرد گذاشتم که اکنون جسمین ای و آرزو پا به زندگید گذشت ، با هزاران امی_ تنها چند ماه از ازدواجمان م
 ،یم ! .. از جنگ خسته شده اید جنگ را خاتمه دهین اش شدت گرفت) .. ایه جانش را در مقابلم دارم .. (گریب
 بس است !یگرد

 ازید نداشت بای چاره ای به کشتار و جنگ نبود ولی نگاه از زن جوان گرفت ، خودش هم راضین غمگآرتان
 کرد ... دفاع هم کشتار داشت !ی پدرانش دفاع میراثملت و فرزندان ملتش ، از م

 عمل کنم ؟! .... جوابیاکانمان در اوج ! ... چگونه خلف نیشه همیرانیان ایم دانم چه بگوی _ نمآرتان
 کشتگان را ، چگونه بدهم ؟!یگرهمسران شما و پسر شما و د

 گفت :سربازی

 در نزد دشمن است !! ... پس قدرت امپراطوریانگذار امپراطور بنیر_ استوانه حقوق ملل و کمان و شمش
 !یم خوری که ما شکست میند گوی را مین در دستان دشمن است !!! .. همه ایر شکست ناپذیدجمش

 سکوت کرد !! ... همه به چهرهیدا تی که لب باز کرد با صداین کلفه شده بود ، همیدی همه نا امین از اآرتان
 که با هر کلمه اشی و محکم شروع به صحبت کرد ، طوری حماسیدا شدند . تیره خیدا تیخسته و دستان خون

 آورد :یقلب مردمان تالر را به لرزه در م

 ! ...یم خوری ، ما شکست مین زمیران مدافع ای گی_ آره درست م

 انتخاب جامیدا شدند . ترس در دلشان افتاد ... تیره خیدا و بزرگان دولت ، ناباور و نگران به هم و تپهلوانان
 داشت .یر مردم تاثی روی از هر شخصیش و حرف او بیدیبود و ناام

 محکم و مصمم تر ادامه داد :تیدا

 با هر زبان و رنگ پوست و مذهب ... ما جنگ روین زمیران گه ! ... زنان و مردان ای مرد راست مین_ ا
 خوام بزرگی ! ... من نمیره ، چون دشمن موفق شده قدرت ما رو از ما بگیمشروع نکرده شکست خورد

یتشون و انسانشجاعت ، یاست بزرگ رو که همه در مقابل هوش ، قدرت ، سی جم و داراید چون جمشییمردا
یمان چند تکه چوب و آهن خلصه شده نه ای دو ابر مرد توین خوار کنم و بگم قدرت ایارن فرود میمسر تسل
 شدندی دستشون حاکم نمیر وقت به قلب مردمان زیچ ابزارشون بود هی پاک ! .... اگه قدرت اونا تویو هدفا

 در آرامش ، صلح ، صداقت وی که زندگیی ! ... پدرادونستند یو مردم با همه وجود ، اونا رو پدر ملتشون نم
 شکستیران داشتنشه ، جزء اهداف همه عمرشون بود .. ایق لی که هر انسانی انسانیاز همه مهم تر زندگ

 ما رویمان اهرمن این همی با ماست ! ... برایشه خدا همیم داریمان هدفاس ، چون این ایبند چون پایرهناپذ
 ماست !یری ، که دژ محکم شکست ناپذتهنشونه رف

 ، با افتخار زمزمه کرد :ید قلبش لرزیدا تیف توصین از اپیردانا

 !یری ، دژ محکم شکست ناپذیمان_ ا

 ادامه داد :ی و حماسیمان باز هم با اتیدا

 ،یک نیشه نه اندیم دونی سلح اونا می داده ، پس چرا قدرت پدران ملتمون رو تویشه_ خدا به ما قدرت اند
 !یم بهش عمل کنیم کنی می که همه سعیزی ؟! چیک ، کردار نیکگفتار ن

 به زبان آورد ، وجود همهی که به ذهنش آمد باعث شد اشک ، چشمان افسونگرش را براق کند و وقتحرفایی
 :یاوردتالر را به لرزه درب
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 شده کهی به ما غلبه کنه ؟! ... چیکی تاریم دی شده که راحت اجازه می ؟! .... چیم شده که زانو زدی_ چ
ی سپارم و می را باشکوه به دست شما مینم که گفت : " من سرزمیم بردیاد رو از ینمون پدر سرزمیتوص

 ما رو وادار بهی که اگه کسشین مشت بایک ! ین در اوج و شکوه هم نگهش داریشه همیعنی ینروم !!! " .. ا
 !یم زانو بزنیرانه جلوش حقینکه ای بجایم مشت رو به دهنش بکوبینزانو زدن کرد ا

 بود گفت :یره خیدا به سرباز که حال متفکر به ترو

 نامه اش نگفتیت !؟ ... مگه پدرمون تو وصیرانی ای جنگجوی کنی پدرت عمل میت به وصی طورین_ ا
 !؟ینم بی شما رو میکارها

 را بالتر برد :یش و رسا ، صدامحکم

ع  ، چین ، الن پدرمون تو این زمیران_ دختران و پسران ا ی جوابش رو می ؟! ... چین گی بهش می تالر
 ؟!یند

 از دست داده به جسمیز کوبنده بود ! مردمان عزیدا سخنان تیشه تالر در سکوت فرو رفته بود . مثل همهمه
 ویستاد گام در برابرش ایک بودند . سرباز جوان آرام به طرف آرتان رفت و به فاصله یره جان آنها خیب

گفت :

 پدر !یرم پذی و آزاد مردن را میستاده پاکم ایاکان_ من همانند ن

 . تک تک سربازان و مردم چه زن چه مردید چپ اش کوبینه از اتمام حرفش مشت راست اش را به سبعد
ی به روی . آرتان با چشمان براق شده از اشک با لبخند قدردانیدند کوبینهدور آرتان حلقه زدند و مشت به س

 و به احترامید کوبینه مشت به سیگران از دیت براق شده از اشک به تبعی با لبخند و چشمانیدا لبخند زد . تیدات
 انداخت .یرسر به ز

 خطاب به دارا زمزمه کرد :یدا بدون گرفتن نگاه اش از تیده ترسپریساتیس

 سخنانشین از دروازه ملل آمده با ای گفتی است ! ... اگر نمیا سخن گفتن کوبنده ، خاص ملکه آندینگونه_ ا
 آمده !یرون ، از آرامگاه اش بیا آوردم که بانو آندی میمانا

 جا خوش کرد .یش ابروهای رویفی چشمانش را کوچک کرد و به طرف مادرش چرخاند و گره ظردارا

 ادامه داد :پریساتیس

 !ید از او ترسید_ با

 و لبخند جذابش دوخت .یدا از احساسش را باز به تی چهره سرد و خالدارا

 بپرسم ؟!ی شه از شما سوالی _ پدر متیدا

 پاسخ گذاشته ام ؟!ی را بیت تاکنون پرسش هایا _ آآرتان

 زد و گفت :ی لبخندتیدا
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 ...ی_ نه ول

 _ بپرس دخترم !آرتان

 ؟!ین رو بهش دادیاسالری و فرمان درین آشنا شدیـمیس _ چطور با بانو آرتتیدا

 حکومتش تا انتهای موجود هست ، از ابتدایشین هر پادشاه جدا از امپراطور پیخ ، تارینه _ در تالر گنجآرتان
!

 .یدند آنها را به خود جلب کرد و هر دو به طرفش چرخی دارا نگاه هر دوصدای

_ من هم دوست دارم از زبان خودتان بشنوم پدر !

 !ید بردی ام پی _ باشد ، شما که امشب به همه اسرار زندگآرتان

 هم فشرد وی را رویش اش را به دهن برد و لب هایینی انداخت و دارا لب پایر شرمنده سر به زیدا ... تخندید
 کرد :یح شروع به توضیقیچشمانش باز هم ناخودآگاه کوچک شد . آرتان با نفس عم

یونانیان و یم گرفتند چرا که ما قدرت اول جهان بودیرانیان با ای از زمان پدربزرگم سر ناسازگاریونانیان_ 
 که به آنهای سختی با شکست هایشان قدرت خود را نداشتند ... در زمان پدربزرگم ، ای فرای قدرتیدنتوان د

 را ندارد مگری جنگی های حق ساختن کشتتی دولیچ خود نشاند و امر کرد که هیوارد ساخت ، آنها را در جا
ی اجازه ما به معنی بی صورت ساختن کشتین ایر داشته باشند ... در غیران اجازه از شخص امپراطور اینکها

 ازید گفته اند بایشه همی بود ولیبا مهربان و شکیت نهایاعلم جنگ به دولت ما خواهد بود ! ... پدر بزرگم ب
 بودند زبانیده نقص پدربزرگم را در جنگ دی بی که قدرت رهبریونانیان ین همی ! ... براید ترسیباخشم شک

 به آرامشیگر را بار دیران به دست گرفت و دولت ایردر کام گرفتند ... پدرم هم بعد از مرگ پدربزرگم شمش
یسته شارا کرد و او یت گرفت . مادرم از پدرم حمایش پدربزرگم را در پیرساند و همان رسم انسان

 ساخت ! ... پدرم دو سال دور از همسر ویران مادرم ، پدرم را امپراطور ایت حماین دانست ، همیامپراطور
 ...ید را سرکوب کرد و قدرتش را به رخ دشمنان کشیانفرزندانش شورش

 دستش تر کرد و ادامه داد :یتون لبش را با ریدو کشیقی عمنفس

 با از دست دادنیکن من آسان بود ولی برای مادر فرزانه ام حکومت داریبانی_ بعد از مرگ پدر ، با پشت
 دلمیتش که چون کوه از حمای کس را نداشتم ، نه پدریچ فرو رفت ، هیکی در تاریایممادر خردمندم ... دن

 و نهیزد آرامش را به وجودم برو ید که آرامش قلب شکسته ام باشد و با سخنانش امیمحکم باشد و نه مادر
 و شورش آنها وجودمیونانیان ی ببرم ... از همه بدتر زمزمه هایاد را در آغوشش از یم های که خستگیهمسر

 دانستند که تنها حکومت را بهی میقی برخلف پدرانم من را امپراطور نالیونانیانرا باز در هم شکست ... 
یوند نشاندم ! ... همه جهان من را حاصل دو پی میشان آنها را سر جاید بامیشه هی بار برایکارث برده ام ... 

 چون پدرانم خود را بهید دانستند ، من هم بای و دارا مید جهان جمشیبزرگ و از خون دو امپراطور نام
 ویاده هشتصد هزار پیرانم اینی زمیروی فرمان جنگ دادم ... نیردانا رساندم .... با مشورت با پیاثبات م

ی کشتیصد و سی ناو جنگیست را هزار و دویران ایایی دریروی داد و نی میلهشتصد هزار سواره تشک
 خود در زمان نبودش انتخاب کرد وی براینی بود جانشیه کارین که فرماندار سرزمیـمیس بود . آرتیترابر
 ام شتافتیاری آن را به عهده داشت به ی که خود فرماندهی جنگی به دست گرفت و با پنج فروند کشتیرشمش

یاست من سیکن پدرانم را خواهم داشت ولیاست بردند که من سی گمان میونانیان . یوست پیایی دریرویو به ن
ی همه سال ، صلح با ما را مین خواستند با ما صلح کنند در ای !! ... چرا که اگر میدمپادشاهان زمان را برگز

 !یرفتندپذ

 بود ... ادامه داد :یمان پشیرد پادشاهان زمانش را بپذیاست مجبور بود سینکه سکوت کرد ، هنوز هم از اکمی
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 به بار آورم ! ... چرا که همچونیع زمان خود نباشم که فجای_ من تمام تلشم را کردم همچون پادشاهان وحش
ی ولیم جنگ ما موفق به فتح آتن شدین دفاع ! ... در ای دانستم نه مردم بیپدرانم دولت را مقصر جنگ ها م

ین غمگیت نهای ها و کشتار جنگ بابی نداشته و نخواهد داشت . چرا که از خری هرگز شادیم جنگ براینا
یش پدرانم را در مقابل مردمان دولت مغلوب در پیاست است که باز هم سین ایکند که شادم میزی چیشدم . ول

 با او کرد ... وقار ویدار وا داشت و من را خواستار دین در جنگ همه را به تحسیـمیسگرفتم ... رشادت آرت
ی زدن او پا به پایر او به پدران و دولتم او را مورد توجه من ساخت . شمشیقلب مهربانش ، عشق و وفادار

 به ارمغان آورد ...یش سربازان سپاهم برایانسربازانش عشق و احترام را درم

 تر کرد و باز ادامه داد :ی لبینکه شکلش را به لب رساند و بعد از ایر شیتون جام رآرتان

 با آنها مقابلهیا از راه دریـمیس و آرتی رخ داد و من از راه خشکیونانیان ما و یان درمیگر دی_ باز هم جنگ
کرد ...

 !ین _ جنگ سالمدارا

 زد و باز ادامه داد :یش به روی سر تکان داد و لبخندیید به تاآرتان

 بایـمیس آرتیکن بود . ولی حتمیران ما را محاصره کردند ... شکست ای های کشتیونانیان جنگ ین_ در هم
 بای جنگی ناوگان هایشتر بیعم با نیونانیان را از محاصره آزاد ساخت و با شکست یرانیان خود ایتهوش و درا
ینه در تالر گنجیـمیس آرتی جنگسیاست دوست و دشمن همراه شد ! ... یش بازگشت و با ستایرانافتخار به ا
 دادمییر کتاب را تغی اهرمن من جایمانان بود ، بعد از حملت همپیران بزرگان ای جنگی هایاستدر کتاب س

 بار درین اولی ، من برایـمیس آرتی کتاب باخبرند ... به پاس رشادت هاین ای از جایردانا و پیافرو تنها آر
 از همه مردانیش بیاقتش ثابت کرد که لی که به جهــانی زن دادم ! ... زنیک به ا ریاسالریجهان مقام در

 من را دوستیز بردم که او نی پین از علقه ام به خود ، آگاه شد ... من هم به ایـمیس است !!! ... آرتینمسرزم
 صورت نگرفت .یلی به دلیشان ... ازدواج من و ایدارد ول

 من بودم !یلش _ دلدارا

 چپ دارا را در دست فشرد و مهربان جواب داد :ی با لبخند بازوآرتان

یدوارم ، امی بچشیز تو نیدم را که من چشی بود ... من هرگز نخواهم گذاشت رنجیگرش دیل هم دلیاست_ س
ی رازیگری ! دید من سرک نکشی در زندگین از ایش ... بیهمسرت را همچون دوستانت با عقل انتخاب کن

 نماند !ی باقیمبرا

 هم آمد ...یدا که لبخند به لب دارا و تخندید

 شو ویا را جویدا اتاق تیستادند که آن قسمت ایی هایمه باش ، از ندی خوبیزبان ... دارا مید _ حال بروآرتان
 را امشب راهنما باش .یدات

 توجه آنها را به خود جلب کرد :یساتیس پری به احترام سر خم کرد که صدادارا

 !یابی ها هستند ، شاهزاده را چه به راه یمه کار ندین ای_ برا

 محکم ویش پایش پین به زمیره گره شده و چشمان کوچک شده خی باز هم سخت و محکم شد . با ابروهاآرتان
 گفت :یساتیس در جواب پریبدون نرمش
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 خواهش نبود ، دستور بود !ین_ ا

 گفت :یدا به آرتان رفت و رو به تی چشم غره اپریساتیس

 زشت !یزک_ تلش کن امشب به پسرم خوش بگذرد ، کن

 ،یلی بلند سی صدایدن را نداشت . با شنین توهین انداخت ، توان حضم ایین حد ممکن پاین سرش را تا آخرتیدا
 وحشتناک و چشمان به خونی شد . آرتان با اخم هایره خیساتیس به آرتان و پریسر بلند کرد و با ناباور

 :ید محکم چفت شده اش غری دندان هایاننشسته با خشم از م

 نبوده ... و نخـواهـد بـود .ی کارین خاندان من ، چنیان مزه کن ! .. در میرانی را که بر زبان می_ سخن

 آرتان گذاشت ، آرتان نفسیلی سی براق از اشک ، بهت زده دست چپ اش را آرام جای با چشمانپریساتیس
 زد !ی میدی که به سپی مشت کرد طوریشتر به خود مسلط شد دستانش را بی و کمید کشیقیعم

 از جمع خودشان بال نرود ادامه داد :یش صدایکرد می که سعی هم با خشم در حالباز

 اتین و پنج سال هرگونه توهیست به شخص من است ! ... بین ، توهیدا به تین_ به تو هشدار داده بودم توه
ی و سکوت نمی پنهان کاری برایلی داند دلی که مینک ما باخبر نشود . ای که دارا از زندگیدمرا به جان خر

 به تو احترامیگران دی که انتظار داره ... من امپراطور و سرور تو هستم ! پس احترام بگذار همانگونینمب
 نکن که همه مقامات تو را از تو بستانم !ی کار و سخن ات نخواهم گذشت ... کاریچ پس از هینبگذارند . ز

 شد و آرام ویره با حرص و چشمان براق شده از اشک با همه نفرت در چشمان پرجذبه آرتان خپریساتیس
منقطع گفت :

 دستت ویر برم آرتان که مرا در مقابل پسرم و مردمان زی نمیاد ات را از ین توهین_ از ، تـو ، متنفرم ! ... ا
 !ی ، خار کردیــــز کنیک.... 

 زمزمه کرد :ید لرزی که میی و صدابابغض

_ از تو متنفرم آرتان !

 که به شانه اش زد از کنارش رد شد . آرتانی مکث در چشمان به خون نشسته آرتان با تنه ای از کمبعد
عهمش ، تی کوتاه و عصبیچشمانش را بست و نفس ها  و دارا را نگران کرد .از خودش بدشیدا پشت سر 

 پست بود حق نداشت شکوه مادرانه اش را در مقابلیساتیس حق داشت ! هر چقدر هم پریساتیسآمد ، پر
یست که بی و از درد زندگین توهین کند . از درد ایران چشم مردمانش ویچشمان دارا و ملکه بودنش را جلو

 قلبشی زد قلبش به درد آمد ... آرام دست راست اش را بال آورد و روی کرد و دم نمیو پنج سال تحمل م
 توان تحمل وزنش را نداشتیش در هم رفت و پاهایش را در مشت اش فشرد ... ابروهایراهنشگذاشت و پ

 کردیری دارا دستانش را دور کمر آرتان حلقه کرد و از افتادنش جلوگیفتد بین که خواست با زانو به زمینهم
 زد :یاد فرید لرزی که مییو با همه بغض و صدا

 .یـــد ! ... با خبرش کنیــن_ جناب آبت

 و باید دارا به طرفش چرخیاد بود که با فریده نرسی هنوز به در خروجیساتیس شده بود . پری نسبتا خالسالن
 بود وجودش فرویزان آرتان که باچشمان بسته ، کمرش به پشت خم شده بود و دستانش در اطرافش آویدند
 که هنوز همید خودش دروغ بگوه توانست بی مرد را دوست داشت ! ... نمین وار ایوانه . هنوز هم دیختر

 لرزاند ، هنوز همیدستان گرم و مطمئن آرتان را به خاطر داشت ، هنوز هم اخم و لبخندش وجودش را م
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 برادران آرتان را کنار زد و به آرتان کهید وار به طرفش دویوانهخواستار داشتن تن و روحش بود ! .... د
یدگی بدنش را از حالت آرمید قلب نبای گرفتگی دانست برامی بود ، چشم دوخت . یده دراز کشین زمیرو

 با مرگش بود ، دست راست اش را کنار صورتی مساوینخارج کند و دست زدن و بلند کردن او از زم
 شد ! ...یر صورتش سرازیآرتان گذاشت و اشک رو

ی میش از پیش ، تعجب همه از جمله دارا را بید رقصی گونه اش می که رویی و اشک هایه با گرپریساتیس
 گفت :یه گریان درمیساتیسکرد . پر

 آرتان ؟ی شنوی نگذار ، میم ! ... تنهایی_ آرتان من اشتباه کردم ، هرچه تو بگو

 و مردانه آرتان زمزمه کرد :یبا از چهره زی به فاصله کمآرام

 کنم ! ... آرتان ...ی میت حمایت همسری برایمیس گذرم آرتان ، خود از آرتی_ از تو م

 آرتانینه و با معاید رسین بودند . آبتیره ، خیده که هرگز از او ندی ناباور به او و عشقیمیس و آرتیدا و تدارا
 اش بلند کرد و طرف اتاقی دستان محکم و قویدستور داد او را به اتاق مخصوصش ببرند دارا پدرش را رو

 آمد . دارای را در دست گرفت و همقدم با او من صدا دست آرتای بی هایه با گریساتیسپدرش به راه افتاد . پر
 راست اش خارج از تخت قرار داشت ، آرتان را بای تخت بود و پای چپ اش روی پای که زانویدر حال

 نگران از پدرش دل کند و در کنار عموها و زن عموی و شاهانه اش گذاشت و با نگاهیبا تخت زی رویاطاحت
یخت ری آرام اشک میوار به دیه تکیساتیس . پریستاد ایا و آریافر و آریمیس و آرتیدا ، تیشها و عمو زاده ها

 نگاهیخت ری که آرام اشک میساتیس به پری چشمیر زی در خود فرو رفته بودند و گاهین هم غمگیگرانو د
 گفت :ی کردند . بالخره صبر آرشان تمام شد و عصبیم

یم دانی ، همه میساتیـس پری حال برادر کوچکم تو هستین که مسبب ایم دانی ، همه میم شناسی_ همه تو را م
 را تمام کن !یش نماین ! ... پس ای برادر و برادر زاده ام ساختی را برای سال ها چه جهنمیندر تمام ا

 شد و آرام لب باز کرد :یره به آرشان خپریساتیس

 ، من آرتان را دوست دارم ...یشید اندی ندارد که شما درباره من چه میتی اهمیم_ برا

 کرد :زمزمه

 داشته ام !یشه_ هم

 و پوزخندش را سخاوتمندانه به او نشان داد و گفت :ید را شنیساتیس زمزمه پرآرشان

 !!!ی_ کردگار رحم کرد که دوستش داشت

 آرشان گذاشت و ازینه سی به طرفش برداشت که آرشام دست راست اش را روی تصور حال آرتان، قدمبا
 :ید چفت شده اش غری دندان هاین منصرفش کرد ... آرشان از بیشتر بی رویشپ

 ارزشیم ارزن برایک دارا ، یشه ، خودم گردنت را خواهم زد ! ... اندیساتیـس_ اگر برادرم چشم باز نکند پر
نخواهد داشت و اگر بخواهد مانعم شود ، او را هم زنده نخواهم گذاشت !!!

 حرف ها قرارین که در راس ایساتیس بودند چه برسد به پریده آرشان ترسیت محکم و جدی از حرف هاهمه
ین گذشته بود و از آبتی داده بودند . چند ساعتیح کرد و همه سکوت را ترجی نمی کس اعتراضیچداشت ! ه
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 همه بهین آمدن آبتیرون کردند که با بی می نبود . همه کلفه و نگران طول و عرض راهرو را طیخبر
 دستانش را بال گرفت و آنها را به آرامش دعوت کرد :ینطرفش هجوم بردند . آبت

 بهتر است ، شما ...یش برایزی از هرچیش ، حال سرورم خوب است ... استراحت بید_ آرام باش

 به طرف اتاق آرتان به پرواز درآمد و داخل شد .یع شد سری آرام نمین آبتی حرف هاین که دلش با اپریساتیس
 بودند .یره شد . در تماما باز بود و همه بهت زده به او خیز چشمان بسته آرتان چشمه اشکش لبریدنبا د
 آرام به طرف تخت رفت و طرف راست آرتان نشست و دست راست آرتان را در دستش گرفت ویساتیسپر

 به چهره آرتان ، آرام زمزمه کرد :یره آرتان خم کرد و خیفشرد ، بال تنه اش را هم رو

ی مین ، مرد من ! ... چشمانت را باز کن ... آبتینم ببی عادت دارم تو را محکم و قویشه_ آرتان ؟! .. من هم
 کنم ...ی باور نمینم تو را نبیاه ... من تا به چشم خود باز بودن چشمان سی خوبیدگو

 اشکین که در بیساتیس ، خمار در چشمان پریش ابروهایف آرتان تکان خورد و آرام با گره ظری هاپلک
 لبش نقش بست نگاه کرد و ناباور زمزمه کرد :ی رویآرام لبخند

 ؟؟!!!یساتیـس_ پر

عمردیدن با شنپریساتیس  شد ، اشکش بازیشتر لبخندش بید پرستی وار میوانه عمر دیک که ی نامش از زبان 
 و زمزمه کرد :ید رقصیین به پایدش گونه سفیرو

_ جانم آرتان !!!

 بود ،یده ندیساتیس مشترکش از پری و پنج سال از زندگیست بین همه عشق که در طول این متعجب از اآرتان
 ! .. باز هم تماما گوش ویند بی بود که توهم مین آبتی دواهایر تاثید بود . شایره خیساتیسهنوز هم ناباور به پر

 زد که ناز ویی اشک ، لبخند دندان نماین در بیساتیس ! ... پریدار بیا خواب است ینکه دانستن ایچشم شد برا
 بودیستاده حاضران ایگر که در کنار دیمیس کرد . سرش را به طرف آرتیش از پیشظرافت صورتش را ب

 آرام و ناباور بهیی با قدم هایمیس سر خم کرد . آرتییدبرگرداند و دست راست اش را به طرفش گرفت و به تا
 ملکه ، کناریله دستش به وسیدن گذاشت و با کشیساتیس چپ اش را در دست پرت آمد و دسیساتیسطرف پر

 به اویساتیس داد که باعث شد پریفی را که در دستش بود فشار خفیساتیس . آرتان دست پریستادتخت آرتان ا
نگاه کند .

 مانندش ازی زد و دستش را آرام بال آورد و بدون گرفتن چشمان بی به صورت ناباور آرتان لبخندپریساتیس
یده امانش را بریش را آرام در دست آرتان گذاشت . بغض گلویمیس و دست آرتیدچشمان نافذ آرتان آرام بوس

 کرد ،ی میش رسوایش از پیش اش هر لحظه بی چشمان اشکی داشت که دردش را پنهان کند ولیبود و سع
 گفت :یمیسبغضش را با آب دهان به زحمت قورت داد و به آرت

 باش که بر تنش زدم !یی زخم های_ نوشدارو

 دریره خی بود و بعد از مکثیان در چهره اش نمای صحنه بغض و ناباورین شاهدان ایگر همانند دآرتیمیس
 در جوابش به اوی لبخند مهربانیساتیس کرد که پریین سرش را چند بار بال و پایید آرام به تایساتیسچشمان پر

 و مردانه آرتان را نداشت .یبا چهره زاززد ... به طرف آرتان سرش را برگرداند . توان گرفتن نگاه اش را 
 طرفیک لبش نشاند و دست راست اش را ی روی زد . به زحمت لبخندی میادقلبش هنوز هم نبودش را فر

 سر آرتان فرو کرد و درید و سفی مشکی را در موهایگرش دست دیصورت آرتان گذاشت و انگشت ها
چنگ فشرد .
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 صورت آرتانی آرام رویساتیس بود ! .. پرید احساس بعیساتیس بود . از پریره هنوز هم ناباور به او خآرتان
 اتفاقات جز خواب نبودهین کند همه ای چشمانش را باز می که وقتیدیخم شد و آرتان چشمانش را بست ، به ام

 شفافی آرتان گذاشت . قطره هاپیشانی ی آرام و با مکث روی باچشمان بسته بوسه ایساتیسباشد ! ... پر
 !یست خواب نیساتیس و به آرتان ثابت کرد که پرید گونه آرتان چکیاشکش رو

 بهیره از آرتان فاصله گرفت و آرتان آرام چشم باز کرد و خی آرام کمی بعد از مکث نچندان طولنپریساتیس
یش بدون چشم برداشتن از چشمان آرتان با انگشت شصت اشک هایساتیس ماند . پریساتیسچشمان متفاوت پر

یک توانست در نزدی نمین از ایشتر نگذارد ! ... بی از خود باقی نشانیچرا از گونه آرتان پاک کرد که ه
 آرتانی زمزمه ی که به آرتان پشت کرد صداین با سرعت از او فاصله گرفت و همین همیآرتان بماند ، برا

 لرزان گفت :یی و با صدایستاد به طرفش برگردد اینکه . بدون ایدکه نامش را صدا زد شن

ی خواهم ! ... هنوز همچون روز اول تو را می که مسببش بودم از تو پوزش میی_ به خاطر همه آزارها
 برازنده وجود بزرگوار توست ! ... مانع نخواهم شد !یمیس ... آرتیکنپرستم آرتان ! ... ول

 قسمتیگری که شوهرش را با زن دیست نین قابل تحمل تر از ایر غیز چیچ زن هیک ی دانست برای مآرتان
 سردرگم شدهیساتیس کار پرین ... با ایند بار کنارش بنشین ایساتیس کرد که پریش باز هم صداین همیکند برا

 برود .یشش حال از پین با ایساتیس خواست پریبود ... نم

 شانه به او نگاه کرد و گفت :ی آرتان از روی بار با صداین اپریساتیس

 احساس پارس ام !ی_ همه سخنان و احساسم را فراموش کن آرتان ! ... من هنوز هم شاهزاده مغرور و ب

 حرف آرام سر چرخاند و به برادران آرتان به احترام سر خم کرد که آنها هم ناباور به احترامین از گفتن ابعد
 گذشت .یانشان آرام و شاهانه از میگران بهت زده دیسر خم کردند . در مقابل چشمان ناباور و صورت ها

 بود حلقه زدند .یساتیس رفتار متفاوت پرینهمه به داخل اتاق رفتند و دور تخت آرتان که هنوز هم در فکر ا

 و هشت کشور رایست ، ملکه مغرور بیساتیس بود و رفتن پریستاده هنوز هم به همراه دارا در مقابل در اتیدا
 کرد وی کرد نگاه می صورتش را با دستانش پاک می که آرام اشک روی در حالیبا محکم و زییکه با قدم ها

 .دند کری داشتند نگاه می گام قدم بر میک پشت سرش با فاصله یش هایمهند

 آورد :یمان برد ای به کار میش در مقابل قضاوت هایشه به حرف خدا که پدرش همتیدا

 ! »ید ، پس قضاوت نکنیستید خبر است ! ... در حد قضاوت نی و انسان از نهان بید شما انسان«

 سرش را تکان بدهد چشمش را ازینکه سر برگرداند و به دارا نگاه کرد ، دارا با همان اخمش بدون اآرام
 چرخاند و دست راست اش را پشت خود گذاشت و با دست چپ او را به اول واردیدارفتن مادرش به طرف ت

شدن به اتاق دعوت کرد .

 داد که خوب است و همه را مجبور به خارج شدن از اتاق کرد . همه به خوابگاه خودینان به همه اطمآرتان
 به راه افتاد تا قصر رایدا که علرقم تمام اصرارها در کنارش ماند ، دارا هم به همراه تیمیسرفتند ، جز آرت

به او نشان دهد ...

 که بتونم دستام رو بشورم ؟یی جایم شه بری _ دارا متیدا

ی با تشت کوچکیع سریلی ها خیمه ها سر تکان داد . ندیمه شد و به طرف ندیدا تی تازه متوجه دستان خوندارا
 شدند . دارا شاهانه و طبق عادتش دستش را پشتش به هم قلب کرد و بهیک پر آب به آنها نزدیبه همراه ظرف

 شد .یره شست خی که دستانش را میدات
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 _ ممنونم خانوما !تیدا

 بودن دارای زد و به دارا نگاه کرد ، رسمیشان به روی لبخند مهربانیدا به احترام سر خم کردند که تیمه نددو
 دارا دور نماند .یزبین نشاند که از چشمان تیدا لب تی رویطنتیلبخند پر ش

 را بال داد و گفت :یش متعجب ابروهادارا

 ؟!ی خندی_ چرا م

 ؟!ید خندیل دلی شه بی ، نمیچی _ هتیدا

 به راه افتاد و کنارش قدم برداشت .یدا از تعجب بال رفته ، به دنبال تی با چشمان گرد شده و ابروهادارا

 ؟یکارکنیم _ خب دارا ، الن چتیدا

 توأم !یاب ، من راه ی که تو بخواهی _ هر کاردارا

 و گفت :ید مهربان و قدردان خندتیدا

 !ی شما سروری داریار_ اخت

 !ید در وجودش لرزیزی حرکت ماند ... چی بیش لب های ولید دارا خندچشمان

 نگاه دارا گفت :یال خی بتیدا

 !ی رو بهم نشون بدینه شه تالر گنجی_ م

 سرشیید به تاید خندی که می دوخت و با چشمانیدا و ملتمس تیبا چشمان کوچک شده اش را به چشمان زدارا
 بای طولنیی به راه افتادند . وارد راهروینه آورد ، باهم به طرف تالر گنجیین به طرف راست و پایرا کم

 بودند و بایستاده در مقابل هم ارباز جفت سیک وصل بودند شدند . هر ده گام یوار روشن که به دییمشعل ها
 گذشت .ی آرام از کنارشان می حرکتیچ هی کردند و دارا بی به دارا به احترام سر خم میدنرس

 و گفت :یستاد اتیدا

 ذارن جواب بده !ی که بهت می_ دارا به احترام

 که فکر کرد دارایدا به هم گره خورد . تیشتر بیدا متفکر از حرف تیش . ابروهاید و به طرفش چرخیستاد ادارا
 با سرعت گفت :یدهاز حرفش رنج

 !ی باشیر انتقاد پذیدوارم_ ام

 متعجب گفت :دارا

_ پوزش ، چه باشم ؟!

 !ی رو داشته باشیت واقعیدن ... تحمل شنیعنی بگم ؟ ... ی _ چه طورتیدا
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 اش به هم قلب کرد و گفت :ینه سی شد ، دستانش را جلویش متعجب تر از پدارا

 تحمل بخواهد ؟!یدنش رانند که شنی هم بر زبان میت جز واقعیزی_ مگر چ

 زد گفت :ی که میی توجه به حرفای زد و بی لبخندتیدا

ی می گن چی نقل و نبات دروغ مین هم جنسات تو دوره ما عی ؟! اگه بدونیستی دروغ بلد نیرم بمی_ اله
 به جونت !!! برویفتن شن گرگ و می خوان خرشون از پل بگذره ، گذشت ، تمومه !! .... می ؟! فقط میگ

 بوده !مین شناختم هی ، اصل هر کسی فهمی رو درباره جنس نر بخون میعتی دکتر شریحرفا

 کرد ، چرخاند ، هنوز هم حرفی را کاوش میدا صورت تی بال رفته و چشمان گرد اجزای با ابروهادارا
 گره خورده گفت :ی با ابروهای بود ! بعد مکثی معنی بیش برایدا تیها

 ؟!یی گوی دروغ میز ! ... تو نیدم_ کامل سخنانت را نفهم

 مرد ، مردانیک بود دارا هم پسر است و در مقابل یده . چطور نفهمید ترسی دارا کمیت که از اخم و جدتیدا
 بود ! .... با سرعت جواب داد :یدهرا کوب

 دم !ی شه ، خودم ، خودم رو لو می ، اگه بخوامم نمیاد_ نه به جون مادرم !!! من از دروغ بدم م

 که از مادر به ارث برده بود ... به خاطری بال برده بود و با چشمان کوچک شده و غروری سرش را کمدارا
 لبش گذاشتی روی لبخند محویدا ترس تیدن کرد !! ... با دی به او نگاه می چشمیر زیدا قدش نسبت به تیبلند

 نگاه کرد و گفت :یدا به تی آرود و عادیینو سرش را پا

 چگونه جواب احترام سربازان را بدهم ؟ید_ خب با

 که با لبخند هر چند محو لحن مهربان دارا آرام تر شده بود گفت :تیدا

 حرف زدم ؟!ی که درباره هم جنسات اون طوریستی_ ازم ناراحت ن

 !ی ندارم ! ... پرسشم را پاسخ نگفتی گفته و نظریچ _ درباره مردمانت هدارا

 با خنده گفت :تیدا

 ذارنی_ درست مثل اونا تو هم سرت رو به احترام خم کن ! ... بذار بدونن به همون اندازه که بهت احترام م
 !ی ذاریتو هم به اونا احترام م

 آورد ... از کنار هر سرباز کهیین کج کرد و بعد پای سرش را کمیید اش را به دهن برد ، به تایینی لب پادارا
 را به صورت سرد وی ، لبخند محوین و همید خندی با ذوق میدا کردند . تی کار را مین گذشتند هر دو همیم

 آورد ...یسخت دارا م

 کله خودیگر تالر ، دو سرباز که همچون همه سربازان دی و محکم ورودی آنها به در بزرگ چوبیدن رسبا
 کهی را به دستیزه و سپر به دست گرفته بودند به احترام سر خم کردند ... نیزه به کمر و نیربه سر و شمش

 . دروازه بزرگ تالر ،یدند و کشفتند در بزرگ تالر را به دست گری هایرهسپر را گرفته بود دادند و دستگ
یدا در مقابل نگاه کنجکاو تی به آرامید کشی انسان را به رخ می پارس که عظمت بنا و کوچکیمانند تمام بناها

 از دو سرباز تشکر کرد و به همراه دارا وارد اتاق شد .یداباز شد . ت
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 شدند . تالریره بهم باز مقتدر به روبرو خی به لبشان نشست ، با نگاهیدا از وقار و متانت تی سرباز لبخنددو
 ، مانند کل قصر ... هر ده گامی قطور و سنگیوارهایی بود ، با دی پنجره ایچ هی بزرگ و بی تالرینهگنج
 خودی ملت را روین اینه مثال ، هر گنجی بیی هایه با نقوش و پایبا زی بود و سکوهایستاده سرباز ایک

داشتند .

ی تالر استفاده مین در دفاع از ایدان سلح و استوانه جدم ما از سربازان گارد جاویدن _ بعد از دزددارا
 شود !ی ، هر شش ساعت نوبت ها عوض میمکن

 توننی همتان ... می بیدن و رسم جنگی زنیر شمشی که تو مهارتایدم رو شنیدان سربازان جاویف _ تعرتیدا
 به خطا نره و ...یرشون کنن و تی اندازیر بزنن ، تیر اسب در حال تاخت شمشی بجنگند ، رویربا دو شمش

 !یگه دیزای چیلیخ

یدا خبر نبود ! ... تی بیاکانش گفت از نی نرم شد ، آن طور که میدا دلش با تی سر تکان داد ...کمیید به تادارا
 پروا به طرف سکو های آورده بود کجا آمده چشمانش برق زد و با همه ذوق مانند کودکان ، بیادکه تازه به 

 چشم دوخت و آرامیدا . دارا به شوق کودکانه تدید بالرفته از تعجب دارا را نی و لبخند محو و ابروهایددو
 کهی نشان داد با دخترانیدا داشت . باز هم تیدستانش را در پشتش بهم قلب کرد و پشت سرش آرام قدم بر م

 بود که درمقابلش به مقام او فکر نکند ویده ندیش را در طول زندگی دختریچ شناخت متفاوت است ! هیم
 بهیدا تی را نشان بدهد ! ... با صدایش هست نشان ندهد ! ... و از همه مهم تر خود واقعنچهخود را بالتر از آ

او نگاه کرد .

 !یــم حکی ، فردوسیران ای من ، شاهنامه ببر حماسه سرای_ خدا

 است !یسنده نسخ به خط خود نوین تمام ای _ آردارا

 زده گفت :یجان هتیدا

_ واقعا ؟!

 لبخندش را خورد و با ترس گفت :یدا اخم دارا ، تبا

 !یگه هست دیعنی ی گی می_ غلط کردم ! وقت

 تفاوت و پکری بیدا نگه داشت . تییر تغی صورت سردش را بی خنده اش گرفت ، ولیدا بانمک تیافه از قدارا
 نگاه کرد و آرام ،ی سنگی سکوی داشت نگاه کرد و باز هم ذوق زده به کتاب رویمیبه شاهنامه که جلد قد

 و گفت :ید جلد شاهنامه دست کشی کند روی را لمس می مقدسیزانگار که چ

ی و بزرگی پاگیف توصی براین ز راست ... همیچد نامور تر کراست ، خردمند گردن نپین از ای_ نژاد
پادشاهامون بسه !

 شد و گفت :یک که پشتش بهم قلب کرده بود به او نزدی بار دارا مهربان لبخند زد و باوقار با دستاناین

ی؟ شک شاهنامه اش را خوانده ای بی؟ را دوست داری_ فردوس

 نوشته !ی دونم چی می _ آره .... تا حدودتیدا

 جا خوش کرد .یفی صورت سردش اخم ظری دارا محو شد و رولبخند

117

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 هم سن هام فقط اسمش به ذهنشون آشناست !یه دونم بقی می _ اخم نکن بــاز !!! تازه من تا حدودتیدا

 گفت :ی با حرص و دلخوردارا

 !یزارم تو هستند بیای که در دنی از مردمانی کنی_ باور م

 با لبخند گفت :تیدا

 !ی براشون پدر باشی کنی می هستن که تو سعی مردمین همی دارا ! چون اونا نواده هایستی_ ن

 و ادامه دادن بحث را درست ندانست ، بهید لب گزیدا . تید کشیقی چشمانش را بست و نفس عمی عصبدارا
 شد .یره به او خی از هر احساسی دارا چشمانش را باز کرد و خالیدا تی . با صداید دوی بعدیطرف سکو

 ...یش برایندهچقدر مردم آ

یچ که هیندگانی دانست حسش به آی می ! ولیست ملتش چیندگان احساسش به آید خواست به خودش هم بگونمی
 توجه کرد و ... آرام شد ! ... بهیش به حرف هایدا تی ! ... با صدایست و دوستانه نیبا دانستند زیاز آنها نم

 !ی راحتینهم

 ارزم ...ی نمی _ من ار حافظ شهرم به جوتیدا

 را ادامه داد :ی بعدیت برد و آرام بیاد را از یز حافظ همه چیبای شعر زیدن با شندارا

 ...ی من باشیار یش_ مگر تو از کرم خو

 را ازیش تفاوت و چشمان پپر جذبه دارا دوخت . هر دو بحث چند لحظه پی با لبخند سرش را به چهره بتیدا
 آرام به طرف دارا قدم برداشت :یداخاطر برده بودند . ت

 رس ...یادم و به فرین_ رحم کن بر من مسک

 احساسی هنوز هم صورتش سرد و بی ولید بال داد ، چشمان دارا خندیطنت را با شیش کرد و ابروهامکث
بود :

 ...یادم_ تا به خاک در آصف نرسد فر

 مشاعره خوشش آمده بود وین آنها همه حواسشان را به مشاعره آن دو داده بودند . دارا از ایک نزدسربازان
 کرد :ی دستیش بار دارا پین حرف دل دارا بود ... ایای هم گویدالبخند ت

 زدند / ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوتیمانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پیخانه که ملئک در میدم_ دوش د
...

 زد و با ذوق و تکان دستشی لبخندیدا شد . تیره خیدا را بال داد و منتظر به تیش سکوت کرد و ابروهادارا
ادامه داد :

 زدند .یوانه / قرعه فال به نام من دید باده مستانه زدند / آسمان با امانت نتوانست کشین_ با من راه نش
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 به خودش اشاره کرد لبخندینگونه اش گذاشت و اینه سی که با مصرع آخر شعر دستش را رویدا با حالت تدارا
 رای شعرین همی ! ... برایست دانستند چی که شاهنامه را هم نمیندگانی زد . هنوز هم دلخور بود از آیمحو

ی داشتند و می به طرف هم بر می قدمند گفتی که هر کدام میت داند ... با هر بی نمیدا تیالشگفت که به خ
 منوال !ین هم به همیگری و دیستادندا

 آمد .یاد رفت که محراب به فری آمد / حالتیاد تو در ی_ در نمازم خم ابرو

 همه بر باد آمد.یدی _ از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار / کان تحمل که تو دتیدا

.یش سرگشته را چه آمد پی / که آن شکاریش شد و غافلم من درویده _ دلم رمدارا

یش کافر کیست لرزم / که دل بدست کمان ابروئی میش خویمان بر سر اید _ چو بتیدا

 زد و گفت :ی گام با هم فاصله داشتند ، دارا بالخره لبخند کمرنگیک از کمتر

 ؟ی_ حافظ را دوست دار

 حرفام ازشون استفاده کنم و خودم روی همه شعراش رو حفظ کردم که توین ای برایشتر ! ... بیلــی _ ختیدا
ی لحظه هاین تسکیشتر کار رو نکردم ، شعراش بین وقت ایچ هی نشون بدم ! ... ولیه تو چشم بقیآدم خردمند
 بوده .یمسخت زندگ

 صورتش شد و با چشمانیهمان رفت . باز اخم مین لبخند هر چند محو لبانش از بیدا تی با بخش اول حرفادارا
 :یدکوچک شده پرسوال پرس

 ؟!ی و خود را خردمند نشان ندادی_ چرا از اشعار حافظ در سخنانت استفاده نکرد

 در چهره پر سوال دارا آرام گفت :ی بعد مکثتیدا

ی میشتر انتظارها هم ازم بی طورین_ دوست ندارم با گفتن حرف بزرگان خودم رو بزرگ نشون بدم ! ... ا
 پندی برای خوام همه خودم رو بشناسن و انتظاراشون از حد توان من بالتر نره ! ... ولی مین همیشه ، برا

گرفتن دوست دارم ازشون استفاده کنم .

 اشی زندگیت واقعی حرکت بود . از وقتی باز لبانش بی ولید دارا باز شد و چشمانش خندی کم گره ابروهاکم
 هم از لبانش رفته بود ! ...ی بود . لبخند تظاهریدهرا شن

 ؟ینی ها را ببینه تک تک گنجی خواهی _ باز هم مدارا

 را بال داد و گفت :یش متعجب ابروهاتیدا

 ؟!ینم_ نب

 بار لبخند زد و گفت :ین ادارا

 .یم نداریست نیدا پیش ها را که انتهاینه گنجین ای تمامیدن کند ، زمان دی طلوع مید خورشیگر دی_ تا ساعات

 گفت ، ته تالر معلوم نبود ! سرش را به طرف دارا گرفت وی به ته تالر نگاه کرد . دارا راست متیدا
 شد . دارا مهربان و با لبخند گفت :یرهناراحت و منتظر به او خ
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 است .یار بسیدن دی را به تو نشان دهم ! .. پس از سفر زمان برایاکانم تا چهره نیا_ ب

 کرد :ی زد و در کنار دارا به راه افتاد . دارا تک تک را معرفی به اجبار لبخندتیدا

 همسرش بانویگانه جم به همراه ید بزرگوارم به همراه خانواده محترمشان ... جدم ، جمشی سه عمویشان_ ا
 بانو هم همسر اول پدر بزرگم بانوین ... و ایا بانو آندیشان بزرگ و همسر ای پدر بزرگم دارایشانهما ... ا

 هم به جدم بانو هما !ی بزرگم شباهت دارادر ؟! هم به میدا تینی بی آرشان ... میمآپام ، مادر بزرگوار عمو

 گرفت و گفت :یدا آرام سر تکان داد . دارا با مکث نگاه اش را از چهره کنجکاو تیید محو چهره ها به تاتیدا

 همین است ... و اید هم سلح ها و زره بانو آتوسا و پدر بزرگم و جدم جمشینان_ و در آخر پدر و مادرم ... ا
زره پدرم .

 و گفت :ید کشیقی کرد و نفس عمسکوت

 بازیران و پدر بزرگم است ... همه آنان را سالم به ایشان استوانه حقوق ملل جدم و سلح ای خالی جاینان_ ا
 گردانم .یم

 که لب باز کرد دارا گفت :ین به صورت دارا زد و همیدواری لبخند امیدا شد ، تیره خیدا به تبعد

 ؟یی بگوی خواستی را مین وجود ندارد ! ... ای کار نشدنیچ هید زنده است ، با امید_ انسان به ام

 و ب خنده گفت :ید کشیقی با لبخند نفس عمتیدا

 کنن !ی حرف رو هزار بار تکرار نمیه یگه_ نه د

 که پپریری آمد . آبگیر لبش نشست ... آرام و قدم زنان باهم به کنار آبگی روی که دارا هم آرام لبخندید خندریز
 قد راست کرده بودند .یر که محکم و باغرور در آبگید و سپی رنگیلوفرهای نی و باستانیبا زیبود از گل ها

 پله نشست .ی تر از او رویین پله پایک و دارا یر آبگی جلوی با ارتفاع ده سانتی هفت متری پله های رویدات
 سکوت را شکست :یداهر دو سکوت کرده بودند که ت

 !ی من گذروندیش بودن کنار پدرت پی ممنون امشب رو به جایلی_ دارا خ

 لبش نشست و گفت :ی روی نگاه کرد و کم کم لبخند کوچکیدا شانه به تی از رودارا

 نگاه کرد) .. امشب همه دوستانم با خانوادهیر ! .. (به آبگی سپاس گذار باشم که امشب را با من بودید_ من با
 !یدم بخشیمیس دادم تنها باشد ، پدرم را هم امشب به بانو آرتیح گذرانند . مادرم با آن حالش ... ترجیخود م

ی سخت بود . موجودی را درکنارشان حس کنی که شادی حال دارا دلش گرفت . نداشتن خانواده این از اتیدا
ین خانواده است سنگیزش که همه چیرانی ایک امن خانواده ، مخصوصا یم به نام انسان و نداشتن حریاجتماع

 چرا درون چشمان دارا جزید . تازه فهمید کشی و چهار سال به دوش میست را بین درد سنگینبود . دارا ا
 غرق نشود سکوتیش زندگی در حسرت هاین از ایشتر دارا بینکه ای ! ... براید دی را نمی حسیچ هیاهیس

را شکست :

 مقامشونه ؟!ین کرد ای که به کمر بسته بودند ، باهم فرق میی بودن که رنگ شالبندایی آدمایهمانی می_ تو
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 که نشانیاد زیی با نقوش طلید شالبند سفیردانا و پیافر بود و جناب آریی ، پدرم که شالبندش طلی _ آردارا
 ... لباسیی با نقوش طلیره تی آبیایی دریروهای و بزرگان نیاسالر آنان به پدرم است . لباس دریکینزد

 ... شاهزادگان خاندان من در لباس خود ،یی با نقوش طلیره تیی قهوه اینی زمیروهای نیفرماندهان لشگرها
یی از نقوش طلیش بی بنفش است و با نقوشیدی آنگونه که دیم شالبند عموهایارنگ بنفش دارند ، همانند لباس 

 دهد ...ی را با پدرم نشان میکیشان خود مقام آنان و اندازه نزدین شاهزادگان که ایگرد

 که دارا به کمرش داشت نگاه کرد و گفت :ی به شالتیدا

 شالبندش مثل تو نبود !یی تالر نقش طلی توی شخصیچ بنفش . هیف ظری با نقشایی_ شالبند تو انگار طل

 زد و گفت :ی لبخنددارا

ین همی ، برایکتاست یزد نماد نور و نور نماد ایرانیان ای برایی من است ، نقش طلیعهدی نشان ولین_ ا
 !یم کردگارمان را ناظر بر احوال خود بدانیدنش که با دیم را در لباس خود داریینقش طل

 گفت :ی نچنان طولنی بعد از سکوتید شنی که می جالبیزهای همه چین شگفت زده از اتیدا

 بانویه پا به کاخ سالم و دست نخورده پارسه بذارم ! ... چقدر خوشبختم که شبیدم دی هم نمیا وقت تو رویچ_ ه
 و بانو همام !یاآند

 :ید متعجب پرسدارا

 ؟؟؟!!!یی گوی را مین_ چرا ا

 وید را فهمیدا گفت ؟! ... دارا منظور تی دارا نگاه کرد . چطور میبای در سکوت به چشمان خاص و زتیدا
 گفت :یدامطمئن به ت

یهمان ! تو در هر حال میم همه احترام را به خاطر شباهتت به اجدادم بر تو گذاشتین ایندیش زمان نیچ_ ه
 آورد !ی و پدرم تو را به قصر می ما بودین سرزمیگرام

ی احترامی گفت من مثل دخترش هستم و بی دروازه رحمت نمی وقت پدرت به همه مهمانایچ هی _ آره ولتیدا
 به شخص اونه !ی احترامیبه من ب

 زل زد و گفت :یدا در چشمان تی جددارا

 سخن را گفت ! ...ین او هم ای ، برایم گوی آراد ، بانو سوگند را میم همسر عموی سخن را براین_ پدرم ا
یده گرفته ام ندیزد که از ای داده ، آنگونه که من در عمری کنم که چهره ات به پدرم آرامش و شادیانکار نم

 !یری بگیده خود را نادیک نی هایشه دوست ندارم قلب مهربان و ذهن پپر از اندیکنام ! ... ول

 زد که همزمان شد با صدا زدن دارا توسطی دارا لبخندی دارا در دلش به وجد آمد . به رویف توصین از اتیدا
 بود .یستاده که با فاصله از آنها با احترام ایمهند

 است !ی ، امر مهمید کنم با من همراه شوی _ سرورم دارا ... خواهش مندیمه

 سر تکان داد . از جا بلند شد و لباسش رایید شده بود ، با اتمام حرفش با تایره به او خیمه که با صحبت نددارا
 گفت :یداتکاند و رو به ت
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ی تو خواهم آمد ... قصر بزرگ است و باز گم می مکان بمان ، در پین گردم ، همی من زود باز میدا_ت
 ...یشو

 :ید رون چشمانش دویطنت لبانش نقش بستو شی روی محولبخند

 !ی گوش بسپاریگران دی زندگی به رازهای شوی مجبور مینگونه_ ا

یمه و به طرف ندید بلند خندی اش با صدای بار در زندگین اولی به دارا رفت که دارا برای چشم غره اتیدا
 زد وی ! ... آرام لبخندیده نخندی طورین وقت ایچ که دارا هید فهمیمه صورت متعجب ندیدن با دیدارفت . ت

 بخندد ...یشهدر دلش دعا کرد که دارا هم

 به کنار برکه آمد و لبهیقی را کلفه کرده بود . آرام از جا بلند شد و با نفس عمیدا ، تی طولنیدن کشانتظار
یلوفر نی گل هایبایی داشت نشست . دست راست اش را در آب چرخاند و به زیبایی زیینبرکه که با سنگ تز

 به ستاره ها کهیره به آسمان برد و خسر چرخاند ی شد . بعد همان طور که دست در آب میره و برکه خیرنگ
 زمزمه کرد :یدند درخشی شب میاهدر دل س

 ؟ی نجات دادیامک کنم که من رو از دست سی چطور ازت قدردانیا_ خدا

 آورد و زمزمه کرد :یین را بست و سرش را پاچشمانش

_ ممنونم !

ی آب مردیان شد که ناگهان از میره در آب به دقت به آب خیزی که آرام چشم باز کرد با حس حرکت چهمین
 بودیده چسبیش ایچه و ماهیبا زیکل که تنگ به هیبایی زی یره تی کاربنی آورد !!! ... لباس آبیرونآرام سر ب

 بود ؟!ی داشت که لباسش آبیا به دری او هم ربطیدرا به تن داشت . شا

 آورد چشم بری میرون آب سر بیان که آرام از می آرام آرام از جا بلند شد و عقب عقب رفت . از مردتیدا
یبایی کرد . محو شکوه و زی صورت و لباس مرد را برانداز میدا بود . تیرون تنه مرد از آب بیم داشت نینم

ین سرزمین مرد ایباترین ورودش دارا را زی بود . در ابتدایده او را ندیبایی شد که تا به حال به زیچهره مرد
 ... حرفش را پس گرفت !!!!یش پبت رو به روین ایدن با دی دانست ولیم

 ویف ظرینی که در هم گره شده بود ... بی رنگ کمانی خوش فرم پپر و مشکی درشت با ابروهایاه سچشمان
 براقی موج دار مشکی با ظرافت و خوش فرم و موهای شکل با لب هایل مستطی و صورت استخوانیدهکش

 . با آن لباسید درخشی می نور کم مشعل ها کمیر که در زید با پوست سفید رسی میش شانه هایکیکه تا نزد
یچه محکم و ماهینه باز بود و سینه سی اش تارویقه ی گوشش بال آمده بود و جلویر اش تا زیقه که یره تیآب
ی . لباس آبید درخشی مردانه اش مینه سی فر و هر رویبای کلفت و زیر گذاشت و زنجی میش را به نمایشا

 ویچ که نقش پر پیفی دوازده پر و نه پر بود و تاج ظری هال و گیری اساطی به نقش هاین اش مزیره تیکاربن
 پری موهایر جا خوش کرده بود و در پشت سرش در زیش و موهایشانی پی داد روی را نشان میباییتاب ز
 شد .ی اش پنهان میمشک

 به خود اقرار کرد ! ... مرد تنها بایده است که تا به حال دی مردیباترین او زینکه با تمام وجودش به اتیدا
 بود . او هم دریره که در آن لباس شاهانه داشت خیبایی و زیدا به تیزبین از احساس و سردش ، تیچشمان خال
 اطراف که تا به حال آنگونه خلوت و سوت و کوربه یدا اقرار کرد و نگاه اش را مدام از تیدا تیباییدلش به ز

 بالخره به خود مسلط شد و لب باز کرد :یدا ، در گردش بود . تیدهند

 ؟ی هستی ! کی ، الن چه وقت شنا کردنه نصفه شبیدم_ ترس
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 داشت از چشمانیش ابروهاین که بی محکمی و اخم هایبایش زیزبین فقط با چشمان تی بدون گفتن حرفمرد
 متعجب شده بود !یدا طرز حرف زدن تین داشت ، از ای چشم بر نمیدا تیمشک

 گفت :یطنت به طرف مرد آمد و با شی کمتیدا

 ؟!ی کنی می با لباس آب تنی بگی خوای تو آب و حال میدی دنبالت کرده پریکی_ 

 گفت :یال خی بیدا شد و تیشتر بیش گره ابروهامرد

 کنه !ی خب چه زود قهرم میلی_ خ

 هنوز هم صورتش سرد و چشمانشی شد ولیشتر از هم باز شد . تعجب چشمانش بی مرد کمی بار ابروهااین
 از احساس بود .یخال

 ابروهات که چپ و راست تو همین ؟ ... البته با ای شی زبون من رو متوجه نمیا ی حرف بزنی تونی _ نمتیدا
 گم !ی می چی فهمی ده می رن نشون میم

یدن تر شد و با دیک باز هم به مرد نزدیدا داد ! .. تیح شد و مرد باز هم سکوت را ترجیره به مرد خمنتظر
 جا خورد و باز نگران تر به اطرافیدا کار تین از ایابد زد ! آری کوتاهیغ شد و جیره در آب به آن خیحرکت

 گفت :ده دهانش گذاشت و شگفت زی شگفت زده دستانش را جلویدا شد . تیرهخ

 ها از کمر بهیایی دری بودم که پریده کنن ! شنی می کردم شوخی ؟ فکر می هستیایی دری من تو پری_ خدا
 ...ینم بی خودم می اند و بال تنشون آدم ! حال دارم با چشمای ماهیینپا

 شد و باز ادامه داد :یره خید رقصی دم مرد که در آب مبه

 رقصه ! چندتا پر داره ؟!ی ! ... چه خوشگل تو آب می داری ! ... چه دم قشنگیالته خی کردم پری_ فکر م

 پدمشی شد ... تا به حال به شمردن باله هایره خید رقصی متعجب با همان اخمش به دمش که در آب ممرد
یدا انداخته بود بدون تکان دادن سرش تنها چشمانش را به تیینفکر نکرده بود ! ... همان طور که سرش را پا

 مکث آرام سرش را بال آورد.یرساند و بعد از کم

یابد نشون دادن قدرتت ! ... نکنه تو آری برای شکوه خلق کردیه ی که ساختیایی دنین ای هر جایا _ خداتیدا
 ؟!یهست

 احساس گفت :ی بالخره سکوتش را شکست و سرد و بمرد

 کنم سال هاست که توی احساس میکن تو را به خاطر ندارم ، ولیشم اندی ؟! ... هر چه می شناسی_ من را م
 شناسم !یرا م

 بال رفت ویش ابروهایابد بود لبه برکه نشست . آریده شنیابد که درباره آریی هایت ترس از واقعی بتیدا
ی عادیر سکوت غین به ایشتر گذراند و بی اطراف را با وسواس از نظر میشتر بیدا تی نترسینمتعجب از ا

 انداختنش بود .یر گی تله برایک ین اید بود شای میار هوشیدقصر شک کرد . با

 چهرم برات آشناست ،ین همی براید و بانو هما هستم ! ... شایا بانو آندیه شناسمت ! ... من شبی _ آره متیدا
 .یدم بدرود فهمیخودم امشب تو مهمان
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ی شناسد که بی واقعا او را میدا تینکه از اینان اطمی برای ولید گوی که درست مید تمرکز فهمی با کمآریابد
تفاوت کنارش نشسته گفت :

 از چهرهیفات تمام توصی تو بوده .. پس ... به راستیبایی بودم ، اگر بانو به زیده شنیا بانو آندیبایی_ درباره ز
 برازنده اوست !یچیده که در آفاق پیشان ای همتایب

 زد و گفت :ی مهربان لبخندتیدا

 !یدام ! ... من تیدی رو دیا ، چون بانو آندی کنی می دونم شوخی ... میابد_ سپاس آر

 پوزخند بود تا لبخند ! ...یه شبیشتر لبش نقش بست و با سرعت محو شد که بی روی تک لبخند کوتاهآریابد
 آمد و گفت :یدا به طرف تیاط به اطراف انداخت و آرام و با احتینگاه

!ی؟ ایده را شنیم! پس آوازه کارهای؟ شناسی که من را می! ... گفتی؟ ترسی_ از من نم

 !ی کشی گناها رو می که بیدم _ شنتیدا

 اش را گازیین لب پای با همان اخمش عصبیزبین به سنگ لبه برکه کرد . تیه ساق دست چپ اش را تکآریابد
 گرفت و گفت :یکوتاه و کوچک

ی ! ... حال چه ؟ ... نمی ترحمیچ هی کشم ، بی میار ! همه را با زجر بسیستند گناه نی کشم بی_ آنان را که م
 ؟!یترس

 ؟!ی کنی کار رو مین _ چرا اتیدا

 از منید ام ، بای را از من ربوند ! ... من موجود هولناکی که عشق و زندگیرم گی می _ انتقام از جهانآریابد
 !یبترس

 معترض گفت :تیدا

 نداشتنیزت مرگ عزی توی دخالتیچ که هیی از کسای ازت بترسن ؟! ... تو داریگران دی_ چرا دوست دار
یگه نفر دیه یز که خودشون عزی کشی رو میی کسای ! تو داریا به خودت بیابد ؟! ... آریری گیانتقام م

ی مینان اطمین با همازم کشت ، بی می گی که خودت میلی دلی مثل خودت برایکیان ! ... اگه همسرت رو 
 ؟!یرم گی انتقام از جهان میگفت

 به طرفشی ترس کمی بیدا مشت کرد . تیشتر هم فشار داد و دستانش را بی را رویش با حرص لب هاآریابد
 باز هم ادامه داد :یابد به چشمان پپر جذبه آریرهخم شد و خ

 رویت دشمنان اصلینکه ای دونم که به جای شم و تو رو احمق می ! ... متنفر میابد ترسم آری_ من از تو نم
 !ی زنی به دوستات ضربه می ، داری و بهشون ضربه بزنیبشناس

 با سرعتیابد آری . ولید عقب کشی با ترس کمیدا که تید لبه برکه کوبی با خشم دست چپ اش را روآریابد
 را در چنگش فشرد و به طرف جلو خم کرد و با خشمیش گذاشت و موهایدادست راست اش را پشت سر ت

گفت :
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ی ام را از من گرفتند ؟! .. (آرام زمزمه کرد) .. همه می زندگیل دلیگانه که ی دوستان ؟! دوستانین_ کدام
 گذشته را ندارند ،ی پاکیرانیان سکوت با خشم گفت) .. ای ! .. (بعد کمیرم می زاد " ام می "پریدانستند من ب

 هم نخواهم گذشت !ی نوزاد پارسیک کنم و از ی پاک مین زمی را از رویان نسل پارسین همیبرا

 دست چپ اشی ناخون هایدا نگاه کرد . تیدا تر در چشمان تیق شد عمی که هر لحظه کوچک تر می چشمانبا
 با صورت جمع شده ازیدا بود . تیره با خشم به او خیت اهمی بیابد آری فرو کرد ولیابدرا در دست محکم آر

 ادامه داد :ی ترسیچ هیدرد ب

 نسلین که چندی دوستید تو رو با خودش دشمن کنه ؟! ... چرا باید چرا امپراطور بای_ تا به حال فکر کرد
 شم !ی می دارم عصبیگهقدمت داره رو به هم بزنه ؟! .. (داد زد) .. دستت رو بردار د

 ، خودش هم ندانست چرا !ید دستش را پس کشآریابد

 گفت :ی عصبتیدا

عکند  !ی روانی_ موهام رو 

 :ید نشده بود پر خشم و متعجب پرسیدا که متوجه حرف تآریابد

_ چه ؟!

 ؟!ی تکرار نشه !!! ... جوابم رو ندادیگه دیعنی_ 

 کند !ی از اهرمن امان خواهینگونه خواهد ای _ مآریابد

 قرار است بای در دل آرزو کرد کاش اگر روزیدا ، که تید چفت شده اش غری دندان هاین از بی عصببعد
 دوست داشته باشد !یابد ازدواج کند ، آن مرد او را به اندازه آریمرد

_ با دادن آرام جانم به اهرمن !

 گفت :ی نچندان طولنی ، بعد سکوتیابد به چشمان آریره ختیدا

 طرف دستور جنگ با اهرمن رویه داره امپراطور از یلی ! ... چه دلیا به خودت بیابد خدا آری_ محض رضا
 کرد تو رویف امپراطور از تو تعری کنه ؟! ... چرا وقتی از اهرمن امان خواهیگهصادر کنه و از طرف د

 تو گفت اشک تو چشماش حلقهاز ی و بدون احساس به من نشون نداد که ازت متنفر باشم ! ... چرا وقتیدپل
 بشه ویر دیلی خینکه قبل ای ؟ چرا گفت کاش زودتر متوجه اشتباهت بشی مونیزد ؟چرا گفت تو مثل دارا م

 تو به خونینکه وجود داره با ایلی بکنه ؟ ... چه دلی شدیرش که اسی منجلبین نجاتت از ای براینتونه کار
 با اهرمنی دوستیمان ؟! ... پیابد ؟ ... آریم تا اهرمن رو نابود کنیما بشی رهسپار دری فردا با کشتیما تشنه ا

 چندین کنه ... همی رو انتخاب نکرده و نمی زندگین ای زمانیچ هیران کردن ! ...ای زانو زده زندگیعنی
 ! ... اگه ما با اهرمنیران به ایگه بردن جام و زدن ضربه دی به تالر حمله کرد براید سپیو دیشساعت پ

 ؟! .... اهرمنیابد با چند نفر بجنگه آرید بایشه همیران بهمون حمله کنه ؟! ..... اید سپیو دید چرا بایمانیمهمپ
 ! ... چطوری هستیی بار فکر کن ... تو مرد دانایه کنه ! ... ی استفاده می ! از هر ترفندیستراستگو ن

 پا بهیا امپرطوران دری در زمان سالگرد تاجگذارها که امپراطور آرتان و بزرگان دولت تنیفراموش کرد
 گذاشتن ...یقصرت م

 را قطع کرد :یدا حرف تیابد داد آرصدای
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 خواهم به سخنانت گوش بسپارم !ی نمیگر_ تمامش کن د

 با چشمان خون آلودش اطراف را از نظر گذراند .ی و عصبمضطرب

 !یست نینجا جز من و تو ای ؟ کسی کنی _ چرا مدام اطراف رو نگاه متیدا

 گذاشت و خود را عقب هول داد و گفت :ی دستانش را لبه برکه سنگآریابد

 دارمیی کرده ام و چه قدرت هایی من که هستم و چه کارهای دانی کودکم ؟! چگونه با آنکه می_ گمان کرده ا
 ؟؟؟!!!یی گوی درشت سخن مینگونه و اینی نشی در کنارم می ترسیچباز با ه

 ؟!ی داریی از قدرتات بهم نگفتن ! ... چه قدرتایزی _دروغ چرا ، چتیدا

 گفت :یدا توجه به سوال تی زد و بی پوزخندآریابد

 ؟!ی در کنار من نشسته ای ترسیچ هی مکان آنقدر ساکت است و تو بین دانم چرا ای نمی_ گمان برده ا
یکن من ! ولی نابودی هستند برای تنومد پنهان شده اند و در انتظار فرصتی ستون هاینسربازان در پشت ا

 !بگیرد را یم تواند جلوی کس نمیچ را انجام دهم هی داشته باش من بخواهم کاریمانا

 خونسرد گفت :یابد آریت در مقابل خشم و عصبانتیدا

 ترسم !ی من ازت نمیفات توصین_ با همه ا

 شد و گفت :یک نزدیدا و آرام به تید را به دندان کشیینش لب پای عصبآریابد

 چشمانم ... چشم بدوز !یاهی و بدون پلک زدن به سیره_ پس به چشمانم نگاه کن ! ... خ

 هر لحظهیابد شد و آریره خیابد آریبای و زی در چشمان مشکی ترسیچ هی به جلو خم شد و بی کمتیدا
 کوچک تر کرد و در آخر آرام گفت :یدا تیبایچشمانش را در چشمان ز

 وجود دارد ؟!ی چه خبر است ، چه نقشه اینجا _ اآریابد

 محکم گفت :تیدا

 کهینه بدون ترس کنارت نشستم فقط به خاطر اینی بی ! اگه مییم ، من و تو تنهایابد آریست نی نقشه ایچ_ ه
 !یستی نی باور دارم تو موجود ترسناکینکه فرصت هستن و ایه یقباور دارم همه آدما ل

 لبش نقش بست و آرام بهی روی ایانه لبخند موزیش ماند و بع دبا حرف هایره خیدا اول بهت زده به تآریابد
 !ید به فکر خودش خندید دی را متفاوت میدا تینکه آمد و از ایداطرف ت

 هستم ، نه ترسناک .... درست است ؟!یبا _ زآریابد

 را نگاهیابد صورت آریبای زی شد . چشمانش آرام تک تک اجزایق دقیابد مکث کرد و به چهره آری کمتیدا
کرد و گفت :

 من از ظاهری برایبا گذره ! درون زی که تو ذهن خراب تو میست نیزی_ نه منحرف !!! ... منظورم اون چ
 ارزشمندتره !یباز
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 دختر در مقابل قدرتش به زانوین آن را گرفت . چرا ای آرام محو شد و اخم کوچک و تعجب جایابد آرلبخند
 ادامه داد :ید را دیابد سکوت آری وقتیدا آمد ؟؟؟!!! ... تیدر نم

 ...ی سال از مرگ همسرت تو انگشتات داریک که حلقه ازدواجت رو هنوزم بعد ینه من ای تو برایبایی_ ز

 باز هم ادامه داد :یدا به دست چپ اش نگاه کرد و با انگشت شست آرام حلقه اش را نوازش کرد . تآریابد

 خداست و حالیه شن هنوزم دوست داشتن هست !! ... دوست داشتن هدی که همه منکرش می_ تو اون قلب
 ! ... احساس پاکیست درست نین از عشقه ! ... ای خونخوار به جهان ثابت کردیهامروزت که خودت رو 

دوست داشتنت رو آلوده عشق نکن ! ... نذار عشق به روحت غلبه کنه !

 متعجب گفت :آریابد

 زشت است ؟!یگری و دیبا زیکی است ، چگونه یکی_ عشق و دوست داشتن هر دو 

 سر بزنه بى ارزشه و دوست داشتن از روحیزه آب مى خوره و هرچه از غریزه از غریشتر _ " عشق ، بتیدا
 . عشق در غالب دلیره گی روح ارتفاع داره ، دوست داشتن هم با اون اوج میکطلوع مى کنه و تا هرجا که 

 دوستی ، ولیه شه و داراى صفات و حالت مشترکی مشابهى ، متجلى میباها ، درشکل ها و رنگ هاى تقر
 هایزه . چون روح ها برخلف غریرهداشتن در هر روحى جلوه خاص خودش رو داره و از روح رنگ مى گ

 که به شماره ى هریم بگیم ى خودش رو داره ، مى تونیژههرکدام رنگى و ارتفاعى و پبعدى و طعم و عطر و
 ویدن» «فهمیشانى جز خرابى و پریزى چنروحى ، دوست داشتنى هست ! ... عشق ، جنونه و جنو

یشیدن و اندیدن ره و فهمی دوست داشتن ، دراوج معراجش ، از سر حد عقل فراتر می ولیست نیشیدن»«اند
 و دوستیه بزرگ و قویب فریک مى کنه و با خودش به قله ى بلند اشراق مى بره ! ... عشق ینرو از زم

 غرق شدنه و دوست داشتن دریا ، بى انتها و مطلق ! ... عشق در دریمى و صمین صداقت راستیکداشتن 
ین و درعید ده ! ... عشق خشنه و شدی مینایی و دوست داشتن بیره گی رو مینایی شنا کردن ! ... عشق بیادر

 ، آرام ویدار حال پاین و نرم و درعیف و نامطمئن ، طوفانى و متلطم و ... دوست داشتن ، لطیدارحال ناپا
 با شک آلوده س و دوست داشتن سرا پایشه و نجابت ! ... عشق همینان و پپر وقار و سرشار از اطمتواراس

 گذره کهنه تر مى شه و دوست داشتن نو تر ! ... عشقی ! ... عشق هرچه از زمانش میر و شک ناپذیقین
 ، که دوست رو بهوست در دیه در عاشقه که اون رو به معشوق مى کشونه و دوست داشتن جاذبه ایرویىن

دوست مى رسونه ! ... عشق ، تملک معشوقه و دوست داشتن تشنگى محو شدن در دوست ! ... عشق معشوق
یا انحصارش بمونه ، چون عشق جلوه اى از خودخواهى و روح تاجرانه ی خواد تا تویرو مجهول و گمنام م

 شه وی میزار ، ازش بینه بی که میگرى و چون خودش به بدى خودش آگاهه ، اون رو تو دیه آدمیجانورانه 
یزی مى خواد و مى خواد که همه ى دل اون چیز . اما دوست داشتن ، دوست رو محبوب و عزیره مى گینهک

رو که اون از دوست در خودش داره ، داشته باشن ؛ که دوست داشتن جلوه اى از روح خدائى و فطرت
 رویگرى ، دینه بی که میگرى ، اون رو در دیناست خودش بماورایی . چون خودش به قداست یه آدمیىاهورا

 ، منفوره و در دوست داشتنه کهیب دونه ... در عشق ، رقی میشاوندهم دوست داره و با خودش آشنا و خو
 دارند» ... حسد شاخصه ى عشقه ، عشق معشوق رو طعمه ى خودشیشتن را چو جان خویش«هوادارن کو

 کنه و معشوق همی ، با هر دو دشمنى مید از چنگش ندزده و اگه دزدیگرى و همش در اضطرابه که دینه بیم
ع  . یک یمان و ایمانه شه ! ولى دوست داشتن ایمنفور م  عالمین بى مرز ، از جنس ایت ابدیک روح مطلق

 روح ... عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناهیغمبر ... عشق مامور تن است و دوست داشتن پیستن
 » ... عشقیافتن یگانه بین گرسنه اس و دوست داشتن «همزبانى درسرزمیکجستن ... عشق غذا خوردن 

 جابه جا مى شه و گاه سرد مى شه و گاه مى سوزونه ، اما دوست داشتن از جاى خودش ، از کناریگاه
 ! "یست ناننده ؛ نمى سوزونه که سوزیست شه ، چون داغ نی شه ؛ سرد نمیدوست خودش ، بلند نم

 بودیره خیابد در سکوت به چشمان آریدا بود . تیدا متفکر با چشمان کوچک شده ، محو سخنان کوبنده تآریابد
 طور به احساس دوست داشتن و عشق فکرین تا به حال ایابد بگذارد . آریابد آری خود را رویرکه سخنانش تاث
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 هایرجیرک جی محض شب با صداسکوت سن کم اقرار کرد . ین با ایدا تیینکرده بود ، در دلش به دانا
 .یدند دارا هر دو از جا پری هوا هر دو را به فکر برده بود که با صدای شد و خنکیشکسته م

 !یست او از ما نیر ، از او فاصله بگیــــدا _ تدارا

 کرد .ی بود ، دو دستش را به طرف دارا بال برد و دارا را به آرامش دعوت میده که با سرعت از جا پرتیدا

 زنه !ی نمیبی _ نه دارا ، اون به ما آستیدا

ی هم فشار می را رویش با حرص لب هایابد نگاه کند ، آریابد به آریدا باعث شد تیابد و خشم دارا به آرحواس
 بود . هر دو چشم از همیره درهم که چهره اش را پپر جذبه و ترسناک کرده بود به دارا خیداد و با اخم ها

 راست اش را به طرفش بال آورد ...ست دوخت و دیدا اش را به تین چشمان خشمگیابد داشتند که آریبرنم
 مدام دست ویدا . تید را احاطه کرد و او را به درون آب کشیدا تیابد شکل آری دارا تور الماسیادهمزمان با فر

 زد .یپا م

 با همه وجودش داد زد :دارا

 و محکوم بهیابم ی تو را می هرجا که باشی نکنیش اگر رهایرینمان دی سوگند به شرافتم و دوستیابد_ آر
 !ی کنم که تا ابد فراموش نکنی میعذاب

ی سطح آب چشمانش آرام رویی به روشنایره از شدت دست و پا زدنش کم شد و خیدا زد . تی پوزخندآریابد
هم افتاد ...

 زد :یاد فردارا

 را به دستت بدهم !!یسان جان پری کن ، مجبورم نکن جسم بیش_ رها

 کرد :ی را پاره میش زد که انگار گلویاد فرطوری

 .یا ، آریوتاب ، یوبرزن _ آردارا

 که تای ایشه شی از جعبه ایر که با شمشی در حالیا و آریوتاب و یوبرزن . آریختند سرباز به محل رهزاران
یدن با دیابد کردند آمدند . آری کردند به همراه چهار مرد که جعبه را حمل مینصفه آب بود محافظت م

 از دختر کوچک پنج سالهچشم داد .ی را به تعجب و ناباوریش همه خشمش ، جای ایشه در جعبه شیسانپر
 با دست چپ اش کهیوتاب و پپر اشک به پدرش چشم دوخته بود . یبا با چشمان زیسان داشت . پریاش بر نم

 از سربازان به طرفش گرفته بود ، گرفت و با صدا زدن دارا به طرفش پرتیکی را که یآزاد بود مشعل
 شد . با همه خشم بهیره مواج نبود خیگر که دی آبو مشعل را گرفت و نگران به سکوت یعکرد . دارا سر

 خوردند :ی داد زد که همه از ابهتش تکانی چشم دوخت و طوریابدآر

ی ات می . تمام جهان را در پید دی مرگ زجر آور فرزندت را به چشم خواهیرد بمیدا ؟! ... اگر تیابـــد_ آر
گردم و تو را همچون او خواهم کشت !

 ...ید کشیقی نفس عمیت خون آلودش را به دارا دوخت . دارا با عصبانی ، چشمایق عمی با نفس هاآریابد
 کرد . پس مصمم و بدون چشمی میدا نجات تی برای شد کاری میر دینکه قبل از اید نداشت بایچاره ا

 از درد به خودریسان گرفت . پیسان پری ایشه مشعل را به طرف جعبه شیابد آریبرداشتن از چشمان عصب
 به درد آمده بودیسان پریدن نبود و قلب همه از زجر کشی کار راضین کس به ایچ زد ، هی میاد و فریچید پیم
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 اشک در چشمانشیابد کرد لزم بود ! ... آری نجات خود نمی برای تلشیگر که دیدایی نجات تی برای، ول
 کرد و داد زد :پرتاب از آب یرون را به بیدا تیادیجمع شد و با فر

_ دخترم را رها کن دارا !

 وی و تنفس مصنوعید کشیرون بیابد تور آریان را از میدا . صورت تید دویدا با سرعت به طرف تیوتاب
یی کرد با صدای چشم باز نمیدا تی کار را ادامه داد ... ولین زد ... مدام با ترس ایدا تینهضربه به قفسه س

لرزان گفت :

 باز گرد !یدا_ ت

 . همه نگاه ناباور و پر ترسشان ازیستادند ای ایشه محاظ در مقابل جعبه شی پشت دارا و مانند سپرسربازان
ید ندارد بای زمان که همه هوش و حواس کامل جمعین حس کرد در ایابد . آرید رسی میابد به آریداحال ت

 دارا نگاه اش بهید که دین . همد کری بود میزش زاد عزی پریادگاری یگانه نجات فرزندش که ی برایکار
 دارا در هوا معلق ماند و ازیاد است . دستش را آرام بال آورد که با فریدا شده تیدچشمان بسته و صورت سف

 خورد :یکه و بدون نرمش دارا ی جدی حواس جمع و صداینا

ی در آتش خواهیسان ، شاهد سوخته شدن پری سازی از سربازانم را زخمیکی_ سوگند به روح جدم اگر 
بود !

 نشست . همه ناباور بهین زمی رویدا اشک حلقه بسته در چشمانش را پاک کرد و نفس زنان در کنار تیوتاب
 بودند و سکوت مطلق فضا را احاطه کرده بود که دارا به زحمت سکوتیره خیدا کبود تی و لب هایدچهره سف

را شکست :

 !یابد برو آرینجا_ از ا

 آورد ، سربازانیین که پاین احساس مشعل را گرفت و همی بود ، دارا مصمم و بیره هنوز هم به دارا خآریابد
 انتخاب جام بود ، چگونه مرده بود دریدا کرد ... تی را باور نمیدا کس مرگ تیچ ، هیدند کشیآرام کنار م

 که در سفر وجودش لزم بود !یحال

 با سرعتیوتاب . ید که خورده بود را بال آورد و با دهان باز همه هوا را به دهان کشیی با سرفه و آب هاتیدا
عردای با شادیوتاب شدند . یره خیدا ، همه ناباور به تیددر آغوشش گرفت و دارا مشعل را عقب کش ی بند 

یند قصر بنشیبای زی پله های شود و روبلند . کمک کرد از جا یچید پیداخودش را از گردنش باز کرد و دور ت
 کردی بود که فکر میال بود نگاه کرد . چقدر خوش خیره که با همان چهره سردش به او خیابد به آریدا. ت

 دهد .ییر شبه تغیک سال از خود ساخته را یک که ی گذاشته و توانسته موجودیر تاثیابد آری رویشحرف ها
 سوخت آرام زمزمه کرد :یش می که گلویبه زحمت و در حال

 !یان نه پارسی گذشته رو نداری ... تو پاکیابد آری_ باز هم راه رو اشتباه رفت

 کهیگری بود ، مثل هر زمان دیمان ماند . در دل از کارش پشیره و چهره دلخورش خیدا حرف به تی بآریابد
 وجودش را نلرزاند ! ... در دلیگران پست نشده بود که کشتن دینقدر گرفت ! ... هنوز ایجان مردمان را م

 زنده است !یداهزاران بار خدا را سپاس گفت که ت

 بودیره خیابد با صورت و بغض کودکانه اش با حسرت به آری ایشه که در جعبه شیسان نگاه اش را به پرتیدا
یش چشم و ابروی رنگ که انتهایاه سیبای زیت نهای با فر درشت و چشمان بی پپر و مشکینگاه کرد ... موها

عگرد ، بای با لب هایده و کشیف ظرینی شکل و بیلی و مستطید سپی بود صورتیلرو به بال متما  کوچک 
 رنگ .یی چند پر طلیبای و دم زی بنفش آبیلباس
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ی که نمی کودکین ایبایی توانست نگاه اش را از آن همه زی نمیرویی نیچ وجودش چشم شده بود . ههمه
 طور مسخین باشد که او ایک نزدیلی خیابد به آرید کودک باین گفت که ای در دلش می . حسیردشناخت بگ

 به خود آمد و به او چشم دوخت :یابد آری است ! ... با صدایابدآر

 زنده است ، دخترم را پس بده !یدا_ ت

 شد .یره آنها خی بود همه وجودش گوش شد و به گفتگویده فهمیابد که نسبت کودک را با آرتیدا

 زد و گفت :ی پوزخنددارا

 ؟!ی فراموش کردی همتاست ، وگرنه تو او را کشته بودی بیزد زنده است ، از بخشش ایدا_ اگر ت

 ؟ی با او چه کنی خواهی _ مآریابد

 به تو مربوط است !!!ین _ ادارا

 با چشم و ابرو به دارا فهماند که متوجه منظورش نشده و دارا ادامه داد :آریابد

 اگر دریکن داد ولیم ما او را به تو خواهیت فردا با ما رهسپار سفر خواهد شد ، در مرز امپراطوریسان_ پر
 خواهد شد !ید خورشیبایی ، همدم زیبایت زیسان ... پری کنیجاد ما ای را برای سفر مشکلینا

 زد :یاد با خشم فرآریابد

 کشد ..ی نفس می که به سختینی بی خواند ، می خود می تو را عمویسان_ دااااراااا !!! ... پر

 تر ادامه داد :آرام

 کنم.یش مداواید شود بایر از آنکه دیش_ او تنها پنج سال دارد ، او را به من پس بده ، پ

 زد و خونسرد گفت :ی سرد پوزخنددارا

 وی پدر و مادر کردی که هزاران کودک را بی ؟! ... زمانی دل من را به رحم آوری خواهی مینگونه_ ا
 !ی را بفهمیگران با مرگ فرزندت درد دید ؟! ... شای گفتی را به خود مین فرزند ایهزاران پدر و مادر را ب

 گفت :ی خش داری متعجب و با صداتیدا

 ؟ی چیعنی ید خورشیبایی دارا ؟ همدم زی کنیکارش چی خوای میعنی فهمم ی_ من نم

 وی کرده ، بدون چشم برداشتن از چهره عصبید تاکیش حرفای به نکته اصلیدا تینکه در دل شاد بود از ادارا
 گفت :یابدچشمان پر خشم آر

 ؟!یابد آریست نینگونه داند ، ای سخنم را می معنایابد_ آر

یوتاب که جوابش را نگرفته بود به یدا داشت . تی و پشت سرهم از دارا چشم بر نمیع سری با نفس هاآریابد
 باز به او چشم دوخت :یابد آری که لب باز کرد از او بپرسد با صدایننگاه کرد و هم
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_ چگونه دارا ؟

 گفت :ی زد و بعد از مکث کوتاهی لبخنددارا

یم دانستی . چرا که میم و دخترت را گرفتیم کردین زاد است . در صخره سرخ کمی_ امروز سالروز بانو پر
 رود ... به من خبر دادند که دخترت را گرفته اند و منی که با مادرش دارد هرسال به آنجا می خاطراتیادبه 
 من و پدرم و مشاوران بزرگ پدرمها بازگشتم چرا که تنیدا آن به نزدشان رفتم و به خاطر تی درستیبرا
ی ... همه مینک دارد و ایا به دریکی راه باریر آبگین که ایم دانستی میان و اشراف زادگان پریردانا و پیافرآر

 بازگشتم .ین همی را به تو خواهد رساند ، برایدا دانستم آب حس حضور تیدانند ! ... م

 گفت :یوتاب به تیدا

 ؟ید بود که باهاش من رو تو آب کشی_ اون چ

 گفت :یابد بدون گرفتن نگاه اش از آریوتاب

 !یان پری ، سلح دفاعیر شکل و انعطاف پذی_ تور الماس

 .ید دهد باز پرسی جواب سوالتش را کامل میوتاب ید که دتیدا

 ؟!یه چید خورشیبایی لاقل تو بگو ، زیوتاب_ 

 سرش را به طرفش برگرداند و گفت :یدا سوال تین بود با ایره خیابد که هنوزم به دارا و آریوتاب

 را رقم خواهد زد !ی مرگ زجرآوریان پری برایاد_ نور ! ... نور ز

عردایوتاب حرف ین با اتیدا  سر خورد و افتاد . رو بهیش شانه های از رویوتاب ی ، با سرعت از جا بلند شد . 
دارا گفت :

 ؟!ی رو انجام بده دخترش رو بکشی فکر کاری بیشه مثل همیابد اگه آری خوای_ دارا واقعا م

 گفت :ی بلندی با صدای مصمم و عصباندارا

 ! او تو را تا دروازه مرگ رساند .یدا تی مرده بودیش پی_ تا لحظات

 ادامه داد :ی هنوز عصبی تر ولآرام

 سوزد ؟!ی میش_ نگو که دلت برا

 جواب داد :ی عصبتیدا

 را سزاستیغ !!! .... " تیست رو قبول نداره برام اصل مهم نی حرف راستیچ مرد احمق که هیه_ مردن 
 کند ! "...یهرکه درک سخن نم

 آرام تر ادامه داد :یقی نفس عمبا
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 پدرش مجازاتیع فجی و کارهای سوزه که امکان داره به خاطر غرور و سرکشی میسان_ من دلم به حال پر
بشه !

 شد و گفت :یره خیابد آری هم که آرام تر شده بود به چهره عصبدارا

یسان مرتکب نشود پریی خطایابد جدال با اهرمن مجبورم که زنده بمانم ، تا آری ، برایدا تیم نداری_ چاره ا
 گردانم .ی را به او باز میسان ، پریابد آری خواهد بود و در مرز امپراطوریتدر امن

 که خود مرتکب شدهی ، هرکس به خاطر اعمالید خانواده آن شخص مگذاریا فرزند ی _ "گناه پدر را به پاتیدا
 حرف جد توئه دارا !ین شود ".... ایمجازات م

 گفت :ی بلند و عصبی با صدایدا به چهره تیره کلفه سرش را برگرداند و خدارا

 از هرکس به آن دانش دارم !یش نکن ، من بی آوریاد_ قانون جدم را به من 

 چرخاند . هنوز هم مشعل را در دستش داشت . ادامه داد :یابد را به طرف آرسرش

 ،یندازی را به جان ما بیایی موجودات هولناک دریا ی شبانه به ما حمله کنی ، اگر بخواهیابد _ و تو آردارا
 ؟!یم گوی که چه می دانی بوده ... و هست ! ... میرانیان در نزد ایشه که آتش همیاور را به خاطر بینا

 با خشم نگاه اش را از دارا گرفت ویابد سربازان مشعل به دست گرفتند و منتظر اشاره دارا بودند . آربیشتر
ی کودک بود . ناخودآگاه تمام حس پدریک نگران آزار ینکه کرد ، ای آرامش میدا تی رساند . حرف هایدابه ت

یسان بخواند و در نبودش از پرا ریش از صورت و چشمانش نگرانیدا تا که تیختاش را به چشمانش ر
 نگاهیدا بود . تید دی میاه که همه را سی جهانین اش در ایی دارایگانه که یسانیمحافظت کند . محافظت از پر

 باشد !یسانش قول داد که مراقب پریابد از ته دل به آری گرفت ولیفیاش را با اخم ظر

 شد و زمزمه کرد :یره خیسان به چهره بغض دار پریدا در چهره تی بعد از مکثآریابد

 .یفتد بی اتفاقیت گذارم برای_ دوستت دارم دخترم ، نم

 زد و رفت . همه به آب مواجیرجه بود در آب شیره خیسان پریه به چهره پپر بغض و گری کمینکه از ابعد
 .یدند همه از جا پریی برود ... با صدای راحتین به همیابد شدند ... انتظار نداشتند که آریرهبرکه خ

 بود ، گفت :یستاده برکه ای روبروی پله های بالآریافر

 .یم به نزد امپراطور بروید بایایید است فرزندانم ! بیش_ کارتان قابل ستا

ی جواب پدرش را چه مید مرد ، حال بای زنده بود ... اگر میدا تینکه شد . چقدر شاد بود از ایره خیدا به تدارا
ی ابروهای رویفی و کلفه دارا اخم ظری نگاه دارا را حس کرد با نگاه به چهره عصبینی سنگیداداد ؟! ... ت

 به راه افتاد . دارا با نفسیافر پشت سر آروخوش فرمش جا خوش کرد . با همان اخم صورتش را برگرداند 
ینکه نظر داشتند تا ایر داد و به راه افتاد . سربازان هنوز هم برکه را زی مشعل را به دست سربازیقیعم
 را به داخل بردند .یسانپر

 آمدی . دلش به درد میخت ری بود که آرام اشک میسان به پریدا و هنوز هم همه حواس تیدند به تالر رسهمه
 آنهاست ...یر خاطراتش با مادرش به صخره سرخ رفته و حال اسیاد به یسان کرد که پری فکر مین به ایوقت
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ید و فهمید بریدا زد و سخت شدن نفسش رشته افکار تی ضربه و چنگ میشه که به شیسان دست و پا زدن پربا
 تالری کرد . تازه متوجه شد که فضایدار حس کمک را در دلش بین . همیست اصل خوب نیسانکه حال پر

 بود برداشت و بایزان آویوار با سرعت ، خاموش کن مشعل را که گوشه دین همی از حد روشن است برایشب
 چسباند .یشه جعبه زانو زد و دستانش را به شی مشعل ها را خاموش کرد و با سرعت روبرویشتر بیدندو

یشه شی شد . آرام دستان کوچک اش را رویره خیدا به تیق بلند و عمی باز و نفس هایمه با چشمان نپریسان
 دستی ، رویشه شی با غم دستش را رویدا ، تید کشی نفس می گذاشت . هنوز هم به سختیدامقابل دستان ت

 با همه وجودشیسان کار پرین هما . دارا با سرعت در جعبه را باز کرد که بید آرام و نوازشگونه کشیسانپر
 همهیافر شد . با حرف آریره . دارا با اخم محکم و با صلبت به جلو خید کشیش هایهبا دهان باز هوا را با ر
 نگاه کرد ... دلخور بود ، از همه !یسان در چهره دارا باز به پری که بعد مکثیدابه او نگاه کردند ، جز ت

 وجودت آماده کنند ، من رای دادم فضا را برای دستور مید مانند من ! ... پوزش دخترم بای _ کردگار بآریافر
ببخش !

 هنوز هم پشت به آرتان نشستهیدا . تیدند کوبینه آرتان همه به طرفش به احترام با دست راست به سی صدابا
بود .

 ،یافر بعد مرگ سهراب است آری است و هزاران پوزش تو ، نوشدارویر دیلی پوزش خی برای _ گاهآرتان
 !یندیشی بی قبل از انجام هر کاریدبا

 سخت بودم . منی و سرعت کارش نبود من تا ابد مستحق عذابیدا دانم اشتباه کردم سرورم ، اگر تی _ مآریافر
 تکرار نشود !یگر بندم که دی ، عهد میبایم زیسانرا ببخش پر

ی که روزینان اینکه را دوست نداشت ، ایی تنهاین بود . ایره خیگران بغض کرده هنوز هم به دپریسان
 دردناک که خارج ازیت نهای زجرآور و بی آزارهاین شدند . ایخانواده اش بودند ، حال دشمنش محسوب م

 بلند شد و به طرف آرتانجا از یت با عصبانیدا . تید را بوسیسان پریشانی پیافرتوان و تصورش بود . آر
 چشم دوختند .یدا ، همه به تیدچرخ

 آره ؟یگه بود دین همیوتاب و یوبرزن ، نقشه آرین دونستی _ شما متیدا

 هم مانند مادرش بود ! ... باز هم در دل خدایتش عصبانی لبخند زد ... حتیدا تی خونسرد به چهره عصبآرتان
 درکنارش سپاس گفت و با لبخند مهربان و آرام جواب داد :یدارا به خاطر حضور ت

 دانستم !ی می_ آر

 که لب باز کرد ، دارا با سرعت گفت :ین ، همید کشیقی نفس عمی باز هم عصبتیدا

 !ی شوی میمان بعد پشیی هرچه بگویت ، در عصبانی هستی تو عصبانیدا_ ت

یرد لبش داشت بگی روی سر و نگاه اش را از چهره آرام و خونسرد آرتان که لبخند محوینکه بدون اتیدا
 در چشمان مهربان و پر جذبه آرتان گفت :یره سکوت بال برد و خیدستش را به معنا

ین سخنان و قوانین دونم چطور حرف بزنم .. (خطاب به آرتان) .. شما گفتی کنم دارا ! من می_ خواهش م
ع  ... گفتینپدرانتون ، جزء قانون ا  ویمونین هنوزم پشین اون عمل کردیر بار که به خاطر فتح آتن غیه ین ملت
 !ین کنیخودتون رو سرزنش م

133

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

ی ماند . بعد کمیره خیدا به تیزبین دو دستش را پشتش به هم قلب کرد و با چشمان تیقی با نفس عمآرتان
 در دلشی دختر دوست داشتنین مادرش بود ! چقدر ایه هم شبیش شد . مواخذه هایک نزدیداسکوت آرام به ت

 آرام و مهربان جواب داد :یدا تیتجا شده بود . در جواب عصبان

 مای به ما و کشتیابد که آریم را گفتین ! ... ایدا است تیاست سیک سخن ین ! ... ایم گوی هم مینک_ هم ا
 و دلم نلرزد !یازارم را بی که کودکیستم پست نیشی اندی نزند . آنگونه که میبآس

 را نوازش کرد و گفت :یسان جعبه زانو زد و با دست راست اش گونه پرکنار

ی بارین به او ندارم ... نخستی او نوه من است حسینکه خواند و من هم جز ای من را پدربزرگ میسان_ پر
ی برایابد آمد ... او در کاخ من چشم گشود ، آریاکه در آغوشش گرفتم را به خاطر دارم . همان روز که به دن
یا من ازدواج کرده ی دارایی که گوودم شاد نبینمن همچون دارا است . در روز ازدواج و پدر شدنش کم از ا

 سفر خواهد بود .ین حکم امان ما در ایسان پریکنپدر شده ... ول

 به همراه دوستانش وارد تالر شدند و آرتان آرام از جا بلند شد و به آن ها چشم دوخت . احساسپریساتیس
عمحرم تمام غصه ها و دل شکسته اش بود رایمیس کرده بود ، هم آرتیشه در وجودش ریناشناخته ا  را که 

 و قلب است ، و امشب چهرهاس احسی کرد بی سال ها فکر مین را که همه ایساتیسدوست داشت و هم ... پر
 را از خود نشان داده بود .یگرید

 گفت :یساتیس از دوستان پریکی آویسا

ی پرین ایم توانی میم در جنگی نقره ایای دریان کوچک ، حال که ما با پریسان کردگار من ! پری_ وا
 !یم و خونش را بخوریمکوچک را بکش

 آورد ! شگفتی می ابدی کند و جوانی می عمر را طولنیان ام خون پریده ، من هم شنی _ آرآرتنوس
 ؟!یستن

 داشتی از آنها چشم بر نمیده که ترسیسان و پر طمعشان را به پریص چشمان حریساتیس دوستان پرهمه
ی و نگران آرتان و دارا را حس میره احساس ... نگاه خی بی حرف با چشمانی بیساتیسدوخته بودند و پر

 .یندازد به آنها نی نگاهین داد کوچک تریح ترجیکرد ول

 با حس لمسیدا بود گذاشت . تیره خیساتیس دوستان پری که متعجب به حرفایدا دست تی دستش را روپریسان
 که با چشمان ترسان و ملتمس به او نگاه کرد ، سرش را به طرفش چرخاند و دستش رایساندستش با دست پر

مطمئن در دست گرفت .

 زد و گفت :یدا به تی پوزخندپریساتیس

 ندارد !یستادگی کس درمقابل من توان ایچ ؟ هی جرات دارینگونه که ایایی بانو آندی کنی_ گمان م

 صفت را به او نسبتیه شود ی دارد و نمی ایچیده ابعاد پیساتیس پریت در دلش اقرار کرد که شخصتیدا
داد ! .. محکم جواب داد :

 باشم !ین شم اولی ها وجود دارن ، خوشحال مین اولیشه_ هم

ی و مجبور به کاریرد بحث بال نگینکه ای چرخاند . آرتان برایدا دو چشم تین نگاه اش را بی عصبپریساتیس
که دوست نداشت نشود گفت :
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ی به ارمغان میت را برایدی پلی زندگیکن کند .. (همه به او نگاه کردند) .. ولی میاد عمر را زیان_ خون پر
ی می روزیکن دارد ولی شد . درست است خون آنان شما را جوان نگاه میآورد و خون آنان وابسته خواه

 مرد و دری خواهینی بی هم نمیال که در خیار چهره و زجر بسین تریح نباشد و آن روز با کریرسد که پر
 را بخورند !یکدیگر که بگذارم مردمم خون یستمآخر ... آن روز من زنده ن

 را بخورد آرتان ؟!یان خواست خون پری _ چه کسپریساتیس

 !ید گوی نمین از ایش _ چشمان دوستانت که بآرتان

 و آرام از جا بلند شد و به دوستانش گفت :ید کشیقی نفس عمپریساتیس

 !یدید کوچک را هم که دی ، پریم برویگر_ د

 ! ... حس زنانه اش مثل همهیمیس کشت ، مثل آرتی شد . چقدر دوست داشت که او را میره خیدا حرص به تبا
 و پنجیست چون آرتان که بی مردی قسمت کند حتی شد که همسرش را با کسی مین جهان مانع از ایگرزنان د

 ! .. چقدر دوست داشت آرتان باز همید پرستی از دور او را میونان یسال از لمسش دور بود و مانند الهه ها
 زن حس پدرانهین اگر نسبت به ای شود حتیک شریگری شد ! .. حاضر نبود آرتان را با زن دیمال او م

 خواست آرتان فقط مال او باشد ... فقط مال او ! ...یداشت ! ... حس طمع زنانه اش م

 آرتان کنار گوشش او را متوجه زمزمه اش کرد :صدای

 را از ذهنتیدا با دارا همسفر خواهد شد ، پس نقشه کشتن تید با طلوع خورشیدا تی ، چه نخواهی_ چه بخواه
به دور کن !

 نگاه اش را خوانده محسوس تکان خورد که آرتان بایشه مثل همیزبینش آرتان با چشمان تینکه از اپریساتیس
 ماند ادامه داد :ی به پوزخند میشتر که بیلبخند

 بندد ! .. چرا که تنها چهره اشی به او دل میم باشد که دارای خواهم که او تنها زنی میم پس من از خداین_ ز
 خواهد ! .. و من به عنوان پدری او می ها را براین دارد و قلب مهربانش بهتری در امان میادارا را از بل

 خواهم !ی فرزندم نمی براین از ایش بیزیچ

 آرتان قلبشیبای در چشمان آرتان سکوت کرد . هنوز هم چشمان زیره به طرف آرتان برگشت و خپریساتیس
 آورد هنوز هم ... دوستش داشت !یرا به لرزه در م

 _ اگر تا صبح زنده بماند !پریساتیس

 :ید چفت شده اش غری دندان هاین محکمش گرفت و از بی را در مشت هایساتیس پری بازوهاآرتان

 !یستم آرتان گذشته نیگر ، من دینم بی سکوت و آرام بودن نمی برایلی که دلی دانی_ م

 بود !یده که دوست داشت از زبان آرتان بشنود رسی زد ، به حرفی با غم و حسرت لبخند کوتاهپریساتیس
 آرام گونه اش رایان توجه به نگاه اطرافی پنجه بلند شد و بیدستش را آرام دور کمر آرتان گذاشت و رو

 نگاه اش از آرتان با بغض ون کم شد ... آرام و بدون گرفتیش بازوهای که فشار دستان آرتان از رویدبوس
 که تنها آرتان بشنود :ی زمزمه کرد ، طورید لرزی که میصدا

 هم تو راینک تفاوت که من ، هم این ! با ای دوستش داشتی هستم که روزگاریساتیس من همان پریکن_ ول
 که تمام عشق من به تو ، تنها به خاطر مقامت نبود ! ...یدی آرتان ! ... نفهمیدی زمان نفهمیچدوست دارم ! ه
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 داد ! ...ی همه سال نبودنت آزارم مین که ایدی وار دوستت دارم ! ... نفهمیوانه که هنوز هم دیدینفهم
یاد از ی بود برای دارا تنها بهانه ایدی دادم ! ... نفهمی که با دارا عطر تنت را به خورد آغوشم میدینفهم

نبردن آغوش تو ...

 بود کهیبایی زیساتیس همان پرین بود ... ایساتیس را براق کرد . آرتان محو سخنان پریبایش چشمان زاشک
ی گریله در حیساتیس تجربه به او نشان داده بود پری آرتان را مسخ خود کرده بود . ولیش و پنج سال پیستب
 احساس ندارد ، پسیساتیس ، پروست از ایگری دیله هم حین همتاست ! ... مدام با خود تکرار کرد « ایب

 شود ! »یعاشق نم

 بهی مهری همه بین و پنج سال از ایست کرد شکوه شاهانه اش را حفظ کند . بی سعیقی با نفس عمپریساتیس
 کوتاه در چشمان آرتان ،ی احساس نشان دهد ... بعد مکثی خواست خودش را بیستوه آمده بود ، هرچند م

 دلش به اندازهینکه . با اردلباسش را در چنگ فشرد و آرام به حالت نوازشگونه دستش را از آرتان جدا ک
 آرام از او جدا شد و به راه افتاد . آرتان هنوز همی آغوش آرتان را کرده بود ولی و پنج سال هوایستب

 هم احساسیساتیس گفت چه ؟! در حق اش بد کرده بود ! پری بود . اگر درست میرهمبهوت به رفتنش خ
 ؟!ید بگوغ وجود دارد که از احساسش درویلیداشت ؟! چه دل

 زد :یش گام به طرفش آمد و صدایک بود با یستاده که پشت آرتان اآرتیمیس

_ امپراطور ؟!

 به لب زدنیشتر زمزمه کرد که بیمیس شانه خطاب به آرتی ، از رویساتیس بدون گرفتن نگاه اش از پرآرتان
 ماند :یم

_ خوبم !

 .یاورند او بی غذاها را برایرترین را بده ، تا دلپذیبایم از دختر زیرایی ؟ دستور پذیردانا _ پآرتان

 شدند :یره همه به او خیسان کودکانه و پر بغض پری به احترام سر خم کرد که با صداپیردانا

 به نزد پدرم بازگردم .ید خواهم ! ... تنها اجازه بدهی_ نم

 ؟ی _ بودن با ما را دوست ندارآرتان

 !ید دهی ، شما آزارم میر _ خپریسان

 برساند هرگز از او نخواهم گذشت .ی _ هرکس به تو آزارآرتان

 شد و گفت :یره انداخت و با مکث به آرتان خی نگاهیم با چشمان حلقه از اشک به دارا نپریسان

 شما باشد ؟!یعهد شخص ولین اگر ای_ حت

 به دارا رساند و مطمئن گفت :یسان متعجب و پپر سوال نگاه اش را از پرآرتان

 باشد !یعهدم اگر ولی ، حتی_ آر

 گذرم ! ...ی برم ، از او نمی نمیاد از یدم را که کشی _ شاهزاده دارا من را با آتش آزار داد ، دردپریسان
 ؟!ید کنی دادگر ، با او چه میفرزند امپراطور دارا
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 . با بستن چشمانش سرش را بهید آورده بود قلبش لرزیان نام پدر دادگرش را به میسان که پرین از اآرتان
 در چشمان دارا دلخور گفت :یرهطرف دارا چرخاند و چشم باز کرد و خ

 دارا ؟یی بگوی_ چه دار

 پدرش گفت :ی از دلخوری دستپاچگی با کمدارا

یگران آزار دی و از آن برایم احترامش را نگاه دارید مردم ما مقدس است و بای دانم عنصر آتش برای_ م
 کارساز نبودیدهایم بود . تهدیده آب کشیر کرده و به زیر را در تور خود اسیدا ، تیابد آریکن ... ولیماستفاده نکن

یابد که به آری را به خاطر همان فرصت کوتاهتیدا وقت را از دست بدهم ، چرا که ین از ایش توانستم بیو نم
 کردکاریگانه و بخشش ی ماست از بزرگواریان درمینک و اگر او ایم از دست دادی چندیداده بودم برا

ماست .

 نگاه کرد و آرام کنارش زانو زد و گفت :یسان به پربعد

 را که دوستی_ من را ببخش عمو جان ! هرگز آزار دادن تو را دوست نداشته و ندارم ، مجبور شدم کار
 نجاتی ! ... مجبور شدم براید آی پدرت کوتاه می بکشیار از آنکه درد بسیش دانستم پینداشتم انجام دهم ... م

 !ی دهی و به من حق می هستیی دانم که دختر دانای ! ... مینی آزار ببیدات

 را دوست داشت ،یدا تی رساند . چهره مهربان و دوست داشتیدا سکوت کرد و نگاه اش را از دارا به تپریسان
 با مکث ، با دستیسان گرفت و پریسانمهرش به دلش نشسته بود . دارا دست راست اش را به طرف پر

 مردمین در بی دوستیمان په نشانین را در دست داشتن ... ایگر که مچ همدیراست اش به دارا دست داد طور
 باستان بود .یرانا

ی بودند و درباره سفر فردا حرف میستاده در مقابل هم ایردانا و پیافر کم باز همه متفرق شدند . آرتان و آرکم
 بهیزی به معماران که چی با نگاهیدا بودند . تیسان مشغول بگو بخند و غذا خوردن با پریازدند ، دارا و آر

 جام به اویند . حرف سوگند کنجکاوش کرد که ببشد جلب ین نمانده بود ، توجه اش به جام جهان بیواراتمام د
 توانست پدر و مادر و برادر کوچکش رای میگر بار دیک دهد ، آرزو داشت که ی را نشان میزیچه چ

 خم شد و بهی آن کمی داد . آرام به طرف جام رفت و روی آزارش میت نهای و نداشتن آنها بی ، دلتنگیندبب
 درآمد .یر به تصویش برای نامفهوم و مفهومیر شد . کم کم تصاویره رنگ و زلل خی آب مهتابیبایتللؤ ز
 ... تلش کرد خودش را بهید کشیغ رفت ... جین وحشتناک و ترسناک از بیی با آمدن صورت هایبا زیرتصاو

 دریی بود ... صدایده بود ! ... دستانش به لبه جام چسبیر آن تصاویدن انگار محکوم به دیعقب بکشد ول
گوشش مدام زمزمه کرد :

 !یــدا تی ! ... تو مقصـری_ تـو مقصـر

 لمس دست آرتان جامید گرفت و به طرف خود کشیدا . با دست چپ اش کمر تید به سرعت به طرفش دوآرتان
یدا که به آن وفادار بود مقاوت نکند ! ... آرتان با دست راست اش سر تیرا وادار کرد که در مقابل امپراطور

 در چنگ فشردن لباس آرتان محکم بها جمع کرده و بینه سی دستانش را در جلویدا فشرد . تینهرا محکم به س
 بشوندی ترسناک واقعیر آن تصاوید ترسی دستانش را دور کمر آرتان حلقه کند ، مید ترسی ، میدآغوشش چسب

یدا به دل تی را طوریتو از پشت آرتان دستانش را لمس کنند ! ... بازوان قدرتمند و مردانه آرتان حس امن
 داد ! ... آرتان همان طور کهی میح ترجیا امن دنی را به همه مکان هاک کوچین سرزمین کرد که ایرسراز

ین بود که حالش ایده ! ... چه دید جام ندی جز آب آرام و مهتابیزی شد ، چیره کرد به داخل جام خیآرام اش م
شده بود ؟

 دخترم ؟ی _ خوبآرتان
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 جدا شدن از او را نکند !یال در آغوش آرتان پنهان شد که آرتان خیشتر سر تکان داد و بیید به زحمت به تاتیدا
 فرو کرد و مهربانیدا تی و آرام انگشتانش را نوازشگونه به داخل موهاید را فهمیدا.. آرتان حس ترس ت

گفت :

 ؟یی که آزارت داد سخن بگویزی درباره چی_ دوست دار

 لرزانش قلب آرتان را به لرزه درآورد .ی به زحمت زمزمه کرد که صداتیدا

_ نه !

 درکنار تو هستم دخترم ، آرام باش جان پدر !یشه _ باشد ، من همآرتان

 را سد کرده بودیدنش کرده و راه نفس کشیشه ریدا تی را که در گلوی بود تا بغضی حرف ساده آرتان کافهمین
 همهیردانا تجسم کند . با اشاره به پیدا تی را برای امنیم تا حریستاد کوه ایک، بشکند و آرتان هم پدرانه ، مانند 

از تالر خارج شدند .

 محکم و مردانه آرتان وی بازوی آرام تر شده بود . دست چپ اش را رویدا کرد و تی کم کم طلوع مخورشید
 خودش گذاشته بود . به همراه آرتان که آرام به چپ و راست تکانی لب های را مشت شده جلویگرشدست د

 :یستادند از حرکت ایافر آری بودند ، با صدایره و افق خید خورشی به قرمزیوان خورد ، در سکوت در ایم

 بدرقه اسطورهی برایم که با هم رهسپار شویم_ سرورم ، پهلوانان در ساحل منتظرند ، منتظر شما هست
 .یمانها

 بود هوش و حواسش را از کار انداخته بود ، آرام ازیده که دی و وحشتناکیبا زیر تازه به خود آمد . تصاوتیدا
 بود جدا شد .یرهآرتان که هنوز هم نگران به او خ

 زد و گفت :ی مهربان لبخندآرتان

 جان پدر ؟ی_ خوب

 ، خسته تون کردم .ین همه مدت سر پا بودین به خاطر من این شد ، ببخشی چیدم_ بله پدر ... نفهم

یمه به ندین از ایش کنم دخترم ... پی چند ساعت در کنارت داشتم فراموش نمین را که ای _ هرگز آرامشآرتان
 من ! ... من را ببخش که حواسم به لباسی ببرند ... خدای را آماده کنند و به کشتیازت مورد نیلها سپردم وسا

 آماده کنند .یت دهم لباس برای ، دستور می اینگونه تا به حال ایشب تنت نبود و از دیس خیها

 در دست به کنارش آمدندی که هرسه با بقچه ایمه سر تکان داد . آرتان رفت و سه ندیید به تایقی با نفس عمتیدا
ینه و در مقابل آید آماده کرده بودند پوشیش را که برای شد . با کمک آنها لباسی به همراهشان وارد اتاقیداو ت
 بودند .لباسش ها در حال مرتب کردن یمه شد که ندیره به خودش خیقد

ی تنگ می که تا کمر کمیان لباس پارسیشگی همی با نقش هایف کننده و ظریره خی ساده با نقوشید سفلباس
 که در مچ دستین ساده و پرچین در دو طرفش داشت و آستی ، چاک بلندید رسی میش زانویکیشد و تا نزد

ی به رخ میشتر آن را بین شد چی و شکن گشاد که آن هم در مچ پا تنگ مین شد به همراه شلوار پر چیتنگ م
 زانو زد و با احترامیش پای جلویگر دی ایمه را به کمرش بست و ندی مانندیر حرید شال سفی ایمه . ندیدکش

 را در کفش ها فرو کرد و به طرف کاسه رفتیش آرام پایدا گذاشت . تیش پای را جلوی چرم قهوه ایکفش ها
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 ، فراموشیده به صورتش آب زد که فراموش کند چه دیدا . تیخت رش با جام کنار ظرف ، آب به دستانیمه. ند
 هنوز هم به خاطر داشت !ی بار ، ولین و سومی ! دومی گفت تو مقصریکند چرا آن صدا م

 اعمیبایی کردند و جواهرات زیاده صورتش پی رویمی ملیش ها آرایمه حوله صورتش را خشک کرد و ندبا
 کرد تمامی فکر مین تمام مدت به ایدا کردند و تیزاناز گوشواره و گردنبند و دستبند باظرافت طل را به او آو

 جواهرات با دست انجام شده ؟!ین ای های کاریف ظرینا

 خش دار از حرف نزدن گفت :یی لب باز کرد و آرام و با صدابالخره

 داره ؟!ی کارا چه لزومین به جنگ ! ... ایم ری میم_ ما دار

 به احترام سر خم کرد و گفت :ندیمه

 ماین سرزمی به جنگجویگر از هر زمان دیش رسم ما در زمان جنگ است ، چرا که مرگ در جنگ بین_ ا
ی ، کردگار خود را ملقات کند ! ... برایبا زید رخ دهد پس بایی جنگجوی مرگ براین است . اگر ایکنزد
 گرانبها آماده نبردی به عطرهاین لباس ها و جواهرات و مزین با بهتریان در زمان رفتن به جنگ ، پارسینهم
 شوند !یم

ینی ؟! چرا در هر سرزمیرد دوخت ، واقعا قرار بود بمینه به خودش در آیمه شگفت زده نگاه اش را از ندتیدا
 او بود ؟!یمرگ برا

 اش ، ازی پر و فر مشکی به موهای دستیدن که کارشان تمام شده . با کشید فهمیدا ها تیمه دستان ندیستادن ابا
 شد وی او ثابت می رویناتاق خارج شد . در راهرو قدم بر داشت و چهره همه خدمتکاران و سربازان با تحس

 کردند .یبه احترام سر خم م

ی پله های روبرویردانا در کنار هم مشغول حرف زدن بودند ، تنها پیردانا ، پیافر قصر آرتان ، آریاط حدر
یش ابروهاین آمد با تحسی میین پای ده سانتی که آرام و باوقار از پله هایدا تیدن با دیردانا بود . پیستادهقصر ا

 . آرتان وید صدا خندی و بیز ریردانا بانمک پشیطنت به چهره و یدا زد که تیرا بال انداخت و لبخند بانمک
 لبیافر که آرین همیستاد کنار آرتان ایدا نگاه کردند . تیدا و به تیدند به پشت چرخیردانا پیره با نگاه خیافرآر

 .یدند دارا توجهشان را جلب کرد و به طرفش چرخیباز کرد صدا

 نمانده .ید به طلوع خورشیزی ، چیم حرکت کنید آماده است پدر جان ، تنها بایز _ همه چدارا

 کجاست دارا ؟یسان _ پرآرتان

 ببرند و به چوب محکم کل بای قرار دهند و به کشتی نفوذی کامل در جعبه بیت _ دستور دادم او را با امندارا
 ببندند .یرقفل و زنج

 ؟یست شما ناامن نی براین _ اآریافر

 ما حمله کند !ی به کشتیر تواند از زی نمیابد آرینگونه من بود ، ایم تصمین ، ایر _ خپیردانا

 از دریابد آرین ! چطور فکر کردیره تونه جلوش رو بگی نمیچکی رو انجام بده هی بخواد کاریابد _ آرتیدا
ی ، چون پریفته هم واسه دخترش نمی اتفاقیچ کنه و هی رو داغون می زنه کشتی شه ؟! میگفتگو وارد م

 !!یم شی که تو آب خفه مییم ماین تونه نفس بکشه ! و ای آب می و تویاییهدر

 آرام لب باز کرد :یدا متفکر در چهره تی با مکثیردانا در گردش بود . پیردانا به پیدا ها از تنگاه
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 است ...ی پارسیک یابد_ دخترم ، آر

 گفت:یردانا حرف پین توجه بی بتیدا

ی توین کنه ؟! ... خاک به سرم ! ببخشی میت کردن هم بازم ادب رو رعایر که بچش رو اسیی کسای_ برا
 !یدمحرفتون پر

 زد :ی لبخند مهربانپیردانا

 چون تویی بانویسته ، چرا که شایی سخن نگویگران سخن دیان بخاطر داشته باش هرگز می ! ولیدم_ بخش
 بای نداشته باشد ، ولی جنگ امکان دارد که بازگشتین که ایم دانستی ... و فراموش نکن ما از ابتدا هم میستن

ین بازگو کنم اینک خواهم ای خود را نمه ... نقشیم کنید را تهدیابد آریم توانی عرشه ما می رویسانبودن پر
 دارم ...ی را بر نداشته و نمی قدمیچ هیشه اندی داشته باش من بیمان ای زمان خودش ... ولینقشه باشد برا

 !ی که به آن برسی خواهی میار را آموخته که تو زمان بسییگذر زمان به من تجربه ها

 !یدم نبود ... فقط سوال پرسین دارم و قصدم توهیمان شما ایی ، من به دانایردانا پین _ ببخشتیدا

 داد و گفت :یفی را فشار خفیدا چپ تی زد و با دست راست اش بازوی لبخند مهربانپیردانا

 را بدان که دربارهین در کلمت حس نکردم . تنها جواب پرسش ات را دادم دخترم . تنها اینی_ من هم توه
 دانم !ی مطمئن میابد را از طرف آری رازها کشتین از همیکی یه است که من بر پایاری بسی رازهایانپر

 گفت :یافر سرش را تکان داد و آریید به تاتیدا

 زمان را از دست داد .ید نبایفتیم_ بهتر است راه ب

یدا تیدن که آماده سوار اسب خود شده بود با دیا کرد . آری هنوز به اسب نگاه میدا سوار اسب ها شدند و تهمه
 گرفت .یدا تی پای شد و به طرفش آمد و دستانش را در هم قلب کرد و جلویادهاز اسب پ

 ...یستم بلد نی _ سوارکارتیدا

 .ی آموزم چگونه اسب را به حرکت درآوری _ تنها سوار شو ، به تو مآریا

 تشکریا گذاشت و سوار اسب شد . از آریا دستان آری چپ اش را روی آرام پایا آری با گرفتن شانه هاتیدا
 کم کم به ترس اش غلبه کرد و به اسبش سرعت داد .یدا در جوابش سرش را به احترام خم کرد . تیاکرد که آر

 نگران هشدار داد :آرتان

 !ی دانی را نمیدن_ آرام تر دخترم ، تو رسم تاز

 سرعت داد و گفت :یشتر به اسبش بیطنت با شتیدا

 گرفتم پدر !یاد یگه_ د

 قرار گرفتند .یدا و دارا هم به اسب خود سرعت دادند و در دو طرف تیا لبخند به لبش آمد . آرآرتان
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 خواهند بود ؟!ی زوج مناسبیدا ... دارا و تیردانا شما پیشه _ به اندآرتان

 شدیره پپر حسرت آرتان خیمرخ حرف آرتان بود ! آرام سرش را به طرف او چرخاند و به نین منتظر اپیردانا
یش و خنده هایدا باز سرش را به طرف تی راه اش نبود ! ... بعد مکثین ای ولیدش فهمی، با همه وجود م
 گفت :ی مید نداشت بایچرخاند . چاره ا

 سرورم !!!یر_ خ

 بود نگاه کرد و گفت :یره خیدند تازی به آنها که با خنده میزبین که با چشمان تیردانا متعجب به پآرتان

 ؟!ید را گفتین_ چرا ا

 تو قادری دانی دانم که می آرتان ! .. (به آرتان نگاه کرد ) .. می دانی از هر کس میش را تو بیلش _ دلپیردانا
 !یستی نی امپراطوریرینهبه شکستن رسم د

 مکث گفت :ی شد و بعد از کمیره به جلو خآرتان

ی فرزندش هرکاری شادی پدر برایک ید کنی دانم که درک می ، به خاطر پدر بودنتان میردانا_ من پدرم پ
یرینه پدربزرگ من بود که رسم دین اید بودند ، فراموش کردین اولی در هر خوبیشه کند ... پدران من همیم

 مانعیز چیچ و دارا به هم علقمندند ، آن زمان ... هیدا است حس کنم تی را از جهان کند ؟! ... کافیبرده دار
ام نخواهد شد !

ی از هرکس معنایش خواهد خورد ؟ ... تو بی دارا چه ضربه بزرگی دانی _ اگر نشود چه آرتان ؟ مپیردانا
 نکن ، چرا کهی دارا خواستنی را برایدا خوام آرتان ... هرگز تی را از تو میز چیک ، ی دانیسخنانم را م

 متفاوت است !یده که دی با دخترانی به اندازه کافیدات

 داد ...یح سکوت را ترجیردانا شد و مثل پیره هم به جلو خیافر سکوت کرد ، آرآرتان

 با ذوق و شوق کودکانه گفت :یدا . تیدند کنار ساحل رسبه

 !یهــوووو_ من پبردم ... 

ی روی داد آرام و با لبخند محوی به چهره مردانه اش میبایی زیت که جذابیشگی همیزبین با نگاه تدارا
 آنهای چهره هایدن با دیدا را بال داد . تیش ابروهای با تعجب و لبخند پهنیا شد . آریادهصورتش آرام از اسب پ

گفت :

 ؟یا ؟ ... و تو آریدی_ دارا بگو که با تلش خودم بردم و تو خودت رو کنار نکش

ین داشت . چقدر ای چشم بر نمیدا لبش نقش بست و از چهره منتظر تی روی طرفه ایک لبخند بانمک آریا
ی بود ، به امتحانش می جذاب مید بود متفاوت بود . حرص دادنش هم بایده که تا به حال دیدختر با دختران

 !یدارز

 آرام و ناراحت گفت :تیدا

 ، آره ؟!ین_ خودتون سرعتتون رو کم کرد

 بار اول خوب بود !ی توانستند تو را شکست بدهند ، برای خواستند نمی اگر هم میا دارا و آریدم _ من دآرتان
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 زد و از آنها فاصله گرفت . همه به هم نگاه کردند ، آرتان سرزنشگری جانی و لبخند بید کشیقی نفس عمتیدا
 بال انداخت و گفت :ی شد . دارا کلفه شانه ایرهبه دارا خ

 ؟!ییم که دروغ بگوید ! .. انتظار نداریم که خود ما سرعتمان را کم کردی گفتم زمانی_ چه م

 بار اول کارش خوب بوده !ی که ... خواهر کوچکت ، برای کنیید _ تنها انتظار داشتم تاآرتان

 !یی را خواهرش دانست ! ... چه واژه نا آشنایدا بار بود که آرتان تین شد . اولیره متعجب به پدرش خدارا

یزانشان در حال بدرود با عزی زره جنگیدن با پوشی شد . همه مسافران کشتیره به تک تک مردم ختیدا
 باعشق و باوقار درمقابلشان زانو زد و بایار . کوشیدند دویوشیتا و یار به طرف کوشیرک و ائیریکابودند . نائ

همه وجود آنها را در آغوشش فشرد و چشمانش را بالبخند بست که مانع از جمع شدن اشک در چشمانش بشود
 کوه محکم و با غرور را به خاطر بسپارند .یک از پدرشان یر تصوین آخری خواست فرزندانش برای. م

 گذاشت و فشار داد و آرام کنارشیار شانه کوشی با چشمان حلقه بسته از اشک دست چپ اش را رویوشیتا
 حلقه کرد و سرش را در گردنیوشیتا اش را دور ست چشمانش را باز کرد و دست رایارزانو زد . کوش

 شد .یشتر بیوشیتا یه فرو کرد که گریوشیتا

 که طناز را ازید چرخاند . آرش را دیگر کرده بود ، سرش را به طرف دیشه ریش که بغض در گلوتیدا
 طناز چسباند و ازیشانی لبانش را به پین گرفت و بدون چشم برداشتن از صورت پر بغض آرشینآغوش آرش

 که بهی ، اشکاشک ی همسرش که با حلقه هایبای سر طناز با چشمان کوچک شده و نگران به چشمان زیرو
 . دستیاورد تاب نیگر شد . دیره کرده بود خیدا پیی همتای و قداست بیبایی او حلقه بسته بود ، زیخاطر دور

 با سرعت در آغوش آرش فرو برود وین بود که آرشی کافین دراز کرد . همینراست اش را به طرف آرش
 کرد ... آرش آرامیه آرش گذاشت و گرت پشی را رویگرش پشت دخترشان و دست دی دست اش را رویک

 دستانش را دور گردن پدر و مادرش حلقه کرد .یه و طناز هم با گرید همسرش را بوسیشانیپ

ی را از دست میش اشک هایار نشود ، چرا که تحمل و اختیره خیگران دیی به جدایگر داد که دیح ترجتیدا
داد . دارا به کنار پدرش آمد و گفت :

_ پدر جان امرتان را انجام دادم .

 چشم دوخته بودیا به تی عکس العملیچ بود اشاره داد . آرتان بدون هیچیده را در پارچه پیزی که چیمه به ندبعد
 ... بعد مکث نچندان کوتاه ، نگاه اش را به چهره ناراحت وید رسیدا... دارا خط نگاه پدرش را گرفت و به ت

 مقابلشیدا تی را صدا زد . وقتیدا و تید کشیقی نگاه اش آرتان نفس عمینینگران پدرش رساند . با حس سنگ
 گفت :ی با مهربانیستادا

 ملت ها سبک و راحت تریگر دی زره ، زره مادرم است ! از جنس فولد است ، نسبت به زره هاین_ ا
ی هم گردنبند مادرم است ، دوست داشتم روزین گردنبند فر و هر ... این شد ... و ای نخواهیتاست ، در آن اذ

 . شباهتیاویزمن را به گردنش بی توانستم ای دانست و من می دختر داشتن میق که خداوند من را لید رسیم
 اجابت کرده !یگر دی من را بگونه ای حس را به من داد که خداوند دعاینتو ا

 طرف گردنش انداخت . آرتان گردنبند را دور گردنشیک را یش آرام به آرتان پشت کرد و تمام موهاتیدا
 و آرتان باز ادامه داد :ید باز به طرفش چرخیداانداخت ، بعد از بستن گردنبند ، ت

ی کند . در زمان خطر با نور مهتابی روشن میت را برایک درخشد و جهان تاری میکی گردنبند در تارین_ ا
 پهناور ،ین سرزمین ایگر و شش چشمه مقدس دیستون بیه گردنبند با آب مقدس کوهپاین درخشد چرا که ایم

 هستندی آب ها همان آبین ... اده درست شید دی و آنها را خواهیم زنیکه بعد از بازگشتت به همه آنها سر م
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 کنند و آب درون جام جهان نما هم ازی خود استفاده می مشعل در کاخ های از آن به جایان پرینکه در سرزم
 آب است !ینا

 بود را از ذهنش کنار زدیده که در جام دیری لب سپاس گفت ، به زحمت تصاویر شد و زیره به گردنبند ختیدا
 شد .یرهو با حرف آرتان به او خ

 با حسرت گفت :آرتان

 باشد .یت در امان و امنیشه مادرم ساخت که همی گردنبند را براین ایشان عاشق مادرم بود . ایشه_ پدرم هم
 .یبایم دختر زی در امان باشیشه همیدوارمام

 محکم وینه سی دستانش را دور گردن و سرش را روی احساس شرمندگیچ هی به آرتان زد و بی لبخندتیدا
یم حرین . دوست داشت تا ابد در اید کشی آغوش حسرت مین ایمردانه آرتان گذاشت . دلش سال ها بود برا

 توانست . زمزمه کرد :ی نمیامن بماند ول

 امن تنگ شده بود !یم حرین ای_ چقدر دلم برا

 مکث آرام از آرتان جدا شد و گفت :ی از کمبعد

 پدر !یدار دید_ به ام

 :ید پریبایشان حس و حال زیساتیس پری صدابا

 آورده باشم ؟!یا ندارم تو را به دنیاد_ به 

 به خون ندارن !ی و ربطیان به وجود می خود به خودیوندا پی _ بعضتیدا

ی دهی اجازه داخل شدن در محفل بزرگان میر حقیک ، به یری تدبی امپراطور با بیک که ی _ زمانپریساتیس
 !ی برسی خواهی گذارم به آنچه که می) .. نمیدا شود ! .. (خطاب به تی مینهم

 گرفته جواب داد :تیدا

یه بسه ، بقیا دنی به اندازه تموم داشتن هاین پدر ! .. همیه ! .. یدم خودم رسیت ملکه ، من به نیدی رسیر_ د
 شما !ی برایالتخ

 چپینه احترام به شخص امپراطور با دست راست به سی برایرینه آرتان نگاه کرد و با لبخند به رسم دبه
 و به احترام سر خم کرد و بالبخند به چهره خندان و مشتاق آرتان چشم دوخت و آرام از او جدا شد .یدکوب

 کرد و به همان شکل هم گفت :ی نگاه میدا با حرص به تپریساتیس

 بهیر داند شمشی نمی که حتی دهی میری و ابزار آلت بزرگان دولتمان را به شخص حقیادگارها_ چگونه 
 ؟!یرددست بگ

 که با برادرانش خوش ویدا درهم گره شده ، بدون چشم برداشتن از تی کمی و ابروهایزبین با چشمان تآرتان
 کرد گفت :یبش م

 .ید خاندانم را به هرکس که بخواهم خواهم بخشی و لباس هایل_ وسا
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 گفت :ی نچندان طولنی به چهره آرتان نگاه کرد و بعد سکوتپریساتیس

 مهمیم شوم که حاضرم تو را بکشم و برای آنقدر از تو متنفر می که گاهی کنی برخورد می_ چرا با من طور
 !یشد اندینباشد که جهان درباره من چه م

 از آنها جدا شد . آرتان نگاه اش را از دارا گرفت و دلخور به چهره پپریشگی همی کلفه از بحث هادارا
 گفت :ی دوخت و بعد از مکثیساتیس پریحرص و عصب

 است !یکی ... احساس هر دو ما ینکه ، جز ایم دانم چه بگوی_ نم

 و درشتش به چهره مصمم و مطمئن آرتان که با چشمانیاه شد . با چشمان سی پپر از ناباوریساتیس پرچهره
 چشم دوخت .ید رسی مقتدرتر به نظر میش و گره ابروهایزبینت

 همان طور که پدرانه سرش را به تنهایافر و به شانه اش بوسه زد . آرید محکم پدرش را در آغوش کشآریا
 داده بود زمزمه کرد :یه تکیش زندگییدارا

 دارم .یار بسی آرزوهایت_ سالم باز گرد جگر گوشه ام ، برا

 کرد .یشتر با چشمان بسته لبخندش را بآریا

 گفت :ی با نگرانفرانک

_ مراقب خودت و پدرت باش دختر کوچک من !

 زد و گفت :ی مادرش را بوسه کوتاهیشانی و پید سرخوشانه خندروبینا

 ؟!ینی بی_ من بزرگ شدم مادر نم

 اش گرفت و بهی و سرخوشینا نگاه اش را از روبین زد ... آبتی دخترش لبخند تلخی و خامی از جوانفرانک
 کرد ... متفاوتی صورتش را درک می نگاه و حالت های عمر معنایک شد ... بعد یره عمرش خیکهمنفس 

از بحث گفت :

 .ی فرستی سفر مین خود را به ایز که دو عزیستی_ فرانک من ، تو تنها ن

 کردندی که با پدر و مادرشان بدرود مید را دیوتاب و یوبرزن بود نگاه کرد . آریره خین که آبتیی به جافرانک
 بار مادرش را در آغوشین آخری براینا. با چشمان حلقه از اشک بدون پلک زدن به آنها چشم دوخت . روب

ین شد . آبتی پهلوانان وارد کشتیگر به پدرش از آنها جدا شد و مثل دی و بعد نگاهیدگرفت و گونه اش را بوس
 گذاشت و دست راستیش لب هایآرام فرانک را در آغوش گرفت و فرانک دست چپ اش را مشت شده جلو

 که آرام و باوقار ازید دی و جوانش را میبا زینای ... همه وجودش چشم شده بود و روبیناش را هم پشت آبت
 شد و زمزمه کرد :یره شدند خی می و وارد کشتفتند ری که افراد از آن بال میتخته ا

 ترسم !ی ... می و خامی جوانین ... مراقب فرزندمان باش ، از این_ آرام جانم آبت

 شد و آرام تن مردانه اش رایره به دارا خی به خودش فشرد ... آرتان با نگرانیشتر حرف فرانک را بی بآبتین
 کرد و دارا با همه وجودشی میان با نگاه اش احساسش را بیشه حرف مثل همیدر آغوش پدرانه اش فشرد . ب

 به پدرش زد ، آرتانی شد و لبخندجدا زد ! ... دارا آرام ی خود او هم با پدرش مو نمیت ، شخصید فهمیم
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 بودیستاده که کنار آرتان ایساتیس . دارا به پرید اش را بوسیشانیدستانش را قاب صورت پسرانه دارا کرد و پ
چشم دوخت و او را هم در آغوش فشرد .

 ما درست کرد !!! اگر خودخواهی وضع نابسامان را براین پدر نادانت این ، ایم دانم چه بگوی _ نمپریساتیس
 !!!ی رفتینبود حال تو به جنگ نم

 ... در مقابل مادرش سکوت کرد به حرمت پنه ماه تحمل او در خودش ! ... بهیشه سکوت کرد ... مثل همدارا
 بال بردن مقام خودش ! ... آرتان کلفه بایمت به قی بود ، حتیده آوردنش کشیا که زمان دنیحرمت درد

 شد ...یره چهره دارا نداشت خاز گرفتن نگاه اش را یال که خیساتیس تفاوت پری درهم به چهره بیابروها
 انداخت . آرتان آرام از آنها جدا شد ، بای به او نمی نگاهیم متوجه نگاه آرتان شده بود نینکه با ایساتیسپر
 ویستاد داد . آرام به طرفش رفت و پشتش به فاصله دو گام ای دستور می که به کارگران کشتیـمیس آرتیدند

گفت :

 ؟!یاسالر_ در

ید کوبینه شد و به احترام مشت راست اش را به سیک گام به او نزدیک یدنش و با دید به طرفش چرخآرتیمیس
 جواب داد :یرو سر به ز

_ سرورم ؟!

 گفت :ی نچندان طولنی بعد از سکوتآرتان

یگانه من ارزشمند است . او را ابتدا به ی او چقدر برای دانی از هر کس میش من باش ، تو بی_ مراقب دارا
 سپارم و بعد به تو !یکردگار عالم م

 آرام نگاه اش را به آرتان دوخت . بدون گرفتن چشمانش از چشمان آرتان با احترام سر خم کرد وآرتیمیس
گفت :

 سرورم ، همچون تمام عمرش مراقبش خواهم بود .ید_ آسوده باش

 که هر شب که به شانه ها ویدم دی ! ... می من کردی بارها خودت را سپر دارایدم دی دانم ! ... می _ مآرتان
 که پناهی اش به تنها کسیی که در تنهایدم دی ! ... می داشت ، تو در کنارش بودیاز محکم خانواده اش نیتحما

ی سال ها مین ! ... تمام ای کرد تو بودی متمرین یرزنی که شمشی با تنها کسیدم دی ! ... می آورد تو بودیم
 اش بودم ...ی جهنم فراخواندم ، من پدرش بودم ، حامین شدم که من او را به ای میزارتر و از خودم بیدمد

 نبودم !یول

 آرتان آرام و همدردانه گفت :ی عمق صدای از درد و ناراحتین غمگآرتیمیس

 فهمد .ی است ، شما را میی ، دارا پسر داناید آزار ندهین از ایش_ سرورم خود را ب

 ! ... هنوز هم آرام جان خسته امی دانی میز ، خود نیـمیس پوشاند آرتی من را نمی ، کوتاهیز چیچ _ هآرتان
 بود ، با تو کمر شکسته ام راست شد ! ... اگر هنوز هم نفسیرین شیم برای زندگی ، با تو تحمل دردهایهست

 قلب هزار تکه من که با محبت به همور کشم بخاطر حضور توست ، من امپراطور جهانم و تو ... امپراطیم
 !یبند زد

 شده بود . مسخ چشمانیشه از همیشتر و قداست چشمانش بیبایی اشک در چشمانش حلقه زد . زآرتیمیس
 دستانش را لمس کندی حتینکه همه سال بدون این که بعد گذشت ای مرد مقابلش بود ... مردیبایمهربان و ز
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 مقام وال ، احساسین ابا ، ی انتظاریچ مرد بدون هیک نبود که ی وار دوستش داشت ... باور کردنیوانهد
 دادی معشوقش از دور آرامش را به وجودش میدن باشد که دی راضینمردانه اش را سرکوب کند و تنها به ا

عرده و نوعین آرتان از داشتن جسم معشوقش والتر بود ! ... ای براینو هم  مرد اسطوره بود ! ... آرتان در 
خودش اسطوره بود !

 و باید مثالش چکی و بیبا بالخره به خودش آمد . با لبخند کوچکش دو قطره اشک از چشمان زآرتیمیس
 شد . آرتان تمام مدت نگاه اش رای و خم کردن سر از آرتان فاصله گرفت و وارد کشتینه مشت به سیدنکوب

 فردا ...ید بار ... شارین آخی گرفت ... برایبدرقه راه اش کرده بود ... چقدر دوست داشت در آغوشش م
 گشت ، حق نداشتی بر مید بایمیس داد ... آرتی بال پرواز میالش به خین از ایشتر بیدفکرش را بست ! ... نبا

 ! ...ی جاودانند نه فانیران ای ! ... اسطوره هایردبم

 مثل پدرش داشته باشد ،ی بود . از ته دل دعا کرد که اگر قرار است سرنوشتیره به حسرت پدرش خدارا
 جرات دل بستن به او را نداشتهی تا کسیشه شد ... سخت تر از همی سخت میدهرگز عاشق نشود ! ... با

 از آنها جدا شد و بهیش بود بعد از بدرود با پسر و دختر و نوه هایده که حال آرتان را فهمیرداناباشد ! ... پ
 بود که خود را در آغوشی آرتان کافی براین چپ آرتان را در دست گرفت ، همیکنار آرتان آمد . بازو

 گم کند !یرداناپ

 زمزمه کرد :آرتان

 دولت من ، مراقب تک تک آنان باش .یرفرزانه سفرند ... پین ای راهیزانم_ همه عز

 زد :ی به خود فشرد و به زحمت لبخندیشتر آرتان را بپیردانا

 سفر خواهد بود .ین مانند مراقب ما در ای_ کردگار ب

 دریدا شدند . تیره مشغول بودند به او خی به خنده و بازینشان والدی که بچها جدا از دلتنگیدا خنده تی صدابا
ی پشت سرش بسته بود . تمام زره به شکل پرهای را دم اسبیش . موهاید درخشی مادرش میبایآن زره ز
 جفت بال عقاب ، دریک یله راست اش به وسی تنها پایین و کمرش را پوشانده بود . از کمر به پاینهعقاب س

 شانهی آرام سر از رویدا پوشاند . آرتان بدون چشم برداشتن از تی را میش زانویکی تا نزدیشپشت و جلو پا
 کرد .یشتر لبخند جمع شده اش را بیدنش با دیدا برداشت و آرام به طرفش قدم برداشت . تیرداناپ

 دخترم .ی و برازنده شدیبا _ زآرتان

 _ سپاس !تیدا

 بود ؟!ی سفر با من خواهین ... بعد ایساتیس پری احترامی همه بین _ هنوز هم با اآرتان

 .ید فهمی سکوت کرد ، درد آرتان را می کمتیدا

 دونمی مونم و می رو تحمل کنن ، میشون تونن دوری مونم ! ... دخترا عاشق پدرشونن و نمی_ بله پدر ، م
 منیفته بی تونم ! ... هر اتفاقی ، پس منم مین عمر تحمل کردیه شما ی شه تحمل کرد ، وقتیملکه رو م

 مونم !ی بشه !! ... متم و سرزنش هر لحظه من خیر بودن به تحقین اگه ای مونم پدر ، حتیکنارت م

 غرقیدا و تید اش را آرام و پدرانه بوسیشانی کرد . پیدا زد و دستانش را قاب صورت دخترانه تی لبخندآرتان
 پدرش رایتگر اش ، دوباره خدا آغوش مردانه و حمای پر درد زندگی بعد گذشت آن سال هاینکه شد از ایشاد

 گرفت چشمانش را باز کرد :له اش فاصیشانی آرتان از پی لب هاینکهبه او داده بود ! ... بعد ا
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_ بدرود پدر !

 لبخندیدا رفت . آرتان به تی به گونه آرتان زد و از کنارش گذشت ، به طرف کشتیعی آرام و سری بوسه او
 دانسته بود ؟!یدا مثل تی داشتن دختریق کرده بود که خدا او را لیکیزد و با چشم بدرقه اش کرد ... چه کار ن

 زد :یاد اش فریاسالری بود ، باوقار و شکوه دریستاده عرشه ای رویـمیس... آرت

 .یده ... زمان رفتن فرا رسی تنها تو مانده ایار_ کوه

 بدون چشم برداشتن ازیار انداخت . کوهیار گردنبند فر و هر خود را از گردن باز کرد و گردن کوهآرمئیتی
 قدمیک با یتی و سوار شد . آرمئید دوی به طرف کشتیان نگاه به اطرافین و با آخرید گردنبند را بوسیتیآرمئ

 اسطورهی داشتن همسری عبدی ... ولشود از او جدا یار به کوهیده شد . دوست نداشت نرسیدهبه دنبالش کش
 بود ! ... تنها سهم او نبود !ینهم

 بهی عاسکله چوبی آرام از روی و کشتیدند کنار کشی را از اطراف کشتی نگه دارنده کشتی چوب هاکارگران
 رایا آرام قلب دری بودند . کشتیره خود خیزان به عزیران سر خورد و بالخره به آب افتاد . همه ایاطرف در

ی میت موفقی آرزویشان اسطوره های دادند و برای دست تکان میران رفت ... مردم ای میش شکافت و پیم
کردند .

ید و دستانش را باوقار در پشت به هم قلب کرده بود . تللو قرمز رنگ خورشیستاده ای نوک کشتآرتیـمیس
ی و سوار بر اسب رویافر کرد که به همراه آری کرد . نگاه آرتان را به خودش حس میصورتش را نوازش م

 ازی گذاشت . با دور شدن کشتی لبه کشتی نشست و دستانش را روی بود . مهرآذر کف کشتیستاده تپه ایبلند
 اش رایشانی حلقه از اشک پی کردند ، با چشمانی را بدرقه میزانشان که هنوز هم با نگاه عزیساحل و مردمان

 به شانه اش داد و ازیفی شانه مهرآذر گذاشت و فشار خفی دستش را رویاربه ساق دستانش چسباند . کوش
 کسیچ پخش شدند و همه سکوت کرده بودند و هی عرشه کشتویکنارش گذشت . تک تک پهلوانان کم کم ر

 را نداشت .ی کاریچحوصله ه

ی ظهور میکی بوده ، هر زمان که تاریشگی رسم همین فرزندانم ؟ ... اید غم بغل گرفته ای _ چرا زانوپیردانا
 در آرامش باشند .یزانمان تا عزیم سفر شدین ای کنند ... ما راهی نور قد علم میی برپایکند ، اسطوره ها برا

 حال را رهاین بر ما غلبه نکند ! ... شما را چه شده ؟! ... ایکی و تاریدی که ناامیم سفر شده این ایما راه
 بسته اند !ید که بعد از کردگارمان به ما امی به حال مردمی ، واید باشین ! ... اگر شما ایدکن

 آرامش بهیردانا پیقی خودش را بگذارد . همه کم کم از سخنان محکم و حقیر تاثیش کرد تا حرف هاسکوت
 گوشه قلبشانیزانشان عزی خالی هنوز هم جای کرد . ولیشه و قدرت کم کم در وجودشان ریختوجودشان ر

 کرد ...ی مینیسنگ

 کرد! ...یم را تجربه نخواهی شب آرامیابد که امشب با وجود آرید و خود را آماده کنیزید _ برخپیردانا

 را به ساکنانید و خبر غروب خورشید رقصی میا درینه سی روید خورشیبای کم تللؤ قرمز رنگ و زکم
یمی که نید ، با چشمان کوچک شده به خورشیاسالریش دریبای با غرور و شکوه زیمیس داد . آرتی میکشت

 را در پشتش به همش اش دستانیشگی بود ، طبق عادت همیرهاز آن در افق و در دل آب پنهان شده بود خ
 گفت :ی بلندی باصدای فاصله گرفت و به طرف خدمه کشتیقلب کرده بود . بالخره از لبه کشت

 !یرد گی میده اخطار ما را نادیابد آریم دانی ... همه مید_ آماده باش

 .یم کردی پاطراق مینی در سرزمید از غروب خورشیش پید ، بایاسالر _ درمهرآذر
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یگر دی برد تا به خشکی ماه زمان میک شناسم مهرآذر، ی را همچون خطوط کف دستم میا _ من درآرتیمیس
 !یمبرس

 کلفه گفت :آریا

 امیده ، اهرمن ... شنیوان ، دیانش و سپاهیابد ؟ آریم با چند ملت در جنگ باشیشه همید من ، ما بای_ خدا
 اند !یوسته هم به سپاه اهرمن پیانجن

 :یدند همه شنی در سکوت کشتی زمزمه کرد ولآریوبرزن

 !یم در جنگی با جهانیشه_ ما هم

 ویی شد . تنهای میده شکافت شنی قلب آن را می کشتیز آب که نوک تی سکوت کرده بودند و تنها صداهمه
 کرد . با همه اسطوره بودنشان و نشانی مید پهلوانان را تهدیه مدت کم ، قلب و روحین از خانواده با ایدور

 انسان !یک ساده و یفندادن آشکار احساساتشان ، آنها هم انسان بودند ، با احساسات لط

 آمد توجه همه را جلب کرد .ی میین پله ها به پای از روی کشتیی که از طبقه بالیردانا پی قدم هاصدای
 آمد گفت :ی میین در همان حال که از پله ها پایرداناپ

ی قدرت شما را میشتر بیم افکار نین کشاند ! ... ای می ها شما را به نابودیشه اندین فرزندانم ، اید_ آرام باش
 ازیمی ، نیا آری . آرید شوی به خود متکی فشرده شده ولیتان خانواده های دانم قلب شما از دوری .. میردگ

 ؟! ما ازیم هستی که ما دولت بزرگ و مقتدرکرده فراموش ی اند ... چه کسیوسته هم به سپاه اهرمن پیانجن
 باهم متحد شدند . بهیش نابودی برایادی دشمنان زین همی ، برایم دادگر هستی دانا و دارایدنسل دولت جمش

 است کهی ما کافی براین باهم متحد شدند ! ... همی ، جهانینمان سرزمی نابودی چرا که برایدخود افتخار کن
 مانندند .ی که همه بیم هستیاز مردم

 کهیار زمزمه کرد که تنها کوشیدانه ناامیدا و تید و قدرت ؛ کم کم در دل و چشمان اسطوره ها درخشید امبرق
 :ید بود شنیستادهدر کنارش ا

 مانندند جز من !ی_ همه ب

ینکه ، متنفرم از اینکه تو ! ... با ای مانندی بیل هم دلین ، ایدا همتاست تی تو بی _ ذهن و سخنورکوشیار
 بود ، تای من خواهیت ... تو در حمای ولیاموزم را به آنها بیگیری ماهینکه ای بجایرم بگی ماهیگران دیبرا

 .یاموزم را کامل به تو بی زنیر که شمشیزمان

 تری و نورانیشتر شده بود و ستاره ها بیک زد . هوا کم کم تاریار به کوشی از ته دلش لبخند پهن و قدردانتیدا
 شدند .ی همه کم کم وارد کشتیردانا دادند . به دستور پی نشان میباتر آمدند ، آسمان شب را زیبه چشم م

 ملتمس اصرار کرد :رعت با سیدا که لب باز کرد تین و همید چرخیدا به طرف تیرداناپ

 گفت هوامو داره !یار بمونم ، کوشین خوام بمونم ، تو روخدا ! ... بذاری_ م

یردانا نگاه پینی بود نگاه کرد . با حس سنگیره خیدا تیمرخ لبش به نی روی که با لبخند محویار به کوشپیردانا
 آورد .یین سرش را پاییدسرش را به طرفش چرخاند و به تا

 و مهرآذر کهیدا . تیستادند به آن وصل بود ایسان وار دور چوب دکل که جعبه پریره پشت به هم داپهلوانان
 ، ارژنگ ،یوبرزن ، سورنا ، آریا ، آریار کردند . کوشی حلقه به اطراف نگاه مین به دست داشت در بیرشمش
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 و خوش نقشیبا زیردان داشت و تان در کمیر به دست داشتند و آرش تیر شمشینا ، روبیمیس ، آرتیوتاب
 را در دستانش محکم گرفته بود .ینش گرز بزرگ و سنگیار کرده بود و کوهیزان اش را به پشتش آویچرم

 بودم !یزار کار بین از ایشه _ هممهرآذر

 شد .یره متعجب و پر سوال به چهره مهرآذر ختیدا

ی توانند در صلح و آرامش زندگی نمیان را دوست ندارم ، چرا آدمیدن و جنگیگران _ کشتن دمهرآذر
ی چون من شرمسار خواهد بود ! ... می از داشتن پدریاید بیا ، اگر فرزندم به دنیشم اندی میکنند ؟! ... گاه

 که در دور ما حلقه زدند باشد !یی اسطوره هاین از ایکی برسد که فرزندم آرزو کند کاش پدرش یترسم زمان

 نبودند که مهرآذر بهی به هم انداختند ، راضیی کرد . پهلوانان نگاه پر معنای هنوز هم به مهرآذر نگاه میدات
 طور فکر کند .ین شد ای پدر که اسطوره فرزندش میکعنوان 

 که دورمون حلقه زدندیی اسطوره هاین کنه مهرآذر ... چون همه ای دارم بچت بهت افتخار میمان _ من اتیدا
 کلی نوا رو تویباترین دونه و هم زی دونن و پدرش هم رسم جنگ رو می رو میدنفقط رسم جنگ

 هزاران اسطوره ، جام چهره مردونه پدرشین کنه که از بی وقت فراموش نمیچ زنه ! ... هی میامپراطور
 اسطوره ها رو کمین خوام قدرت ای سفر دشوار دونسته ! ... نمین ایق درآورده و اون رو لیررو به تصو

 مهرآذر ، هنرمندای ... تو هنرمندی قدرت تو هم با قدرت اونا برابر بود که انتخاب شدی نشون بدم ولیتاهم
 از اهداف پدرمون بوده و همهیکی ... صلح بیزاری از جنگ ین همی دارند ، برای و حساسیف لطیهروح

 !یریم به دست بگیر که شمشیستیم نی کدوم از ما راضیچ ، مطمئن باش هیبندیمبهش پا

 هنوز هم به روبروینا کرد . روبیشتر لبخندش را بیدا زد و زمزمه کرد «سپاس» ... تی آرام لبخندمهرآذر
 دانستی دانست ، تنها می را هم نمیلش را دوست نداشت و .. دلیدا داشت . تیدا ناشناخته به تی بود حسیرهخ

 ختم بشود متنفر است !یدا که به تیزیاز هر چ

 آسوده حواسش به اطراف باشد !یالی با خیار شو ... بگذار کوشی داخل کشتیدا ، تیم گوی _ باز هم مروبینا

 هم با همه توجه اش به اطراف گفت :کوشیار

 شاگردان من است وین را مراقب هستم ، مهرآذر جزء اولیدا آسوده هم با شما و هم تیال هم با خینک_ من ا
 ! ... منیست که ضعف نی دانی و میدی زد را از زبان خود او شنی نمیر شمشینکه ایل است ، دلیکارش عال

 همه تجربهین ، با ایند آشنارم جنگ به حضوی هایدان ، سال هاست که مینا جنگ هستم روبی هایدانمرد م
 بزنم و هم از دوستم مراقبت کنم !یر توانم هم شمشیم

 بود ،یره و چشمان کوچک شده به جلو خیف برگرداند که با اخم ظریار سرش را به طرف به کوشروبینا
دلخور گفت :

_ قصدم ...

 گرداند وینا در چشمان ناباور روبیرانه با سرعت با او نگاه کرد و چشمان کوچک شده اش را مچ گکوشیار
زمزمه کرد :

 ! ... تمامش کن !یدم_ فهم

 که بایدایی مرد ! ... تی میابد در جدال با آریدا سرش را برگرداند ... چقدر دوست داشت تی با دلخورروبینا
 !ید را شنیشحضورش همه دوستانش را با او دشمن کرده بود ! .. آه .. باز هم صدا
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 !یم شد پس به گفته پدر ، ما الن در خطری _ گردنبندم مهتابتیدا

 کرد گفت :ی بود و به درون آب نگاه میستاده ای به دارا که کنار لبه کشتآرش

 ؟ینی بی میزی_ دارا چ

 !یم داریهمان ... می _ آردارا

 .یر فاصله بگی تر از لبه کشتیع _ دارا هرچه سرآرتیمیس

ی آبی با لباس هایابد ارتش آریان آنها جا گرفت . پرین با سرعت به طرف حلقه دوستانش آمد و در بدارا
 سر از آبیگری پس از دیکی ، ید کشی را به رخ میشان و قوی ایچه ماهی که بازوهاینچسب و بدون آست

 با کمک باد در حرکت بودریا دی آرام رویلی را که خی بودند ، کشتی کشتیک که نزدیانی آوردند . پریرونب
یرون و سه تن از همراهانش همزمان با او سر از آب بیابد از حرکت نگه داشتند . در آخر آریشانبا تورها

 را بهیشان کماندار هم در چهار طرف کمان هایان نشانه رفت و پریابدآوردند . آرش کمانش را به طرف آر
 در دستش فشرد ویشتر گرزش را بیار و کوهید به رخ آرش کشا پوزخندش ریابدطرف پهلوانان گرفتند . آر

 کرد .یشتر را بیتش برد و عصبانین را از بیابد جعبه آماده باش گرفت . که پوزخند آریبال

 به او نگاه کرد :یمیس آرتی با صداآریابد

 که در مرگ همسریم . بارها به تو گفته ایم ، ما در روزگار خوش و ناخوش با هم بوده ایابد_ تمامش کن آر
 چه بر سرش آمده .یدیم شنینکه از ایم شدین اندوهگیار و بسیم نداشته ایتو دخالت

 !ید انکار کنید توانی نمیگر را دین ، اید حال دخترم هستین _ مسبب اآریابد

 آرام گفت :یی مشعل به دست به کنار جعبه رفت و با صدادارا

 خواند ! ...ی خود می بزنم که من را عمویب آسی ، دوست ندارم باز به کودکیابد_ دخترت خواب است آر
 را که دوست ندارم انجام بدهم .یمجبورم نکن کار

 پر از نفرت و خون به دارا و مشعل دستش نگاه کرد ، بدون چشمی پپر خشم و چشمانی با صورتآریابد
 گفت :ی نسبتا بلندیبرداشتن از چهره دارا با صدا

 !ید نکنی حرکتیچ_ با همه شما هستم ، تا دستور نداده ام ه

یم را به تو خواهیسان پریت ما را ترک کن ، در مرز امپراطوریانت با سپاهینک _ خوب است ! ... ادارا
 دهم .ی را سالم به تو باز پس میسان ، پریابد خورم آریداد ، به شرافت خاندانم سوگند م

 که دری لب باز کرد مردیابد که آرین شکست . همی را میا آب سکوت دری سکوت کرد . تنها صداآریابد
 جعبه با قفل وینکه ، بخاطر اید دارا رد کرد و جعبه را گرفت و کشی پاهایانکنارش بود تورش را از م

 جعبه بهی شد و دارا از رویده دارا کوبی محکم بسته شده بود به سرعت جلو آمد و به پشت پاهایرهازنج
 جعبهی بود رویزان که به دکل آوی عرشه افتاد . با برخورد جعبه با دکل ، مشعل روغنی و رویگرطرف د

یره صحنه خین زد و همه بهت زده به ای میاد با همه وجودش فریسانافتاد و جعبه کامل در آتش سوخت . پر
 را ازیرش با سرعت شمشیابد خورد . آری خود تکان نمجای کس از یچ اتفاق افتاد که هیعبودند . آنقدر سر

 تنهایابد دستانش را گرفتند و آریابد محافظت از آری . سربازانش براید را بری و گردن پریدغلف کمرش کش
ی کنند .... چرا که مرگ را با همه وجودش میش داد که رهای زد . دستور می میاد دخترش فریادهایبا فر
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 از خاکسترشیگر تفاوت که دین سوزد ، با اینکه شاهد باشد که دخترش مثل ققنوس در آتش می تا ایرفتپذ
 شد !یباز متولد نم

 بود پپری از هر احساسی سال خالیک ین را دگرگون کرده بود . چشمانش که در ایابد حال آریسان پرفریادهای
 رایار چپ کوهی بازویاد زودتر از همه به خودش آمد و با فریدا پدرانه ... تیبای زیبود از اشک و نگران

 و به خودش آورد :یدکش

 ، با گرز دستت جعبه رو بشکن !یــار_ کوه

 رایسان دست در آتش برد و پریدا ضربه جعبه را شکست . تیک با سرعت گرز را بال برد و با کوهیار
عردایددرآغوش کش یادها فری با صدایردانا و محکم در آغوش فشرد . پیچید پیسان را دور پریش . با سرعت 

 بهت زده خشک شد .یش در جایدا شجاعت تیدن و وارد عرشه شد و با دیاوردطاقت ن

 و آتشیخت ریدا تن تی از آب را رویادی سربازانش را کنار زد و با اشاره دستش حجم زیاد با فرآریابد
 دریبایی مثل فرشته زیدا بود ... تی تنها نور کشتیداعرشه را کامل خاموش کرد و نور مهتاب و گردنبند ت

ی کشتی به روی فرود آمدن جسمای انداختند و با صدی شده به هم نگاهیس .... همه خید درخشیوسط عرشه م
 شد ...یره خیش متعجب و ناباور به صحنه روبرویدا را در دستشان فشردند و تیرشان، پهلوانان مصمم شمش

 راستشان همی و کف پاین زمی در کنارش بودند . ساق پا و کف دست چپشان رویگر دی و دو پرآریابد
ین بود . ایدا عرشه نشسته و نگاهشان به چهره ناباور تی بود رویشان زانوی که ساق دستشان رویدرحال

یدا تی برای آمد ولی به شمار می امر عادین سرزمین مردمان ای فرود و داشتن پا خارج از آب برایقهطر
 شد ...یره آنها خی با چشمان گرد شده به پاهاین همی نبود ، برایباور کردن

یابد آری و مشاوره نظامیر وزیار سامی . ولید دویسان با همه توانش به طرف پریدا توجه به پبهت تی بآریابد
 روح ازیدا تیدن که انگار با دی ماند . طوریره خیدا و ناباورانه به تیستاد ایش قدم سر جایکتنها با برداشتن 

 گردنش گذاشت و گفت :یر را زیرش و شمشیستاد ایابد مقابل آریار ! ... کوشیدتنش پر کش

 !یابد آریم_ گمان مبر ما نادان هست

 حال من چگونه است . تو را به جانی دانی و می ، خود فرزند داریار کوشی فهمی _ تو حال من را مآریابد
 شود .یر از آنکه دیش برسم ، پیساندو فرزندت بگذار به پر

عردا برد و از روتیدا  وجبیک تکه که تا یک . لباس ساده و ید کنار کشیسان تن پری آرام دستش را به طرف 
ی میش زانویر که تا زیبایی زی که به پا داشت و کفش های ، رنگ لباس و ساپورتید رسی میش زانوهایبال
 نقوش لباسیی و مواج طلظریف ی شده بود . نقش های _ آبی و به رنگ طوسیده چسبیش و تنگ به پایدرس
 ...ید دی مردمان پارس را در لباس او هم میها

 بار نگه داشتهیمه که به زحمت نی رفت ، چشمانی میین بال و پاین که سنگیی چهره اش نگاه کرد ، نفس هابه
 حال رنگ آن بهی ولیده بود که دی رنگین تری کوچک مشکی پرین داشت که رنگ چشمان ایمانبود . ا
 شد .ی کمرنگ تر مظه خورد و هر لحی میره تی براقش هم به طوسی مشکی خورد ! .... موهای میطوس

 تکراریش که باز هم خاطرات تلخ گذشته براید ، ترسید بود ... قلبش لرزیدهصورت کودکانه و پاکش رنگ پر
 ارژنگ به او نگاه کرد :یشود ... با صدا

یعهد ولیسان دارند . پریل تبدیت خاصیا ، تنها اشراف زادگان دریان پریان سرورم . در مید_ شگفت زده نباش
ی بیادی زی است ... شما از رازهای نقره ایای دریان پرین سرزمیگرش است ، که نام دیی روشناینسرزم

 .یدخبر
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 ارژنگ را نداشت ...ی هنوزهم بهت زده بود . توان هضم حرف هاتیدا

 را به زحمت قورت داد .یش گلوی رفت و به زحمت مقابلش به زانو درآمد و بغض لعنتیردانا به طرف پآریابد
 را در دستیردانا زانو زدن در برابر دشمنش ! ... شال کمر پی کرد . حتی می اش هرکاریسان پریبرا

گرفت و التماس کرد :

 حق مخالفت با شما را نخواهد داشت ! ...ی شخصیچ دانم سخن شما سخن امپراطور خواهد بود و هی_ م
یل تنها دلیسان برسم ، پریسان به پرید ، اجازه بدهیم پرستی که میی ... تو را به خداین زمیران ایرفرزانهپ

 ...ید سکوت نکنیردانا خدا پبه من مستحق مرگ باشد ... تو را ی که او به جاید من است .. نخواهیزندگ
 حفاظت از شما به کاری را برایم سفر همراه شما خواهم بود و همه قدرت هاین من در ایسانمسوگند به جان پر

 شود ...یر از آنکه دیش پید بندم ... باورم کنی . با شما عهد میرم گیم

 با همه شوق از جایابد سر تکان داد . آریید و به تاید کشیقی متاثر شده بود نفس عمیابد که از حال آرپیردانا
 :یستاد مقابلش ایمیس آرتی ولیدپر

 !یست اعتماد نیق ، او لیم او آگاهیح فجی ؟ همه از کارهایرفرزانه پید کنی_ چگونه به او اعتماد م

 مهربان و آرام گفت :پیردانا

 اعتماد و فرصت دوباره است دخترم !یق لی_ هر موجود

 آمد و چشمانی بال می به سختیش که نفس هایسان بدون چشم برداشتن از پریمیس آرتیح توجی براآریابد
منتظرش را به او دوخته بود با سرعت گفت :

عن دخترم را نجات داد ، تنها یدا_ ت  که هنوز هم در قلبم به همسرم دارم ، به جانی عشق من ، به عشقیادگار جا
 پس دوست شما دوست من و دشمن شما دشمن من خواهد بود !ین زادم سوگند ... زیپر

 اجازه را به تو داده ام !ین از ایش ؟ من پیابد آری _ در انتظار چه هستپیردانا

 بهیشم از جنس سنگ ی گردنش که بطریر رفت زنجی میسان تند به طرف پری همان طور که با قدم هاآریابد
 را درآغوش گرفت و بایسان زانو زد . با سرعت و نگران پریداآن وصل بود را از گردنش باز کرد و مقابل ت

 چسباند ... هر چندیسان پریشانی اش را به پیشانی و پیخت ریساندقت ماده قرمز رنگ آن را درون دهان پر
 لرزانی را احاطه کرده بود ... و صدایا ... باز هم سکوت درید بوسی را آرام میشانیش بار نگران پیکوقت 

 زمزمه کرد :یسان فاصله از صورت و چشمان بسته پری سکوت را شکست و با کمیابدآر

عن پدر چشمانت را باز کن ... عهد می_ خدا یت تنهایگر بندم که دی من ، همچون مادرش مراقبش نبودم ... جا
 ام ... چشمانت را باز کن ...ی من ، شکوه پادشاهی ، قدرت و هستیبایم زیساننخواهم گذاشت ، پر

 دریشتر با غرور مردانه اش مانع جمع شدن اشک بیابد افتاده بود . آریابد جان در آغوش آری بیسان هم پرباز
 اتفاقین توانست .... همه ناراحت از ای نمی نلرزد ولیش شد . همه قدرتش را جمع کرد که صدایچشانش م

یدا رفت . ارژنگ کنار تیردانا دستانش آرام از جا بلند شد و به طرف پی رویسان با گرفتن پریابدبودند ... آر
آمد و در گوشش زمزمه کرد :

یل گردنبند شما هم دلیکن کنم ولی بردم که اشتباه می کنم ، گمان می را حس میوان دی_ سرورم ؟ من بو
 حرف من است !یدرست

 درخشه!ی هم میکی تاری شه ، امپراطور گفت گردنبندم توی نمیل _ دلتیدا
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 سرورم !ید ، از گردنبند بپرسیم راه داریک _ ارژنگ

 متعجب گفت :تیدا

 از گردنبند بپرسم ؟!ی چیعنی ارژنگ ؟ ی گی می_ چ

 منید . از او بپرسیده _ سرورم گردنبند به شما وفادار است چرا که امپراطور آن را به شما بخشارژنگ
 شوم !یخواهم گفت چگونه متوجه سخنش م

 مردد زمزمه کرد :تیدا

 ....ی_ ول

 نه تنها ما رای اصلیابد ! ... آریم را به او داده ایسان باشد ، ما پریو دیابد سرورم اگر آرید نکنید _ تردارژنگ
 نخواهد گذاشت !ی را هم باقی نامیرانزنده ، بلکه از ا

 شد و زمزمه کرد :یره به گردنبندش ختیدا

 بگم ؟ی_ چ

 .یید برم بگوی را که می _ نام کسانارژنگ

 نکردییری تغیچ شدند ... گردنبند هیره به گردنبند خی چشمیر تکرار کرد و زیدا را گفت و تیابد اسم آرارژنگ
 شد و دوباره بهیشتر لحظه نورش بیک گردنبند یدا توسط تیار و با تکرار اسم سامیار.... ارژنگ گفت سام
حالت قبل برگشت !

 !یست نیار من ، او سامی _ خداارژنگ

 با تکان سر او را به کنار خودیدا کوچک کرد و تیدا شد . آرش چشمانش را در چشم تیره به آرش ختیدا
 گرم صحبتیردانا مقابل پیابد . آریستاد گذرا به اطراف به طرفش آمد و کنارش ایدعوت کرد . آرش با نگاه

بود و همه نگاه ها به آن دو جلب بود .

 ..یانا آریای سپارم تا دخترم را از دری مینانم دولت و مورد اطمیر وزیار ، دخترم را به سامیردانا _ پآریابد
 گناه من رایمرغ دانم جناب سی در کوه اسپروز ببرد ... میمرغ) .. به نزد جناب سیا : متعلق به نسل آریانا(آر

 اوست .نزد دردش هم ی گذارد و دوای کودک پاک و کوچکم نمیبه پا

 زمزمه کرد :یان بدون چشم برداشتن از چهره اطرافیدا کرد . تیید آوردن سرش تایین با پاپیردانا

 کنه !ی حس میو دی گه بوی_ ارژنگ م

 اش را کرد کهی شد ، همه سعی که کم کم گره ابروها و چشمان کوچک شده اش از هم باز می درحالآرش
 موشکافانه نگاهشی بود و گاهیره خیابد و آریردانا عکس العمل به پیچ تفاوت بدون هیجلب توجه نکند . باز ب

 چرخاند و زمزمه کرد :یرا در جمع م

ید؟_ مطمئن هست
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.یم کردیدا پینان _ آره ، با گردنبندم اطمتیدا

 ؟یست او کید دانی کرد ؟ مید _ حال چه باآرش

 رو بزن !یار و کمانت سامیر _ آره ... با تتیدا

 .ید و ارژنگ چرخیدا مصمم تی بار سر آرش به طرف چهره هااین

 است ، از خاندانیابد آری و مشاوره نظامیر وزیار چه ؟ سامید ؟ اگر اشتباه کنیید گوی چه مید فهمی _ مآرش
 ...یاستاشراف زادگان در

 همیسان ... اگر پریار به سامیسان دادن پری برایرداناست در حال صحبت با پیابد _ جناب آرش ، آرارژنگ
 چه ؟!یفتد بیوانبه دست د

 حواس پنجگانه ات هست .ی ارژنگ ، امکان خطایستی نیو دیگر باشد چه؟ تو دیار _ و اگر او خود سامآرش

 شود .یر از آنکه دیش ، پید دارم ، بزنیمان _ اارژنگ

 قدم برداشت و در همان حال گفت :یار آرام به طرف سامآریابد

 ببر .یمرغ کامل به نزد جناب سیت را در امنیسان پرینی زمیر زی_ از راه آب ها

 و سرخم کرد :ید کوبینه با مشت راست به سسامیار

_ به گوش جان سرورم !

 حرکت کمانش را بال آورد و زه کمان ازیک . با سرعت و ید در هم کشید چشمان و صورتش را از تردآرش
یان با چشمان باز در مقابل چشمان ناباور پریار نشست ... سامیار سامی دو ابروین بیرپس گوشش رد شد و ت

 به پشت افتاد ...یرانیانو ا

ی قدمیردانا داشت . پی چشم بر نمیار جان سامی بودند و آرش بهت زده از تن بیره زده به آرش خیرت حهمه
 و ناباور زمزمه کرد :یستادبه طرفشان آمد ، ا

_ چرا آرش ؟

 جزید شد . چه داشت بگویره خیار جان سامی انداخت و باز به تن بیردانا به پی نگاهیم تنها نآرش
 داد ... بالخره داد زد :ی هم فشار می فک منقبض شده اش را رویت با حرص و عصبانیابدسکوت ؟! ... آر

 آرش .... چــــرا ؟؟؟!!!ی را هدف گرفتیم امپراطوریر و وزی_ دوست دوران کودک

 گفت :یردانا زد و رو به پی پوزخندیابد و دهانش را پوشاند . آرینی به زانو درآمد و با دستانش بآرش

 !ید ایگانه خود شما با صلح بیدید_ د

 بود !یو ، دیست نیار _ اون سامتیدا
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ی سخن مینان ، چگونه با اطمی ایده را ندیار ، شما که تا به حال سامیدا بانو تیست نی کافیه توجین _ اآریابد
پمهر کردیران ، نامه مرگ ای ناجی ... شما اسطوره هاییگو  !ید را 

یروهای بود ... و فرمانده ارشد نی بود ، نامش سامارایده عرشه پری رویار و سامیابد همراه آریگری دپری
 کرد :یش تمام شد ناباور صدایابد که حرف آرین . همیابد آریامپراطور

_ امپراطور ؟؟؟!!!

یک که حال تن یار سر سامی او که بالیدن چرخاند و با دی سرش را به طرف سامارای کلفه و عصبآریابد
عگردیو ماند . جسد دیره گرد و ناباور به او خی کرد با چشمانی میی خودنمایش و زشت به جایح کریود  مثل 
 زد :یاد در آب بود فرکه یی جنگجوی در هوا محو شد . همه بهت زده سکوت کرده بودند . پریاهیس

 !!!یست ، نید را به آتش کشیعهد گرفت و ولیده را که دستور شما را نادی_ سرورم سرباز

 با شوق سکوت را شکست . با سرعت و پشت سر هم تکراریدا خشک شده بود . تیش بهت زده سرجاآریابد
کرد :

 بود آرش ، کارت درست بود ، آرش درست بود !ی_ عال

 . سر به سجده گذاشت و خدا را سپاس گفتید آمد و ناباور خندیرون از شوک بیدا بالخره با تکان دست تآرش
 شد و گفت :یره خیابد در چشمان آریروزمندانه ، پیستاد ایش رفت و روبرویابد به طرف آریدا. ت

 رو نجاتیت و شکوه امپراطوریادگار ، تنها یرانی ایه ؟! .... آرش ، ی بازم زود قضاوت کردیابد آریدی_ د
 کهی پارسیه شد و پر هرج و مرج ! از همه مهم تر ... ی میعهد بدون ولیی روشناین سرزمیسانداد . بدون پر

 !ی رو بـازم بچشیا موجود دنیزترین ، نذاشت حسرت داشتن عزی بردارین زمی نسلش رو از روی خواستیم
 شد ؟ی می چیم کردی کار رو نمین... اگه ما ا

 بود . چقدر بهیره خیدا حرف به تی بود هنوز هم بیشگی سال همیک ین که تمام ایش با همان گره ابروهاآریابد
ی قابل احترام شده بود . بیش گذشت برای با او میدارش که از دی مدت کمین بود . چقدر با ایون دختر مدینا

 زمزمه کرد :یمعن

 من کجاست ؟!یار_ سام

 عرشه فرود آمد . خسته و نفس زنان بهی و روید پریرون با همه سرعت از آب بی حرف مردین تمام شدن ابا
 شد و گفت :یره خیابدآر

 !ینم بی را سالم میعهد را سپاس که شما و ولی_ سرورم ... خدا

 بهت زده زمزمه کرد :آریابد

 !یار_ سام

یار بال برد ، سامیستادن دستش را به نشانه ایابد آمد که آریابد به طرف آری قد راست کرد و قدمسامیار
متعجب زمزمه کرد :

_ سرورم ؟!
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 مهربان و با لبخند گفت :تیدا

عن امی_ خوش اومد  !یی روشناین سرزمی

یینش لب پایابد نسبت به او داشت به احترام سر خم کرد . آریدا که تی و شناختیدا تی متعجب از ناشناسسامیار
یدا برداشت که تی قدمیار انداخت ... سرش را بال گرفت و به طرف سامیینرا به دندان گرفت و سرش را پا

آرام گفت :

 دستاته !یک کوچین سرزمین دخترت همی جا براین ... امن تری ولیابد_ هرچقدرم مطمئن آر

 باور داشت ...یشه و رو کرد ... خودش هم همیر را زیابد حرف کوچک و ساده قلب آرین ... همیستاد اآریابد
 وجود ندارد ! ...یسان پری زاد برای بعد از دست دادن پری امنی جایچه

 داد :یح آرام به طرفش آمد و توضسامیار

 شما را در کناری در چشم به هم زدنیرت در کمال حیکن دستور شما ، سپاه را آماده کردم ... ولیدن_ با رس
 .یدند ، آنان هم فهمید که آن شخص خود شما باشیرفتم بودم ، نپذیده که دیبی عجیزهای ! ... با چیدمخود د

 و سپاه بدون من به راه افتادهیم قفس بودر که چشم باز کردم دی شدم ... زمانیهوش و بیدند به سرم کوبیزیچ
 بردم و با همهی امنی را آزاد ساختم و به جایر اسیان پریگر باخبر شدم و خود و دیوانبود . در راه از نقشه د

 با اهرمن رایمانی ننگ همپیان دانستم که پارسی بودند !! میوان به شما شنا کردم . آنها دیدن رسیتوانم برا
 خواستند همه ما را هم به اهرمن بدهند .ی ملکه را از ما گرفتند و میوان !! ... دیرند پذینم

 شده بود و شمایمان با اهرمن همپیابد) .. آرید چرخیدا! .. (همه نگاه ها به طرف تیار سامی کنی _ اشتباه متیدا
 کنه !ی فرستاد که امان خواهی اهرمن میرو برا

یت نهای بیان همه از جمله پری برایدا حرف تین شدند . توان حضم ایره خیابد به آری و ساکنان کشتیان پرهمه
 بهیرانیان آرام گرفت و ایان همه پری دل های ، بعد سکوت نچندان طولنیدا با ادامه حرف تیسخت بود .. ول

 .ید صدا خندی و بیز ریردانا آوردند و پیمان ایداهوش ت

 کنند !ی تو نبود که چشم ها خطا نمیشگی ؟ ... مگه حرف همیابد _ نه آرتیدا

 !!!یستند مقصر نیرانیان که ایرفتم ، من پذیست نیه کناین _ لزم به گفتن اآریابد

 گفت :یع سرتیدا

_ چقدر زود !!!

 سکوت را شکست :یار سکوت کرد ، سامآریابد

 آمده سرورم ؟یعهد بر سر ولیی من ! چه بلی_ خدا

 نجاتش داد .یدا داشتند که دخترم را بسوزانند ، بانو تی سعیوان _ دآریابد

 .ید خواهم داد ، او را به من بسپاریعهد دفاع از ولی _ سرورم ، جانم را براسامیار

 گفت :یدا به تی نگاهیم با نآریابد
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یسان سفر همراهشان باشم ، پرین عهد بستم که در ایان ! ... من با پارسیاست دنی جاین ، او در امن تریر_ خ
 سپارم ، آنان رای را به تو میگر دیان ، پری من هستین تو امیار سفر همراه من خواهد بود ... سامینهم در ا

 ببر .ی امنیبه جا

 :ید نالسامیار

 سرورم !یست امن نیا دنی کجایچ_ ه

 مکث کرد و آرام لب باز کرد :ی کمآریابد

 کند و در کنارش دری میت هستند ، از شما حمای پادشاه قدرتمندیشان_ همه را به نزد پدرمان آرتان ببر ، ا
 .یدامان

 با سرعت در آن قسمت جمع شدند .یان رفت ، همه پری به طرف راست کشتبعد

 را کهیزی است . هر چیی من خواهد بود ، او مرد داناین جانشیار _ دوستان من ، در زمان نبود من سامآریابد
 سخن من است ، پس به دستوراتش گوش فرایارلزم در امان بودن شما بوده به او گفته ام ... هر سخن سام

 مردان دولت را بهی است و گناه سرکشگر ، او همچون پدرانش دادید برویران ... با او نزد امپراطور ایدده
 مردمش نخواهد نوشت !یپا

 به احترامینشان پدر سرزمی و به احترام حرف هایدند کوبینه مشت به سیابد آری حرف هایان بعد پاپریان
 و محکم گفتند :یکصداهمزمان سر خم کردند و 

_ به گوش جان امپراطور !

 و گفت :ید چرخیار به طرف سامآریابد

 ... و پس ازیمانم روا داشتم ، پشیران و دولت ایشان که به ایی_ به پدرمان آرتان بگو ، بخاطر ستم ها
 نهم !ی دستور دهند ، گردن میشان را که ای سفر ، هر مجازاتینبازگشت از ا

 زد آرام لب باز کرد :ی از اشک که در چشمانش برق می ایه با لسامیار

 مرگ است ، آن زمان چه ؟یشان حکم اید دانی خود میکن_ ول

 و گفت :ید کشیقی انداخت و نفس عمیسان به پری نگاهآریابد

یقی تا امپراطور لی ، از فرزندم مراقبت کنیرینمان دی و برادری خواهم به رسم دوستی_ آن زمان از تو م
شود .

 هنوز هم به همیابد و آریار کنارشان آمد . سامیردانا ، پید چکیار پلک زدن اشک از کاسه چشمان سامبدون
 و به طرفید کشیرون انگشترش را از دستش بیردانا به او نگاه کردند . پیردانا پی بودند و با صدایرهخ

 گرفت و گفت :یارسام

ید جمشیان قبل از آن درفش کاوی کند ولی میید را تایت گفته هاین انگشتر من را به امپراطورمان بده ، این_ ا
 راز امانین ای دانی کنند ... همانگونه که می با شما گفتگو میان ... با گرفتن آن .. پارسیریدرا به دست بگ

 است .یان از پارسیخواه
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 سلمت اش دعای و با تمام وجودش براید را آرام بوسیسان پریشانی احترام گذاشت ، پیردانا به پسامیار
 !ید کشی میین به پای همبازیک مقام او را تا حد یشه که همیسانی پریکرد ... برا

 من افتخار استی را برادر زاده ام ، مراقبت از او برایسان شما را برادر خود دانسته ام و پریشه _ همسامیار
 برادرم از برادرزاده ام مراقبت کنم ...ی نرسد که بی خواهم روزی میزدمان ایگانه ... هر نفس از یکنول

 ، با سرعت داخل آبیابد به آری داد . بعد از گذاشتن احترام مخصوص پادشاهی امانش نمین از ایش ببغض
ی آرام به لبه کشتیابد نشکند . آریگران در مقابل نگاه دین از ایشتر اش بی زد که بغض و مردانگیرجهش

 .د زدنیرجه در آب شیگری پس از دیکی احترام ی بعد از ادایان شد و پریکنزد

 بود کهیده دانست و حال فهمی سال آنان را دشمن قسم خورده خود میک که ی مردمین شده بود ... در بتنها
 داشت ، حس شرم ازیمانی اساس بود ! ... حس پشی که به آنها زده بود ، بی ، همه آن خسارتیهمه آن دشمن

 با او درست برخورد کرده بودند وهم که شب و روز به سرشان آورده بود ، هنوز یی که با آن همه بلیمردم
 مردم همسفرین زادش را به او باز پس داده بودند . چطور با ای بدون پریره تی زندگیی دارایگانه ، یسانپر

 کرد و ... غم و حس نخواستن عمق چشمانشان رای سفر به چشمانشان نگاه مین ایانشده بود ؟! چطور تا پا
یت موقعین قتل رسانده بود و حال درکنارشان همسفر بود ... اگر خودش در ابه ؟! دوستان آنها را یرفت پذیم

 سال ثابت کرده بود کهیک ین در ایش کرد ؟.... رفتارش دوستانه نبود ! ... با کارهایبود چطور رفتار م
 گذاشت .ی به بعد عذاب وجدان راحتش نمینرفتارش با دشمنش دوستانه نبود ! ... مطمئن بود که از ا

 زد :یاد فرآرتیمیس

یت را از امنی خدمه داخل کشتیوبرزن ، آرید سامان دهی ، خدمه به وضع کشتیندازید را به راه بی_ کشت
 باخبر کن .یکشت

 متورم شده بود و دردش قابل تحملیدا نشستند . دستان تی از پهلوانان سلح غلف کردند و گوشه اهرکدام
 آمد آرام به طرفش رفتی میرون بی که از داخل اتاقک کشتین آبتیدن به اطراف انداخت و با دینبود ... نگاه
و آرام گفت :

 ؟ین نگاه به دستام بندازیه شه ی ؟! مین_ جناب آبت

 دستان سوخته و متورمیاد جلب شود . تازه همه به یدا به تی باعث شد نگاه همه افراد کشتیا شب و درسکوت
 را در دست گرفت .یدا با سرعت از جا بلند شد و پشت دستان تین افتادند . آبتیدات

 و گفت :ید ابرو درهم کشآبتین

 ؟یدا تی_ با خودت چه کرد

 که همه جلب او بود کرد و گفت :یی به چهره های نگاهتیدا

 بده !ین که دردم رو تسکین مسکن بدیه یا ین ببرین ، فقط سوزش دستام رو از بیست نیزی_ چ

 .یاور را از داخل اتاقم بیم جعبه دواهاینا _ روبآبتین

 و با آوردن جعبه کنارید . باسرعت به داخل اتاقک دوید ابرو درهم کشی با ناراحتیدا دستان تیدن با دروبینا
 زانو زد و گفت :یدات

 پدر ؟ید خواهی_ کمک م
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 چه شد که دستانت سوخت ؟!ی ، سپاس گذار خواهم شد ... گفتی _ آرآبتین

 و گفت :ید درد خندین بتیدا

 کنم .ی من تا بتونم تحمل می ولین حواسم رو پرت کنید خوای دونم می_ نگفتم ! ... م

 نجاتش دست در آتش برد .ی با شجاعت تمام برایدا آتش گرفت تیسان جعبه پری _ وقتروبینا

 درهم رفت و پوست لبش را محکمیش از درد ابروهایدا . تیخت ریدا تی دستای رویعی زد و مای لبخندآبتین
 :یرد باز ادامه داد که حواسش را از توجه به درد دستانش بگینگاز گرفت . آبت

 ؟ی اندازی کودکان به خطر می هر بار جانت را برای و درنگیشه اندیچ هی_ چرا ب

 !یگه دین سوزه ، تمومش کنی مین ، جناب آبتی ... آین _ بچها موجودات پاک و مقدستیدا

 زد و گفت :ی لبخند مهربانآبتین

 ! .. تحمل داشته باش ....ی_ چه دختر ناز پرورده ا

 اش کمی شد . سوختگیر صدا اشک از چشمانش سرازی نتوانست ... بی کرد خودار باشد ولی سعیلی ختیدا
 که بایی ها و تاول های دوا سوزش سوختگین و اید رسی آرنجش میکنبود ، از نوک انگشتانش تا نزد

 جز نگاهی چاره ای ولبود فشرده شده یدا کرد .... قلب همه از درد تی میشتر کرده بودند را بییسرعت خودنما
کردن نداشتند ! ...

 را در آغوش داشت دستیسان که هنوز هم پری زانو زد . در حالیدا و کنار تیاورد بالخره تحمل نآریابد
یعی که مای ایشه شی اش بطری چرمی کمریف و از کید کشیرون بیسان پری زانوهایرراست اش را از ز

 گرفت و گفت :یدا آورد و به طرف تیرون رنگ در خود داشت را بی ایروزهف

ی و جای روز ، تمام اثرات سوختیک بخشد . با خوردنش با گذشت ی سرعت مین جناب آبتی_ به بهبود دواها
 من !ی ، بانویابد یآنها بهبود م

 بود ...یره خی با چشمان کوچک شده به بطرین رساند و آبتین نگاه اش را به آبتتیدا

 آب به من بدهد .یوان لیک از شما یکی _ آریابد

ید آمد . تردیابد بود که بخورد در دستش خشک شد و به طرف آریده کشیرون را که از بشکه بی آبیوان لسورنا
یید با تاینا اعتماد نداشتند . روبیابد به آری کدام از ساکنان کشتیچ ، هنوز هم هیابد دادن آن به آریداشت برا

 را بهی و بعد بطریخت ریوان رنگ را درون لی ایروزه فیع سه قطره از مایابد را گرفت و آریوان لینآبت
 گرفت و گفت :ینطرف آبت

 است !ین آن به همیت را سر بکش چرا که خاصیوان نفس لیک یدا استفاده خواهد داشت ، تیشتر شما بی_ برا

 شد !! همهی اش راست میده با خوردن دوا آرام آرام کمر خمیدا گرفت و تیدا دهان تی را جلویوان لروبینا
 داده بودند آرام قد راست کردند و به اویه تکیزی به چیا که نشسته ی گره شده به هر حالتیمتعجب با ابروها

 و او هم متعجب به چشمان گرد شده وید را عقب کشیوان لینا روبیوان درون لی شدند . با تمام شدن دوایرهخ
 شد .یره خیدا حرکت تیصورت ب
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 نگران گفت :کوشیار

 ؟!یدا تی_ خوب

 در چهره سرد و چشمان خاموش از احساسش آرام گفت :ییری بدون تغآریابد

 از تلخ !یشتر بیزی_ تلخ بود ! ... چ

 و گفت :ید خندآبتین

 آنهاست . "ین دواها تلخ ترین " اثر بخش تریم حکینای ، سین زمیران ای همتای بیب_ به گفته طب

 که دریردانا اش آرام از جا بلند شد . همان طور که به طرف پی در چهره سرد و سنگییری بدون تغآریابد
 رفت گفت :ی بود مییطبقه دوم عرشه مشغول محاسبه ستارگان و راه گشا

 !ید بانو ، تنها آب بنوشید نخوریزی چیچ ساعت هیک_ تا 

 کهیمانش و این تمام مدت مهربانانه و با لبخند به آبتیدا را با باند بست . تیدا با سپاس خداوند دور دستان تآبتین
یابد خود مشغول شدند و آری کرد چشم داشت . همه باز به کارهای شروع میش کارش را با نام خداینکوچکتر
 که کف عرشه نشسته بود زانو زد و گفت :یردانامقابل پ

 را در آب بگذارم ...یسان پرید بایردانا_ پ

 :ید پریابد حرف آریان مآرش

 ؟!ی باش ، ما را چه تصور کرده ایا را در دری ساعتی خواهی_ م

 دستش نگه داشته شده بود رساند ویر که با فاصله کم از پوست زیردانا چشمانش را به دست و قلم پآریابد
یابد انداخته آریین مهربان به سر پایردانا برخورد هاست ! ... پین بدتر از ایقسکوت کرد ... باور داشت ل

 آرام و مهربانش جواب داد :ینگاه کرد و با صدا

 !!!ی برویا به دری توانی می پسرم ، هر زمان که بخواهی_ اگر بخواه

یردانا پی نگاه کرد . آرش اعتراض کرد ولیردانا آرام سرش را بال آورد و به چهره مهربان و مطمئن پآریابد
 بود . بالخره لب باز کرد :یره خیابدهنوز هم خونسرد و مطمئن به چهره آر

_ چرا ؟!

 _ چرا چه پسرم ؟؟!!پیردانا

 ؟!یستید نیزار از من بی ساکنان کشتیگر _ چرا همچون دآریابد

 زد و گفت :ی لبخند مهربانپیردانا
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 و دوستتیم شناسی ! ... همه تو را میدی مقابل چشمان من قد کشی شناسم ، از کودکی_ من خاندان تو را م
 ! ... "عشق آمد و آتش بهیست نید از ازل پلی موجودیچ خواهد هی ... درک بازگشتت زمان میکن ولیمدار

همه عالم زد " ...

ی زاد در ذهنش نقش بست . چهره ای . خاطرات بودن با پرید دیردانا پی کتاب هاین کتاب حافظ را در بآریابد
یی ... شب هایش های صورت مهربانش ... نگرانی بود . خنده هایباتر جهان زیبای از تمام زنان زیشکه برا

 که همهی تختی امنشان ، بر رواق ، دراتی به مشکلت مردمش با همه خستگیدگیکه فارق از کار سخت رس
ی و مهربان پریف گذاشت و انگشتان ظری زاد می پری پاهای کرد سر روی را با آن عوض نمیشامپراطور

یش زاد ، حافظ را بی خواندن اشعار حافظ از زبان پری و صداید لغزی سرش می مشکی موهایانزادش در م
 زاد تنگ شده بود .ی پریف لمس تن و انگشتان ظررای کرد ! ... چقدر دلش بی می ستودنیش برایشاز پ

 گرفت . چقدری عالم را از او می های زادش تنگ شده بود که همه خستگی پری هایطنت شیچقدر دلش برا
یق عمی زاد عترکی همسرش تنگ شده بود . چقدر وجودش با نبودن پریف آغوش کوچک و ظریدلش برا

ینی کرد در تن اش سنگی که حس میی های شد . با تمام خستگی نمدردش ی ، دوایی دوایچبرداشته بود که ه
 زمزمه کرد :ی خفه ای کند با صدایم

 ؟!ید خوانی حافظ میم_ برا

یردانا و پر تجربه پیزبین شد را چشمان تی که غرور مردانه اش مانع از سر باز شدنش میابد آری گلوبغض
یقی چشمانش را با نفس عمیابد داشت را در دستانش گرفت . آری چرمیبای حافظ که جلد زیمی . کتاب قدیدفهم

 دری زاد ، حتی حضور پرمس داشت جز لیبست ... خواسته اش را در دلش زمزمه کرد ... چه خواسته ا
 آرام و خاصی اش و صدایشگی با چهره مهربان همیردانا چشمانش را باز کرد . پی ! ... بعد مکثیارو
 گوش سپردند :ین زمیران ایر پین رسا و دلنشی شعر آمده را خواند و همه در سکوت به صدایبایشز

 من آن سرو خرامان نرود ...یاد_ هرگز نقش تو از دل جان نرود / هرگز از 

 فلک و غصه دوران نرود ...ی دهنت / به جفایال عدماغ من سرگشته خاز

 نرود ...یمان / تا ابد سر نکشد و ز سر پیوند ازل بست دلم با سر زلفت پدر

 منست / برود از دل من و ز دل من آن نرود ...ین جز بار غمت بر دل مسکهرچه

 گرفت / که اگر سر برود مهر تو از جان نرود ...ی مهر توأم در دل و جان جاآنچنان

 که غرورش در مقابل دوستانید زد نداشت . ترسی میاد که حرف دلش را فری شعریدن تحمل شنین از ابیش
 به کاریش صدایدن نلرزی ، همه قدرتش را برایگران از ترحم دید امروز بشکند ! .. ترسی و آشنایروزد

 ماند ...ی پنهان نمیدش از دیزی بود که هرگز چیردانا پین باز ای موفق هم بود .. ولیگرفت .. تا حدود

 را در داخل آن بگذارم ، سپاس گذار خواهمیسان را آماده کنند تا من پری پبشکه آبیید _ سپاس ! اگر بگوآریابد
شد .

 کتاب را بست و به پهلوانان گفت :پیردانا

 ...ید کنیا مهیش که برادرتان چه گفت ! ... برایدید_ شن

 که آب شور رایی سنگ های یره آب و ذخیم توانی ... نمیم داریرین تنها آب شی ما در کشتیردانا _ پکوشیار
 !یم کنند را از دست بدهی میل تبدیرینبه ش
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 جواب داد :یش سردتر از چهره سرد و سنگآریابد

 خوب است .یا ، آب دریزم که در آن آب برید به من دهیزی ! تنها چیست_ لزم ن

 نامنظم گفت :ی با نفس هایار اتاقک با پپر صدا باز شد و کوهدر

 که آن راینجاست راحت است ، مشکل ایسان پری رسد برای ، قدش به کمرم میافتم را ی پبشکه خالین_ من ا
کجا بگذارم ؟

 اتاق من ! ...ی _ توتیدا

 گفت :ینان باز با اطمیدا برگشت . تیدا به طرف تیابد نگاه ها از جمله آرهمه

 اتاق من باشن ...ی تونن توی میسان و پریابد . پس آریاد خوابم ، از گرما خوشم نمی عرشه می_ من رو

 سرخم کرد .ی با سپاس گذاریابد با سرعت مخالفت کرد ... آریدا خواست اعتراض کند تیابد که آرهمین

 تا به داخل اتاق بروم .یز در آن آب بریابد _ آرکوهیار

 آب با چندی که نداشت گوی تمرکزیل بلند کرد . به دلیا از دل دری آبی با اشاره و حرکت دستش گوآریابد
 بزرگیزه انگیک خواست .. ی می حس قویک کلفه شده بود . یگر ، دیخت ری میا فاصله از آب به دریمتر

 همان شبیبای زاد ! ... چشمانش را بست و حس زی بزرگ تر از چهره همسرش پری و قدرتیزه... چه انگ
ی داد ، گوی سرش به او می در موهایدن زاد با لغزی ها و دردها ، انگشتان پری که فارق از همه خستگییها

 خمی از لبه کشتیدا شد . تیخته بشکه قرار داد و آب کم کم در بشکه ری به عرشه آورد و رویآب را به آرام
 بود . سورنا در اتاقکیره خیابد . شگفت زده به دستان و قدرت آرسید ریابد آب به آریشده بود و همگام با گو

 داخل اتاقک شد .یشه و دل سردتر از همین هم غمگیابد و بعد از او آریاررا باز نگه داشته بود . اول کوه

 به همه ، همه را دور خود فراخواند :ی با نگاهیردانا عرشه را گرفته بود که پسکوت

 .یم خواهم با شما سخن بگوی ... میایید_ دختران و پسران من ، ب

 ادامه داد :یردانا عرشه نشستند و پی نشسته بود روی جعبه ای که رویردانا پی مقابل پاهمه

 با مای دوست و برادر ماست ، از کودکیابد ! ... آریاورم بیادتان خواهم به ی ، تنها مید دانی دانم که می_ م
 ... خاک تنیم بوده ایک شریکدیگر ی باشکوه ما ... در غم و شادیرانبوده ... جزء خانواده ماست ... جزء ا

 از راهی دهد ! ... هر تن از ما گاهی مل که خاک تن ما را هم شکی ساخته شده ، خاکیراناش از خاک ا
 ویم که همه زاده نور هستیم گرفته ایاد ی ، همه از کودکیم هستی ما پارسیکن ... ولیم روی میراه به بیراست

 ! ... او ازیابد ... همچون آرییم آی گذرد که باز به راه نور می است ! ... پس چندان نمیکینور برتر از تار
یمیت . با صمید با او رفتار کنیکدیگر خواهم چون ی است ، زاده نور است ! .. از شما مسیخون ماست ، پار

ی رسانم ... اگر شما به جای میان سخن به پاین ! ... سخنانم را با ایه و کناینهو عشق .. نه ترحم ! .. نه ک
 .. تنها همسر و فرزندتان همهادری .. نه خواهر و بری . نه پدر و مادرید نداشتی خانواده ایچ ، هید بودیابدآر

ی جاین امن تری و کوچکیفی ظرین گاه شما بود . شانه ها و آغوشش در عیه که تکی شما بود . همسرییدارا
 ؟ چگونهید کردی گرفت ... چه می را از شما میبا زیاهای روین شخص همه ایک شما بود .. و ی برایادن

آوردید؟ یآرامش از دست رفته خود را به دست م
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یردانای بود . باز هم پیردانا پی فکر کردن به حرف هایل سکوت کرده بودند . چشمان کوچک شده آنها دلهمه
 خسته وی هایه دم صبح را به ری هوای خنکیقی با نفس عمیردانا ، کوبنده سخن گفته بود . پین زمیرانا

 گذاشت ...ان عرشه رفت و اسطوره ها را به حال خودشیی و به طبقه بالیدکهنسالش کش

 کردی نگاه میا درینه سی روید خورشیبای با چشمان کوچک شده به تللؤ زیدا کم کم طلوع کرد . تخورشید
ید زد و باز به خورشی سورنا لبخندیدن شانه به او نگاه کرد و با دی پشتش از رویکه با حس حضور کس

 شد .یرهخ

 ؟ی کنی ، چه میست نی اتاقیگر ، دی دادیابد _ اتاقت را به آرسورنا

 مهربان لبخند زد و گفت :تیدا

 خوابم !ی عرشه می همه جا ، روین_ ا

 گفت :یری با چشمان کوچک شده و به حالت مچ گسورنا

 مجبور به شکنجهیا یی گشای ؟ خود زبان می ؟ راستش را بگو ، چه در سر داریدا تی قدر خوبین_ تو چرا ا
 ؟!ی کنیام م

 و گفت :ید را با خنده بال انداخت و با صدا خندیش ابروهاتیدا

_ چه خشـن !!

 داد ویه تکی شد و پشتش را به لبه کشتینه صورت سورنا نقش بست ، بعد دست به سی روی طرفه ایک لبخند
 و از او چشم بر نداشت .یستاد ایدا مخالف تیزبینبا چشمان ت

 برامیابد رو عرشه که آریام گشتم که بی ... من عاشق ستاره هام ... دنبال بهونه می _ راستش رو بخواتیدا
 کرد !یامه

 کم کم جمع شد و زمزمه کرد :یدا اشک در چشمان تیدن کش آمد که با دیشتر بی سورنا کملبخند

 ؟یدا تی_ خوب

 .یم زدی با برادر و پدر و مادرم درباره ستاره ها حرف میشه _ نه ! ... دلم براشون تنگ شده! ... همتیدا
ی ما رو می حرفای سالش بود ولیه دوست داشتم بزرگ که شدم منجم بشم ... برادرم درسته فقط یشههم
 ... نه ؟!یدفهم

 اش را به دهن برد ...یین لب پای ظاهری با لبخندیدا کرد . تیید فقط با تکان سرتایدا توجه به حرف تی بسورنا
 براق ازی با چشمایدا داد . تیفی گذاشت و دلگرم کننده فشار خفیدا دست چپ تیسورنا دست راست اش را رو

یف به چهره نگران و گره ظرد کرده بویشتر صورت دخترانه اش را بیت و معصومیباییاشکش که ز
 خواهر که در تمام عمرش در دل داشت وادارشیک و حسرت داشتن یدا تیه شد . گریره سورنا خیابروها

 فرود آورد ...یم خواست سر تسلی را میش که برادریکرد در مقابل احساس ساده چشمان دختر

 ! .. من را برادرت بدان ...ی هستم که از دست دادی کوچکی به بعد من ... همان سورناین _ از اسورنا
 که بزرگ شده !ییسورنا
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 چشمید نشست . هر دو دست در دست هم به غروب خورشی اشک لبخند زد و کنار سورنا لبه کشتین بتیدا
 بدی که خط پبطلن به همه احساس های جمله کوتاه آرام گرفتند . جمله ایندوختند . هردو به خاطر هم

 توجه همه را به طرف خود جلب کرد :یاسالر دری بود . صدایده کشیشانزندگ

 را روشن کنم ... ما از مرزیزی خواهم چی میم ... حال که همه در عرشه هستید_ همه گوش فرا ده
 معناست . پس هرشب ، ده تنی بیت که در لحظه جنگ امنیم دانی همه میکن ولیم نگذشته ایران ایامپراطور

ی می داشت و نگهبانند عرشه حضور خواهی به همراه دو تن از پهلوانان جهان نما رویشباز خدمه همچون د
 پس از ما ...یب بود و به ترتیم بودند . امشب ... من و آرش خواهیار که دارا و کوهیشبدهند . همچون د

یب خواهند بود . ترتینا و در آخر ارژنگ و روبیا ... سورنا و آریوبرزن و آریوتاب و مهرآذر ... یارکوش
 کنم !ی نمراموش ... چرا که من فید را فراموش نکنیتاننگهبان

یز بدنش به هم قلب کرده بود و ری دستانش را در جلویر نگاه کرد که سر به زیا به آری با لبخند بانمکبعد
 خندهیشان براینقدر ایزی کنجکاو بود بداند که چه چیدا . تیزخندیدند ریا آریطنت شیادآوری . همه با ید خندیم

 را بپرسد :ی داد مسئله مهمتریح ترجیدار بوده ول

 بدم !ی خوام نگهبانی من هم میاسالر_ در

 جواب داد :ینا با چهره مهربان و لبخند محو صورتش لب باز کرد روبیاسالر که درهمین

 رای جان ساکنان کشتی خواهی ، چگونه می محافظت کنی توانی ! ... تو از خودت هم نمیدا باش تی_ منطق
 ؟!یمبه دستان تو بسپار

 بدشی واژه ی از او متنفر است ! ... حتینا گفت روبی زنانه اش میزبین سکوت کرد ... حس ناشناخته و تتیدا
 بود !ین از ایشتر به او بینا هم به کار نبرد ، چرا که حس روبید آیم

 ده . اون وقت به همهی میاد رو بهم ی زنیر بهم قول داده شمشیار دم ، کوشی می نگهبانیابد _ من با آرتیدا
 !یستم نی کنم من دست و پا چلفتیثابت م

 کلمه اش رای کلفه و عصبیدا کس متوجه منظورش نشده بود . تیچ همه متعجب شدند ، هیدا حرف آخر تاز
اصلح کرد :

 همتون !یدم شایا کنه ، ی حس مینا که روبیزی ! ... همون چیف ضعیعنی_ 

 بود او را از همهیزبین تیشه که همی داشت که با چشمانی در چشمانش غروری داشت ولی معمولیافه قسورنا
 شدیره خینا لبش نقش بست و به روبی روی کرد . لبخند محوی تر می و خواستنیزمردان هم سن و سالش متما

 دفاع کرد :یدا از تیدوار محکم و امی کرد ولیشتر را بیطنتش لبخند پپر شینا روبی... چهره عصب

 که در تالر چگونهیم را بخاطر داریش ! ... همه دو شب پیدا تی داریی همتای تو قدرت بیم_ ما همه باور دار
 و ذهن خردمند تو ، تو را ازی سخنورین را فرو نشاند ، همیسخنان محکم و کوبنده ات آشوب به آن بزرگ

 کند ...ین را تامی کشتیت تواند امنی مم هیابد آری کند ! ... قدرت های میزهمه دختران هم سن و سالت متما
 !یرم پذیمن م

 دست راست اش رای کنار سورنا آمد و ناخون هاینا آورد . روبیین حرف سورنا سرش را پایید به تادریاسالر
 گوشهین هنوز هم چی در هم رفت ولیش ابروهای سورنا فرو کرد . سورنا کمی ایچه محکم و ماهیدر بازو

 لبخند محو صورتش بود !ییدچشمانش تا

 بلند شد و با حرص در گوش سورنا زمزمه کرد :یش پنجه های روی کمروبینا

164

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 ؟!ی جمع دوستانم چهره ام را خراب کنین و در بی آزارم دهی_ چرا دوست دار

ینی را با وسواس نگاه کرد ... چشم ها .. بینا روبیبای و زیف صورت ظری تک تک اجزای با خونسردسورنا
 داد ! ... باز نگاه اش را به چشمان درشت وی هم فشار می که با حرص رویی... لب ... با مکث به لب ها

 حال گفت :مان گرداند و در هینا دو چشم روبین رساند و آرام نگاه اش را بینا روبیاهس

 حس توین ... همی را در جمع خراب کنیگری ، دیلی ، به هر دلی کنی که تلش می ، زمانیاموزی_ تا که ب
را خواهد داشت !!!

 سورنا جدا شد .ی عرشه گذاشت و دستش از بازوی را رویش ! ... آرام پاشنه پاید پر کشینا از تن روبروح
 که درید را دیدا به آن نگاه کرد ... تی نگاهینی بود . با حس سنگیرهسورنا هنوز هم به چهره ناباورش خ

 شد ... سورنا آرام و بایره با سرعت نگاه اش را گرفت و به روبرو خیدا ، لبه آن نشسته بود . تی کشتیابتدا
 به طرفش رفت .یلبخند محو

 ؟ .. خطرناک است ..ی نشسته اینجا _ چرا اسورنا

 ناراحت جواب داد :تیدا

_ نه ، تور دکل رو گرفتم .

 انداخت و گفت :ی کشتی جلویدا را مثل تیش هم کنارش نشست و پاهاسورنا

 ؟ینی_ از چه غمگ

 و گفت :ید کشی و پر آهیق نفس عمتیدا

 رو دارم !یابد ؟ الن حس آریست نی کس از بودن من راضیچ_ چرا ه

 مهربان با لبخند گفت :سورنا

 ؟یشی اندی مینگونه_ چرا ا

 کس دوستم نداره جز امپراطور و دارا کهیچ سورنا ... معلومه ! ... هیست به فکر کردن نیاج _ احتتیدا
 کنه !ی اونا به من ... همه رو ازم دور میکینزد

 است . تنهایک نزدیت نهای بود که به دارا بی تنها دخترینا ، روبیوتاب ... به جز یدا تیست نینگونه _ اسورنا
 با آمدن تو ،ینکه کند . ای احساس خطر مینا روبین همی زد ! ... برای و حرف مید خندی که با او میدختر
 !ین ، همی او و دارا را کمرنگ کنیدوست

 فکر نکردم !یزا چین من اصل به ای _ ولتیدا

 زد .ی لبخند کوتاهسورنا

 دانم !ی_ م
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یابد شکافت ... چهار روز گذشته بود و آری میرانه را دلیا درینه در آرامش سی روز گذشته بود و کشتچهار
 بود ...ی هوشی و بی خبری هنوز هم در بیی روشناین کوچک سرزمیعهد ، ولیسانلب به غذا نزده بود و پر

 آمد و بایرون دست نخورده بی با ظرف غذایاشب چهارم بود و همه دور هم مشغول خوردن شام بودند . آر
 جواب داد :یک یگران عرشه کنار دارا نشست و به نگاه پپر سوال دی رویقینفس عم

 !یم غذا نبریش برایگر کرد دید خورد ... و تاکی_ باز هم گفت نم

 چرا ؟ی _ ندانستآریوبرزن

 نگران زمزمه کرد :آریا

 ...یسان کنم پری ، گمان میست_ حالش اصل خوب ن

 متفکر سکوت کرد ...آریا

 ؟یم تا ما هم از موضوع آگاه شوی دهیح توضیشتر بی توانی _ فرزندم مپیردانا

 را دریسان پریابد که آریدم دیکن اشتباه کرده باشم ولیدوارم دانم ! ... امی نمیز ، خود نیردانا _ پوزش پآریا
 !یست گری فشرد و میآغوشش م

 که تمامیسانی بودند . لقمه در دست و دهانشان ثابت ماند . مرگ پریره خیا به آری در بهت و ناباورهمه
 زودتر از همه به خودین بود . آبتیشان برایزی بودند ، وحشتناک تر از هر چیدهلحظات عمرش را به چشم د

 دستانش گرفته بودی را روپریسان جان ی که تن بی که گذشت ، در حالی شد ... کمیآمد و وارد اتاقک کشت
یدن عرشه آمد . همه سکوت کرده بودند ... قلب همه از تپی آشفته روی با چشمان سرخ و موهایابدبه همراه آر

 را که در اعماقیزی دوخته شده بود که چین آبتی بود ؟! .... همه چشم ها به لب هایستاده زمان ایا یستادها
 !یدقلبشان هنوز هم بود بگو

یش خورد ، کمرنگ تر از قبل ، چهره اش پپر نور و لب های می همه به طوسیسان و لباس پری مشکموهای
 اتاقکیواره به دیه ، آرام و تکیگران توسط دیش اشک هایدن از دیت اهمی بیابد قبل را نداشت . آریقرمز

 و مردانه اشهن پی صورتش گذاشت و آرام شانه های نشست و دستانش را رویپسر خورد و کف کشت
 کرد .ی مینه را معایسان پریدوارانه هنوز هم امین . آبتیدلرز

 !یاور را بیلم وساینا _ روبآبتین

 لرزان زمزمه کرد :یی به زحمت با صداآریابد

 را هم از دست دادم .یم بهانه زندگیگانه ! ... ین است جناب آبتیده فای_ ب

یش چند دوا را از داخل جعبه دوا هایابد به آریت اهمی بین کنارش نشست . آبتین آبتیل با سرعت با وساروبینا
 گذاشت و گفت :ینا و مقابل روبید کشیرونب

 ....یز دواها درهم آمین را با ایاه گین_ ا

 لرزان و شکسته مردانه اش گفت :ی با صداآریابد

 !ید آی کار نمیچ شما هم به هی نبرد ... دوایش از پی عصاره گل آتش هم کارین_ جناب آبت
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 شد .یره زد خی میاد که حس و شکوه پدرانه اش را فریابد و براق از اشک آریس در چشمان خیمان با اآبتین

یننده آفریگانه و من ، به قدرت ی داریمان دوا ایت ! ... تو به خاصیابد جاست آرین_ اشتباه تو هم
 !یست قدرت پروردگارمان شفا دهنده نی بیی دوایچ !!! ... هیهست

ی را به او میسانش پرین آبتیمان ایعنی کرد ی فکر مین ماند . به ایره خین به آبتی حرفیچ هی بآریابد
 آماده را به خوردی دواینا به کارش مشغول شد و روبیابد نگران و پدرانه آری نگاه هایر زیندهد ؟! ... آبت

 داد .یسانپر

ی می تو قدرت شفا بخشی کردم ، باز هم خداوند به دواهاین که من در حق مردمان زمی _ با آن همه بدآریابد
دهد ؟!

یا یدن بخشی برایری گیم خدا بود که حق تصمین دانست ... ای ! ... نمید نداشت ، شای سکوت کرد . حرفآبتین
 مطمئن سکوت را شکست :ینا را داشت ... روبیسان جان پریدننبخش

 اوست رو گردانیدشان که تنها امی ، کردگارمان از کسانیابد از دست نده آریطی شرایچ را در هیدت_ ام
 ...یستن

 با دقت تمام مشغول دادن دوایان اطرافین توجه به نگاه تحسی بینا شد . روبیره دخترش خیبای به چهره زآبتین
 را دریسان پریدا از جا تکان خورد ، تیسان در آغوش گرفتن پری برایابد که آرین بود . همیسانبه خورد پر

 گفت :یابدآغوش گرفت و بدون نگاه به آر

 شدم .یر ، من سیفتی بخور ، از پا میزی_ برو چ

 !یستم _ گرسنه نآریابد

 گفت :یابد به آری نگاهیم باز هم سرد و بدون نتیدا

 دم !ی رو بهت نمیسان ، من پری ! ... در هر صورت تا غذات رو نخوری_ هست

 کهیی رفت . جای به نوک کشتیسان با در آغوش داشتن پریدا سکوت کرد و تیدا تنها در مقابل جسارت تآریابد
 را در وجودشی مقابلش حس ناشناخته ایک آسمان تاری ستاره هایم داد و حجم عظیبه او حس آرامش م

 کرد .ی میدارب

 انداختی را به طرف جلو کشتیسان پری نشست . پاهای گذاشت و لبه کشتیسان پریشانی پی آرام روی ابوسه
 درشت و مژهی شد چشم هایره خیسان حلقه کرد . به چهره پریسان و کوچک پریفو دستانش را دور تن ظر

 رنگ شده بود ...ی به خوش فرمش کی انداخته بود ، لب هایه سایدش و سفیبا صورت زی که روی بلندیها
 بهیشتر و او را بید کشیسان تن پری آورد ! ... شنلش را رویمان مادرش ای در قصه هایان پریباییبه ز

 حرف زد ...یش با نگاه به ستاره ها با خدایشه به ستاره ها نگاه کرد و مثل همیقیخودش چسباند و با نفس عم

یر سجده به غی که منع کردیی ... خدایست هرچه هست و نیگانه ی پاک و قدرتمند من ! ... خدای _ خداتیدا
ی پاهایش که پی و زمان و هفت آسمونت ، امر کردین با خلقت من به همه مخلوقات زمیخودت رو ... ول

 ! ...ین زمی تو ، روین جانشم منین منم ، اشرف مخلوقات ! ... این من به سر به خاک بذارن ... ایکوچولو
ی ، از نادونیست با تو نی ذارم از سر دشمنی ! ... اگه پا کج میدا منم ، تین موجود ! ... این منم ناپاک ترینا

 و تو به خاطریفتاد من نی دم که به پای تن می موجودی ، نادونم چون به خواسته هایاخودمه ! ... خدا
 بارها جلوش به زانویم من ، بخاطر نادونی ! ... ولی از عرش به فرش آوردرو ... بخاطر من ! ... اون ینهم

 ، چون مثلیا ... ممنونم خدایاوردی به روم نیکبار ، چون هزار بار عهد شکستم و یا ! ... ممنونم خدایامدرم
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 پست بودنم ، منه ، چون با همیا ! ... ممنونم خدای کنی نمی اشتباه من رو محکوم به ترد ابدیک با ییلععزاز
 ،ید دی نمی هستیق که من رو لی ، کسییل عزازی پای ، چون بارها جلویا ! ... ممنونم خدایرو دوست دار

 بشه ! ...یل بره و به سجده تبدیش زانو زدن من پین ای ذاری تو ... نمیبه زانو دراومدم ول

 لرزانش ادامه داد :ی اش حلقه زد . باز هم با صدای و مشکیبا در چشمان زاشک

 کوچولوتیدای ، تیم جهان عظین ... تو ای شنوی دونم صدام رو می مهربونم ، می کنم خدای_ دارم صدات م
 ؟ معلومه کهیادته حال من رو ین ؟ ایادته یا کنه ! ... خدای کنه ! ... دلم گرفته ! ... قلبم درد میداره صدات م

 ...یندازه می چیاد حالم من رو ین که ای فراموش کنی تونی می هر لحظه با منیهست ، چطور وقت

 ... قلبش هم ...ید لرزیش . صدایخت صدا اشک ری شکست و آرام و ببغضش

 مشت کوچولوشی که لباسم رو تویادته پناه تو بغلم مرد ؟! ... ی اونم بیادته سورنا افتادم ! ... یاد_ آره 
 انداخت ؟! ...یله طوی احساسمون اون رو توی عمه بیادته پاک و پپر اشکش ؟! ... ی چشمایادتهداشت ؟! ... 

یادته خورد که گرسنه نمونه ؟! ... ی و مد زی با اون دو دندون کوچولوش چطور نون خشک رو به آب میادته
 کنم .ی تونم کاری اونم نمی حس رو دارم ، براین هم همیسان پری کنم ؟! ... برای نجاتش کارینتونستم برا

عسعمت مییت ... به قدرت و خداینم تونم ببی رو نمیگه دیکیاون رو پس بده ، مرگ   رو بهمیسان دم ... پری عق
پس بده !

یابد شانه به عقب نگاه کرد ... آری از روی با سرعت و چشمان اشکیدا افتادن جام پشت سرش ، تی صدابا
یگر از دستش افتاد . درست بود دستش به خون مردمان دیش ظرف غذایدا ، و خاطره تلخ تیناباور از خوب

 کار را به خودشین که جرات اود نشده بیاهی سین هرگز کودکان را نکشته بود ! ... قلبش به ایآلوده بود ول
 حد پست نبودند ! ...ین ما هرگز تا ایاکانبدهد ! ... ن

 را به گوش همه رسانده بود . بهیش ناخواسته بال رفته بود و سکوت شب صدایش تازه متوجه شد که صداتیدا
 دانستند . لبی می بود و حال همه ساکنان کشتیاورده که هرگز بر زبان نیخودش لعنت فرستاد . بخاطر غم

 بهم فشرده اشی پلک هابین اش را به دهان گرفت و چشمانش را بست . دو قطره شفاف اشک از یینپا
ین گفت ! ... کاش قبل از گفتن ای فرستاد و کاش می . سرش را به جلو چرخاند . مدام به خودش لعنت میدچک

پمرد ، کاش آنقدر جرات داشت که در آب غرق میحرفا م  ماند ! ...ی از او نمی شد و اثری 

یابد که آری ... کابوس غرق شدن در آبید زد نگاه کرد . ترسی که پس میی و آب های خروش نوک کشتبه
یاد زد ! ... پدرش به او ی را مثال می که خودکشی شد از فکریمان ساخته بود ، منصرفش کرد ... پشیشبرا

 گذشت ؟!می ها بجنگد ... چطور از تنها خواسته پدرش ی با تمام سختیشهداده بود که هم

 ...یستم خواستم گوش بای نمیدا ... پوزش تی دخترم دعا کردی _ سپاس که براآریابد

 است و حال بد و سکوت شب رازش را بر مل کرده بود !یر تقصی بیابد دانست آری داد زد . می عصبتیدا

 ، همتون !یابد آری واستادی_ ول

پحکم میت _ آرام باش دخترم ، در عصبانپیردانا یدش راند ! ... افسار اراده ات را به دستان پلی اهرمن بر تو 
 .یم دارینده ! ... ما راز تو را نگاه م

ی شد ، بر روی اش ... آبی ... چهره مهربان و نورانینش آرام و دلنشی . صداید چرخیردانا به طرف پیدا تسر
آتش درونش ...
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 به دلین همی ... از دل برخواست ، برایدیم را با پروردگار شنیرینت شی _ ناخواسته گفته هاپیردانا
 زمانین گفته ها همین فرزندم ... اییم داشته باش ما در گفتار و کردار و پندار خود راستگویماننشست ! ... ا

 بد به خود راه نده ...یشه ما دفن خواهد شد پس ، اندیان مکان در مینو هم

 را بایسان . پرینند اشک و ضعفش را ببیگران خواست باز هم دی انداخت نمی را چنگ میدا تی گلوبغض
 نداشت ،یدی کس به آن دیچ که هیی داد و وارد اتاقک شد ... در انبار آذوقه در جایابدسرعت به آغوش آر

 سال ها مردانه با دوستن . درست بود که هر روز آیخت ری صدا اشک می را بغل گرفت و بیشآرام زانوها
 !ید تپی و زنانه میف قلبش لطی ... هنوز هم بعد آن همه سختی بود ... ولیدهو دشمن جنگ

 ماست !ی خوابی امشب نوبت بیاسالر _ درآرش

 گفت :یش داشت با ته خنده صدای آرش چشم بر نمیطنت که از چهره پپر شی در حالآرتیمیس

 آرش !ید دید بایگر_ جور د

 گفت :ی با لحن بانمکآرش

 شبانه !ی خوابی به بیم رسی بانو ، باز هم مینم هم ببیگر_ هر جور د

 خنده همه بلند شد . همه شب خوش گفتند و بهی لبش نقش بست و همزمان صدای روی لبخند پهنآرتیمیس
 دستش را به پشت آرش که عرشهی با خنده کوتاهیمیس . آرتید کشیقیتختشان رفتند . آرش با حسرت نفس عم

 .ید بود کوبیره شدند خی که وارد اتاقک میگران بود و به دیستاده اییبال

 تو !ی بود و آنان جای آنان خواهی به پشت ! ... فردا شب تو جاین زی و گهین پشت به زی _ گهآرتیمیس

 و گفت :ید خندآرش

 !ی معنی بی خوابی افتخار است بانو و بیم_ بودن با شما برا

 کرد و گفت :یین سرش را بال پای بانمکیافه با قآرتیمیس

عکشیر فرار از زی شود شما پسران که برای دانم ! می می_ آر ید کشی را می شومی شب چه نقشه هایک بار 
نشناسم ؟!

 :ید و مشتاق پرسید خندآرش

 ؟!ید داریاد را به یمان هایطنت_ هنوز هم ش

یاد تک تک شما اسطوره ها را به یطنت عمرم را فراموش کنم ؟ شی خاطره هایباترین _ چگونه زآرتیمیس
 شوم ، همانی من که مادرتان محسوب می ، باز هم برایددارم ، چه دختر چه پسر ! هر چقدر هم بزرگ باش

 من خاطره است پسرم !ای شما آرزوست ، بری بود ! ... آنچه براید خواهیطنت پپرشیدختر و پسر بچه ها

یمیت به صمیشه شدند . همیره آن ها خیمیت همقدم شد . خدمه با لبخند به صمیمیس و با آرتید خندآرش
 که هر چه مقامشان بلندتر ، به همانی عادت داشتند ، زنان و مردانینشان سرزمی و اسطوره هایمیسآرت

 تک تک افرادی بود ولیایی دریروهای فرمانده کل نینکه با ایمیس شد ... آرتی میشتر بیشاناندازه هم فروتن
 آموخته بود ...یران را از پدر این شناخت ، و ای را به نام میانسپاه

169

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 تمام طول روز را در انبار آذوقه پنهان شده بود و پهلوانانیدا به تکاپو افتاده بود . تی شده بود و باز کشتصبح
 دستانش را طبق عادت در پشتشیاسالر غروب بود . دریک را به دنبالش جستجو کرده بودند ، نزدیتمام کشت

ینه سی و رقص نور بر روید خورشغروببهم قلب کرده بود و با چشمان کوچک شده از شدت نور ، به 
 :ید آرش را از پشت سرش شنی چشم دوخته بود . صایادر

 !یست نی در کشتیدا ، تیاسالر دریست نی_ باور کردن

 و گفت :ید چرخی نگران افراد کشتی آرام به طرف چهره هاآرتیمیس

 ماند .ی مکان میک_ تنها 

 نمانده بود که جستجو نکرده باشند !ی کشتین در ایی شدند . جایره خیاسالر متعجب و مشتاق به درهمه

 _ انبار آذوقه !آرتیمیس

 !یافتیم او را نیکن ، ولیاسالر دریم و رو کردیر آنبار را زیار _ من و کوشآریوبرزن

 ، حس کرد نه جستجو !یافتن ی براید بای _ گاهآرتیمیس

 وارد اتاقک شد و به انبار آذوقهیمیس شد . آرتی شناخته نمی سادگین به ایاسالر به فکر فرو رفتند ، درهمه
رفت . آرام گفت :

 توی ... هرکه جای که شرمسار باشی نکردیی ، تو خطایست شرم نی برایلی ... دلیدا تینجایی دانم ای_ م
 ؟ ... تنها برادرم را در جنگ از دستی شنوی ام ! ... میده کرد ... من هم ، درد تو را چشی مینبود ، هم

پمرد ! ... همچون   داد ! ... در عرشهینمان سرزممقدس خاک ی مرد جانش را برایکدادم ، او هم در آغوشم 
یدم رسی باور مین به ایش از پیش بی گفتیبه تک تک سخنانت گوش جان سپردم چون ، هر لحظه که سخن م

 چهل ویمیس ، من ، آرتیدا کنم تی سخنانت ، سخنان دفن شده در قلب من است ! ... به تو حسادت میکه تمام
 اسطورهیت برای ! ... همان که گفتیخ حک شده بر تاری برگه هادر همه سابقه درخشان ینپنج ساله ، با ا

 کنم !یام ... به تو حسادت م

 آمدیرون ها بیسه کین آرام از بیدا . سکوتش ثمر داد و تیند را ببیدا کرد . سکوت کرد که عکس العمل تسکوت
 آشفته بود ...یش . چشمانش از اشک سرخ شده بود و موهایستاد ایک با فاصله نچندان نزدیمیسو مقابل آرت

 _ چرا ؟!تیدا

 کهیی های و سختی افتاد . زندگین که فقط گوشه چشمانش چی لبخند زد ، طوریدا به چهره درهم تآرتیمیس
 گرفت !ی خط لبخندش را هم از او میدن توان کشی بود ، گاهیدهکش

 !یاورم _ چون به اندازه تو جسارت ندارم که ساده سخن قلبم را به زبان بآرتیمیس

 خندند !ی ! از فردا همشون بهم میاسالر دری گی می _ چتیدا

 ماند و آرام گفت :یره خیدا بهت زده با چشمان گرد به تآرتیمیس

 خندند ، نه به هم !ی با هم میان_ پارس

 با بغض زمزمه کرد :تیدا
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ی ... وقتی ؟! ... وقتیف ضعین گی کنه بهش نمی میه گریکی ینین بی می هم دوره هام وقتین شما عیعنی_ 
 ..ی ؟! ... وقتیدن خندی خوره به افتادنش نمی مین زمیکی

 بود !یز تر از همه چین سنگیمیس حرفش را خورد ... پبهت آرتتیدا

 زمزمه کرد :آرتیمیس

 خوردی مین زمی کسی دشمن ! ... وقتیا خواهد دوست باشد ی ، میست کس خنده دار نیچ خوردن هین_ زم
 ؟!ید خندی خوردن هم مین ! ... شما به زمید بلندش کرد ، نه که خندین دستش را گرفت و از زمیدبا

 بودند ... بحث را عوض کرد :ین بود همیده که اطرافش دی سکوت کرد . مردمانتیدا

_ اگه حس و نظرشون نسبت بهم عوض بشه ...

 را داد :یدا جواب گذاشتن سوالش ، محترمانه جواب تی به بیت اهمی بآرتیمیس

ی کند بلکه ارزشمند می ها تو را خار نمی ! .... چرا که سختیدا تی تر شدیش_ تو نسبت به قبل قابل ستا
ی بیط مبر زغال سنگ با فشار و شرایاد شرمسار نباش ... هرگز از یت هایکند ... هرگز از گذشته و سخت

ی بدان ... خداوند می کردحمل تی را در زندگیادی زی های شود . اگر سختی میل سخت به الماس تبدیتنها
خواهد از تو الماس بسازد !

یبایی به زی خواست از او الماسی خدا میعنی شد . یره خیمیس در چشمان مطمئن آرتیق سکوت کرد و عمتیدا
 بسازد ؟!یمیسآرت

 داد نگاه کرد و گفت :ی میغل را صیرش که در کنارش نشسته بود و شمشیا آرام به آرینا عرشه روبروی

 ؟!ی کنی طور فکر نمین به سورنا علقه دارد تو ایدا کنم تی من حس میا_ آر

 فوت کرد و با چشمان کوچک شده گفت :یرون کلفه نفسش را به بآریا

 !ی نبودینگونه ! ... تو اینا_ تمامش کن روب

 ربط گفت :ی بروبینا

 ...یدا که در نگاه تیزی خورم چی_ اما من سوگند م

 را قطع کرد :ینا هر دو را از جا پراند و حرف روبین و سرزنشگر آبتیرانه غافلگصدای

پسخره بگیگران ارزشمند دی و آبرویی سخن بگویگران ندارم به تو آموخته باشم پشت سر دیاد_ به  یری را به 
 !یاور ! .... سخنانت را همچون خردمندان مزه کن و به زبان بیناروب

 ؟!ید بودینجا _ پدر جان شما هم اروبینا

 و گفت :ید ابرو درهم کشیشتر بآبتین

 تو نخواهم گذشت .ی خطاین از ایگر ؟! ... بار دیست هم نیدا تی_ من نباشم ، خدا
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 انداخته و خجالت زده گفت :یر سر به زروبینا

 تکرار نخواهد شد ...یگر_ چشم پدر جان ، د

ی کشتی شان همه به انتهایم پاک و عظین ماه از سفر گذشته بود . پهلوانان موقع گذشتن از مرز سرزمیک
 دوبارهیدار زد ... عشق به دی میاد فریز چیک شدند . همه در دلشان یره خینشانرفتند و با حسرت به سرزم

یزانشان که تار و پود خود و عزینی خاک مقدس سرزمیگر بار دیک ... عشق به در چنگ گرفتن یزانشانعز
 نواخت و همه را در خلسهیشان وداع با مرز امپراطوری مانندش برای بی بود ... مهرآذر با نواینبا آن عج

 .ید کوبی اش آرام و آهسته می هوش بود و نبض تپنده زندگی هنوز هم بیسان تنبورش فرو برد ... پریتارها
 داشت ...ی نگه مآریابد را در قلب پدرانه ید امی کور سوینهم

 کسل کننده نباشد !یدوارم ... امیار ماست کوشی خوابی _ امشب زمان بمهرآذر

 و مهرآذر ویار و خواب به چشمان کوشی در جوابش تنها لبخند زد . ساعت ها گذشته بود و خستگکوشیار
 را دریسان پریابد کردند . آری غلبه میشان آنها هنوز هم به حس خواب آلودگی خدمه فشار آورده بود ولیگرد

 روزها بود که قلب همه را بهین کرد . همی نمیش جدایش لحظه از آغوش و بوسه هایکآغوش گرفته بود و 
 کنار مهرآذر نشستهیی در عرشه بالیدا خواستند ... تی را از خداوند میسان پریدنشدرد آورده بود و با د

بود ..

 بزنم ؟!ی بابا ، چه طوریزی چیحی توضیه _ خب تیدا

 زنند !ی نوازند ، نمـی _ بنوازم ! ... تار را مـمهرآذر

 کرد نشان ندهد و موفق نبود گفت :ی می که سعی بالبخندتیدا

 ، چگونه بنوازم استاد ؟ید_ ببخش

 زد و گفت :ی لبخندیدا به لحن متفاوت و لبخند تمهرآذر

 !ی ساز را ببوسی و قبل از نواختن ابتدایری در آغوش بگینگونه اید_ تنبور را با

 بال رفته با خنده گفت :ی متعجب و ابروهاتیدا

 کار کنم ؟!ی_ چ

ید احترام به ساز بای ! .... برایی ساز اهورایک ، یرانیست ای _ تنبور و سه تار ساز مقدس و باستانمهرآذر
 بوسم .ی که من قبل از نواختن ، ساز را میدی ! ... بارها دیقبل از شروع به نواختن آن را ببوس

 !ی به سازت داریادی _ فکر کردم چون علقه زتیدا

 کهی تمام گذاشت ! .... همه در هر حالیمه را نیدا تیطنت ... در اتاقک به شدت باز شد و شید خندیز رمهرآذر
 و تور دکل رایستاد و لبه آن اید دوی شدند . دارا با همه سرعت به طرف نوک کشتیرهبودند به در اتاقک خ

 شد .یرهگرفت و به دور دست ها خ

 _ دارا ؟! چه شده ؟کوشیار
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 !یاهی تر از هر سیاه ، سینم بی میاهی سی _ ابرهادارا

 چشم گرفتن از دور دست ها خطاب به مهرآذر بلندتر ادامه داد :بدون

 خطر را به صدا درآور !یپور_ مهرآذر ش

 بودند .یره کنار هم بهت زده به دارا خیدا و تمهرآذر

 باشد !یش در پی طوفانید زمان لزم است ؟ شاین خطر در ایپور شی نوایا _ آکوشیار

 آمد گفت :ی میار . همان طور که پپر صلبت به طرف کوشید پریین پای از لبه کشتدارا

 ! ... از پنجره اتاقمیشی اندی که تو می نه آن طوفانیکن ولیم داریش ، طوفان در پیار_ درست است کوش
 رایپور داشته باش مهرآذر شیمان .. (بلندتر ادامه داد) .. به من ایدم کردم که ابرها را دیستارگان را تماشا م

 گفت در آن زمانیشان را داده بود ، ایاه سرهای طوفان و ابین به من هشدار ایردانابه صدا درآور ، چرا که پ
 ...یاید به صدا دربید بایپورش

 عرشهی . همه روید دمیپور ، هفت بار در شیشگی اطلع از خطر به رسم همی با همه قدرت برامهرآذر
 بود که با ورودش همه به احترام سر خم کردند .یردانا شخص پینآمدند و آخر

 _ چه شده فرزندانم ؟!پیردانا

 !یند بی میاه سی _ دارا در درو دست ها ابرهاکوشیار

یبایی را به زیردانا پید سپی شد . باد موهایک تر از انتظار همه تاریع شد ، آسمان سری میدتر هر لحظه شدباد
 گرفته بود .یبه باز

 ...یرید پناه گیی و در جاید بروی ... همه به داخل کشتیر را به عهده بگی کشتی فرماندهیاسالر _ درپیردانا
 ...یاید جام نزد من بیاسطوره ها

 داد زد :آرتیمیس

پسکان را محکم و با همه قدرت بگیـــــد_ بادبان ها را جمع کن پسکان دار ...یر ....   

 رفت .ی می کشتیگر به طرف دی به خدمه مدام از طرفیدگی دستور به رسی برابعد

 کرد .ید چه بایم دانی ، میم روبرو شده ایا ما بارها با طوفان دریردانا _ پآریا

یرون بین ! ... اهرمن او را از اسارت اعماق زمی مواجه نشدیا تن دریین هرگز با غول رویکن _ ولپیردانا
 او را دریمان همتای با قدرت کردگار بیان که پدربزرگوار پارسید را اضافه کنین ، اینان ... به همه ایدهکش

 !یرانیم ایانگذار او آزاد شده و ما ... نوادگان پدر بنینک بود ... و ایده به بند کشیناعماق زم

 همه را از جا پراند ...یا هولناک غول دری غرشصدای

 به داخل اتاقک بروند ...ید تردی بدون ذره ایه بمانند و بقیم گوی را که مینان _ اپیردانا

 سکوت را شکست :یوتاب چشم دوخته بودند ، یردانا با تمام وجود به پهمه
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 ؟یست_ چاره چ

 زد و گفت :ی پوزخندآرش

 توان کرد ؟!ی تن چه میین غول رویک ، با یم و مرگ خود را شاهد باشیستیم باید_ با

 شد و گفت :یره به آرش خینان با اطمپیردانا

 آرش !ی تو هستیاورد تواند آن غول را از پا در بی که می_ تنها کس

 . آرش بهت زده گفت :ید سرها به طرف آرش چرخهمه

_ که ؟ من ؟

 که چشمانش ضعفیار دارد همانند اسفندی تن نقطه ضعفیین هر روید داشته باشیاد فرزندم ، به ی _ آرپیردانا
 قلبیا به من گفت : نقطه ضعف غول دریمرغ ! ... جناب سیش که پشت مچ پایونانی پهلوان یلاو بود و آش

 طوفان و مواج شدنیاه و سیک تارای هوین به ایرا کار دشوار است . زین چپ او ... اینهاوست ... درست س
ین کوچک ترید کار نباین داشت ، در ای نخواهید را هم اضافه کن ! ... تو اصل دی کشتی و ناآرامیادر

 که تو بهیم کنی شما دعا می دارا ، چشمان تو خواهد شد . همه برایزبین کرد . پس چشمان قدرتمند و تیاشتباه
 کنم آرش ، من بهیدار ترس را در دلت بینکه نه ای را بدانیط خواستم شرای سخنان تنها مین . با ایهدف بزن

 ...ی زنی را به هدف میر دانم که با چشمان بسته هم تی ، میم دارم . همه داریمانتو ا

 آرام و نامطمئن گفت :آرش

 خطا رفت ؟یرم_ اگر ت

 تصورش هم خطرناک بود !ی شد ... حتیره فقط به چشمان آرش خپیردانا

 جواب داد :آرام

 ...یم داریمان ، ما به قدرتت ای کنی همتا هرگز خطا نمی کردگار بیاری_ با 

یده کشیر به تصویش برایمرغ که سیری راه افتاد که فرصت تکرار سوال را به آرش ندهد . چرا که تصوبه
بود . وحشتناک بود ...

 را بال برد :یش با همه توانش صداپیردانا

ی سکان کشتیاسالر ، دریچان را به کمر دارا و آرش ببند و دور مچ و ساق دستانت بپیی طناب هایار_ کوه
 تـــر ...یع ... سرید شوی همه داخل کشتیگران زمان تجربه تو لزم است ، دین ، در ایررا خود به دست بگ

 توانم در عرشه باشم و کمک کنم .ی _ من هم مآریابد

 و به دست سورنا داد . عرشه کمید را بوسیسان پریشانی پیابد سر تکان داد . آریید به تای با مکث کوتاهپیردانا
 طناب هایچیدن عمل کرد و با پیردانا به گفته پیار شد . کوهیده کشیین شد . بادبان ها پای میکم از افراد خال

 بلند و آسمانیی متلطم با موج هایای و درولناک را دور دکل حلقه کرد . هوا هیشدور دستش ، دست و پا
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 بارین آخری برایار با همه قدرتش سکان را ثابت نگه داشته بود . کوشیمیس گرفت . آرتیدنشروع به بار
 کز کرده بود نگران داد زد :ی که از ترس گوشه ایدا تیدن به عرشه انداخت و با دینگاه

 ..یا ؟ بی کنی آنجا چه میدا_ ت

 نشست !یش صاعقه با ترس سر جایب مهی از جا بلند شد که با صدای کمتیدا

 من او را خواهم آورد .یار _ برو کوشآریابد

 به داخل پرت شد و در اتاقک بسته شد ، همه بهیار کوشی کشتی سر تکان داد . با تکان ناگهانیید به تاکوشیار
 و کنارش نشست .ید دویدا به طرف تیابد چنگ زدند . آریزیچ

 ؟!یـــدا .... تیا بیدا _ تآریابد

 را گرفت و از جا بلند کرد .یدا تی بازویابد آمد و به او نگاه کرد . آریرون از شوک بیدا ، تیابد داد دوم آربا
 چهل و پنج درجه را ساخت .یه زاویا با سطح دری ، کشتیا دری نرفته بودند که با امواج وحشیهنوز چند قدم

پسر می همان طور که روآریابد  و آنها را به توریچید خورد ، با سرعت تورش را دور آرش و دارا پی عرشه 
 گرفت .ی را هم از طرفیدا خود را محکم کرد و تیدکل محکم کرد و با پرتاب همزمان و دوباره تورش جا

پسکان را محکم گرفته بود و از آن آویاسالردر  عرشه همتراز صورتی رومستقیم ی شده بود . جعبه ایزان 
یک را به خودش نزدیدا و تید کشیادی با همه وجودش فریابد را بلند کرد . آریدا تیغ به حرکت درآمد که جیدات

 که تلشین همی به شماره افتاده بود ، ولیابد آری را گرفت . نفس هایابد با سرعت و محکم کمر آریداکرد . ت
عر اتاقک خورد و کشتام آریش ثمر داده بود برایشها  باز به حالت اول برگشت وی کننده بود . جعبه محکم به عد
 ...یچید از درد به خود پیدا با شدت هرچه تمام تر به کف عرشه برخورد کردند ... تیدا و تیابد و آریاسالردر
ی به سکان روزدن به زحمت با چنگ یاسالر نگاه کرد ... دریاسالر درد به دریان در می به سختیابدآر

یاسالر بعد از مطمئن شدن از خوب بودن حال دریابد و باز محکم سکان را در دست گرفت . آریستاد ایشپاها
 گفت :یچید پی که از درد به خود میدابه ت

 مطمئن چنگ بزن تا ...یزی ، به چیم دوستانمان باشیری شاهد دلید بایز ما نیا_ در اتاقک بسته شد ، گو

 سکوتیابد را گرفت و سرش را به آن فشرد و چشمانش را محکم بست . آریابد آری بازویع با ترس سرتیدا
 حس قدرت را در دلین جا بودن در کنار اوست و همین کار به او فهمانده بود امن ترین با ایداکرد . چرا که ت

 زنده کرد ...یابدآر

یک که ی بود و با دست راست اش دور کمر آرش را گرفته بود و با دست چپ اش توریستاده پشت آرش ادارا
ی وصل بود را در چنگ داشت . با چشمان کوچک شده در هوای به لبه کشتیگرشسرش به دکل و سر د

 کرد .ی میی بود و آرش را راهنمایره خیق به دور دست ها عمیک و تاریباران

 بالتر ...ی_ آرش به طرف راست ... کم

پغرش دصدای  را در دستیکدیگر دستان ی در داخل کشتی به همراه رعد و برق همصدا شد . ساکنان کشتیو 
 حلقهیابد آری دور بازویشتر دو دستش را بیدا خواندند . تی دعا میبت مصین از ای خلصیداشتند و برا

 اش برد ، نگاه اش را از دارا و آرش گرفت و دستش رای به ترس درونی پیدا از فشار دستان تیابدکرد ، آر
 گذاشت و مطمئن گفت :یدا دستان تیآرام رو

 نخواهد افتاد .یت برای اتفاقیچ ، در کنار من هیدا_ آرام باش ت
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 زد گفت :ی میاد را فریشانش که حال پری با چهره ایدوارانه امتیدا

یر آبگی که توی آب کابوسمه ... از وقتی کابوسمه ، غرق شدن توین ، از آب ... ایا ، از دریابد ترسم آری_ م
قصر ...

ی درهم رفت . هنوز هم به خاطر آن اتفاق خودش را سرزنش میش اخم هایابد آری حرفش را خورد ولتیدا
 زد که کمکش کند قلبش به دردی که در خواب مدام دارا را صدا میدا تیکرد . هنوز هم به خاطر کابوس ها

 داد .ی بود آزارش ممعنی ی بیش آتش و سوختن برایسانش نجات پری که برای آمد . به خاطر آزار دختریم
 در ذهنش هنوز هم زنده بود !یشان در گوشش و چهره هایشان که کشته بود ، صدایمردمان

 خورم !ی ، سوگند میدا افتد تی بیت برای گذارم اتفاقی _ نمآریابد

 قلبش را درست هدف گرفته ام ؟!یا ، آینم بی نمیچ _ دارا من هآرش

 کنم !!!ی _ گمان مدارا

ی شانه چپ اش گذاشته بود و از جلو چشم بر نمی بهت زده سرش را به طرف دارا که سرش را روآرش
داشت چرخاند ...

 بزن !ینمان و مردم و سرزمیزان _ با عشق به عزدارا

ی از چهره تمامی که نمادی آورد چهره ایاد طنازش را به یرین و شیبا چشمانش را بست و چهره زآرش
 دانستی که می را به خاطر آورد . زنین و مهربان همسرش آرشیبا بود . چهره زیرانکودکان چشم انتظار ا

 شد ...ی مرد و زنده می هزار بار می هر قاصدیدندر هر جنگ هر لحظه از د

یر که از پس گوشش رد شد . تید و چشمانش را بست ، با همه قدرت زه کمان را آنقدر کشید کشیقی عمنفس
یا غول دریاد فری نگذشته بود که صدایرها شد و هنوز هم آرش جرات باز کردن چشمانش را نداشت . زمان

یا امان دری تلطم بیر اسیم عظی با موجیبلند شد و آن زمان آرش آرام و با لبخند چشمانش را باز کرد . کشت
 و هر سه دورید طناب ها آرش و دارا را محکم گرفت و به طرف خود کشیله با همه قدرت به وسیارشد . کوه

پسکان را محکم در دست ثابت نگه داشت و همه توانش را برایاسالردکل حلقه زدند . در  ثابت نگه داشتنی 
ی بیابد و خروشان پرتاب شد و آری به داخل آب وحشی بلندیغ با جتی کشید شدی با تکانیدا کرد . تی میکشت

 انداخت .یادرنگ خود را به داخل در

 از جا بلند شدند وی شد . همگین تزئی شماری باز به حالت اول برگشت و کم کم آسمان با ستارگان بهوا
 ... همه بهتیدند طناب دور دستش را باز کرد و دارا و آرش هم گره دور کمرشان را با خنجرشان بریارکوه

ی با دستان زخمی به سختیار ، کوهین آبتی بودند ، با صدایره خیابد و آریدا تی خالی اتفاق و جاینزده به ا
 طناب هایله که به وسیار عرشه آمد و به دستان کوهی با سرعت روینجعبه را از پشت در حرکت داد و آبت

 عرشه آمدند .ی کرد . کم کم همه رویدگی بود رسیده دیبآس

 نگران داد زد :روبینا

 !ینم بی را نمیابد و آریدا ؟ ... تید_ همه خوب

 ؟یند کجایابد و آریدا ؟ تید ایستاده _ چرا ساکت اکوشیار

 ناباور و پپر سوالی چشمانش را بست و با صدایاسالر شدند . دریره خیمیس به آرتیار و آرش و کوهدارا
 چشمانش را باز کرد و به او نگاه کرد .یرداناپ
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 دخترم ؟!یمیس _ آرتپیردانا

 .ید نجاتش به داخل آب پری برایابد به داخل آب افتاد و آریدا ... تیرفرزانه پیم دانی _ نمآرتیمیس

یاد ... فری هم گذاشت همه سکوت کرده بودند . بعد سکوت نسبتا طولنی چشمانش را روین غمگپیردانا
 سکوت را شکست :یمیسآرت

 !!!یم افتی ، به راه مید_ بادبان ها را بکش

 گذشته بود !یدا از تیمیس شدند . قابل باور نبود که آرتیره متعجب به هم خهمه

 بهت زده گفت :دارا

 چه ؟یدا ؟! پس تیاسالر دریم افتی ؟ به راه بیید گوی چه مید دانی میچ_ ه

 اش گفت :یشگی همی با خونسردیقی مطمئن در چشمان دارا نگاه کرد و با نفس عمآرتیمیس

 کوچک ! ... ما دریاچه دریک افتاده نه یانوس در اقیدا ! ... تی دانی که نمی تو هستین دانم دارا ، ای_ من م
 آنی که ابتدا و انتهایانوس اقین مقابل ما قد راست کرده اند ، در اید که جهان و موجودات پلیم هستیجنگ

 ، صلحیم فرصت را به دست دشمن بدهید کشد ، پس نبای انتظار ما را میز چه چیم دانینامعلوم است ، ما نم
 ، دستور حرکت دادم !ید ایستاده .. (داد زد) .. چرا ایستدر ماندن ن

 را که در اعماق چشمان دارا بود زبانش را بست و قلبشی نبود . دردیز جاین از ایش بیح کرد ، توضسکوت
 چشمانش ...ی جنگ و از دست دادن مرگ دوستانش جلویح چهره فجیدن دی برایشهرا به درد آورد . دارا هم

 بایش گذشت با صدای کنار دارا ماز که آرام ین ! .. همید دی مید جوان بود ! ... نبایشهجوان بود ! ... هم
 و خطاب به خدمهید که هنوز هم پشتش به او بود چرخیمیس . دارا به طرف آرتیستادفاصله دو گاه از او ا

گفت :

 !یابیم دهم آنها را بی ، پس دستور میعهدم ... من ولیستید_ با

 را بالتر برد :یش دستانش را پشتش به هم قلب کرد و صدایقی با نفس عمآرتیمیس

ی و در جنگ ، فرماندهیم آب ها شناوری ! ... ما روی آبی امپراطور جنگ های ، به معنایاسالر_ و من در
 آبی بر عهده من است ، بنا به دستور شخص امپراطور دستور و سخن من روی ناو جنگین ساکنان ایتو امن

ی که پا بر روی ... تا زمانیکن چشمانم است ولی شما رویگاهها ، سخن شخص امپراطور است . احترام و جا
 !یعهد ! ... ولی کنیروی از دستوراتم پید بای من داریعرشه کشت

 ادامه داد :یمیس که دارا خواست لب به اعتراض باز کند آرتهمین

 گذرم ... هر کهی کند نمی می که از دستورم نافرمانی دانند من از مجازات کسی_ وگرنه همانگونه که همه م
 خواهد باشد !یم

 به طرفش برداشت ، همه با ترسی بود . قدمیره خیمیس به چهره آرام و خونسرد آرتیت با همه عصباندارا
 خود نگهی بال آمده بود همه را سر جایست ای که به معنایمیس به طرف دارا برداشتند ... کف دست آرتیقدم

ی ابروهایف شده و گره ظروچک بال گرفت با چشمان کی اش سرش را کمیاسالرانهداشت ... با غرور در
 ماند !یره دارا خی و وحشیباخوش فرمش به چشمان ز
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 ، آرام و با درد گفت :یمیس بدون چشم برداشتن از چشمان آرتدارا

 ؟ید سر باز زدیدا کردن تیدا از پیید گوی و مید شوی میره ... چگونه در چشمان پدرم خیم که بازگشتی_ زمان
 !یاسالر ؟! ... دریید گوی دارد چه میمان به شما ای از هر شخصیشبه پدرم که ب

 و دردیاه مکث و کاوش در چشمان سی ، بعد از کمیتش شده با شخصین با آرامش و همان غرور عجآرتیمیس
 جواب داد :یمت و ملی دارا با خونسردیدهکش

 !یعهدم و گفتم ... ولیستم که در چشمان شما نگریم گوی را میزی_ همان چ

 بال رفت ...ی کشتی پله های گرفت و از رویاسالر چشم از دریت با عصباندارا

 _ دارا پسرم ؟!پیردانا

 کنم !ی ، حماقت نمیردانا پید _ نترسدارا

 با دستوری نشست . کشتی لبه کشتی روی و بعد مکثیستاد ای کشتی رفت و انتهای کشتیی عرشه بالبه
 کشته بود ، چشمانش را بست . تمام طول روزیش در گلویشه که همی به راه افتاد و دارا با همه بغضیمیسآرت

 شد ؛ در جوابی اش تکرار من مدام در ذهیز چیک نشست و لب به آب و غذا نزد . تنها ی کشتیرا در انتها
ی و دور دست ها بیا اعماق دری گشت ولی باز میدا تا به حال با تید زنده بود بایابد ؟! ... اگر آریمپدر چه بگو

 بود !یابد و آریدا مرگ تی به معناین ساکت و آرام بود و ایاهویی هیچه

 همه آنها بدونی بود ، ولی مشغول به کاری زد . هرکسی قدم می افراد کشتیان آرام و باوقار در مآرتیمیس
پسکانیار به کوهی آرام پله ها را بال رفت و با نگاهیمیس کردند . آرتی فکر میابد و آریدااستثنا به ت  که پشت 

 زانو زد و بعد ازیردانا نوشتن بود . مقابل پمشغول اش یشگی نگاه کرد که با آرامش همیردانا بود به پیستادها
 زمزمه کرد :ید شد و پپر تردیره خیردانا به چشمان منتظر پی نچندان طولنیسکوت

 من ...یم ؟! تصمیردانا_ پ

 اشیی که دانای سخت بوده ... سکوت کرد ... مقابل مردیم تصمین خودش هم ای ، براید بود که بگوسخت
 آرام دستیردانا چشم ها بود . پین تریزبین همه سال تین که چشمانش با گذشت ایزبان زد آفاق بود ، مرد

 دادیمیس را به آرترامش حس آین چشمانش را بست . همیمیس گذاشت که آرتیمیس سر آرتیراست اش را رو
 حس پپر آرامش چشمانش را بست .ین ایره ذخیو برا

 بود !یز من نیم تو تصمیم _ خود را آزار نده دخترم ، تصمپیردانا

 و ادامه داد :ید آرام دستش را پس کشیردانا چشمانش را باز کرد . پآرتیمیس

 رایم تصمین درست تریشه همیط شراین دارم که در بدتریمان دارم ، ایمان و هوش تو ای_ من به خردمند
 دارم احساس دریمان ، ایری گی میم و بعد تصمیشی اندی دارم که با عقل به صلح همه میمان ، اییگرفته ا

 .ی دهی خود راه نمیمتصم

 نقطه ضعف من است !ین _ همآرتیمیس

ی توانی را می ، اگر هزاران ناو جنگی شدی امپراطورین بزرگ تریاسالر _ نه فرزندم ، اگر تو درپیردانا
 توست ، بهیت ، به خاطر عقل و هوش و درای باز گردینت کشته با افتخار به سرزمین و با کمتری کنیرهبر
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 نقطه قوت تو درین توست ... همیی همتای بیل ، دلین است ! ... همیت هایمخاطر راه ندادن احساس در تصم
عمرد  فرزندم ، تویستی را کر کرده بود ! ... تو نادان نی گوش جهانیشان خردمندی شد که ادعایبرابر هزاران 

 توست !یت انسانیل دلین دخترم ، همیستیپست ن

 آرام سرش را به طرف چپ برگرداند و به دارا نگاه کرد زمزمهی نچندان طولنی بعد از سکوتآرتیمیس
کرد :

) .. آتشید لرزیش .. (صدایردانا پیدم دیکن که دارا از من متنفر باشد ... ولینم را ببی خواستم روزی_ نم
 !یدم دیم دارایباینفرت را در چشمان ز

 بهیردانا . قلب پیخت صدا اشک ری گذاشت و به دور از چشمان همه آرام و بیردانا پی پاهای را روسرش
ی بزرگان دولت برای و آرتان بود . شاهد تمام دوران جنگ هایمیس آرتیدرد آمد . شاهد تمام دوران عاشق

ی بی خواسته ایچ هی بتیمیس که آری عمر عشق مادریک . شاهد یرد آرتان او را به عنوان همسر نپذینکها
 گرفت ، ازید درد گرفت ... قلبش از مرگ جمشیس بود ، بود .... قلبش از درد آرتمیخته دارا ریوقفه به پا

 درد گرفت . شاهد مرگ همه بود و هنوز هم زنده بود ! ... آرامیران بزرگ از مرگ مادران ایمرگ دارا
 شکست !یش با لرزش شانه هایسمی گذاشت ، بغض آرتیمیس سر آرتیدستش را رو

 . دارا متوجهیستاد آرام به طرف دارا رفت و با سه گام فاصله از او ایمیس گذشته بود ... آرتیمه از نشب
 تفاوت نشست . هنوز هم دستانش را مانند ستون ، دو طرفی باز هم بی اش شد ولیکی در نزدیحضور کس

ی میشتر بیش لرزش صدات رفی میش شروع به حرف زدن کرد و هر چه پیمیسبدنش نگه داشته بود ... آرت
 :ید تپی و زنانه میف آن ، قلبش ظری هزاران جنگ و کشته هایدن کرد هنوز هم بعد از دیشد و ثابت م

 ...یعهدم من هم در دارد ولی_ برا

 خواندش ! ...ی دارا نمیا پسرم یگر زن که دین هم فشار داد ، چه کرده بود با ای با درد چشمانش را رودارا
 شد .ی حرف ساده آرام مین داشت که چقدر با ایادهنوز هم به 

 و جنگی احساس را از من گرفته ... در زندگیدن را به ذهنت راه مده که جنگیشه اندین _ هرگز اآرتیمیس
 دستانم ، جان داده اند ...ین همی از دوستان و افرادم در آغوشم ، رویاری ام . بسیده کشیار بسی دردهایمها

 ...یدند کشی عمرشان به دستانم مت لحظاین که در آخریی ، چنگ هاینگاهشان ، جان کندن آنها از زندگ
 لحظهیک خواهش از تو دارم ، یک پسرم ! ... تنها ی داری کنم چه حالی ... درک میست نیفراموش شدن

ی باشیادی زی که مسئول جان انسان های باش ! ... زمانیاسـالر لحظه دریک من بگذار ، یخودت را به جا
 ؟! ... سخت است دارا ، سختی کنی ستاند ! ... چه می میا د بخشی تو جان هزاران تن را میمو هر تصم

 کنند وی توانند فرماندهی باشد . همه میدان میروز خسارت و کشته ارتش تو پین جنگ با کمتریکاست در 
 کشته را داشتهین خردمندانه ، کمتریمات را از جد تو آموختم که با تصمین ایکنافراد را به کشتن بدهند ! ول

 کند بد رای میل به تو تحمی که زندگی بد و بدتریان از مید بای باشم ! ... گاهیدان میروز پیشه هموباشم 
 ...یم کنیر تاخین از ایش بیم توانستی ، ما نمید افزای خود میروی ! ... اهرمن هر روز به نیانتخاب کن

 !ی را درک کنیم فرماندهی هایاست سیدوارمام

یر با مکث به طرفش برگشت و سر به زیستاد ایمیس زد . آرتیش که به دارا پشت کرد ، دارا صداهمین
زمزمه کرد :

_ سرورم ؟!

 گفت :یمان را در دستش گرفت و پشیمیس زانو زد و دست چپ آرتیمیس آرتی پاهای جلودارا
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عن نادان که ولید کردم ، بگذری که با شما درشتید من ، بگذری بانوید_ از من بگذر ی را به رخ زنیعهدیم از م
 !ی و فروتنی ! به همان بزرگینم بی که در چهره اش همان روح بلند جدم را میدمکش

 متعجب گفت :آرتیمیس

 .یز دارا ، برخی کنی_ چه م

 کردم ، بلند سخن گفتم ، احترام بزرگی من ... با شما درشتی هرگز بانوید من نگذری _ تا شما از درشتدارا
تر خود را شکستم ... هرگز !

 عرشه نشست و دستانش را قاب چهره دارا کرد و مهربانی دارا روی با متانت و لبخند ، روبروآرتیمیس
گفت :

ینم بی کنم ... حال میرون چگونه از تو پوزش بخواهم و کدورت خود را از دلت بیشیدم اندی_ تمام مدت م
 !یشیدم اندی خلف آن بود که میزهمه چ

 جمع شد :یمیس آرتی لب های حرف دارا ، لبخند آرام از روبا

ین تریرین وار دوستتان داشته باشد . شیوانه همه سال هنوز هم دین دهم بعد از گذشت ای_ به پدرم حق م
 همان حصار کوچک دستانتان است ، هنوز هم گرما و آرامش آغوشتان را بخاطر دارمیمخاطراتم تا نوجوان

 شد ....ی ... کاش میرید مادرم با شما آن برخورد بد را بکند که از من دور بگینکهقبل از ا

 !ید مادر ، حرف فرزندش را از نگاه اش فهمیک ، مانند یشه ... مانند همید فهمیمیس آرتی سکوت کرد ولدارا
 پهن و مردانه دارا حلقه کرد و دارا با حلقه کردن دستانش دور کمری.... آرام دستانش را دور شانه ها

 در آغوشی که وقتی جمع کرد . مانند کودکیاسالر شانه ها و خودش را درآغوش کوچک و امن دریمیسآرت
 که حق اوست جدای کنند او را از مادری که اطرافش به او نگاه می خواهد کسانی و نمیرد گیمادرش پناه م

 با هم رفع شد !یشانکنند ... هر دو آرام گرفتند ... همه حسرت ها

 با عشق زمزمه کرد :آرتیمیس

 !ی_ پسر کوچک من ، هنوز هم بزرگ نشد

 عوضی را با همه امپراطوریا دنی جاین کوچک ترین لبش نقش بست . ای روی با چشمان بسته لبخنددارا
 کرد !ینم

 ماسه های رویدا در دور دست ها ، تی ایره کرد . لب ساحل جزی میی خودنمایبایش باز با تللؤ زخورشید
 کرد و او را به پشت برگرداند :یک نزدیدا و چاردست و پا خودش را به تی به سختیابدافتاده بود . آر

 کنم چشمانت را باز کن .ی ؟ خواهش میدا ؟ تیدا_ ت

 با بال آوردن آب خوردهیدا گذشت تیابد که از تلش آری اش فشار آورد و نفس داد ... کمینه بار به قفسه سچند
یش برایابد ، کم کم چهره آرید دی را میابد آری سوخت و چشمانش به سختی میششده به سرفه افتاد . گلو

 که تای بلندی هاین بود و آستزانویش ی وجب بالیک خوش رنگ که یواضح شد . همان لباس ساده سبز _ آب
 ...ید رسی میش زانویک تا نزدیش هاین تنگ و چسبان که پوتی ، به تن داشت با شلوارید رسیمچ دستش م

ی سوخت با صدای میش گلوینکه کرد و با ایار تر هوشیع را سریدا تین . همید کشی نفس می به سختآریابد
 :ید رفته نگران پرسیلتحل
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 ؟ی شده ؟ خوبی_ چ

 به راه خود ادامه داده !ی و کشتیم هوش بودی روز بیک ! ... آن طور که آب به من گفت ، ما یر _ خآریابد

 شد و گفت :یز خیم نیش گرد شده در جای با چشماتیدا

 ؟!ی گی میون آفتاب خورده تو سرت هزیا یزی زنه ؟ سرت خورده به چی_ آب مگه حرف م

 جواب داد :یده بریده و بری به سختآریابد

ین ... ای شوی تنها میره جزین ، من زنده نخواهم ماند و ... تو در ایفتی به راه نینک این ! ... اگر همیــــدا_ ت
 خواهم ...یرا ... نم

 را گرفت و هر دو به راه افتادند ...یابد آری بازویر با سرعت از جا بلند شد و زتیدا

ی را برایدن آن را سبزه گرفته بود ، نفس کشین که تمام تنه درختان و زمیده درختان سر به فلک کشیه سادر
ی گام بر میدا ، جلوتر از تیدا قدم فاصله از تیک نداشت و با یاز نیدا به کمک تیگر راحت تر کرد . دیابدآر

ید به خودش نگاه کرد لباس ساده سفیدا . تد شده بویره به او چیداشت . باز هم همان چهره اخم آلود و سنگ
ی و چاک بلند دو طرف لباسش تا ته ران اش میش زانویک اش به نزدی چرک شده بود و بلندیرنگش که کم

ی آن را به رخ مین شد . چی تنگ میش در مچ دست و قوزک پای نسبتا گشادش با بندی و شلوارین ، آستیدرس
 بود .یش مردمان پاین همی داد . صندل چرم قهوه ای را نشان مندامش ایکی لباسش باری سادگی ولیدکش

 بود را محکم به جلویش پای که جلوی دادن نفسش ، سنگیرون کلفه شد و با بیابد آرینبالخره از سکوت سنگ
 ساقیابد جمع شد و به هوا رفت ! آری سنگ ، توریستادنشوت کرد . سنگ چند قدم به جلو پرتاب شد با ا

 و چشمانید چرخیدا کرد . آرام سرش به طرف تیستادنش گرفت و وادار به ایدا چپ اش را مقابل تتدس
 در تنه درخت فرو رفته بود آرام باز شد ، ناباوریدا که کنار سر تیری تیدن با دیشکوچک شده و گره ابروها

زمزمه کرد :

 !یم را کم داشتین_ هم

 و با سرعت جواب داد :یده ترستیدا

 ؟!یل روتیدم عقرب ؟! شایا پشت سرمه ؟! مار ی ؟! چیه_ چ

 تر ازی جذاب و خواستیت نهای را بیدا تیافه را بال داد . ترس قیش رساند و ابروهایدا نگاهش را به تآریابد
 دار شدنیه کنترل احساساتش داشت بدون زاوی که روی کرده بود . خنده اش گرفته بود . با همه مهارتیشپ

یدا تی خواست باز از قدرتش روی شد ! ... نمیطنت چشمانش پپر از خنده و شی شد ولیره به او خیشلب ها
 شناخت متفاوتی که می با کسانیدا شد تی به او ثابت مید باز هم امتحان کرد بای ولیرداستفاده کند و جواب نگ

 کند !یل توانست به او تحمی از دروازه ملل آمده بود قدرت ذهنش را نمینکه به خاطر اید ! ... شایستن

 به چشمانش گفت :یره را در دست گرفت و خیش و بازوهایستاد ایدا تروبروی

 شد !یم آنان خواهی کشاند و ما غذای خواهینجا نکش ، چرا که همه را به ایاد کنم فری_ خواهش م

 در رفت ویدا دو چشم تین بیابد کرد . نگاه آری نگاه میابد و منتظر آریبا با چشمان گرد شده به چشمان زتیدا
 اش جواب داد !!!ین قدرت تلقینکهآمد بود . مثل ا
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 آنهاست ...ین سرزمینجا _ آدمخواران ! ... اآریابد

 را نگران کرد . تنها گفته بودیابد آرین گشت ! همی نمیابد چشمان آرین نگاه اش هم بیگر خشک شده بود دتیدا
 شود ! ...یره وار به او خیس تندینکه نکشد نه ایادفر

 کرد :زمزمه

 بکش !یاد ؟ ... اشتباه کردم فریــــــدا ؟ ... تیدا_ ت

 به زحمت زمزمه کرد :تیدا

 تونم !ی_ اگه بخوامم نم

 ! ... هرچند کمرنگ ، هرچندید زاد ... خندی سال از نبودن پریک افتاد ، بعد یابد گوشه چشم آرچینی
یری نفوذ ناپذیه لیدا به سنگ خورده بود ، تیرش باز هم تینکه ! ... به خاطر اید خندینامحسوس ! ... ول

 داد !ی کس نمیچداشت که اجازه عبور از آن را به ه

 ؟ین _ آدمخوارا چه شکلتیدا

 نظر داشت زمزمه کرد :یر که اطراف را زآریابد

 !ینی باش هرگز نبیدوار_ ام

 ...ی ولیدم دیلما _ من تو فتیدا

 :ید اطراف برداشت و متعجب به او نگاه کرد و پرسیدن دست از دیدا با حرف تآریابد

 ؟!یدی_ کجا د

 !یدم _ ندتیدا

 ؟!یدم دی _ پس چرا گفتآریابد

 بود !ی کردند ، بازی ! ... نقشش رو بازی کنی _ غلط کردم ! .. آخه بگم هم باور نمتیدا

 ؟!ید کردی می _ نقش نبود نقش آدمخواران را بازآریابد

 متعجب گفت :تیدا

 ؟یه چی نقش و بازی دونی_ تو م

 رایخ کنند و تاری می را بازی بکری صحنه نقش های که روی ، در پاسارگاد هم هستند کسانی _ آرآریابد
 نکردند .ی آدمخواران را بازید هرگز نقش پلیکن کشند ، ولی میر کودکان و مردم به تصویبرا

 !یـــول _ تئاتر ، اتیدا
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یدا آشنا نبود . تیدا از کلمات تیمی با نین سرزمین از تعجب بال رفت . هنوز هم مانند مردم ایش ابروهاآریابد
یدا گوشه چشم به تین با همان چیابد اطراف کرد . آریدن را به دندان گرفت و خودش را مشغول دیینشلب پا

 و به اطراف نگاه کرد و گفت :ید کشیقی متفکر نفس عمی بود . بعد مکثیرهخ

 !یست امن نین_ زم

 فکر گفت :ی با خنده و بتیدا

 ؟!یم_ چطوره پرواز کن

 نگاه کرد و گفت :یدا بود ، چشمانش را کوچک کرد و از گوشه چشم به تیستاده ایدا همان طور که کنار تآریابد

 بود !ی خوبیشه_ اند

 بال رفته گفت :ی با چشمان گرد شده و ابروهاتیدا

 شم !!!ی گذاشته دارم کم کم نگرانت میر ؟ زده به سرت ؟! آفتاب بد رو مخ ات تاثی_ چ

 محکم درخت بلند وی با دست چپ کمرش را گرفت و تورش را دور شاخه هایدا تی کلفه از پپر حرفآریابد
ینه تمام مدت نفس در سیدا . تیستاد شاخه تنومند درخت ای و روید را بال کشیداکهنسال حلقه کرد و خود و ت

 داد و با شوقیش هایه در رس نفی تنه درخت را حس کرد به سختی سختیش پاهایاش حبس شده بود . وقت
 ممکن نبود ... بعد کهیش برایجانش بود که پنهان کردن هیبایی کنده شدن ، حس زین از زمیکدفعه . یدخند

 گفت :ید را فهمیدا که حس تیابد جدا شد ... آریابد شد آرام و با خجالت از آریابد اش با آریکیمتوجه نزد

 ... تنها راه مایدا تیم بمانینجا تا ابد ایم توانی ... و نمیم آدمخوارن رد پا بگذاری و برایم راه برویم توانی_ نم
 و زنده زنده شکم ما را پاره کنند و بخورند !یابند از آنکه آنها ما را بیش ، پیا است ، بینهم

ی رویفی ظرین شد و چشمانش را بست !! چیک نزدیابد به آریر سر به زی گرد شد و بعد از مکثیدا تچشمان
 صورت دخترانه اش رایت معصومین گرفته بود و همی را به بازیبایش زی نقش بست . باد موهایشابروها

 نجابتشی زد ... حتی لبخند محویدا درهم تی به رویدا لبخندش توسط تیدن از دیال خی بیابد کرد . آری میشترب
 منوال تکین باز به همیابد نداشت ! ... آرین سرزمین ایان پارسیگر با دی دختر فرقین بود ! ... ایهم پارس

 به درخت هایدا داخل شد و تیابد به همراه هم وارد غار شدند ... آری غاریدنتک درختان را رد کرد ... با د
 سرخ رنگ که به اندازه پرتقال بودند زمزمه کرد :ی هایوه میدننگاه کرد و با د

 ؟یرینه ها شیوه اون میعنی_ 

ی الماسی ظرف توریه و در آخر به حالت ید فکرش را کند چیدا تر از آنچه که تیع ها را سریوه میابد آرتور
 با چشمان کوچک شده ویابد به طرف راست اش نگاه کرد و آریداشکل در مقابل صورتش قرار گرفت . ت

 شکل درخشان حلقه کرد وی بود . آرام و ناباور دستانش را دور ظرف الماسیرههمان اخم صورتش به او خ
 غاری جاین تریک و تاریی وارد غار شد و انتهای عکس العملیچ حرف و بدون هی بیابدظرف را گرفت . آر

 به طرفش گرفت و گفت :ی ایوه نشست و می با فاصله کمیابد آری به دست روبرویوه میدانشست . ت

 ؟ی بخوری تونی _ متیدا

یه انداخت . تکی نگاهی چشمیر که به طرفش دراز شده بود زیدا دست تیوه چشمانش را باز کرد و به مآریابد
 گرفت و گفت :یدا را از تیوهسرش را از سنگ پشتش برداشت و م
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 ، تنها بزرگ تر و بایرینی و شی است به همان سفتیل شلیه است نه بد طعم ، طعم آن شبی_ نترس ، نه سم
 است .ی جنگلیوه کوچک تر ، میهسته ا

 بهت اعتماد ندارم ؟ی کنیع ، چرا فکر می نبود که سمین _ من منظورم اتیدا

ین همی شد و برای طولنیدا بود ، انتظار تیره خیدا در سکوت به تید جوی را میوه همان طورکه مآریابد
 گفت :یشاک

ی خوای رو می جواب سوالم رو نده !!! ... چی کسیاد ، انقدر بدم میاد ؟ انقدر بدم می دی_ چرا جواب نم
 ده ، شک نکن !!!ی خودت رو نشون می ادبی بیگران ؟! جواب ندادن سوال دیثابت کن

 گفت :یدا در چهره تی شده دهانش را آرام قورت داد و بعد از مکثیده جویوه ذره مین آخرآریابد

 به برکتین غذا را دور از ادب و توهیان هنگام غذا خوردن ، سخن گفتن در میان پارسیکن_ پوزش ، ول
 !ی دانی کردم می گمان می پارسیک دانند !!! به عنوان یکردگار م

ی پارسیک گفت به عنوان ی درست میابد دانست ! ... آری ماند ... نمیره خیابد با چشمان گرد شده به آرتیدا
ین بود مخالف ایده ها دیلم فی که در مردمان اطراف و حتیزی دانست ! ... چی را نمیاکانشآداب غذا خوردن ن

بود !

 ادامه داد :یدا با سکوت تآریابد

 خودم است نه پرسشیر دانم جواب ندادن ، تحقی دشمنم ! ... می جواب داده ام حتیگران_ من به پرسش د
 !ینم بی حس را مین چرا که در چشمانت ایکننده ! ... اعتماد ندار

 هنوز هم با خودشیفش گفت ! ... تکلی درست میابد گاز زده دستش انداخت . آریوه نگاه اش را به متیدا
 بار طعم مرگ را در آبیک که یابدی داشت ! ... آرید اعتماد نداشت ... شایابدروشن نبود ، هنوز هم به آر

 جانش را از همان آب گرفتهم بار هیک ی شده بود ... ولیش به او چشانده بود که جزء کابوس هایطور
 کردی شد ؟! ... چرا حس می نرم میابد آری کرد ؟! ... دلش کم کم به مهربانی به او اعتماد میدبود ! ... نبا

 نجاتش ، خودش را به داخل امواج خروشان آب پرتی بود برایده که دی مرد اعتماد کند ، مردین به ایدبا
 باشد و الن درکنار دخترش باشد ...اهمیت ی توانست بی که میکرده بود . مرد

 ؟یفتاد واست نی اتفاقیچ و هی بودید خورشی روز جلویه _ چطور تیدا

ی خواهیم که به پاسارگاد باز گردی ؟ ... شاد باش ، زمانیدی دی مرگم را به چشم می _ دوست داشتآریابد
 !یدد

 متعجب و آرام گفت :تیدا

 که تک تک خونوادم رو کشت !ی کسی ، حتیستم کس نیچ به مرگ هی_ من راض

 جوابش را داد :یقی با نفس عمآریابد

 آب به دستور من ، ما را به ساحل آورد . تو را به ساحل و من را در دل خود پنهانیم به آب افتادی_ وقت
یم که ما بودی به مکانیرمستقیم غید شد . نور خورشید در برابر خورشیقی من عای آب براین همیکرد ... برا

 توانستم در آب زنده بمانم ...ی نمیاد زیکن من زنده ام ، ولین همی خورد . برایم
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 .ی ، ممنون که نجاتم دادیدم _ فهمتیدا

 ماند ...ی بندد می که می تا ابد بر سر عهدی پارسیک کنم ، ی _ عهد کردم از تو نگاهدارآریابد

 عذاب وجدان زمزمه کرد :با

 کند ...ی شکنیمان پیگری دینکه_ مگر ا

 فراموشی برایابد سکوت کرد و آرین همی ، براید داد فهمی بروز نمینکه را با ایابد آری غم پنهان صداتیدا
 :ید را شکسته بود پرسیمان بود که پی کسین او اولینکهکردن ا

 ؟ی داریبایی_ گردنبند ز

 ، امپراطور اون رو بهم داده .یاست گردنبند بانو آندین _ ممنون ، اتیدا

 ؟ی دادیص را از عبدل او تشخی واقعیار گردنبند ، سامین همیله _ به وسآریابد

 _ هم آره ، هم نه !تیدا

 ادامه داد :یدا از تعجب بال رفت و تیابد آرابروهای

_ آخه اول ارژنگ بهم گفت و بعد خواست که من از گردنبند بپرسم .. (باذوق) .. چون گردنبند به من
وفاداره !

 کرد ویید افتاد و با سرعت محو شد . با تکان سر تاین گوشه چشمانش چیدا از ذوق پاک و بچگانه تآریابد
 سرش به سنگ پشت سرش چشمانش را بست .ی یه بهم گره کرد . با تکینه سیدستانش را جلو

 ؟!ین خوابی و صبحا میدارین شبا بیشه همیا شما پریابد _ آرتیدا

 به همان حالت که بود آرام جواب داد :آریابد

یار ، با تاسف بسیم که در آب نباشی زمانیکن ، ولی انسانیات از ما انسان است با همان خصوصیمی ، نیر_ خ
 !ی معنی بی زندگیک !!! ... یم کنی همچون خفاش زندگیم مجبورید، به خاطر نور خورش

 ده ، کاش منمی نجات میکنواختی رو از یت جالبه ، زندگیلیم کار خین ، ایابد آریست نی معنی بی _ زندگتیدا
 بودم !ی طورینا

 نگاهیدا به تی چشمیر زیرد اش را از سنگ پشت سرش بگیه تکینکه آرام چشمانش را باز کرد و بدون اآریابد
کرد و گفت :

 آنان را نداشته باش !ی ، آرزو بودن در جای دانی نمیزی چیگران دی که از زندگی_ هــرگز ، زمان

یابد در چهره آری هم بامکثیدا باز چشمانش را بست و تیابد ! ... آرید نداشت که بگویزی سکوت کرد . چتیدا
 کهی تنش بدتر لرز را به جانش انداخته بود . درحالیس خی . سردش شده بود . لباس هاید دراز کشین زمیرو

 به زحمت گفت :ید لرزیم

 ؟!یابــــد ؟! ... آریابد_ آر
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 حال و چهره رنگیدن نگاه کرد . با دیدا حرف چشمانش را باز کرد و کلفه به تی ، بیقی با نفس عمآریابد
 چشم دوخت .یدا نشست و نگران به تیش اش با سرعت در جایدهپر

 از تو آب دریستم تو نین بودن ... عیس لرزن ، لباسام خی ، سردمه ، اسکلتام دارن میست _حالم خوب نتیدا
 نباشه !یس ذره لباسام خیه یامب

 متعجب و ناباور آرام گفت :آریابد

 ؟!یدی من چه شنی_ راست بگو ، درباره قدرت ها

 جواب داد :ی کلفه و عصبتیدا

 من از وجناتتی گی ... تو میزی چیشی آتیه کن ، ی کاریه گم سردمه ، ی ! ... میفته بابا ، ولم کن خودشی_ ا
 ؟!یدم شنیچ

 دو چشمین بود . آرام نگاه اش را بیره خیدا حرف به چهره کلفه تی بی عکس العملیچ هنوز هم بدون هآریابد
 شد شکست :ی می را که طولنی سکوتین گرداند . بالخره ایدات

 آتش روشن کنم !ید سردت است و بایدم ، تنها فهمی_ پوزش ، ندانستم چه گفت

 !ی پسر خوب پلپ مطلب رو گرفتین _ آفرتیدا

 بار از تعجب بال رفت ...ین ایابد آرابروهای

 روشن کن .یش آتیه ی بابا غلط کردم ! همون که تو گفتی _ اتیدا

 مکان سنگین دانم ای شناسم و نمی جنگل را نمین خواهد که من ای توانم ! سنگ چخماخ می _ نمآریابد
 چون ....یم آتش روشن کنیم توانی ... از همه مهم تر نمیر خیا یافت توان یچخماخ را م

 با سرعت به کنارشیابد لب باز کرد آریدا که تین سکوت کرد و به سکوت شب گوش داد . همیکدفعه آریابد
 با چشمان گرد شده ویدا گذاشت . تیدا دهان تی و دست چپ اش را پشت سر و دست راست اش را جلویدخز
 .ید فهمی کارش را نمیل شده ، دلیره خیابد به آریدهترس

 ، به شکل دامن ، دوری سوزنی بودند که با برگ هایانی وارد غار شدند ، بومیی ناآشنای مرد با لهجه هاشش
یده رنگارنگ کشی را با رنگ هایی نقش هایشان بدن پلخت و صورت هایکمر خود را پوشانده بودند . رو

 با کف دستانش به تبیابد . آرد آستخوان شکل بسته بودنیزهای و آویب عجی را به مدل هایشانبودند . موها
ین بیفی از قدرتش استفاده کند چشمانش را بست و کم کم گره ظریدا نجات تی برد مجبور بود برای پیدا تیبال

 کم کم خشک شد و وجودش آرام گرفت . با حسیدا تی گرما داد ... لباس هایدا نقش بست و به تن تیشابروها
 شد .یره خیدا تیده مچ دست راست اش چشمانش را باز کرد و به چشمان گرد شده و ترسی رویدالمس دستان ت

 .ید دستش ، کنار کشیدن عقب کشی برایداآرام دستش را با فشار دستان ت

 زمزمه کرد :تیدا

 ؟ی کردیکار_ چ
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 که از قدرت گرمای هستی ام استفاده کنم ، تو تنها انسانی نجاتت از قدرت گرما دهی _ مجبور شدم براآریابد
 گفت !ی کس نخواهیچ ، ااااه ... به هی ام باخبریده

 باز کلفه ویابد کرد ، که آری حفظ رازش به او تشر زده بود نگاه می که برایابد سکوت کرده به آرتیدا
ناراحت گفت :

 دهم !ی را به تو نشان نمیم قدرت هایگر هم ، دیری_ اگر بم

 دم ،ی من و توئه ، قول مین راز بیه ین ایاد گفته ؟! ... من که صدام در نمیزی چی _ باشه بابا ، مگه کستیدا
 !ی قول پارسیه

 _ دعا کن ، آنان متوجه حضور ما نشوند !آریابد

 داشت زمزمه کرد :ی همان طور که چشم از آنها بر نمتیدا

 ...ینا من ! ... نکنه ای ؟! ... خدای چیعنی_ 

 بود ...یده بود ، بد هم ترسیده حرفش را خورد . ترسیابد با تکان سر آرتیدا

 از جای به آرامیدا و تیابد در خواب رفته بودند . آری از شب گذشته بود که هر شش مرد به شکلیادی ززمان
 ازیکی بودند که یده غار رسی غار حرکت کردند ... به خروجی آهسته به طرف خروجیبلند شدند و با قدم ها

 جا بخورد و سریدا باعث شد تمین به زبان خودش گفت و هیزی چی نسبتا بلندی با صدایکدفعهآدمخواران 
یش که روبرویزی . مرد با چشمان خمار از خواب ، چندبار چشمانش را باز و بسته کرد که از چیستد بایشجا
 .یستاد درخت این دورتری را گرفت و رویدا ، تی تر از چشم بر هم زدنیع سریابد مطمئن شود که آرید دیم

 ...ید غار به پهلو چرخی به زبان خودش گفت و پشت به ورودیزی چشمانش را ماساژ داد و چیآدمخوار کم
 شد و نگران زمزمه کرد :یره خیدا تیده به رنگ پریابدآر

 ؟ی_ خوب

 سر تکان داد ...ی به سختید کشی میش هایه را به ریژن که به زحمت اکستیدا

 بکش ...یق نفس عمیست نیزیی _ چآریابد

ی که مرد نسبتا چاقیدند دی جلب کرد . آدمخوارانیین نگاه هر دو را به پاین زمی خش خش درختان روصدای
 بسته بودند .یرش را هم با طناب به چوب زیش بسته بودند . دستانش را در اطرافش و پاهای چوبیرا رو

 مرد با ولع مشغولیادهای فربه به مرد حمله کردند و زنده زنده شکمش را پاره کردند و بدون توجه یکدفعه
 بدنش شدند !یخوردن اعضا

یابد چشمانش را به آن ها دوخت و با همه وجود به آریابد و آریدا تیدن زد . با دی میاد با همه وجودش فرمرد
 زودتر بهیابد ماند ... آری دادند ... زنده نمی اگر نجاتش هم می حتی کرد که کمکش کنند ولی التماس میداو ت

 گرفت به طرف خود برگراند و سرش را دری چشم نمین را که بهت زده با چشمان باز از زمیداخود آمد و ت
 درخت ممکن پرتاب کرد وین گذاشت و تورش را به دورتریداگردن خود فرو برد و دست چپ اش را پشت ت

ی بود نگاه کرد ولیره که مرد خیی به جای خونی از آدمخواران با دهانیکیبا همه سرعت از آنجا دور شد ... 
 آدمخوار را ناکام گذاشت ...ین زدن بود ، همک پلیک کم تر از یابدسرعت آر

 و نفس زنان گفت :یستاد تنه درخت ای روآریابد
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 ؟یدا_ ت

 و باز هم آرام ادامه داد :ید نشنجوابی

 ؟یدا نبود ! .... تیبایی دهم صحنه زی _ حق مآریابد

یدا فوت کرد و تیرون نفسش را به بی با درماندگیابد افتاد . آریابد حال در آغوش آری خم شد و بیدا تزانوهای
 از آن مکان دور شد ...یشتررا محکم تر گرفت و باز تورش را پرتاب کرد و هرچه ب

 کهینی درختان و زمی لباسش با سرسبزیدی بود . سفیده دراز کشی درخت کهنسال بزرگی پاین زمی روتیدا
 دری که او را مثل شئ مقدسیی داشت . سبزه هایبایی کوتاه و بلند گرفته بود تضاد زیتمام آن را سبزه ها

یحن که چشم باز کرد ، چهره کری . همید کشی میر فرشته به تصویک از یباترآغوش گرفته بودند ، او را ز
ین بود ... ایزار نگاه بین از ایشه بود ... همیره نچندان دوستانه به او خی که با ولع و لبخندید را دیآدمخوار
 بود !یف نگاه کثین انداخت که خاص نگاه اش به او همی میامک سیاد او را به یصانهنگاه حر

 کهی اینده آین آورد ، همی را گرفته بود . مدام صحنه مرگ آن مرد را به خاطر میدا تی ، قدرت پاهاترس
 گرفت . با ترس بدون گرفتن نگاه اش از اوی را از او می ، قدرت هر کاریست از او دور نیاد کرد زیحس م

 تر از هریف ضعیابد آریعنی ین بود و اید طلوع خورشیک ... نزدید دی را نمیابد رفت ... آریعقب عقب م
 بود !ی مرگش حتمیابد است پس حتما او راهم گرفته بودند ... بدون آریزمان

 باعث شد با همه قدرت به سر آدمخوارین خورد . همی رفت دستش به تنه چوبی طور که عقب عقب مهمان
 او را از جا پراند :یی افتد ... صدایبکوبد و او با چشمان باز به کنارش ب

 !یستی و ترسو نیف دختر ضعیک که ی_ إوهــوم !!!! ثابت کرد

 غر زد :یابد و حرص از جا بلند شد و به آریت با عصبانتیدا

 خورد که ... مثل .... مثل ...ی ؟! ها ؟! اگه چوب کنارم نبود من رو می_ کجا بود

 برد . خودش هم هنوز مرگ آن مرد را فراموش نکردهی به حال درونش پیدا تی صداید از بغض و تردآریابد
بود :

 نشست .ی رحم بر سرش می خنجرم بی کردی مید تردیی دانم ! ... من مراقبت بودم ، اگه ذره ای_ م

 کرد و سرد و محکم گفت :یک نزدیدا ها را به تیوه میابد سکوت کرد و آرتیدا

 ازیمی ، مجبور بودم نیم را آمدیادی راه زی هوش بودی که بی ، زمانیم باز هم حرکت کنید_ بخور که با
 سرعتمانید است باید طلوع خورشیک داد . نزدیم حال بهتر ادامه خواهیکنقدرتم را صرف گرفتن تو بکنم ول

 .یم کنیشتررا ب

یک نزدیابد حرف به آری زد بی دستش گاز میوه که به می لباسش گذاشت و در حالی ها را در جلویوه متیدا
 کهی را دوست داشت . دختریدا تی و سادگیشی آلی بین شد . چقدر ایره خیدا به تی با لبخند محویابدشد ! آر

 را بهیبایی حس زین بود ! ... همه خدمیک بود که با ی به همان شکلیعهد امپراطور و ولیهبرخوردش با 
ی به دلش میب دختر عجین داد ... ای خسته شده بودند میا و با ری رسمی عمر از برخوردهایک که یکسان

یره ثابت بود به او خیوه می گاز زدن روی برایش که دندان های بال رفته درحالی با ابروهایدانشست ! ... ت
 فکر گفت :ی را از دهانش دور کرد و بیوهشد . آرام م
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 باش !!!ی طورین ایشه !!! همیابد ها آری شی جذاب میلی_ با لبخند خ

 کردیشتر لبخندش را بیابد دستش شد . آریوه متوجه حرفش شد با خجالت با سرعت مشغول گاز زدن به متازه
 درختان به پرواز درآمد ،ی دست چپ اش را پشتش گذاشت و باز از رویداو بدون چشم برداشتن از چهره ت

 گاز زده اشیوه اش را که مت لباسش را با دست چپ گرفته بود و دست راسی همان طور که جلویدا بار تینا
 برد ...ی از پروازش لذت می پشتش گذاشته بود و با ذوق و شادیابد آری بازویرا به دست داشت ، از رو

 بود هریش پایر که زی و شعف پرواز و سرسبزی ... وجودش از شادید رقصی وار در هوا میوانه دیشموها
 دخترین شد ... ای میشتر هر لحظه بیابد لبخند آریدا تودکانه و ذوق ساده و کی شد ... از شادی میزلحظه لبر
 کرد ! ... از غمی میش لب هایهمان ، با لبخندش ، لبخند را می بود که به سادگی زاد تنها کسیبعد از پر

ی مین دردش را تسکید که او همچون خودش درد دارد ... پس باید فهمی چشمان پاک و کودکانه اش میانتها
 بود !یون چون به او مدید دانست ! ... شایداد ! .. چرا ؟! ... خودش هم نم

 بکشم !یر به تصویت حس جاودانه را برایک خواهم ی ! ... میدا _ چشمانت را ببند تآریابد

یش خواست چکار کند که برای شد ... میره خیابد به چشمان آرید خشک شد . با تردیدا تی لب های رولبخند
 را از او گرفت :ی هر فکریشروی پیابد آری حس جاوانه شود ؟! ... نکند ... !!! ... جمله بعدیک

 خواهم درد و غم عمق چشمانت را کم کنم !ی_ م

 دلش را حسید زد . تردی لبخندیدا به چشمان بسته تیابد زد و چشمانش را بست . آری لبخند دوستانه اتیدا
 کهی را شاد کند ... دخترید خندی می که به سادگیی همتای دختر بین با خود عهد کرده بود که ایکرده بود ول

 طعم آن را فراموشیگر که دی آرامشو که لبخند ی دست در آتش برده بود ... دختریسانبه خاطر نجات پر
یدا بود ... تیون آسمان به او مدی که به اندازه تمام ستاره هایکرده بود را به او باز پس داده بود ! ... دختر

 رایدا شاخه درخت رفت . آرام پشت تین و بلندترین تریی انتهای رویابد خاطرات بود ، آریباترین حس زیقل
 آورد ویدا قرار داد و آرام سرش را کنار گوش تیدا داد و دستانش را چپ و راست بدن تیه اش تکینهبه س

زمزمه کرد :

 ...یدا_ چشمانت را باز کن ت

 و درختان بلند و کهنسال جنگلی شد . سرسبزیره خیش آرام چشمانش را باز کرد و به چشم انداز روبروتیدا
یا کران دری و بیبا زی کرد . آبی را نوازش میش بودند و رقص باد که آرام و پر احساس موهایش پایرهمه ز

 را گرفتیابد انداخت و دست چپ آریین اش را به پایوه . هسته مید با ذوق خندیدا شد ، تی میدهدر مقابلشان د
 شاخه به جلو رفت ...ی دو قدم رویاطو با احت

 آسمونیده و ندیده دی ! ... سپــاس ... به اندازه همه ستاره هایری نظی ... تو بیابد آریباست زیلی _ ختیدا
سپــاس !

 رایرانگرش و ویبا تللؤ زین اولید شد . خورشیره خیش پایر زیبایی باز هم به زیدا شد . تیشتر بیابد آرلبخند
ی افتاد . دردی شد و کم کم به شماره می هر لحظه سخت و سخت تر میابد تاباند ... نفس آریابدبه صورت آر

 کرد ؟! ...ی حال خودش خراب می برارا یدا تی چطور لبخند و شادی طاقت فرسا بود ... ولید کشیکه م
 شود !! ...ی سکوت به مرگش ختم مین دانست ای مینکهسکوت کرد !!! ...با ا

یره خید طلوع خورشیبایی سرش را به طرف چپ برگرداند ... با همه عشق به زیدا تید خورشی حس قرمزبا
 کران بود ...ی بی که امپراطور آب های و حال با مردید دی صحنه را مین اوقات با پدرش ایشترشد .. ب

یدی کم کم به سفیابد ... رنگ آرید چرخیابد لبش خشک شد و با سرعت به طرف آری فکر ، لبخند روین همبا
یش پاهای ، به زحمت روید درخشی الماس گونه مید خورشیرانگر و ویبا نور زیر خورد . صورتش زیم
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 داد با طلوعی اجازه نمیگر جمع شد ... نه !! ... دیدا اشک در چشمان تیابد بود . از حال خراب آریستادها
 شدیک نزدیابد حلقه از اشک ، دو قدم فاصله را به آری را از دست بدهد ! ... با چشمانیگری دیز عزیدخورش

عردا ی که حلقه هایاهی ... با بغض و چشمان سید سرش کشی تر از لباسش را رویره تی سبز _ آبعیو کله 
 زمزمه کرد :ود کرده بی تر از هر زمانیاشک آن را ستودن

 ؟ی نگفتیزی_ چرا ؟ ... چرا چ

 !یرم بگیت و لبخند را از لب های خواستم ... شادی _ نمآریابد

 حلقه کرد و پپر التماس گفت :یابد شد . دستانش را دور کمر آریک نزدیابد شکست ... به آریدا تبغض

 .یم برینجا ، هرچه زودتر از ایابد آریم_ بر

 شاخه های بود ... هنوز هم به خاطر بودن رویف با توان مانده اش به داخل جنگل رفت ... هنوز هم ضعآریابد
 و چشمیخت ری صورت اشک می به پهنایدا کرد ... تی میتش اذیت نهای بود و بیک به او نزدیدنور خورش

ی دشمنش بود مقاومت مین تررگ که بزید گرفت ... هنوز هم در مقابل خورشی نمیابداز صورت پپر درد آر
کرد !

 ...یابد .. تو رو خدا آریریم گی جا پناه میه هوا یکی ، تا تاریست واستا ، حالت خوب نیابد _ آرتیدا

 به زحمت زمزمه کرد :آریابد

 !یدا مانده توانم را با سخن گفتن کم تر نکن تی ، باقیم برسیا به درید_ با

 هریابد آریبای و زی شد . موها و رنگ چشم مشکیره خیابد پپر اشک به صورت آری صدا با چشمانی بتیدا
 در مقابلیابد افتاد ... آری به شماره میشتر بیابد آری شد و نفس های تر میک نزدی به رنگ طوسیشترلحظه ب

 جبران شکستن عهدش بای براید مهم نبود ... بایش سوخت ... برای زنده زنده در مقابل نور میداچشمان ت
 بود ...ی عهد عمرش مین آخرین اگر ای بود ! ... حتی عهدش وفادار مین ، به ایرانیانا

 بغضش پپر صدا شکست :تیدا

 تو رو خدا بسه !یابد_ آر

 شد ... شمرده زمزمه کرد :یره کرده بود خیشتر چشمانش را بی که قداست و پاکیدا تیس به چشمان خآریابد

 چرا ؟!ی دانی ! میدا هستم تیا مرد دنین_ من خوشبخت تر

 گفت :یابد به علمت ندانستن تکان داد و آری به زحمت سرتیدا

 .... تو را .... به دوستانت ...ید کند ! ... بای میه گریم هست که برای ، زمان مرگم کسیم_ چون با همه خطاها
 ....یست .... امن ... نیره جزینباز گردانم ..... ا

 پرتاب کرد ... باز به پرواز درآمد که تورش درید رسی میی را با همه قدرتش که تنها به دو درخت جلوتوری
 شد ... تمام قدرتش را بهید در هوا کم کم ناپدی رنگی درخشان نقره اید راه پاره شد و به شکل پودر سفیمهن

ی از آغوشش جدا شد و رویدا لحظه تین آخرر دی ولیند نبیبی که آسیرد تنه اش قرار بگی رویداخرج داد که ت
یمه افتاد و به زحمت نین زمی به پشت رویابد برداشت . آریقی خاردار افتاد و کتف اش زخم عمیبوته ها

 .ید کشیش هایه را به رییهوا
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 تنه اشیدن خودش را به پهلو چرخاند و با کشیش ... به زحمت و درد طاقت فرسایچید با درد به خود پتیدا
یدا تید سفیراهن پی خون را روی باز قرمزیمه با چشمان نیابد رساند ... آریابد خودش را به آرین زمیرو

 بود .... به خودشی داد ... مرگش حتمی که هر لحظه از دست می خونین بود و با ایده دیب بد آسیدا ... تیدد
 جز خانوادهی بار در مقابل کسین اولیلعنت فرستاد که نتوانسته بود به عهدش وفا کند ... التماس کرد ، برا

اش التماس کرد :

ینی ... من به نهنگ و دلفینداز بیا ترس ... خودت را .... به دری کنم ... بی ... التماست میدا_ برو .... برو ت
 کنم ....ی خودمان ... برسانند .... التماس می هستند .... دستور دادم ... تو را به ... کشتیکی نزدینکه ... هم

 .... برو !یدات

 که از جا بلندش کند ... بدون گوش دادن بهید کشی را میابد آری با دست چپ اش که سالم بود بازویه با گرتیدا
 گفت :یابد آریالتماس ها

ید ... بای اگه تا فردا التماس کنی ذارم حتی باشم ، تنهات نمیزم مثل احمقا شاهد مرگ عزیستم حاضر نیگه_ د
 !!یایباهام ب

 بار التماس کرد :ین آخری براآریابد

 ...یدا_ گوش بسپار ت

 داد زد :یه با گرتیدا

پجم نمینمون قسم به پدر سرزمیابد آری دم ! ... اگه پا نشی_ گوش نم  خورم !ی از کنارت 

ی آرام راه میدا به کتف سالم تیه از جا بلند شد . همان طور که تکیدا و کمک تی به سختی از سر ناچارآریابد
 به خاطر افتادن از آنی بکشد ولیرون اش برد که عصاره گل آتش را بی چرمیف دست در کیابدرفتند آر

 :ید لب نالیر داشت شکسته بود ... زیف که در کیفی و ظریبا زی سنگی هایارتفاع ، همه بطر

_ کردگارم !!!

 همدردانه گفت :تیدا

 ...یم ، بریست_ مهم ن

عردای میش از پیش را بیدا قلب تیابد صورت و بدن آری خونی ها و ترک هازخم یشتر را بیابد آرعی فشرد ، 
عرداید صورتش کشیرو  .یچید پیابد خودش را هم به زحمت از دور گردنش باز کرد و دور آرعی و 

 زمزمه کرد :یش رفته تر از پیل تحلیی با صداآریابد

 را ... منعکس نکند !ید که نور خورشیست در جهان نیزی است ... چیده فای_ ب

ی که به سختی در حالیابد بود ... آری می قوید .. بایاید خواست کوتاه بی را قورت داد نمیش بغض گلوتیدا
 زمزمه کرد :ید کشینفس م
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 ! ... مرا ببخش ...یدنت آب کشیر به زی ! ... مرا ببخش ... برایدارمان دین اولی ... برایدا_ مرا ببخش ت
 که ... بهی ... در خواب رقم زدم ! ... مرا ببخش ... به خاطر قولیت که برای ... هولناکی کابوس هایبرا

 که ...یسرانجام نرساندم ... به خاطر زخم

 و گفت :ید پریابد آری حرف هاین بتیدا

 ره ...ی میل تحلین از ایشتر ؟ حرف نزن قدرتت بیابد آری گی می_ چ

ی آبی به طوسیگر) .. بود دیشتر بی .. (با رنگ آبی هم که رنگ سبز _ آبیابد لباس آری نگاه کرد حتیابد آربه
 خورد !!یم

 بود از کمر بازیبایی زیی طلیری به نقوش اساطیین کرده بود و مزییر شالبندش را که رنگ آن هم تغآریابد
 اش را بهیده دیب زخم کتف اش بست و دست آسی رویدا تی و بدون توجه به مخالفت هایکرد . با پافشار

ین همینجا برتر ، که ای گذاشت قدرتی مید بود . نبایره خیابد با اشک به آریدا کرد . تمام مدت تیزانگردنش آو
ی توجه به حال خودش شادی که بی دوستش بود ، دوستیابد . آریرد را از او بگیگری دیز بود ، عزیدخورش

 داد ....ی عهدش می که جانش را برایابدی داده بود ! ... آریح اش ترجیاو را به زندگ

 نکنه .یتت اذید که نور خورشیی جایا غار یه تو یم بریا ، بیابد _ تو رو خدا آرتیدا

 !ی برسیا به درید ... بایا کشاند ... بی مینجا خون ... آدمخواران را ... به ای شود ... بوی _ نمآریابد

 داد زد :یبا بهت زده تقرتیدا

 با توأم ؟!یابد ؟! ... آری دی و جواب نمی_ برسم ؟! ... چرا ساکت شد

 شد :یره خیدا خورد به تی می که به طوسی و با چشمانیستاد کلفه اآریابد

 ؟!ی بکشانینجا ... همه آنان را .... به ای خواهی نکش ! ... میاد_ فر

 را با دستانش پاک کرد و آرام تر گفت :یش اشک هاتیدا

ی ، هر اتفاقیم ! ... هر جا باشی از نجات من حرف نزنیگه که تو هم دی زنم ، به شرطی داد نمیگه_ باشه د
 ره !ی ذارم ... حال تا صبح تو واسم حرف بزن ... تــو گـــوشم نمــی ، تنهات نمیفتهب

ی هنوز هم کسی را به بار آورده بود ولیع آن فجاینکه در دلش شاد شد . شاد شد از ایدا تی از سرسختآریابد
 را پوشاندهیابد تمام صورت آریدا به هم به راه خود ادامه دادند ، تیه اش باشد ! ... با تکیبود که نگران سلمت

 رای با او همراه بود . مسافت نسبتا طولنرمق ی آرام و بیابدو سرش را کنار سرش قرار داده بود و آر
ی کوتاه مید را از دست داده بود ... نبایادی نمانده بود . خون زیش در پاهای رمقیگر هم دیداگذرانده بودند و ت

ی ... برایاید کوتاه نیگر هرگز دی افتاد او را به دوش بکشد ولین زمی حال روی بیابدآمد .. حاضر بود اگر آر
 بجنگد ...یزیهر چ

 زمزمه کرد :آریابد

ی ... من پشت سرت خواهم آمد ... سرعتت را کم کرده ام ... خواهش میدا شنوم ... برو تی را میا دری_ صدا
کنم برو !

 کرده بود ، پتخس و محکم گفت :یشه ریش که در گلوی مصمم و با بغضتیدا
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 !یم ری_ باهم م

 ...یدا _ گوش کن تآریابد

عردا را ازی که کمین همی از تنها گذاشتنش نکشد ولی حرفیچ هیگر خواست بر سرش داد بکشد تا دتیدا  کله 
 ویبا زی زد . چشم های و دم نمید کشی برد . چقدر درد می پیابد آریع کنار زد به حال فجیابد صورت آریرو

 بهیابد شده بود . قلبش فشرده شد . آریک نزدید به سفیل مای همه به طوسیش اش ، لباس ها و موهایمشک
 که چشمه چشمانشی شکست و در حالیدا کند ... بغض تیدا برود و نجات پیدازانو درآمد ... به زانو درآمد که ت

 شد زمزمه کرد :ی میاز اشک پپر و خال

 تو رو خدا ... تو بهم قولیابد ... آریگه ذره دیه کنه ؟ .. ی آب صدات می شنوی می گی ... مگه نمیا بیابد_ آر
 ؟ی به کشتیم رسونی می گفتیداد

 !یدا کن تیم برو ... زمان را از دست نده ... رهایدا ... در آب ... منتظرت هستند تیمانانم _ همپآریابد

 شد و محکم جوابیره باز به او خیمه با چشمان نیابد کرد و آریابد حال آری دستش را قاب چهره بیه با گرتیدا
داد :

 همهیم دوست بابام به خاطر ثروت خونوادگین تریمی ، صمیامک بودم که سین عمر شاهد ایه رم ! ... ی_ نم
عک سین من عی برای لعنتید خورشینخونوادم روکشت ! ... حال ا  قدرتیه ذارم ی و تو خونوادم ! ... نمیام

 ! .... تو امپراطور قدرتمندیابد زنم آرمی زانو نی قدرتیچ هی جلویگه ! ... دیرهبرتر بازم خونوادم رو ازم بگ
 مونم ...ی مونم .... به خدا می میشت تا ابد پینجا ای بمونی اگه بخوایابد .... آری زنی ... تو زانو نمییآب ها

 کنم !ی وقت ولت نمیچ هی مونم .... ولی میسانتبه جون پر

 لب با عشق پدرانه اش اسمش رایر آورد . زیاد دخترش را به یرین و خنده شیبا چهره زیابد ، آریسان اسم پربا
 کرد ...ید با خورشیابد عشق را بهانه مبارزه آرین همیدا زمزمه کرد و تیبا ذکر ، آرام و زیکمانند 

 .یا بیابد ... آریا بهش بگم ؟ ... بی برگشتم چی ، وقتیسان ، به خاطر پریابد آریا _ بتیدا

یت نهای کرده بود ، بیل به او تحمید که نور خورشی . زخم ها و فشاریستاد ایش پاهای به زحمت باز روآریابد
 باز صورت و تنیدا . تیستاد ایش پاهای قدرت در جهان بود روین با قدرت عشق که بزرگ تریابد آریبود ول

عردایابدآر  را که به خاطریی تمام خاطرات قتل هافت ری میش پیابد ... هر قدم که آریچید محکم پیش را در 
 کهی مردمانیادهای چشمانشان ، فری رفت . التماس های چشمانش رژه می زادش انجام داده بود جلویپر

 کردند ...ی لحظه ذهنش را رها نمیککشته بود در سرش بود و 

ی برایمانم ... مرتکب شدم ! .. پشیوانگی که ... از سر جنون و دیی به خاطر ... قتل هایمانم _ پشآریابد
 که از .. هزاران فرزند گرفتم !ی ... پدر و مادری برایمانم که ... از پدر و مادرشان گرفتم ! ... پشیفرزندان

 رفت و لبی که از دست داده بود به زحمت راه می . خودش هم با آن همه خونیخت ری آرام اشک متیدا
 به جزی قدرتیچ وقت در برابر هیچ آمد ، به خودش قول داده بود که هی کوتاه نمی زد . ولی میدی به سپیشها

ی خواست ! .... الن نمی نمرا مرگ آن ها یش داشت خدایمان که تنها قدرت مطلق بود زانو نزند . اییخدا
خواست !

ی . صدایدند رسی می سنگی گام به صخره ایست شد و با بی درختان جنگل تمام می رویاده پی از کمبعد
 آورد و با همان شور و شوق گفت :یداخروش آب خنده را به لب ت
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 کنه ...ی تو آب ... آب ازت محافظت میم بریم سر اون پرتگاه که بتونیم برید بایا ... بیدیم رسیابد_ آر

عردایستاد پرتگاه ایک همقدم شد و نزدیدا با تآریابد  صورتش بود .ی که به تن داشت رویی . هنوز هم کله دو 
 برگرداند و مکث کرد !!!یگرآرام سرش را به طرف د

 دستیابد . آرید کشی سرک میین را گرفته بود ، مدام به پایابد همان طور که با دست چپ اش کمر آرتیدا
 با لبخند دور از اتفاقیدا کرد . تیی را به جلو خودش آورد و آرام به طرف لبه پرتگاه راهنمایداانداخت و ت

 داشت و با بند رفتن و چشمان گرد شدهی به عقب بر می قدمیابد حس کرده بود با هر قدم آریابد که آریشوم
 به عمق فاجعه برد !ی هل هله آدمخواران ... پی و صدایابدآر

 را بندیابد آدمخواران نفس آریر بند رفت ... تیابد . نفسش با آریامد ماند . نفسش بال نمیره خیابد به آرناباور
 دوم .... و سوم ! ...یرآورده بود ..... ت

یک که نزدین پرت کرد . همیین گرفت و خود را به پایتگرش بازوان بزرگ و حماین را محکم در بیدا تآریابد
ی نزند ولیب آسیدا خود قرار داد که شدت برخورد با آب به تینه سی را رویدا و تید چرخیابدسطح آب شدند آر

 درهمیشتر خوش فرمش را از درد بهای در پشتش فرو کرد و گره ابرویشتر را بین زهر آگیرهای کار تینهم
برد .

 باشد بهیده را فهمیابد آری انگار که حرف هاین دلفی شد ... بعد مکثیره خین با چشمانش به دلفیابد آب آرداخل
یابد آری ... صداید رقصی بلندش در آب میبای زی را گرفته بود و موهایابد محکم آریدا سر تکان داد ... تییدتا

 توانست حرف بزند ...ی نمی ولید شنیرا م

پمرد .. برو ..ی خواهی بمانینجا ... ایدا _ برو تآریابد  

 بود با احترام سریره خیابد به آری در کنارشان ظاهر شد . با نگرانیبایی با تکان سر مخالفت کرد ... زن زتیدا
 داشت وی به نقره ایل مای و موهایش پوش و درخشان که آرای نقره ایبای بهت زده به زن زیداخم کرد ... ت

 رفت ...یادش هم یدن نفس کشی شد ... حتیره خید رقصی میبا در آب زیشموها

پسـور آرعدوید _ سپاس که آمدآریابد یر ... او انسان است و زید مکان دور کنین از ایشتر را هرچه بیدا ! ... تی
 تواند زنده بماند !یآب نم

 کف دستش را مقابلش گرفت و مانع شد . زن به احترامیابد شود ، آریک نزدیابد که خواست به آرین همزن
سر خم کرد و گفت :

 شما ...یکن_ امر امر شماست سرورم .. ول

 حرفش را قطع کرد :آریابد

پسـور کنم آرعدوی شکنیمان پیگر برسان ، نگذار بار دیان پارسی را نجات بده و به کشتیدا_ ت  !ی

پسـور جدا شدن از او را نداشت ... آرعدویال حلقه کرده بود و خیابد دستانش را دور گردن آرتیدا  دست راستی
 اش زد ...یشانی آرام به پی گذاشت و با چشمان بسته بوسه ایابداش را کنار سر آر

 رفت و با سرعتیدا تنه تیر را از خودش دور کرد و نهنگ زیدا تیابد شد . آریک نهنگ نزدیابد دستور آربه
 دراز کرده بود گردنبند فر ویابد با دست چپ اش که به طرف آریدا تین بین دور کرد ... در ایابد را از آریدات

 جمله را به زبانیک بار ین آخری براریابد .... گردنبند پاره شد و آید را در چنگ گرفت و کشیابدهر آر
آورد :
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 ... مراقبش باش ...یدا_ دخترم ت

پسـور رفت ، دست آرعدوی میا آرام به اعماق دریابد طور که آرهمان  به طرفش دراز بود و چشمانش را از اوی
یدا شکل در ذهن پپر آشوب تیباترین را به زیابد داد صحنه مرگ آری که به آب دستور میی گرفت ... گوینم

حک کنند !

پسـور آب به دستور آرعدوی زد ولی و مدام دست و پا میخت ری اشک متیدا  توان حرکت را از او گرفته بود وی
 ،یم امپراطور عظیک درخور ی و با شکوهی به آرامیابد برد ... آریهمراه نهنگ ا ورا به سطح آب م

 بهیش را با تکان دادن لب هاامش با اشک مدام نیدا رفت . تی میا دریره هم افتاد و به اعماق تیچشمانش رو
 ، با دهان باز هوا را بهیه اشک و گریان با همه وجود در میدا آورد ... نهنگ به سطح آب آمد و تیزبان م

 .یددهانش کش

 وقفه به همراهی پشت خود سوار کرده بود و بی هوش روی را بیدا روز گذشته بود . نهنگ هنوز هم تهفت
پگشا ، شبانه روز به راه خود برایندلف  .یمودند پی راه می به کشتیدا رساندن تی راه 

 به زنده بودنشان و بودنینکه ایا یرفت پذی مرگ آنان را میگران همانند دید بود . بایستاده ای عقب کشتدارا
 گرفتیا که چشم از درین و همید کشیقی نفس عمیدی بود ؟! بالخره با ناامی میدوار امیگر دینیآنها در سرزم

یدش رنگ که با لباس سپید آن تن سپیعنی نبود ی، با سرعت سرش را به دور دست ها برگرداند ... باور کردن
 بود ؟!یدا شده بود تیکی

 داد زد :دارا

 ؟؟؟؟!!!!یــــــدا_ ت

 کرد :ی می تابی شدند . دارا باز داد زد و مثل مرغ سر کنده مدام بیره و بهت زده به دارا خیدند از جا پرهمه

ی کشتی فرمان نگاهداریاسالر ... درینم بی که او را مین هفت آسمان و زمیزد ؟؟!! .... سوگند به ایــــدا_ ت
 راه گشاست !ین دلفیک نهنگ است و یک بر پشت یدا ... تیدرا بده

 نبود چطور امکان داشت !ی شدند ... باور کردنیره متعجب به دارا خهمه

ی را داد . نهنگ به کشتی کشتیستادن فرمان ایش رسای با صدایاسالر با سرعت به کنار دارا آمد و درپیردانا
ی که در بر گرفته بود ، بالتر از لبه کشتی را سوار برموج بلند و کوچکیدا جان تی شد و آب جسم بیکنزد

پسـور آرعدویکرنگه داشت . چهره و پ پسـور ... آرعدوشد یان صاف موج نماینه سی روی  و دارا بایردانا به پی
احترام سر خم کرد ...

پسـور ین سرزمیان آسمان ها بر شما پارسیده نادی بزرگ ، خدای عالم ، اهورمزدایزد ایگانه _ درود آرعدوی
نور !

 به احترام سر خم کردند و درود دادند ...یسور به آرعدوهمه

پسـور  شمای ، به کشتیابد را به دستور سرور تمام آب ها ، امپراطورم آریدا ، تین زمیران ایرفرزانه _ پآرعدوی
 عهد بسته بود که اویدا با تیشان خود بوده ... ایمان لحظه بر سر پین ... سرورم تا آخریمرساندم که به شما بگو

 تمامش باشم .یمه دهنده راه نه گرداند ... من آمدم که ادامیرا سالم به شما باز م
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ی برایار ! ... کوهیزد بری کشتی از آن روی قطره اینکه شد بدون ایل متمایین رو به پای کمی به آرامموج
 قدم شد ...یش پیداگرفتن جسم ت

پسـور  پارس !ین ، ابر قدرت سرزمیار اش باش کوهیده دیب _ مراقب کتف به شدت آسآرعدوی

 بهینا با همه سرعت به همراه روبین برد . آبتین دستانش گرفت و به کنار آبتی را رویدا تیاط با احتکوهیار
 شدند .یره گرفتند و به فرشته آب خیدا به او پرداخت . همه نگاه از تیدگیرس

پسـور؟ کجاست آرعدویابد _ آرپیردانا ی

پسـور  در چهره اش نشست و پپر غم و اندوه گفت :یا غم دنآرعدوی

یشان ایکن به بازگشتش بود ولیدی امیدم رسی ... اگر ابتدا به او میست باز گردم ، حال سرورم خوب نید_ با
 ، ازین که سرورم زنده بماند ...پس از اید را به شما برسانم ... به درگاه کردگارمان دعا کنیدادستور داد که ت
 شما .ی بر اهرمن برایروزی پو ها ین بهترید ... با امید شوی من خارج میمرز امپراطور

یان دست شد ... در میک صاف و یا به احترام سر خم کرد و با سرعت موج به داخل آب برگشت و دربعد
 تر از همه به خود آمد و فرمان حرکت داد ...یع سریمیس باز آرتیانسکوت و پبهت اطراف

 بودند .یده همه به باور مرگش رسیدا رنگ تی و بید حلقه زده بودند . از صورت سفیدا با فاصله دور تهمه
 گذاشته بود ، بالخره چشمانش را باز کرد و گفت :یدا نبض تی با تمرکز تمام دستش را روینآبت

یاط با احتیار کننده است ... کوهیدوار هم امین کنم ، هرچند اندک ، همی را سپاس نبض اش را حس می_ خدا
 است ، مراقب کتف اش باش ...ی دستت بلند کن ... عالی را رویدات

یابد آریر وارد اتاق شد و زنجیار و کوهین به دنبال آبتینا در اتاقک را بازکرد و پشت سر روبی با نگرانسورنا
 دستش فشرد ...ین و در بید کشیرون بیدا مشت فشرده تینرا از ب

ی هنوز هم بدون استراحت همچون پروانه به دورش میدا تی کردن زخم هایه با بخین بود و آبتیده فرا رسشب
یره خیدا به چشمان بسته تی . دارا داخل اتاق شد ، سورنا لبه تخت نشسته بود و نگران با اخم متفکریدچرخ

 کرد ... چرا ؟ ... چرای را تجربه میرینی بود ... تازه داشت حس شیده بریابود ... همه هوش و حواسش از دن
 شانه اش او را به خودش آورد ... دارا هم کنارش لبهی افتاد ... حس فشار دست دارا روی اتفاق ها مین ایدبا

 رمقی شد و بیره خیدا صورت غرق در خواب تیدا سورنا نشست و به تی روبرویدا سر تیکتخت نزد
زمزمه کرد :

 ؟ین ماند جناب آبتی_ زنده م

 ...یکن از راه مرگ را رفته ولیمی نیم توانم بگوی از دست داده و به جرات میادی خون زینکه _ با اآبتین
 باش پسرم ، من هرچه در توانم بود را انجام دادم ، استخوان شکسته کتف اش را جا انداختم و زخمشیدوارام

ینکه دانم جز ای نمیچ هیگر خوراندم . داو بدنش لزم بود به زحمت به ی را که برایی زدم ... دواهایهرا بخ
 دهد .یاز خداوندگارم بخواهم که با قدرتش به خدماتم قدرت اثربخش

 داده بودند . هفت روز گذشته بود ویح و سکوت کرد . در عرشه هم همه سکوت را ترجید کشیقی نفس عمدارا
 را باز کرد و به همه که دور سفره شام کف عرشهی با لبخند در اتاقک کشتیار هوش بود . کوهی هنوز بیدات

نشسته بودند گفت :

 دارم ...ی خبر خوشیتان_ برا
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 بودند کهیره خیار به هوش آمده بود ؟! ... همه منتظر به کوهیدا تیعنی بودند ، یره خیار ناباور به کوههمه
 تکی و به چهره هایستاد ایار آرام در جلو کوهیسان آرام و با لبخند از در اتاقک فاصله گرفت و پریارکوه

 را در آغوش گرفتند ...یسان پری شد . همه با لبخند آرام از جا بلند شدند و با شادیرهتک افراد خ

 زمزمه کرد :پریسان

_ پدرم کجاست ؟!

 تنهایمیس و به همراه آرتیده متفکر ابرو درهم کشیردانا جلب شد تازه همه متوجه شدند که پیردانا ها به پچهره
 آرام از جایردانا شاد نشده بودند !!! ... پیسان خود تکان نخورده و از به هوش آمدن پری بود که از جایکس

 :یخت تعجب همگان را برانگوبلند شد و در همان حال زمزمه پپر دردش سکوت شب را شکست 

 است ؟!ی چه آزمونین_ خداوندگارم ا

 گرفت . با گذاشتن دستیسان و آرام زانو زد . دست راست اش را با لبخند به طرف پریستاد ایسان پرمقابل
 آماده کرده بود را به دست گرفت و بهیاسالر را که دریی در دستش آرام از جا بلند شد و ظرف غذایسانپر

 نشاندیش پاهای را رویسان و پرست نشی داد و لبه راست کشتیسان رفت ... ظرف را به دست پری کشتیابتدا
 درستیزی زد ... چی میاد در درونش فری جمع کرد ... حسیردانا پناه خودش را در آغوش پی بیسان... پر

 بود .یده را بهتر از هر کس فهمین ... ایستن

 پناه زمزمه کرد :ی باز هم بپریسان

 ؟ ... پدرم کجاست ؟یردانا_ پ

ی گفت ؟! چگونه و با چه قدرتی کودک پنج ساله چه میک به ید هم فشرد .بای چشمانش را محکم روپیردانا
 گفت تنها عضو خانواده کوچک اش را هم از دست داده ؟!یم

 با لبخند گفت :آریوبرزن

 است .ی نشانه خوبیسان ، چشم باز کردن پری همه سختین را سپاس ، پس از ایزد_ ا

 :ید متفکر و پپر سوال پرسکوشیار

 ؟!یاسالر درید شاد نشدیسان_ چرا از به هوش آمدن پر

 گرفت و سرد زمزمه کرد :یردانا و نافذش را از پیبا چشمان زآرتیمیس

 شاد شدن نبود !ی برای زمان ، نشانه خوبین به هوش آمدنش در ایکن شادم ولیسان_ از به هوش آمدن پر

 ادامه داد :یمیس آرتین همی شدند ، متوجه حرف اش نشده بودند . برایره خیمیس متعجب به آرتهمه

 امپراطور آب ها که در حال حاضری برای ، اگر اتفاقیان پری و قانون امپراطوریاها_ در رسم سلطنت در
 و تنها فرزندید است خواهد رسیق که اصلح و لی امپراطور به فرزندی ، تمام قدرت هایفتد است بیابدآر
 است با ...ی مساویسان کردن پرباز ! ... قدرت گرفتن و چشم یقی و لی است ... در اوج پاکیسان ، پریابدآر
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 .یست نیابد آریگر که دیاورد به زبان بی خواست حتی هم فشار داد . نمی کرد و چشمانش را روسکوت
 کرده بود و بارها از جانش گذشته بود ... ذهن پهلوانانیت را حمایران از جنگ ها ایاری که در بسیابدیآر

 !یابد در ذهنشان حک کرد ... مرگ آریار اختی را بیمیسادامه حرف آرت

 آرام از جا بلند شد و زمزمه کرد :آرتیمیس

یز ، امپراطور آب ها را نیسان امپراطوران ... پری امپراطوریعهد خود علوه بر دارا ، ولی_ حال ما در کشت
 ماند ! ... وی ، از اهرمن پنهان نمیم اتفاق عظین چرا که اید کنیشتر ! ... محافظت ها را بیمدر کنار خود دار

از همه مهم تر ... ساکت نخواهد ماند ! ...

 شدند ...یره خیردانا کرد و همه ناباور به هم و بعد به پیدگی به خدمه رسآرتیمیس

ینک در کنار ما نبود و ای دور رفت . مدتی جایک به یدا ، پدرت با تی تو خواب بودی ، وقتیسان _ پرپیردانا
 است .ی داند پدرت کجاست و در چه حالی ... تنها او میوسته به جمع ما پیدات

 زمزمه کرد :پریسان

_ پدرم هم به نزد مادرم رفته ؟!

ین دانست به ای نمی شوند ولی را متوجه میز باور داشت کودکان همه چیشه به وضوح جا خورد . همپیردانا
 لرزان زمزمه کرد :یی با بغض و چشمان براق شده از اشک با صدایسانسرعت ! ... پر

 را که بهیاسالر ! ... سخن دریدم و سکوت دوستانمان ، حس کردم ... شنیاسالر_ از چشمان شما و در
 زمزمه آنها به چه معناست !یدن شنید دانی دانم که می گفت ! ... میگراند

 بود که او زنده نزد ما باز خواهد گشت .یم خواهیدوار _ فرزندم ؟! ... ما امپیردانا

 بازیشتر رفتن بیش پدرم ، من را از پی ، صدایدا تی رو به نور بودم ... صدایک تاری _ در دالنپریسان
ی سلمتی براینی سنگی قدرت چه بود ! ... بهاین دانم ای مینک من را به عقب بازگرداند ... ایداشت ... قدرت

ام دادم !

 بهین پنج ساله زبان بست ! ... آرش غمگی کودکی در مقابل خردمندیی سکوت کرد ... با همه داناپیردانا
 طنازش تنگ شده بود ... آرام بهی هم سن و سال طنازش بود . چقدر دلش برایسان بود ... پریره خیسانپر

 و گفت :یستاد قدم برداشت و کنارشان ایرداناطرف پ

 ؟ی داریاد_ من هم از طنازم دورم ، او را به 

 کرد و گفت :یید با تکان سر تاپریسان

 من بود !ی دوست و همبازین_ طناز بهتر

 گردد ، اگر خداوندگاری کنم تا پدرت به سلمت باز می _ هنوز هم هست ! ... من از تو مراقبت مآرش
 به دستانیشان که ایم کنی ... تنها دعا میسان کند پری نمی با او برابری قدرتیچقدرتمندمان امر کند ، ه

پسـورآرعدو پسـور که آی دانی قدرت دهد تا بتواند پدرت را به ما برساند . می  فرشته نگهبان آب هاست ، اورعدوی
 خواهد .ی پدرت است ، سلمت اش را میمانهمپ
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یسان آرام تر شده بود آرام در آغوشش گرفت . پری را که کمیسان حرف مهربان لبخند زد . پرین از ابعد
 دهانش گرفت و سکوت کرد ...ی گردن آرش فرو کرد و دست راست اش را مشت شده جلویرسرش را در ز

پسـوراد آورد که آرعدوی به یردانا ... پید کشیش هایه را به ریسان عطر تن کودکانه پریقیآرش با نفس عم  دری
 چشمانش را بست و بهیقی باشد " با نفس عمیشان امپراطوریعهدذهن اش با او حرف زده بود که " مراقب ول

 شد .یره بود خیخته آسمان در هم آمیکی که با تارید خورشیقرمز

 لب زمزمه کرد :یر آرام از جا بلند شد و زی مکثبعد

 کشد هرجا که خاطرخواه اوست !ی بر گردنم افکنده دوست ، می_ رشته ا

 که ازینایی با روبی با همه خستگین تخت افتاده بود . آبتی رمق روی هنوز هم بیدا گذشته بود و تی روزچند
 به او مشغول بود . در عرشه همه در کنار همیدگی از او نداشت به رسی که دل خوشیدایی تیجان گذشته برا

ی محسورانه میسان انداختن پرنده مردمان عرشه و به خی شادی ... و مهرآذر برایدند خندیبا آرامش م
 خاطراتین پوستی زد و آرام و باوقار روی با پر دستش در مرکب میکشان نزدی در گوشه ایردانانواخت . پ

 نگاشت ...ی را میخی سفر تارینا

 ماست برادر !ی _ امشب نوبت نگهبانیوتاب

 دهد !ی می ، امشب ابر قدرت جهان نگهبانیاران ید _ پس آسوده بخوابآریوبرزن

 گفت :یطنت با شکوهیار

 داده ام !!!یش ام را سه شب پی من نوبت نگهبانیکن ، ولیوبرزن_ سپاس آر

 نگاه کرد و گفت :یار به کوهینه و دست به سید ابرو درهم کشی به شوخآریوبرزن

 ، خودم را گفتم !!!یار کوهی داریمان به خودت ایادی_ ز

 گفت :یطنت پپر شی با لحنکوشیار

 و هشت سال سنیست ! ... درست است بیست نیب ، چرا که آرزو برجوانان عید به خود راه ندهید تردی_ آر
 من هنوز جوانم و از همه مهم تر هنوز هم ابر قدرتم !!!یکندارم ول

 توجه بهی بیار به لبشان آمد . کوهی پهلوانان که هر کدام در نوع خود ابرقدرت بودند لبخندیمیت از صمهمه
بحث گفت :

 .یچیدم از گرما تا صبح به خودم پیشب خوابم دی عرشه می_ من رو

 به قب قب انداخت و گفت :ی مقتدرانه بادکوشیار

 !یرفتی_ سپاس سخن حق را پذ

 بایار شد . کوهیره به آنها خی و با لبخند مهربانیستاد هم از نوشتن ایردانا شد . پیشتر بیگران بار خنده داین
 شد .یره داشت خی از او چشم برنمیطنت که با شیارخنده به کوش

 خوابم !ی عرشه می _ من هم روکوشیار
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 _ آرش ؟دارا

 در آغوششیبا که پاک و زیسان عرشه نشسته بود ، نگاه اش را از پری روی کشتیواره به دیه که تکآرش
جمع شده بود گرفت و آرام به دارا گفت :

 طلوع او را به داخل اتاقک خواهم برد .یک است ، نزدیزار_ هوا خوب است ، او همانند طنازم از گرما ب

 گفت :یا سرتکان داد و به آریید به تادارا

 ؟!یا آریم عرشه بخوابی_ من عاشق آسمان شبم ، ما هم رو

 را در دست داشت ، از اتاقک خارج شد و گفت :یشان که بالش و پتوهای درحالیگر دی به همراه خدمه هاآریا

_ موافق هستم ، پتو و بالش هم آورده ام !

 آرام فشار داد و گفت :یا شانه آری آرام و بالبخند از جابلند شد و دست راست اش را روپیردانا

 !ی نگرینده که آی فرزندم ، نشان دادین_ آفر

ی براین و صحبت به آبتیدا داخل اتاقک شد . بعد از سر زدن به اتاق تی به همه شب خوش گفت و به آرامبعد
 افتاد فکر کرد !ی مید که افتاده بود و شای شب به اتفاقاتی هایمهخواب به اتاقش رفت . تا ن

 ؟ی کنی _ ارژنگ تو چه مدارا

 بمانم تا آنانیدار بیدا سر بانو تی آنان بالی روم که به جای مینا و روبین _ سرورم من نزد جناب آبتارژنگ
هم استراحت کنند .

 دست به کمر شد و دلخور گفت :یوتاب سرتکان داد ... یید بالبخند به تادارا

 !ید نداریمان ما ای به نگهبانیید پرده بگوی_ ب

 گذاشت گفت :ی بالشش می کرد و سر روی همان طور که بالشش را مرتب مکوشیار

 هم ندارد ! ...یعهد ولیر و غیعهد_ با همه شما هستم ، ول

 را بلند شد .یوبرزن و آریوتاب همه از جمله یز حرف خنده رین ابا

 کنم !ی میم تقسی او را به سه قسمت نامساویرم گمان را ببرد ، با دو شمشین _ هرکس اکوشیار

 ...یدند خود دراز کشی با خنده در جاهمه

 را حاکم کرده بود . همه در خواب بودند . آرش ،ی هولناکید و شایبا ، سکوت زیا ، آرامش دریکی و تارشب
 محکم و مردانه آرش گذاشته بود و آرش دستی بازوی سر رویسان را کنار خود خوابانده بود . پریسانپر

ی تن پدر را برای و بویت ... هردو در آرامش بودند ، پدر بودن آرش امنیسان شکم پریچپ اش را رو
ی داد با قلبی پاک کودکانه دخترش را می که همان بوی به ارمغان آورده بود و آرش در کنار دختریسانپر

 بود ..یدهآرام خواب
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 ، چندبار بهیخت آب ری رفت و در ظرفیرین به طرف پبشکه آب شید رسی که خواب آلود به نظر میوتاب
ی به نگهبانیارانه خود هوشی هایت که در موقعی به خدمه و افراد کشتی و با نگاه اش گاهیدصورتش آب پاش

ی هم می چشمانش رویی هایه ثانی بود و برایستاده که ایوبرزن آریدن انداخت ... با دی میمشغول بودند نگاه
 به طرفش قدم برداشت . سورنا که طاق باز بهی لبش نقش بست . به آرامی رویطنتی و پپر شیباافتاد ، لبخند ز

 دانستی که می با لبخند به او و کاریوتاب یدن سرش گذاشته بود ، با دیر بود و دستانش را زیدهپشت خواب
 شد .یره ، در سکوت خیستچ

 چند لحظه کوتاه با دهان بازی برایوبرزن ... آرید پاشیوبرزن ، به صورت آریرانه آب را غافلگیوان لیوتاب
یره که با لبخند به او خیوتاب ، سرش را آرام به طرف یخته بهم ری و بعد با موهاید کشیش هایههوا را به ر

 داشتی به طرفش آرام قدم برمی عصبای هیدن با چشمان گرد شده و نفس کشیبود چرخاند و بعد مکث کوتاه
 داشت ... باخنده دو کف دستش را به طرف برادرش گرفت و همانی با لبخند آرام به عقب قدم بر میوتاب... 

 رفت گفت :یطور که عقب عقب م

 !ی خوابی نمیگر ! ... دیو_ مزاح کردم آر

 آمد سکوتی میوتاب و آماده حمله به طرف یزبین تی و چشمانی همان طور که با صورت جدآریوبرزن
 سورنا لبخند آورده بود ...ی به لب هایوتاب یکرد . خنده ها

 تمامش کن ، همه خواب هستند !یوبرزن _ آریوتاب

 بود . پسیده خواب از سرش پریگر آمد . دی به طرفش میوتاب ی تفاوت به التماس های باز هم بآریوبرزن
 خواهریمیت هم با لبخند به صمیگر ؟! ... نگهبانان دیاید حساب کار دستش بیوتاب نکند که یطنت شیچرا کم
 را گرفت . بایوتاب ی ایچه ماهی ولیف بازوان ظریوبرزن بودند . بالخره دستان آریره آنها خیو برادر

 را در پشتش پنهانیوتاب یوبرزن از پشت سرشان ... آری افتادن جسمی از نگهبانان و صدایکی یاد فریصدا
کرد .

 داد زد :نگهبانی

_ اهرمن پرستـــان !

 بایاه سی اشباح با ردایدن شدند ، با دیدار عرشه از خواب بی رویده مرد تک تک پهلوانان خوابیاد فربا
 مردند ...ی توسط اهرمن پرستان میگری پس از دیکی . سربازان یدند کشیرون را بیرشانسرعت شمش

 داد زد :یوتاب

 ...یاوریــد خطر را به صدا در بیپور_ ش

 بایار کشتند . کوهی شدند و او را می رفت اهرمن پرستان در مقابلش ظاهر می میپور به طرف شهرکس
یده جسم اهرمن پرست عبور کرد و جسم از هم پاشیان گرزش از می اهرمن پرست زد ولیکرگرزش به پ

 صورتی به صورت بی با تمام ناباوریار داد ! ... کوهی باز تن او را شکل میاهیاهرمن پرست ، مثل دود س
 ؟!ید جنگی موجودات مین چگونه با اید چه بودند ؟! ... باینان شد ... ایره اهرمن پرست خی کله ردایرز

 به تنیرش رفت و با شمشمیک ترس نزدی با شجاعت و بیا شد . آری از اهرمن پرستان پر می لحظه کشتهر
 .ید را گرفت و بال کشیا آری از تن اش ، اهرمن پرست گلویرش با رد شدن شمشی ولیداهرمن پرست کوب

 شد . تکیاه رنگ رد می سیکر زد و هربار دستانش از پی با دستش هر بار به سر و صورت قاتل اش میاآر
 آورد :یادتک خاطرات عمرش را به 
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 که در کنار مادرش داشت ... پدرش را به خاطر آورد ... نگاه نگران وی ها و آرامشی را ... باز«مادرش
 دارمیار بسی آرزوهایت " سالم باز گرد پسرم ، من برایش ... صدایتگرشپدرانه اش ... آغوش امن و حما

 کرد ! »ی مید پدرش را ناامید" .... نبا

 خطر کهیپور شی ... صداید دوی پروا به طرفش می کرد بی که اسمش را صدا میی که با لب هاید را ددارا
 صحنه آهسته شده بود ، صداها هر لحظه کمرنگ ویش برایز ... همه چید دمی با همه قدرتش در آن میوتاب

 شد ... بهی آرام کمتر مآرام ... همه دردش ید دی سرانجام دوستانش را می شد ... مبارزه بیکمرنگ تر م
 اهرمنی هایغ جی نگذاشته بود ! ... صدای ظاهریش برایدی شد ، صورت نداشت ! ... پلیرهچهره قاتلش خ

 ...ید شنیپرستان را م

 زمزمه کرد :یده بریده بری آرام و به سختآریا

 ...ی آورد ..... می ... دوستانم ... را به ... ارمغان .... میگر_ خداوندگارم اگر ... مرگ من ... نجات د
 !یرمپذ

 نگاه اش را به اطرافیا شد ... آریشتر و فشار دستش بید کشی گوش خراشیاد فریا آریمان پرست از ااهرمن
 اش را در دست راست داشتی چوبیبای زی ، که مقتدر ، عصایبایش زید با لباس سفید را دیرداناگرداند و پ

ی میزی به دارا چیاد که با فرید دیش را می بود و لب هایره به او خی شد ، که با نگرانیدا عدر اتاقک پیاندر م
 ... چه بر سرش آمده بود ؟ید شنی نمی ولیدگو

 همتاست ... آتشی بی _ فرزندانم نقطه مقابل اهرمن رانده شده ، خداوندگار است ، نور و آتش نماد خداپیردانا
 !یدکارساز است ، آنان را به آتش بکش

یرون نگاه اش را گرفت . دارا مشعل را از پشت در کمر اهرمن پرست فرو کرد و بیردانا از لب زدن پآریا
 انداخت ..یین خود را پای اهرمن پرست ، در آتش غرق شد ... و از کشتی ... سراپایدکش

 داد زد :دارا

 ...یــد_ آتـــش ! ... آتش نماد خداوندگار است ، همه آنان را به آتش بکش

 از آنها آرش را دوره کردند ... آرش سری به هم عده ای با نگاهیدند پرستان که خود را در خطر داهرمن
 مردانه آرش پنهان کرده بود ...ینه با ترس خودش را در تن و سیسان اش فشرده بود و پرینه را در سیسانپر

یر اسی حلقه ایان کردند ... و در آخر در می رفت اهرمن پرستان او را احاطه میآرش به هر طرف م
 را ازیاه سیچ مارپی با طرح های باز کردند و آن اهرمن پرست خنجری بزرگ تریکر پیکردند ، راه را برا

 شد . همه به تکاپو افتاده بودند که آرش را نجاتیک و به آرش نزدید کشیرون که در دستش داشت بیغلف
 شدند ...ی هر بار اهرمن پرستان مانع میدهند ول

ی کس نمیچ که امپراطور آب ها بود و هیسانی ... پریست نیسان جز پری حس کرده بود که قصد آنها کسآرش
 لحظه آرشین در آخرین همی ادامه دارد !!! ... برای تا چه حد و مرزیادانست قدرت امپراطور در

 اهرمنیاد و پشتش را به اهرمن پرست کرد ، خنجر در سمت چپ پشتش نشست و فریدسخاوتمندانه چرخ
 خندهی و صداین آرشیبای بند رفت ... لبخند زیدنش . نفس کشیدپرست بلند شد . آرش از درد ابرو در هم کش

 کرد ...ی و با خنده به آرش که به دنبالش بود نگاه مید دویکودکانه طناز که م

 و با لبخند و تکانید پرتاب کرد . سورنا با سرعت اهرمن پرست را به آتش کشی به طرف سورنا مشعلیوتاب
 ...ید با همه سرعت به کمک آرش رفت و دو اهرمن پرست را به آتش کشیوتاب سپاس گفت ... یوتابسر به 

 ...ید کوبین رفت اهرمن پرست بزرگ تر او را گرفت و از پشت محکم به زمیگری که به طرف دینهم
 از جا بلند شد که اهرمن پرست حلقهی با درد کمیوتاب شدند ... یره افتادنش همه به او خی که از صدایطور
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 گرفت ....ی را از او میدن شد و توان نفس کشی درست کرد که هر لحظه تنگ تر میوتاب دور کمر یاهیس
 سریک کرد و مقابل خودش گرفت و سرش را نزدند بلین زمی را به همان حالت از رویوتاباهرمن پرست 

 شد ویره را دو چندان کرده بود خیبایش اشک زی ایه و درشتش که از درد ، لیاه آورد و در چشمان سیوتاب
 و دو رگه اش گفت :یح کریبا صدا

 ! ... التماس کن جانت را ببخشم !ین زمیران بزن اسطوره جاودان ایاد_ فر

 گفت :ی شد و به سختیره مغرورانه به او خیوتاب

 زنند ! ... اسطورهی کنند ! ... اسطوره ها در مقابل دشمن زانو نمی_ اسطوره ها در مقابل دشمن التماس نم
ها باور دارن جانشان تنها در دست جانان است !

 بسته شد ... چشمانش را بست و سرشیوتاب کمرش را فشار داد ... راه نفس یشتر پرست با حرص ، باهرمن
پخرد شدن استخوانی ... صدایرد جانش را بگیا درد نجاتش دهد ین خواست که از ایشرا بال گرفت . از خدا  

 بود که اهرمن پرست شکنجه گرش سرا پایده از درد جانش به لب رسیگر ! ... دید شنی را میش دنده هایها
 که از آبی باز با شدت به کف عرشه افتاد به تمام معنا نفسش بند رفت . به زحمت مثل ماهیوتابآتش شد و 

 شد ...یره جز سورنا نبود خی باز به نجاتگرش که کسیمه افتاده با چشمان نیرونب

ینگونه بود و ایده را به روغن آغشته کرده بود و بعد به آتش کشیر تیکان که پید را با کمان آرش دسورنا
یوتاب حال ی در کمان نگه داشته بود ولیگری شعله ور دیر بود ... سورنا تیده را به آتش کشیوتابشکنجه گر 

 را از او گرفته بود ...یقدرت هرکار

یوتاب سه سال از خداوند خواسته بود که اگر احساسش به ین که سه سال تمام عاشقش بود و تمام ادختری
ی کند و حال تنها عشق تمام عمرش را در حال جان کندن میرون خداوند آن را از دلش بیست نییاهورا

 جز احساسیزی چیوتاب داشت عشقش به یمان مثل سورنا که ای عاشقی نبود ... برایبایی زی ! ... صحنه یدد
یوتاب به طرف ی با ناباوریوبرزن او را از دست بدهد . آریده نبود ، آسان نبود که به وصالش نرسییپاک خدا

یره خود خشک شده بود خی هنوز هم به سورنا که بهت زده در جایوتاب به زانو درآمد ... یکش و در نزدیددو
 فرو رفت ...یکی سورنا در تاریای و دنفتاد هم ایبود ... بالخره آرام چشمانش رو

یه با گریوبرزن پا به فرار گذاشتند . آریگر سورنا ، اهرمن پرستان دیله مرگ ارشد اهرمن پرستان به وسبا
 داد زد :ین خواهرش دراز کرد آبتیکر گرفتن پی که دستش را براین نشست و همیوتاب سر یبال

 رسم ...ی !!! .. بعد از آرش به او میو را از خود دور کن آریوتاب دست زدن به تن یشه_ اند

 کنار آرش نشست و با نگاه به زخمش گفت :ین ... آبتیا کنار آرش بود و دارا هم کنار آرکوهیار

_ خداوندگار من سپاس که خنجر به قلبش اصابت نکرده است ...

 داد زد :ی با نگرانناگهان

 ؟یردانا_ پ

 _ چه شده فرزندم !پیردانا

 آورد :یین را پایش صداآبتین

 اند ؟!یده ؟ .. چرا آرش را برگزید_ بنگر
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 گذاشته بود گفت :یش پاهای را رویسان که چارزانو نشسته بود و پرکوهیار

 فرو رود !یگری ... آن خنجر قرار بود بر تن دیکن ولین فهمم جناب آبتی نمیچ_ از سخنانتان ه

 :ید متعجب پرسآبتین

_ چه کس ؟!

 !یدم نام را شنیک _ من زمزمه وار کوهیار

 نگاه کردند ...یسان به پریردانا و پین اشاره کرد ... آبتیسان به پربعد

 شد کم کمیره خیسان متفکر به پریردانا با سرعت به خود آمد و با مخلوط کردن چند دوا مشغول شد و پآبتین
 کوچک تر شد ...یسان از تفکر در هم رفت و چشمانش در چهره معصومانه و پرسوال پریشابروها

 منی برسم ... خدایوتاب تا من به ید کنی شما بررسیردانا را بر زخم آرش بگذار ، پینان اینا _ روبآبتین
 !یا بیاریم گفتم به او دست نزن ! ... ارژنگ ؟ .. به یوبرزنآر

 آمدکلفه داد زد :ی میوبرزن که به طرف آری درحالآبتین

یدا تی تخت کناری به داخل اتاقک ببر و روید کارش به اتمام رسینا روبینکه آرش را بعد از ایار_ کوه
بخوابان .

 به احترام سر خم کرد و گفت :کوهیار

 .ین_ به گوش جان جناب آبت

 . همه درد خود را فراموشید کنار کشیوتاب تن ی و او را از روید رسیوبرزن به آرین زودتر از آبتارژنگ
 بودند ...یره خیوتابکرده بودند و به چشمان بسته 

 به خودش مسلط شد و آرام گفت :یقی با نفس عمآبتین

 !ی وارد کرده باشیشتری بیب ؟! گفتم به او دست نزن ، امکان دارد به او آسیوبرزن آری کنی_ چه م

 داد زد :آریوبرزن

 زند !ی ! .. (بغضش شکست) .. قلبش نمید خواهم به خواهرم دست بزنی_ نم

 شد ..یره خیوبرزن خشک شد و به آریوتاب یکی دستش در نزدآبتین

 ؟یوبرزن آریی گوی _ چه مارژنگ

 !ید برسانیقین خواهم مرا به ی نمین _ جناب آبتآریوبرزن

 حلقه زد و با سوز و درد گفت :یوبرزن در چشمان آراشک
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 جان خواهر کوچکم را به نزدشان باز گردانم ! ... خداوندا بدونی ؟ ... چگونه تن بیم_ به پدر ومادرم چه بگو
 با پدر و مادرم را ندارم ...یی ... توان روبرویر را ازمن بگی زندگین ، ایوتاب

 مانندشان دعای ، اسطوره بیوتاب ی را در ماتم فرو برده بود . همه از ته دل برای کشتیوبرزن آری قراربی
 کردند ...یم

 سلح اهرمن است ، به اهرمن قدرت نده ! ...یدی ، تو را چه شده ؟ ... ناامیوبرزن _ آرام باش آرارژنگ
یان را شروع ، و به پایش کارهایکتا با قدرت خداوندگار یشان جهان است ، ایب طبین بزرگ ترینجناب آبت

 رساند .یم

 را داد . سورنا بالخره آرام به زانو درآمد و از چشمان بستهیوتاب ینه جرات معاین حرف ارژنگ به آبتهمین
 زبانش به مرگین آبتی اش را بدهد ولیی داشت . حاضر بود همه دارای چشم بر نمیوتابو آرامش صورت 

 احاطه کرده بود .را ی بود ... سکوت کشتیوتاب ینه مشغول معاین باز نشود ! ... آبتیوتابش

 کوبد !ی میکن کنم ... آرام ، ولی اش را حس می را سپاس هنوز زنده است ... نبض زندگی _ خداآبتین

 نشست . همه به حالیوتاب و کنار ید شد . سورنا با همه سرعت از جا پریخته و آرامش به وجود همه رامید
ین وقت در ایچ هی را دوست دارد ولیوتاب اش ی بودند . حس کرده بودند سورنا با همه سر سختیرهسورنا خ
 نشان نداده بود .یوتاب ی اش را برای پروا علقه و نگرانی بینگونهسه سال ا

 و باید حرف نگاه سورنا را فهمین شد . آبتیره خین که از اشک براق شده بود تنها به آبتی با چشمانسورنا
 گفت :یدوارانه امیلبخند

_ نترس فرزندم ! ... خداوندگار با ماست .

 را به آغوش دارا داد و گفت :یسان از جا بلند شد و پرکوهیار

 برم ...ی می_ من او را داخل کشت

یزی است ، چند دنده اش شکسته و خونریاد اش زی درونی ، زخم هایم کنیت را رعایاط احتیت نهاید _ باآبتین
 شکم او را باز کنمیع سرید کنم ، بای شود حس می که هر لحظه کمتر می را از نبضین دارد ، ایدی شدیداخل

 .... در اتاقک را از جا بکن و نزد منی خواهم ولی قدرت تو را میار ... کوهیرم را بگیزی خونریو جلو
 !یاب

 زانو زد وین . کنار آبتید کشیرون آن بی بدون مکث به طرف در اتاقک رفت و در اتاقک را از لولکوهیار
ی را رویوتاب یاط و سورنا با احتیار و کمک کوشیاط اش بود با احتیشگی همیار که دستینا به همراه روبینآبت

تخته گذاشتند و داخل اتاقک بردند .

 تر آرشیع هرچه سریار بود ، کوهی ... سپاس فرزندانم کارتان عالید او را بخوابانیدا تی _ در تخت کنارآبتین
 .یاوررا به داخل اتاقک ب

 دست داشتن آرش وارد شدی که خواست از درخارج شود ، ارژن با روین به احترام سر خم کرد و همکوهیار
 تخت خواباند .یو آرش را رو

 ؟ینا _ سپاس ارژنگ .... روبآبتین

 _ بله پدرجان ؟روبینا
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 .یم داریش در پی را آماده کن ، کار سختیلم _ آماده باش و وساآبتین

 کرد .یید با تکان سر تاید با تردروبینا

 از آن ماست !یروزی _ نترس دخترم ، پآبتین

 همه را از اتاقین شد . آبتیوتاب عمل یل لبش کاشت و مشغول آماده کردن وسای روی مصلحتی لبخندروبینا
 کرد و گفت :یرونب

 .ید باخبرم کنیامد به هوش نید اگر تا طلوع خورشیکن ولیده ندی جدیب ، آسید باشیا_ مراقب آر

 ویدا به چهره تی با نگاهیار ، همه از اتاق خارج شدند و کوشین سر تکان داد . با دستور آبتیید به تاکوشیار
ی میوتاب آرش و ی به مداواینا وقفه به همراه روبی بین .... آرام ، در را پشت سرش بست . آبتیوتابآرش و 

 ...یدرس

 وید تمام شده بود که لرزش شدیوتاب بودند . تازه ، عمل یستاده وقفه سر پا ای بینا و روبین شده بود و آبتشب
 لباس آرش را از تنش در آورد و باند زخم آرش را بازکردینعرق سرد بدن آرش هر دو را از جا پراند . آبت

 ! ...ید رسیت همه آنان به محل زخم می کند که مرکزی میی خودنمایاهی سی که دور زخمش رگه هایدو د
 زند ! ...ی مید به سپیل مای آرش به سبزیاه که رنگ چشمان سید شد و دیره با سرعت به چشمان آرش خینآبت
 شد !ی نبود ! ... حال آرش کم کم از قدرت او خارج می علئم جالبینا

 داد زد :آبتین

 !یع .... ســـریاور بینجا را به ایردانا پیع سرینا_ روب

 که بایردانا که داشت به احترام ، بعد از پی رفت . با همه عجله ایرون و با سرعت از اتاق بروبیناترسیده
 درهم رفتهی کنار آرش نشسته بود و با ابروهاینعجله وارد اتاق شد ، وارد اتاق شد و در را بست .... آبت

 فهماند که اتاق را ترکینا اشاره سر ، به روبا ، بین آبتیشان حال پریدن با دیرداناچشمانش را بسته بود ... پ
 با خم کردن سرش از اتاق خارج شد .یناکند . روب

 _ چه شده فرزندم ؟پیردانا

ین وجود آبتی خستگی به راحتیردانا چشمانش را باز کرد و آرام از جا بلند شد و به احترام سر خم کرد . پآبتین
 .یاید به زبان بین کرد . پس سکوت کرد تا خود آبتی آشفته اش حس میرا از چهره و موها

 را جا انداختم ویش ! ... دنده هایر خیا ماند ی دانم زنده می کردم ، نمیدگی رسیوتاب ی _ به زخم هاآبتین
 فرزندان من هستند ! ...ینان ... همه ایردانا توانستم گرفتم ... سخت است پی که میی را تا جایزی خونریجلو

یش از پیش زدم قلبم بی را که بند میوتاب ام ... هر قسمت از وجود یده تک تک آنان را به چشم دیکودک
 !ید شد ... جام من را اشتباه برگزیفشرده م

یه که به آن تکیی ماند تا عصای اش می به نماد کهنسالیشتر دستش که بیبای زی چوبی آرام با عصاپیردانا
ی با آرامش و صدایشه شد و آرام و خونسرد مثل همیره خین به چهره آبتی ... کمیستاد این آبتیکند ... روبرو
 اش گفت :یرسا و ملکوت

 دستان توی دستانش را روی و قدرتمندی به آن بزرگی که خداوندگاری ؟ ... زمانی شدیم_ فرزندم چرا تسل
ی هم نمی آرامین به ایوتاب بود ، نبض ین ، چرا که اگر جز ای انتخاب جامینگذاشته ! ... تو درست تر
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 ، ارژنگیمیس دارم ! .... من ، تو ، آرتی ، بگو خداوندگار بزرگی داری و درد بزرگیزد ! .... نگو سخت
 .... چشم همه آنها بهیم ایده روزگار را کشی های گذر زمان و سختینمان سرزمی اسطوره هاین از ایشترب

یم خواهیمان از اسطوره های چه انتظاریم و در مقابل درد سر خم کنیمماست ، اگر ما خود را ناتوان نشان بده
 و هشت سال سن !یست هستند ، آن هم با بآرش و یار آنها کوشینداشت که بزرگ تر

 و گفت :ید کشیقی که آرام تر شده بود نفس عمآبتین

 !یایید ، سپاس ... حال آرش از توان من خارج است ... بیردانا پیید گوی_ درست م

 و گفت :ید زخم متفکر ابرو در هم کشیدن با دیردانا نشان داد ، پیردانا زخم آرش را به پآبتین

 ماین در بیگر دیابد که آریرفت پذید بایا کنند ! ... آی کشیار خواهند ی دانستم آنان می_ از همان ابتدا م
 ؟!یستن

 دهد !ی نشان مینگونه _ شواهد که اآبتین

 نگاه کرد ...ین به آبتپیردانا

 بار احساسین اولی دانم ... برای نمیچ هیگر آرش انجام دادم ، دی هرچه در توانم بود برایردانا _ پآبتین
 کنم !ی میناتوان

یقین زمان بخر تا به یم کن و برایری آن جلوگیشروی ، تنها تو از پیابم ی درد آرش را می _ دواپیردانا
 کل را فرا بخوانم !ی داناید کنم بایبرسم ! ... گمان م

 زد و متفکر از اتاقین راست آبتی به بازویدوارانه امی با لبخندیردانا سر تکان داد . پیید به تاید با تردآبتین
 رفت ...یرونب

 دستشی بود را رویده خوابیمیس را که آرام در آغوش آرتیسان شد و مهرآذر پری میان صبح کم کم نماسپیده
 :ید به طرفش چرخیاسالر دری رفت که با صدایگرفت و به طرف اتاقک م

 کودک است !ین بسته به ایاها نگذار که اتحاد دریش_ در کنارش بمان مهرآذر ، تنها

 بازی چشم دوخت . بعد مکثیسان گرفت و به چهره معصوم و آرام پریمیس با مکث نگاه اش را از آرتمهرآذر
 نگاه کرد و گفت :یمیسبه آرت

 بسته است !یبا زی پرین ، جانم به جان ایاسالر_ به گوش جان در

ید چه بایشب دی دانستند که با کشته های بودند و نمیستاده ای شد . همه در گوشه ای داخل کشتی به آرامبعد
 که از جا بلند شد . ارژنگ با خنده در اتاقک را باز کرد و با همان ذوق گفت :ین همیمیسبکنند ... آرت

_ خبر خوش !

یدن شد . سورنا با دیان در نمای بود جلویزان به گردنش آوید که با پارچه سپیی آرام با بازویدا و تید کشکنار
 را در آغوشیدا تی زد و آرام از جا بلند شد و به طرفش رفت . همه با شادی ایدوارانه لبخند امیدا تیسلمت

یده کشیدی آنها پارچه سپی که روی به اجسادسنگی تمام مدت با صورت سرد و یداگرفتند و خوش آمد گفتند . ت
بودند چشم دوخته بود ...
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 نبودیبا بعد از بهوش آمدنش نبود . زیبایی صحنه زین بود ایده کشیره در آن جزیابد که با آریی از آن دردهابعد
 تخت کناری با اشک رویوبرزن تخت بود و آریر بود که با چشمان بسته اسیوتاب جسم ید که دیزی چینکه اول

 نبود کهیبا کرد ... زی با اشک نوازش مو شکمش بود را آرام ی که رویوتاب و دستان یدهخواهرش دراز کش
 تختی نداشت ، را رویی جرات خودنمایبش رقی کس در مقابل کمان بیچ که هیران ای همتایآرش کماندار ب

 اسطوره نبود ، بود ؟!یک حال ین اش ... ایشانی لرزد و عرق سرد پی که به خود مید دیبا آن حال نزار م

 انتظار بازگشتشان رایدوارانه هنوز امیشان بودند و خانواده های خانواده ایز که هر کدام عزی اجساد مردمانو
 که دریی شد ... به دردهایره خیمیس شده بود ! ... به آرتیزارداشتند ... هنوز جنگ شروع نشده از جنگ ب

 بود ! ... چطور هنوز هم با غرور و با صلبتیده که در جنگ به چشم دیی بود ... به مرگ هایده کشیزندگ
یف ، با احساس ظریست آورد ؟! ... مگر او هم زن نی رفت ؟! ... چطور خم به ابرو نمی راه میش پاهایرو

 زن ! ...یک یفو لط

عش آغوشیدا آمد و او را در آغوش گرفت ... تیدا به طرف تی آرام ازجا بلند شد و آرام و با شادپیردانا  با آرام
 حلقه کرد و از همه افکار ، ذهنشیردانا ، آرام چشمانش را بست و دستانش را دور کمر پین زمیران ایرمرادپ

 اش ، ازی زندگی داد که تمام دردهای مجودش به خورد وی آغوش را طورین آرامش اید کرد ... بایرا خال
 برد ....ی میاد عرشه را از ی مردمان روین دوستش تا اجساد این تریمیبعد کشته شدن پدرش به دست صم

 اجساد به رسمیمیس پپر بود . به دستور آرتیبا زی و از ستاره هایک هنوز هم آسمان تاری طلوع بود ولنزدیک
 شدند ...ی انداخته میا به درید باید اسطوره ، هنگام طلوع خورشیک با احترام خاص درخور یانورداندر

 هدف دست دری بود . دارا متفکر و بیده دارا ، کف عرشه دراز کشی پای به هوش آمده بود و سر روآریا
 هنوز هم در همان حال خودیوتاب داشتند . آرش و ی بزرگ تری چرخاند . هنوز هم نگرانی میا آریموها

 ویابد بود و به آریستاده ای در نوک کشتیدا خود سکوت کرده بود . تی هم غرق در کتاب هایردانابودند . پ
 آرام سرش رایدا ... تیدا به صورت تید خورشیبای کرد . با تللؤ زی افتاده بود فکر میشان که براییاتفاق ها

 را کهیبایی نور ، صحنه زین چهل و پنج درجه اش قرار داشت چرخاند و همیه که در زاویدبه طرف خورش
 ... با زندهیش پایر زی ، سرسبزیش جاودانه کرد را به خاطر آورد ... رقص باد درون موهایش برایابدآر

 چشمانش را بست ...یابد آریشدن صدا

 خواهمی بکشم ! ... میر به تصویت حس جاودانه را برایک خواهم ی ! ... میدا _ چشمانت را ببند تیابد آر««
 ... »»یرم بگیت و لبخند را از لب های خواستم ، شادیدرد و غم عمق چشمانت را کم کنم ! ... نم

 و ذکر وار ،یبا کجا بود ؟! .... زیابد ... آرید درخشی آرام چشمانش را باز کرد ... اشک در چشمانش متیدا
 لب زمزمه کرد .یراسمش را ز

 به او گفت و بهیزی رفت و زمزمه وار چیردانا خارج شد و به طرف پی از اتاقک با سرعت و نگرانروبینا
 کسیچ هیمیس داخل اتاقک رفت . همه متعجب و نگران به هم نگاه کردند . به دستور آرتیع سریرداناهمراه پ

حق وارد شدن به داخل اتاقک را نداشت ...

 گفت :ی محکم و دستورآرتیمیس

 .یایید جام ، همه به نزد من بیدگان_ برگز

 بود و چهره اش به طرف آنان بودیستاده ای که در نوک کشتیدا به تیمیس حلقه زدند . آرتیمیس دور آرتهمه
یمیس محکم و فرمانده وار آرتی ... صدایاید بیگران مجبور شد آرام و در سکوت به کنار دیدا ماند ... تیرهخ

 :گرفت با آن حال زارش یدا را از همه از جمله تیچی و سرپیارقدرت اخت

208

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 نخواهد بود ؟! ...ی سفر ، سفر پپر مخاطره این دانست ای از شما نمیک ؟! .... کدامید_ چرا همه عزا گرفته ا
 خودیار و دیار گردد ؟! ... ما از ی داشت به سلمت به کشور عدالت دوستمان باز میمان از شما ایککدام

 و آنانید دانی ... شما رسم جنگ را میم دفاع کند خویتی ملین چندیران که از ایم جنگ آمده این و به ایمعکنده ا
 ما رقم نخواهدی را برایبایی زیزهای که جنگ چیم دانی دانند ... تا به حال دانسته اند ! ... همه میهم که نم
یچیده را که دور خود پیله پین ... ایزار دوست ما طرفدار صلح است و از جنگ بیبا کشور زین همیزد ، برا

 به ماست ... محکمی ملت ! ... چشم جهانین ای ... اسطوره هاید ... چرا که شما انتخاب جام هستکنید پاره یدا
 رای و باز کشتید زنند ! ... بروی .... اسطوره ها زانو نمیاورد شما را به زانو دربیز چیچ هید و نگذاریدباش

 ندارد !یعهدم ولیر و غیعهد وگرنه ، همه شما را مجازات خواهم کرد ، ولیدبه تکاپو وا دار

 شد ... همه از لحن شوخیره به او چشم دوخته بود خیبایش به دارا که با لبخند زینی با لبخند دلنشآرتیمیس
 آرنج به بازور چپ دارا زد ... که کم کم لبخند های با لبخند و شوخیا به خنده باز شد و آریشان لب هایمیسآرت

 از لب ها رفت !بخند لی از اتاقک کشتیردانا با خارج شدن پیبه خنده بدل شد ول

 برداشت و گفت :یردانا چند قدم به طرف پی نگران و جددارا

 چه شده ؟یردانا_ پ

 توجهی دارا سکوتش را شکست و بی درهم متفکر چشم به کف عرشه دوخته بود . با صدای با اخم هاپیردانا
به سوال دارا با خود زمزمه کرد :

 بگذر !یم من ، از کوتاهی_ آرش ... خدا

یبای شکل زیل رفت و جعبه مستطیلش با همه سرعت به طرف وسایردانا شدند . پیره نگران به هم خهمه
ی کشتیی طبقه بالی همان طور که از پله هایردانا را در دست گرفت و فشرد . پیمتی قی چوبیمنبت کار

 آمد بلند گفت :ی میینپا

 خواهم !ی_ مشعل م

 وید کشیرون را از جعبه بینی پر زریردانا . پیستاد ایردانا با سرعت مشعل را بدست گرفت و کنار پسورنا
 مچ دست راست اشیر زیباییساقه اش را در دست راست گرفت و دست چپ اش را به حالت احترام و به ز

 کل رای و باشکوه داناد کرد و بلنیک را به آتش نزدید رسیگذاشت و پر را که اندازه اش به دو وجب م
فراخواند !

عرس ، پیزد _ به نام اپیردانا  !یمرغ خوانم سی ، تو را فرا مین زمیران ایر پاک ... من ، آت

ی فردوسیال خیمرغ امکان نداشت ! .. سین ؟! ایمرغ شد . سیره و پر دستش خیردانا بهت زده به پتیدا
ی و رقصان آتش در هوا میبا زی ، همراه با شراره هاین زریبود !!... پر در اثر تماس با آتش مثل گرد

 رایمرغ سیبت و پپر هیبا پرنده زیکر شد ... بالخره پی اش اضافه مین زری و هر لحظه به گرده هایدرقص
 بلند وی از او ! ... پدم بلند و پاهایباتر زی تنی عقاب با همان شکوه شاهانه اش ولیه شبی داد ، سریلتشک
 ...یی و طلید سپین زری با پرهایدهکش

 به احترام سر خمیردانا آورد ... در مقابل پیین سر به آسمان برد و آرام سرش را پایقی با نفس عمسیمرغ
 که ارتفاع قد آنی کرده بود ! ... با اندامی را ستودنیمرغ ، سیف حریکرد . صورت شاهانه ، چشمان نافذ و ب

 .ود کرده بیش از پیش را بیمرغ ... ابهت سید رسی متر میمبه دو و ن

عرس ، دوست دی نژاد ... چه شده مرا فراخواندیک نیان بر پارسیگانه پاک و یزد _ درود اسیمرغ یرینه آت
من ؟
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 به جلو برداشت .ی قدمیردانا و پیدند عقب کشی قدمهمه

 ...یمرغ سی _ خوش آمدپیردانا

 با چشمان کوچک شده و نافذ اش به احترام سر خم کرد و تک تک چهره ها را از نظر گذراند . باسیمرغ
یدن با دیمرغ سرخم کرد که دارا هم در مقابل احترامش احترام گذاشت . سیعهدیش دارا به احترام ولیدند

 چشمان کوچک شده اش باز شد و باز به حالت اول برگشت ...ی کمیداچهره ت

 گفت :ید دیدا را به تیمرغ که توجه سپیردانا

 توانی جنگ ، از دروازه ملل آمد ... انتخاب جام است ، می برای از رهسپاریش ... شب پیداست_ نامش ت
 .ید بود که جام او را برگزی فردینگفت آخر

ی خود تکان نمی کس در جایچ برگرداند ... هیدا با سرعت سرش را به طرف تیمرغ حرف سین گفتن ابا
 که بهت زده چشم ازیدا و نگاه نافذ اش به تیمرغ حرکت سر از سینخورد و فقط چشمانشان بدون کوچک تر

 !!!ید رسی داشت می بر نمیمرغ سیسراپا

 زمزمه کرد :یمرغ را احاطه کرده بود که سی کشتسکوت

 ؟!یست همه شباهت از چین_ ا

 گفت :یدا نداشت به تیش برای که خودش هم جوابیمرغ بدون توجه به سوال سپیردانا

 فرزندم !یا تر بیک_ نزد

 و ناباور گفت :یستاد ایمرغ قدم برداشت و مقابل سیمرغ آرام به طرف ستیدا

 ؟!ی هستی_ واقع

 شدهیمرغ محو غرور و صلبت سیدا ! ... تید افتاد و لبخندش را به رخ کشین چیمرغ چشمان باغرور سگوشه
 شکوه تمدن باستانش کم بود !یدن دی عمر برایکبود 

 است کهیبی چهره تو به مانند سیکن ولی مانی به بانو هما می اقرار کنم درست است که تا حدودید _ باسیمرغ
 !ی کرده باشیم از وسط به دو نیابا چهره بانو آند

 ناباور و آرام گفت :یمرغ مسخ شده از وجود ستیدا

 .یدم رو دیشون دونم ، عکس ای_ م

ید سپی شد ... تمام تنش را پرهایره خیمرغ سی به پرهایدا چشمانش ! ... تی و شادیمرغ هم نگاه مهربان سباز
 چراغیر داشت که زیلی اکلی مطلق بود . کل پرهایی بال و پدم بلندش هم طلی پوشانده بود و پرهاینزر
 داشتی بلند تاج شکلی پرهاهم سرش ی داشت ... رویفی قابل توصیر و غیبا روشن دکل درخشش زیشههم

 شده بود .یدهکه به طرف گردنش روبه پشت کش

 زمزمه کرد :یمرغ سیبایی محسور زتیدا
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 !ین و باشکوهیبا زیلی_ شما خ

 چشمانش را بست و سر خم کرد :ی با فروتنسیمرغ

 کشد !ی میر خالقم را به تصوی شما محسور کننده است ! .. قدرت و هنرمندیبایی زیکن_ سپاس ، ول

 کرد گرفت و رو بهی که مدام او را برانداز میدا و کنجکاو تیبا به زحمت نگاه اش را از چهره زسیمرغ
 گفت :یرداناپ

عرس ... _ امر کن آت

 خواهم !ی هستند ، چاره راه می و آرش در خطر بزرگیوتاب _ پیردانا

 دور کرد که راحت تر به فکر چاره باشند ...یردانا و پیمرغ همه را از اطراف سیش رسای با صداآرتیمیس
 و با همه سرعت به طرفید پریرون بیسان نشسته بود که در اتاقک با سرعت باز شد . پریهر کس گوشه ا

 کهیمرغ راحت تر دستانش را دور گردن سیسان نشست . پریش پاهای کف عرشه رویمرغ رفت .. سیمرغس
 آورده بود حلقه کرد .یین او پایبرا

 ...یکن ، ولیمرغ شوم جناب سیردانا مزاحم سخنان شما و پید دانم نبای _ مپریسان

 اش گفت :ی آرام و مهربان با همان غرور ذاتیمرغ سکوت کرد و سپریسان

 کوچک ام !یسان_ بگو پر

 شده بود ...یز اش از اشک لبریاه سیبای سر بلند کرد ... چشمان زپریسان

 !ی به تاراج اش گذاشتینگونه چقدر ارزشمند است و تو ایان اشک پری دانی تو که میسان _ پرسیمرغ

 شود ! ...ی میان باعث به وجود آمدن اشک چشم ما پریادی دانم که سوز زی را هم مین ، ای _ آرپریسان
 اویند گوی به من نمیان ، پارسیزم اشک بریش براید پدرم را دارم ، حق بدهیا دنین من از تمام ایمرغجناب س

یچ . هید را از من پنهان نکنیقت حقیان . شما همچون پارسید گوی نمیچ هم که با پدرم بود هیداکجاست ... ت
یستند کودکان نادان نیکن است ! ... درست است من کودکم ولیا پدر دنین او بهتریکنکس او را دوست ندارد ول

 شده ام درستیان دانم ! ... من ... من امپراطور پری از حد آنان را میش محافظت بین ای، من معنا
 کند ... پدرم کجاست ؟ی را الهام میق شما حقایشه به اندیزدپاک و استید کل هیاست ؟! .... شما که دانا

 دوخته بود .یمرغ صبرانه چشم به دهان سی ... او هم بید را شنیدا قلب تی ... صداید کشیقی نفس عمسیمرغ

 منیشه پاک بر روح و اندیزد دارم که ایقی من علم به حقای دانی میز دانم دخترم ! ... خود نی _ نمسیمرغ
 ....ینک خواند و ایم

 ... بایخت ری آبیوان اشک چشمانش را با سر انگشتانش گرفت و درون لیسان سکوت کرد ... پرسیمرغ
 همهی ، بغض گلویش که از بغض صدای کودکانه اش زمزمه کرد طوریبای زی با همان صدایهبغض و گر
را گرفت :

 رایدا در بهبود جراحات دارد ، کتف تیی همتای ، به خصوص خاندان سلطنت ، قدرت بیان_ اشک چشمان پر
 حواسش نبود !!!ین جناب آبتی هم خوراندم وقتیوتاب بخشد ! ... اشکم را به آرش و یبهبود م
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 کرد و مهربان گفت :ییسان لبخند نامحسوسش را نثار پرسیمرغ

 دخترم !ی کار ممکن را کردین_ بهتر

 گذاشت و مقابلش زانویوان لی رویسان دستان کوچک پری دستش را رویدا رفت . تیدا آرام به طرف تپریسان
زد و مهربان بالخره سکوتش را شکست :

ع  ... من پدرت رو یه ، اون یم_ همه پدرت رو دوست دار ی ، تویسان دونم پری مرد بزرگ میه مرد بزرگ
 ، اونیومد به قولش کوتاه نیبندی وقت از پایچ اون هی ... ولیدیم کشیادی زیای سختیم که با هم داشتیسفر

 روی که باهاش بودم ... مردروزهایی امپراطور مهربون ... تمام یه همتاست ، ی مرد بیهثابت کرد که هنوزم 
 جان وی بیدیم به لبه پرتگاه رسی باهام همقدم شد و وقتید نور کشنده خورشیر نجات من ساعتا زی که برایدمد
 آدمخواران شد که منیرهای من از خودش گذشت و ... سپر تی وجود ، بازم براین با ای رمق شده بود ولیب

 تا گردنبندش رو بهیا دم ! ... بی تو می من داد و من جونم رو برای ... پدرت جونش رو براینم نبیبآس
گردنت بندازم .

 انداخت .یدا آرام خود را در آغوش تیسان انداخت و پریسان زانو زد و گردنبند را گردن پریسان مقابل پرتیدا
عر اتاقکی را رویسان با دست سالمش به زحمت پریدا تیدبا حس طلوع خورش  دستش بلند کرد و به طرف د

رفت .

یشه مرد ... همیه انسان کامل ، یه کامل نماد فر و هر بود ... ی ، پدرت معنیسان _ به پدرت افتخار کن پرتیدا
 !یخت پدرت همه معادلت ذهنم رو بهم ری ولینم بی نمیم در زندگی مرد خوبیچ کردم هیفکر م

 خواهم تنها باشم ...ی بانو ... مید بگذارین _ من را زمپریسان

 کودک با همهین کرد حس کرد . ای اش در خود به زحمت کنترل می با همه کودکیسان را که پری بغضتیدا
 دانست !ی را می اش خوب رسم سلطنت و غرور پادشاهیکودک

 اشیشگی خاص و همیبایی با همان شکوه و زیابد . آریدند عرشه همه را از جا پری روی افتادن جسمصدای
یغ با شوق و جیسان بودند ... تنها پریره خیشان عرشه فرود آمده بود ... همه بهت زده به صحنه روبرویرو

 نبود !یابد او آرید کند ، شایسک توانست ری او را محکم تر گرفت ... نمیدا تیپدرش را صدا کرد ... ول

 خردمندانهیمرغ و سیستاد ایش پاهای آرام رویابد داشتند ، آری چشم بر نمیابد پهلوانان بهت زده از آرهمه
زمزمه کرد :

 !یابد آری ! ... خوش آمدیست نی در جهان تصادفی اتفاقیچ_ ه

 ؟!یابعد _ از کجا معلوم آرتیدا

 ،ینکه ، توانش را ندارند و از همه مهم تر ایدا شوند تی ظاهر نمیمرغ ها در مقابل جناب سیدی _ پلپیردانا
 شود .ی باخبر میمرغجناب س

ی آرتان را در دلش زنده میاد شد . چشمان با غرور و شاهانه اش ، قدرت و صلبتش ، یره خیمرغ به ستیدا
یین پاید آمدن از آغوشش تقل کرد با تردیین پای را که برایسان آرتان تنگ شده بود . پریکرد ، چقدر دلش برا

ی درست میردانا افتاد ، انگار که پدنبندش گرفت ... تازه چشمش به گری نمیابدگذاشت و پپر بغض چشم از آر
یدا تین بین و خوش آمد گفتند و ایرفتند را با آغوش باز پذیابد امن بود ... همه تک تک آریزگفت ، همه چ

 چه ؟! مگر رسم سلطنتیسان زنده بود ؟ پس قدرت گرفتن پریعنی خود خشک شده بود . یهنوز هم در جا
 را از جا پراند :یدا تیمرغ ... زمزمه سیادر

212

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 کهی بود ، آن هم در لحظه ایابد و آریسان دوباره پری تواناست ، امر او به زندگی به هر کاریزدپاک_ ا
 !ید بخشی زندگیسان حال ممکن بود و قدرتش به پرین تریف در ضعیابدآر

 لرزان گفت :ی با همان صداتیدا

 ، باز هم طعم مرگ رو بچشه ؟!یم برگشتیران به ای_ چرا ؟! که وقت

 کوچک کرد و متعجب گفت :یدا چشمانش را در چشمان حلقه از اشک تسیمرغ

 بود و حال سخنیابد خواسته دلت به سالم بازگشتن آریش هستند !!! تا چند لحظه پی موجودات شگفتیان_ آدم
 !ی رانی بر زبان میگرید

 و مقابلیک را نزدیابد و آرام آریبا زی و سکوت کرد ... آرام چشمانش را بست ، صداید کشیقی نفس عمتیدا
 !ید ، قلبش لرزیدصورتش شن

 .ی که از من به دخترم گفتی ... بخاطر سخنانیدا _ سپاس تآریابد

 شد .یره بود خیان که در عمق چهره اش نمای آرام چشمانش را باز کرد و در چهره مهربان و ته خنده اتیدا
 لبش نقش بست و گفت :ی روی آرام لبخندیابدتک به تک ، جزء به جزء صورتش را کاوش کرد ... آر

 ؟یدا_ چه شده ت

ی تسلطیچ هی . گاهید چکیبایش و اشک از چشمان زید لرزی نلرزد ولیش خواست نشکند ، خواست لب هاتیدا
 داد .ی آزارش میت نهای بین احساسش نداشت و ایرو

 !یدم ! ... مرگت رو با چشمام دی شه زنده ای _ باورم نمتیدا

یدی اشک لبخند مهربان و پپر امین در بیدا را در دستانش گرفت و فشرد . تیدا آرام لبخند زد و دست تآریابد
یمرغ رو به سیابد او را با لمس دستش به باور زنده بودنش رسانده بود ! ... آریبانه نجیابد لبش نشاند و آریرو

به احترام سر خم کرد و گفت :

 .یمرغ ام جناب سیده است که شما را ندیادی_ زمان ز

 ...ید رسی به گوشم میت خبر کارهایکن ولی _ آرسیمرغ

 سر بلند کرد :یدوارانه امیمرغ انداخت و با حرف سیر شرمسار سر به زآریابد

 چه بر شما گذشته .یدا دانم در سفرت با تی ... می شدیمان همپیان ، که با پارسیچیده هم در آفاق پین ایکن_ ول

 گفت :یردانا رو به پآریابد

 ؟ید را فراخواندیمرغ_ چه شده که س

یابد که نگاه آرین را مجبور کرد به او نگاه کند . همیابد را گرفت و تکان داد و آریابد و دست آرید دوپریسان
 گفت :یسان جلب شد پریسانبه پر
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 را به قلب منیاهی خواستند خنجر سی کردند ، می را زخمیوتاب اهرمن پرستان به ما حمله و بانو یشب_ د
 فرویشان خودش را سپر من کرد و خنجرشان به تن ایشان آرش بودم . ایمفرو کنند ... من در آغوش عمو

 دانم طناز همچون من در انتظار بازگشت پدرش است ... کمکش کن پدر ! ... من اشک چشمانم رایرفت . م
 است ...ی رو به بهبودیم با اشک هایوتاب گفت حال ین نداشت ! ... جناب آبتی اثریچ هیکنبه او خوراندم ول

 لب زمزمه کرد :یر را نوازش کرد و آرام و مهربان زیسان با دست راستش گونه پرآریابد

 دخترم .ی_ خوب کرد

 بهید کشیرون با اندازه متوسط را بی سفالی کمرش را باز کرد و بطریف رفت و کین آرام به طرف آبتبعد
 داد .ینآبت

 ...ید آی از من به کار شما میشتر عصاره گل آتش است ، بی بطرین _ اآریابد

 با لبخند سپاس گفت .آبتین

یم او را پرورش دهیم توانی میان آن بودم که او را پرورش دهم . تنها ما پری اش در پیابی _ به خاطر ناآریابد
 سفر آنین توانم بعد از ای دانم می افتاد ... نمی پرورش دهم ... اتفاقاتیم گل را در امپراطورین خواستم ای. م

 نه !یارا پرورش دهم 

 گفت :یدوار امتیدا

 !ی تونی_ آره م

 جز مرگیش سفر براین ایان دانست پای که می توانست وقتی زد و سکوت کرد . چطور می لبخند تلخآریابد
 و با غرور سرش را بال گرفته بود و بهیزبین که با چشمان تیمرغ ! ... آرام سرش را بال گرفت و به سیستن

 شد .یره کرد ، خیاو نگاه م

 دن !ی فرصت رو بهت مین ایرانم عمر دوباره داده ، مردم ایه خدا بهت ی _ وقتتیدا

 شد !ی تر میک نزدیش هر لحظه به باورهایدا افتاد ، تین چیمرغ چشم سگوشه

 افسانه هست !یک آرش ی _ درباره دواسیمرغ

 ؟!یم افسانه برویک به دنبال ی خواهی ... تو از ما میکن ام ولیده _ درباره آن افسانه من هم شنپیردانا

عرس ! ... چاره دسیمرغ  ؟!یم داریگری _ تو به من بگو آت

 زمزمه کرد :یا در گوش آرتیدا

عرس   ؟یا آری چیعنی_ آت

 .یم خوانی میردانا را پیشان و نترس ! ... همه به احترام سن و سال ، ایر دلی به معنایرداناست _ نام پآریا

 به او نگاه کردند .یمرغ سی با صدایا و آرتیدا

عرس ، خود میست به گفتن نیاز دانم نی _ مسیمرغ  شود !ی که اگر خنجر اثر کند چه می دانی آت
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 را شکست .ی متعجب سکوت کشتتیدا

 شه ؟!ی می _ چتیدا

 گفت :ی بعد از مکثیمرغ ... و سید رسیمرغ به سیدا نگاه ها از تهمه

 را به سمت ما نشانه خواهد رفت !یش خطای بیکان ، نوک پین زمیران ای همتای_ کماندار ب

 به طرفی مصمم قدمیدا . همه سکوت کردند ، تید گنجی اش نمیله . باورش هم در مخید پریدا از سر تبرق
 برداشت و مصمم گفت :یمرغس

 زاد ؟!یک نیمرغ سیه_ راه چاره چ

 گرفت . در چشمانیدا صورت تی آورد و روبرویین . آرام سرش را پاید گوشه چشمش خندین باز با چسیمرغ
 گفت :ی شد و بعد مکثیره شکلش خی بادامیاهس

 من !یبای زی بانوینم بی را مید شجاعت و درخشش امیبایت_ در چشمان ز

 و گفت :ید سرش را عقب کشبعد

 اش ...یی و در اعماق قلعه فرمانرواید بروید سپیو به قلعه دید ... بر اساس افسانه باید داریش در پی_ سفر
یمان گرفته ... آن را با نور ای از آن هستی که جهان هستی کرانگی ، به رنگ بیافت یابراز عشق را خواه

 کهیی دهم و مشعل های مین که به آبتیی دواهابا ... من یزید ساله بریلیارد مین چندی و داخل گویامیزیددر هم ب
 پاک ، سه شبانه روز از زانو زدن آرش در مقابلیزد ایاری توانم با ی میم کنیدر اطراف تخت آرش روشن م

 ....ید امروز ، سه شبانه روز مهلت دارید دو از طلوع خورشین کنم ! ... پس شما تا آوردن ایریاهرمن جلوگ

 کلم هم درخاطرم نماند !یک من یکن ، ولیمرغ بود جناب سیبایی زی _ سخنان ادبکوشیار

 متفکر گفت :روبینا

 دارد !یار بسیچیدگی_ پ

 کلفه گفت :یمرغ ماندند که سیره خیمرغ مردد به سهمه

 به دست شما پاسخ داده شود !!!ید معماست که بایک ین ، چرا که اید به خاطر داشته باشید_ فرزندانم ، با

 مطمئن و با سرعت گفت :یقی با نفس عمتیدا

 کهی کرانگی ، به رنگ بیافت ی اش ، ابراز عشق را خواهیی_ بر اساس افسانه ، در اعماق قلعه فرمانروا
 سالهیلیارد مین چندی و داخل گویامیزید در هم بیمان گرفته ... و آن را با چشمه نور ایجهان از آن هست

 زاد ؟!یک نیمرغ ... درست گفتم سیزیدبر

 ماند و آرام ادامه داد :یره خیدا به تیدوارانه با لبخند امسیمرغ

ی میم سفر به دو گروه تقسین ای خواهد شد ! .. ( خطاب به همه گفت ) .. برایی_ ابراز عشق در آن طل
 خواهد رفت !ید سپیو به قلعه دیگر ماند و گروه دی می گروه داخل کشتیک ... یدشو
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 گفت :ید با ترددارا

 ؟یابیم چگونه در سه روز آن را بیم دانی معما نمین از ایچ ما ... هیکن ولیمرغ_ س

 !یابید تا دوا را بیید شما پاسخ بگوید مشاهده کرده ام ، معما را بای افسانه را در کتب باستانین _ اسیمرغ

 :ید لب نالیر زارژنگ

 من !ی_ خدا

 با سرعت گفت :ید پهلوانان را دید که تردتیدا

 که نه تنها زن و دختر کوچولوش منتظری همتا و ابر مردی شده ؟! ... آرش در خطعر ، کماندار بی_ چ
 کهی ، آرشیم زنی در انتظار سالم برگشتنش هستن ... ما درباره آرش حرف مین زمیران ایهبرگشتنش ، بلکه 

 !یم پا بذاریر رو زیا اون ارزش داره دنیاسطوره ماست ... برا

 فرو کرد :یتش شخصیگر را در قالب دینا روبین خوشش آمده بود ، همیدا از شجاعت تسیمرغ

 ، نه سخن !ید آی به کار میدن است ! ... در جنگ قدرت جنگیده فای_ شجاعت تو ب

یره خینا سرزنشگر به روبین به او داشت ! ... آبتیشزدن نی برای حرفیشه نگاه کرد . همینا ناراحت به روبتیدا
 را دریدا تی ناتوانینکه در دل از اینا کردند . روبی را سرزنش مینا با نگاهشان روبیشد و همه به نوع

 دست و پا را توسطی بیدای تیرش پذهمه ین توانست ای نمی بود ناراحت بود ولیده به رخ اش کشیرزنیشمش
 !یرد بگیده نادیگراند

 کند ، تا آموختن رسمی ات قدرت من را چند برابر میمانه و شجاعت تو و سخنان حکید _ امآریوبرزن
 !یاست کار دنین هم بزرگ ترین ات همیرزنیشمش

 را سراغ نداشته ام که با سخنانش جادو کند !ی ... تا به حال کسیم را داریوبرزن حس آرین _ همه همدارا

 . فقط باید رسینا کردند زد و به روبی مییدش همه که با سر و نگاه مهربانشان تای مهربان به روی لبخندتیدا
 نظر داشت بالخره لب باز کرد :یر باسکوتش همه را زیمرغلبخندش مکث کرد ... س

یر به خاطر شمشیار / کوشید سپیو ... ارژنگ به خاطر آشنا بودن با قلعه دید سپیو_ مسافران سفر به قلعه د
یار / کوهیی و جنگجوی اش / سورنا به خاطر قدرت زبر دستیزبین مانندش / دارا به خاطر چشمان تی بیزن

 آخر ... همچون انتخاب جام ! ...در محسور کننده اش و یبه خاطر بازوان قدرتمندش / مهرآذر به خاطر نوا
 سفر خواهند شد !ین ای مانندش ! ... راهی و هوش بیشه ، شجاعت ، اندیمان ! ... به خاطر ایدات

ی خود تکان نمی که همه از بهت از جای بلندتر از حد معمول اعتراض کرد طوریی با صدای با ناراحتروبینا
خوردند ...

 سفرین ایق دانم ... چرا من لی زدن میر و شمشیدن ؟! .. من که جنگیمرغ _ چرا ؟! چرا جناب سروبینا
 ،یداست او تیکن ! ... ولید کنی میت از او حمایران بانوان ای به بانویدا ؟! .. شما هم به خاطر شباهت تیستمن

 !!!یانه بانو آند
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ی در مقابل اشخاص با سن و سال بال بلند حرف نمی پارسیچ خود خشک شده بودند . هی بهت زده در جاهمه
 را شکسته بود ! ...یرینه رسم دینا ! ... و روبیمرغ چون سییزد ... چه برسد به پرنده دانا و اهورا

 و آرامش گفت :ی با همان خونسردی بعد از مکثسیمرغ

 !یا تر بیک_ نزد

 آورد و زمزمه کرد :یین آرام سرش را پایمرغ شد و سیک نزدروبینا

 !!!ینا روبیستی سفر نین ایق_ تو ل

 صورتش را مقابلیمرغ سکوت کرد ... سیمرغ خود خشک شد و چشم در چشم سی بهت زده سر جاروبینا
 گرفت و ادامه داد :یناصورت روب

ی را گفتی است و تو ... همان کلماتید سپیو ! ... اهرمن در قلعه دی رساندیقین_ اگر شک داشتم تو من را به 
 کدام از دوستانت زنده بهیچ کند و هیکه اهرمن قبل از رانده شدن نسبت به انسان گفت ! ... وجودت را حس م

 کهی جنگین جنگ و سرنوشت سازترلین ، اویدی دیدن جنگین باز نخواهند گشت ! ... سال ها تمریکشت
 کشد !ی میر وگرنه ... مقام تو را از اسطوره به زینا است ، حسادت را کنار بگذار روبین همیانتخاب شد

 توانست انکار کند کهی نمی بود ، ولیرفته سخن حق را پذیشه مثل همینا گرفت . روبینا اش را از روبنگاه
دلخور است ..

 رو به جمع گفت :سیمرغ

 خراب اش توانیه به خاطر روحیوبرزن ماندن شما ... آریل رفتن آنان به سفر را گفتم و حال دلیل_ من دل
 باعث مرگش خواهد شد ! ...ین خواهد بود و ایوتاب حال ی اش در پیشهرفتن را نخواهد داشت ، مدام اند

 پپر خطر بگذرد . اگری ها و راه هاه تواند همراه با اسطوره ها از کوی است نمیف ، چون هنوز هم ضعیابدآر
پمرد ... اسطوره ها سه شبانه روز مهلت دارند و اگر آری بیدهم بتواند ، در مقابل نور خورش یابد شک خواهد 

یف سفر ضعین ای هم برایا بود ... آریابد دهند وگرنه انتخاب اولم آریبا آنها برود روزها را از دست م
 دانندی که می لزم خواهد بود چرا که دشمنان زمانیتمان ، وجودش در کشتی با درایاسالراست ... در

 راه خود را درییری تغیچ هی بید بای ناو جنگین . اینند نشی است آرام نمی در چه جدال بزرگیراناسطوره ا
 ! ...ایم آرش رفته ی دوا برای از ما در پیمی اهرمن به او نرسانند که نی که گوش و چشم هایرد بگیش پیادر

یک رخ داد یکن . ولینم بی خود نمیکی در نزدی دهد خطری نشان میدا کنم و گردنبند تیآنگونه که حس م
 عددینکه ای نگاه داشته ام ... و نکته اصلی زنان را در کشتیر شمشیشتر بین همی کنم ، برایجنگ را حس م

 دوایافتن ی جام را برای هااسطوره هفت تن از ین همی است . برای عدد مقدسیان ما پارسیهفت برا
فرستادم !

 بود ، آرام و دلشکسته وارد اتاقک شد و در اتاقش را قفلیمرغ که همه حواسشان به سخنان سی در حالروبینا
 ستون بدنش کرد . پنجره کوچک اتاقش نشانیش تخت ساده اش نشست و دو دستش را در کنار پایکرد . رو

 دهد . اشک دری را مید حضور خورشید شود و نوی روشن بدل می آسمان کم کم به آبیاهی داد که سیم
یش پینگونه که جام او را انتخاب کرده بود ای جنگ ، آن هم جنگینچشمانش حلقه بست . دوست نداشت اول

 هم دورهین ... چقدر در بیند تجربه ، جام او را برگزین اولی اقبال را نداشتند که براینرود ... همه کس ا
 تنها نام او را از جام خوانده بود ! ... از خودش بدش آمد کهان که امپراطور آرتی سربلند شده بود زمانیشها

 در نظریش برایوشیتا و یار که کوشی سختیط زدن را با آن شرایر رسم شمشی همه از نوجوانین اینکهبا ا
 بار هم خنجر به دست نگرفته چه برسد بهیک ی که حتیدا تید بود و حال بایدهگرفته بودند ، همه را به جان خر

 اش را کهی بادامی مشکیبای چشمان زیاسالر دری برود ! ... صداید سپیو نجات آرش به قلعه دی برایرشمش
 بود به پنجره اتاقش جلب کرد ...یزاز اشک لبر
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یک در خور ی با احترامید تللؤ خورشین و با اولیستادند همه در مقابل اجساد به خط ایمیس آرتیاد فربا
 انداخته شد .یا آرامش اسطوره ها به دری و دعایمرغاسطوره اجساد در حضور س

 .یفتیم راه بید قبل از طلوع کامل خورشید .... زودتر فرزندانم بایاور _ مهرآذر تنبورت را با خود بسیمرغ

 آورد ... در گوش دارا زمزمهیین بود ، آرام سرش را پایده در اتاقش بود شنینکه را با اینا حس روبسیمرغ
کرد :

 توست دارا !ی جنجال براین_ تمام ا

 بهت زده زمزمه کرد :دارا

 جنجال ؟!ین_ من ؟! کدام

 دانست آرام با او همقدم شد تای را میمرغ عرشه قدم زد . دارا که عادت سی زد و آرام روی لبخندسیمرغ
 و ادامه داد :یستاد ای در نوک کشتیگران دور از دیمرغ سینکها

 !ی عاشق او شوید که نبای دانی شروع شد ! ... دارا ؟! ... میدا از توجه تو به تیز_ همه چ

 !ین همیمرغ دوست من است سیدا _ تدارا

 با همه دخترانی کنی است که حس می تنها دختریدا شنوم دارا ... تی قلب تو را می من صدایکن _ ولسیمرغ
 پاک باشد همانیزد دانم هرچه امر ای است ! ... دارا می قدم در راه عاشقین اولینمتفاوت است ! ... هم

 است کهی زاده ایب نجیدا و تیعهدی ! ... تو ولی ندهیدا ... تمام تلشت را بکن که دل به تیکنخواهد شد ول
ی شویدا باز کنم ! ... اگر عاشق تی دانی که نمیقی خواهم چشمت را به حقایپدرت منصوبش کرده ! ... م

یمیس کار را کرد و از آرتین راه محافظت از او رها کردن اوست ! ... همچون پدرت که عاقلنه ترینبهتر
 ! ... اگر در مجلس بزرگان اعتراف به عشقی هرگز به زبان آورید نبایگذشت ! ... اگر دوستش داشته باش

 کند مادر توست ! ... در رسم سلطنت ، بزرگان دولت اوی کشتنش قد علم می شخص که براین ، اولیات کن
 شود ! ... اگری میران ... ویران شود و ای ... هرج و مرج میرند پذیرا به عنوان ملکه و مادر فرزندت نم

 شوند و جانی میزار از تو بیعهدت ... مکله و ولی به آرامش برسیدا و پس از آن خود با تینی برگزی الکهم
 ، بعد ازیرند را به عنوان همسر دوم ات بپذیداخودت هم در خطر مرگ خواهد افتاد ! ... اگر همه بزرگان ت

یست نیبا سلطنت زی ! ... رسم جاریاورد بر سر او و فرزندانش بیی چه بلیعهدت ، ولیستمرگت معلوم ن
 !یست نیباپسرم ! ... سرانجام عشق شما ... ز

یک بود ... یده اش کشی که در زندگی همه دردین بعد از اینکه ! ... از ای همه نامردین قلبش گرفت از ادارا
 خانواده همچون دوستانش ... و حال هم حق نداشت خودش همسرشیکعمر نداشتن کانون گرم و با محبت 

 ! ... از هرید رسی شک به آرامش مبی همتا بود .... با او ی خاص و بی دختریش برایدارا انتخاب کند ! ... ت
 کهی باطلی هایال را ... دوست داشت ! ... چه خیدا توانست به خودش اقرار نکند که تی کرد نمیکس پنهان م

 کرد ...ی نداشته اش را جبران میبا او همه آرامش ها

 کولهیا ، در خود رفته قدم برداشت ... آریان اطرافی گرفت . آرام و بدون توجه به تکاپویمرغ اش را از سنگاه
 خشک شد و با چشم و ابرویا آری شد ... لبخند لب هایره حواس به او خی و دارا بید دارا کوبینهاش را به س

 . دارا تنها سکوت کرد و نگاه اش را از او گرفت و باز قدم برداشت ...ید اش را پرسی ناراحتیلدل
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 باشد ! ... پدر و مادرش و خاندانش را دوستی کرد پدر و مادرش چه کسی شد خودش انتخاب می مکاش
 اش رایگاه جای که آرزوی را با همه کسانیش توانست جای کاش می بود ... ولی هر کسیداشت ، آرزو

 کرد ! ...یداشتند ، عوض م

ی میبا مشغول جمع کردن کوله اش بود ... چقدر زیمیس و لبخند دندان نما در کنار آرتی که با شادید را دتیدا
 مجبورش کرده بود بهیمرغ سی چون حرف هاید خاص نبود ؟! ... شایش براینقدر ! ... چرا تا به حال ایدخند

ین که داشت صاحب ای توانست با همه قدرتی خاص است ! ... چرا نمیش برایداخودش اعتراف کند که ت
 مقامش را هم را فراموشی که در کنارش زمان و مکان ... و حتی و پاک باشد ؟! ... دخترکیدختر پر انرژ

یره خیی آورد را کنار زد و با لبخند به جای صورتش می را که باد جلویش از موهای تکه ایدا کرد ! ... تیم
 سخنان راین خواست به او ، همی میمرغ سیعنی ! ... ید رسیمرغ سبهشد . دارا رد نگاه اش را گرفت و 

 شد و با همان چشمانیره بود . با چشمانش به دارا خیده افکار دارا را شنین که تمام ایمرغ ؟! ... سیدبگو
نافذش در ذهنش با او حرف زد :

 مختص به خود را دارد !ی سخنانیدا سخنان تنها مختص تو بود ! ... تین دارا ! ... ایر_ خ

 رفت .یمرغ به کنار سیدا انداخت . تیین سرش را پادارا

 ؟ی _ بار سفرت را بستسیمرغ

 کنه ...ی کمکم میاسالر _ آره ، درتیدا

 دانست چگونه حرفش را بزند !ی نمیمرغ گفتن نداشت و سی برای حرفیدا دو سکوت کردند ، تهر

 !یدا تیدم _ من در چشمانت سرگذشتت را دسیمرغ

 ادامه داد :یمرغ شد و سیره خیمرغ رفت . در چشمان خردمندانه و با غرور سیش لب های از رویدا تلبخند

ی خودت داشتیای که در دنی تو در زندگیدا چرا من ؟! ... تیدی_ پس از بهوش آمدنت بارها از خودت پرس
 خواهم احساس گناه را به تو بدهم دخترم وی ! ... نمی نداشتیدن هرگز توان جنگیکن ولی بودیدختر مهربان

پمرد و مادرت از داغ حقی اگر برادرت در اوج ثروت از گرسنگیمبگو یش که برای پدر و برادرمرگ یقت 
پمرد ... مقصر تویگفت  قدیامک در برابر سی را داشتی در برابر قدرت بزرگیدن اگر توان جنگیکن ! ... ولیی 

ی دارایت در تو ... انسانیت انسانیشه ریت پاک امر کرد به تقویزد ! ... ای فرار کنینکه نه ای کردیعلم م
 را مجبور به سرخم کردن در برابر تو کرد ! ... نه کالبد انسان ! ...ات است که همه فرشتگان و موجودیقدرت

ی میمان ای کند ! ... اهرمن قدرت خود را از افراد بی ! ... همان که ناممکن ها را ممکن میتو انسان هست
ی دهند ! ... می که به او دارند به او قدرت میمانی اهرمن پرستان است که با ایون را مدیگر دیمی و نیردگ
 است دری ابر قدرتینک کنم ای انکار نمیکن ترحم است ! ... ولیق ، لیست ؟! ... اهرمن قدرتمند نیدا تینیب

 خداوند تو راین همی برای بزرگ را نداشتی در برابر قدرت هایدن ما ! ... تو توان جنگییبرابر دولت اهورا
 انداخت ! ...یت را به پای جهانیزدپاک که ای شوی انسانان ! ... تا همی انداخت ! ... تا کامل شویرهبه آن جز

ین ... همی آمدیرون و سر بلند از آزمون پروردگارمان بیدی بود جنگیامک که همان سیدتو در برابر خورش
 جنگ با خود نگاه دار ...ین ایانقدرت را تا پا

 تازه کرد و ادامه داد :ی نفسسیمرغ

 داشت ،ی خواهی سفر نقش مهمین ... در ایم گوی مینک این همی ، برایر خیا ید دانم باز تو را خواهم دی_ نم
 است به قلب اهرمن . اهرمن سرگرم جمعی و نجابت چشمانت خنجری ، پاکینم بی میدر تو قدرت شگفت

ید سفر او تو را خواهد دین در ایکن دارم که تا به حال متوجه حضور مهم تو نشده ولیمان ارتش است ، ایآور
 کند !ی تو را حس می. قدرت نجابت و پاک
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 نگاه کرد و گفت :یدا اش از بال با چشمان نافذش به تی با غرور ذاتسیمرغ

ی را برای ! ... اهرمن هر کاریوندد به وقوع بپیدی در تالر پارسه دین امکان دارد آنچه در جام جهان بیدا_ ت
 شدن تو با خودش خواهد کرد ...یمانهمپ

 بهت زده گفت :تیدا

 کنم !ی من به مردمم پشت نمی ؟! ... ولین دونی_ شما م

 زمزمه کرد :ید تردی خردمندانه و با کمسیمرغ

 !!!یدوارم_ ام

 گفت :یدا به کنارشان آمد و رو به تآبتین

 .یدا_ دهانت را باز کن ت

 عصاره گلی قاشق حاوین بود دهانش را باز کرد و آبتیمرغ همان طور که همه هوش و حواسش به ستیدا
 بایدا با خنده از او دور شد . تین . آبتید عصاره ابرو و چهره درهم کشی از تلخیداآتش را به دهانش برد و ت

 گفت :یمرغ رو گرداند که سیمرغ از سینگاه

ی است ، به خاطر عبادات و کارهایان مبر که اهرمن که از خاندان جنیاد سخنم را هرگز از ین ؟! ... ایدا_ ت
 به انسان ، همه شکوه اش از اوی احترامی فرشتگان قرار گرفت ، به خاطر بین اش ، در زمره برتریکن

 !یرها تحقاین ! ... مسبب تمام ی نام او ! ... و تو ... انسانیگرفته شد ! ... حت

 نشست و به فکر فرو رفت . چرای چرخانده بود سر برگرداند و گوشه ایمرغ که سرش را به طرف ستیدا
 دانست ؟! ... دارا مصمم از جا بلند شد و داخل اتاقک شدی چه مینده از آیمرغ را به او گفت ؟! سینان ایمرغس

 را زد :یناو در اتاق روب

 کنم !ی ، تمنا میده ؟! ... زمان رفتن فرا رسینا با تو سخن دارم ! ... روبینا_ در را باز کن روب

 تختشی رو به پنجره اتاقش روینا چفت باز شده عدر آمد و دارا آرام در را به جلو هول داد ... روبصدای
 :یستادنشسته بود ، پشت به در ... دارا آرام کنارش رفت و به فاصله دو گام ا

یشه دوستت دارم ! .... همیشه من همینا ! ... روبیم دانم چگونه بگوی ... نمیکن ولیم بگوید دانم چه بای_ م
 که در کنارش آرامش داشته ام ...ی بودی دوستیمبرا

 افتاد و با ادامه حرف دارا شکست !یدن از تپینا حرف قلب روبین ابا

ی معنای دانی دانم که می ، میندیشم بین خواهم جز ای بود ! .. نمی دوست خواهیم برایشه تو همینا_ روب
 کنمی که حس می زمانی دانی دانم که می ... می شناسی می از هر کسیش ؟! .. تو من را بیستسخنم چ

 ...ینا از تو دور شوم روبم خواهی شوم ! ... نمی علقه دارد فرسنگ ها از او دور می به من ذره ایدختر
اقرار نکن به دوست داشتنم !
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یوانه صورتش دی باز کرد و رویبایش راه اش را از چشمان زیبا را گرفت اشک آرام و زیش بغض گلوروبینا
 نلرزد ویش کرد صدای طرفه محکم باشد . سعیک عشق ین کرد در برابر ای . سعید رقصیینوار به پا

 ... شد !ی عالم نشود ولیرسوا

 از احساسمیکن ! ... ولیست دانم عشق چی دانم ! ... نمی _ من کوچک ام دارا ! ... احساسم را به تو نمروبینا
 هزاران نام قراریان ، اگر نامت در می هزاران مرد باشیان که اگر در مین دانم ... ای را میز چیکبه تو تنها 

 شوم وی سال ها به تو زل بزنم باز هم خسته نمگر شود ! ... ای تو ثابت می ، باز هم ... چشمانم رویردگ
 جز منی که کسی را در هم بکوبم زمانی خواهم جهانی معناست ! ... می بیمزمان و مکان و ... پلک زدن برا

 و من حق داشتن تو را ندارم .یعهدی دانم ولی ! ... میدی عمر در کنارت بودم و ندیک که ی ... منینی بیرا م
 ! ..... هست ؟! ...یست احساسم نسبت به تو عشق نی احساسم را نسبت به تو در خودم کشتم ! ... ولیشههم
 هستند بایدا دلخورم که همه عاشق تین !! ... نه خودم ، نه احساسم ! ... من از ایست کس مهم نیچ هیبرا

 کرده زاده !یز خداوندگار او را عزینکه ندارد ! ... جز ایتی مزیچ هینکها

 را بند آورد و به فکر برد ! ...ینا روبی که اشک های شکست ، طوری با مفهومی سکوت را با جمله هادارا
 !یل را عزازئینا دانست و روبی را در مقام انسان ازلیدادارا نامحسوس ت

 را دارد ! ... داستان خلقت را بهی حامین کرده نجنگ ! ... چرا که بزرگ تریز که خدا عزی _ با کسدارا
 کرده خدا کجاست و حسادت کننده کجا !!یز عزین و ببیادآور

 ، زمزمه کرد :یستاد در ایان در را باز کرد و مآرام

 ما باشد ...یدار دین آخرین اید_ بدرود دوست من ، شا

ینا روبی اشک هایدن از دیشه داد ... قلبش گرفت ، همیه شکست . دارا عدر را بست و به در تکینا روببغض
 با او بزرگ شده بود و از همه مهم تر در کنارش احساسی بود که از کودکی تنها دخترینا شد . روبیناتوان م

 عرشه آمد . کم کم همه بهی روید شنی را پشت سرش مینا روبیه گری که صدای کرد ... در حالی میراحت
ی و بلندش را روی بال قویمرغ حلقه زدند و سیمرغ بدرود گفتند و پهلوانان دور سید سپیومسافران قلعه د

عرشه پهن کرد ...

 رایش را گرفت و پاهایمرغ شد . گردن سیمرغ پشت سی نفر بود که آماده سوار شدن روین اولیجان با هتیدا
 _ مهرآذر و در آخریار _ دارا _ سورنا _ کوهیار کوشیب انداخت . بعد از او به ترتیمرغ سینه سیرو

 پرواز درآمد ... با تکانه اش را به طرف آسمان گرفت و بینه سر و سیبایی با شکوه زیمرغارژنگ ... س
 چنگ زد ...یمرغ سی حواس به پرهای همه محکم کمر هم را گرفتند و دارا بیمرغس

 باش ، تک تک آنان ارزشمندند !یم _ دارا مراقب پرهاسیمرغ

 ، جز به خواست خودتان کندهیتان دانم پرهای پرواز آماده نبودم . می ، برایمرغ خواهم سی _ پوزش مدارا
 !یدم دیز چین چنگ زدن آن را محکم تری براین همینخواهد شد برا

 گوشه چشم !ین حال خراب لبخند زد ... همان لبخند خاص خودش ، چین در ای از حواس جمع دارا حتسیمرغ
 محکم تر کرد و دستانش را در اطرافش باز کرد و با شوق و ذوق رقصیمرغ را دور گردن سیش پاهایدا... ت

 سرش شل بافته بود وپ بلندش را طرف چی کرد ... موهای تن و دستان و صورتش حس میانباد را در م
یبایی زی دستی لباسش را گلوزینه سی به تن داشت که جلوی رنگید انداخته بود ، لباس ساده سفینه سیجلو

 وین ، آستید رسی و چاک بلند دو طرف لباسش تا ته ران اش میش زانویک اش به نزدیکار شده بود و بلند
ی و سادگید کشی آن را به رخ مین شد و چی تنگ میش در مچ دست و قوزک پای نسبتا گشادش با بندیشلوار

 بود .یش مردمان پاین همی داد ... صندل چرم قهوه ای اندامش را نشان میکیلباسش بار
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 ؟!یدا گذرد تی _ خوش مسیمرغ

 گفت :یمرغ و کنار سر سید . خودش را به جلو کشید خندی چشم باز کرد و با ذوق کودکانه اتیدا

 !!!یــــــلی زاد ، خیک نیمرغ_ آره س

 از گردنیدا تر شد تیک و نزدید آب کشی را رویش شد و نوک پنجه هایک آرام به سطح آب نزدسیمرغ
 با سرعت اوج گرفت و بهیمرغ دستش را در آب زد و سیاط شد و با خنده و ترس ، با احتیزان آویمرغس

 تللؤیی خودنماستر بیا کرد و دری اعلم میعت درخشش و شکوه شاهانه اش را به طبیدآسمان رفت ... خورش
 بود .ید خورشیی طلیبایز

 پرواز تجربهین رو با ایا حس دنیباترین ، زی ولیزارم از طلوع بینکه زاد ! ... با ایک نیمرغ _ سپاس ستیدا
کردم !

 احساس دویدوارم ... امیدا دو موجود خداوندگار است تیی ، عشق پاک و اهورایا حس دنیباترین _ زسیمرغ
 !ی آن را تجربه کنییطرفه و اهورا

 عشق پاک و پپر آرامش را تجربه کند ، به دور از جنبهیک آرزو داشت یشه زد و سکوت کرد . همی لبخندتیدا
ی همه تنها به آن فکر می نبود ، ولیبا زیی شد و به تنهای آن که به نظرش همه ابعاد عشق محسوب نمیجنس

 بود ، پس به خودش قولین همود بیده را که اطرافش دیکردند ! ... مخصوصا جنس مخالفش ! ... هر مرد
 رساند !ی او را به خواسته اش از عشق نمی مردیچ نشود ! ... چرا که هی مردیچداده بود هرگز عاشق ه

 به دل کوه بودیده که چسبی راهی و روید رسی و کوه ها و جنگل ها گذشت و در آخر به دره ایا از درسیمرغ
 گذاشتند و مقابلین زمی را رویشان پهن کرد . پهلوانان تک تک پاین زمی و بالش را باشکوه رویستادا

 .یستادند ایمرغس

 نام آوران پارس .یایم توانم جلو بی نمین از ایش _ بسیمرغ

 شد و ادامه داد :یره ، به دور دست ها خیبایی غرور سرش را بال گرفت و با شکوه و وقار زبا

 که دوا راید زمان داریگر که باطلوع امروز دو طلوع دید مبریاد است ... از ید سپیو_ پشت آن کوه ها قلعه د
 !یابیدب

 :ید زمزمه اش در سکوت شب به گوش همه رسین همی با غم و حسرت زمزمه کرد ولتیدا

 !یزارم_ از طلوع ب

یچ کرده را به هیدار در دلت بیره ، در جزیزدپاک که ایدنی ! ... قدرت جنگیدا بار سوم است تین _ اسیمرغ
عنوان از دست نده !

 را با منقارش کند و به دارا داد و گفت :یی عپر طلیک یمرغ سرخم کرد . سیید به تاید با امتیدا

 خواهم آمد سرورم .ید هرکجا که باشیاریتان ی ، براید عپر را بسوزانید که کارتان به اتمام رسی_ زمان

 ات ، سپاس .یشگی همیاری ی برایمرغ _ سدارا

 به احترام سرخم کرد و گفت :سیمرغ
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ی تک تک شما آرزوی گردن بنهم ... برایران ایی دولت اهورای من است سرورم که برایفه وظین_ ا
 ؟!یعهدم کنم .. (به احترام سر خم کرد) .. ولی میروزیپ

 کار از دارا اجازه رفتن گرفته بود آرام آرام چهره اش با همانین که با ایمرغ سر تکان داد و سیید به تادارا
 وید کشیقی ها پنهان شد . دارا نفس عمیده آمد محو شد و بالخره از دید که هنگام ظهورش پدینیدرخشش زر

ی و درخشش عپر شد که اندازه اش به اندازه طول دو دست مینی و زریبایی محو زیدا داد . تیداعپر را به دست ت
 .یدرس

ی جمع هم کسین با احترام اند ، بزرگ ایرانیان مراقبت کن ... بزرگان در نزد ای پر به خوبین _ از ادارا
 سفر راین ای مکان است . پس فرماندهین جز ارژنگ ! ... ارژنگ نسبت به ما با تجربه تر و داناتر به ایستن

 گذارم !یبه عهده او م

 شد .یره که از حرف دارا جا خورده بود مبهوت به چهره خندان همه خارژنگ

 فرمانده ؟!یم _ خوب ، چه کنکوهیار

 مورد احترام دانسته بودند سر بهینقدر که او را ایی زد و در مقابل قدرت اسطوره های با متانت لبخندارژنگ
 انداخت و گفت :یرز

 ...یم افتی ، راه مید دانستیق_ سپاس سرورم که من را ل

 را آرام تر کردندیشان ! ... همه قدم هاید رسی که جاده به درون کوه بدون نفوذ میدند دی رویاده پی از کمبعد
 مطمئن جلو رفت و گفت :ی ارژنگ با قدم هایول

 است چرایوان قصد من از امن بودن دور بودن از چشم دیم بگوید امن است ... بایکن است ولی_ راه دشوار
 دانند !ی میوان راه را تنها دینکه ا

 انداختند ...ی متعجب به هم نگاههمه

 ؟!یی گوی راه سخن مین از کدامیی بگوی توانی میا ، آیکن _ باشد ! ... ولسورنا

 قدرت تو را خواهانم .یار شماست ! ... کوهی رویش که پین همی _ آرارژنگ

 به جلو برداشت .ی قدمکوهیار

 و به دل کوه حرکت بده !یر قسمت را بگین _ اارژنگ

 کوهیب که در ظاهر با شی کار را کرد . صخره این همه قدرتش را به کار گرفت و همیقی با نفس عمکوهیار
 بود ، به دل کوه فرو رفت .یکی

 صخره خود به خود ، راه رفته را باز خواهد گشت !ین چرا که اید _ با سرعت حرکت کنارژنگ

 و صخره باز به حالت اولیوست هم به آنها پیار . کوهیستادند ایار با سرعت حرکت کردند و منتظر کوههمه
یل سرش را به ته دره متمای بود حرکت کردند ... مهرآذر کمیده که به دل کوه چسبی جاده ایبرگشت . از رو

ی خواند ! ... صدای عدره او را میی انتهایاهی دقت کرد ... انگار که سیشتر ... بید شنی مییکرد ... زمزمه ها
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 درهیاهی مسخ سیشتر دقت کرد ... هر لحظه ، بیشتر رفت ، بی میج سرش گینکه ! ... با اید شنیآذرنوش را م
 کدام از دوستانش هم هوش و حواسشان به او نبود ...یچ شد و هیم

 و به همه هشدار داد :ید با سرعت او را به عقب کشارژنگ

 !ید ، شما را خواهد بلعید نشویره دره خیاهی از شما هرگز به سیک یچ_ ه

 نشستند .ین زمی روی شده بود . همه با خستگیک ، هوا تاریدند رسی به قسمت بازتربالخره

 .یم استراحت کنی اندکید کنم بای احوال گمان مین _ با ادارا

 !یم دهی _ زمان را از دست مکوشیار

ین ، ایم حرکت کنید بایم گوی مید من را خواهانیشه کنند . اگر اندی را حس میزاد آدمی بویوان _ دارژنگ
 ...ید نعناع را با خود حمل کنیاهگ

 عطر نعناع چه ؟! آنان را متوجه ما نخواهد کرد ؟ین _ هممهرآذر

 !ید کوه نعناع موجود است ... به من اعتماد کنین ، در تمام ایر _ خارژنگ

 خاص اش سکوت کرده بود سکوتش را شکست :یزبین که با چشمان تدارا

 .یی ارژنگ ، تو دوست و همراه مایم داریمان ات ایی_ ما به تو و دانا

 _ سرورم قصدم ....ارژنگ

 .یی سخن چه بود ، هر چه تو بگوین دانم قصدت از ای_ مدارا

 .یم افتی و باز راه میم کنی استراحت می _ اندکارژنگ

 که آرام دست اش رایدا به صخره ها نشسته بودند ... دارا به تیه دره بود تکیی نور ماه که روشنایر زهمه
 شد و زمزمه کرد :یره خید کشی بود میزان به گردنش آویدی که با دستمال سپیش بازویرو

 ؟!یدا_ کتف ات چگونه است ت

 زد و گفت :ی لبخندتیدا

 کنه ، ممنون ...ی داره اثر میسان کنم عصاره گل آتش و اشک چشمان پری_ خوبه ، الن بهترم حس م

 ؟یفتیم زودتر به راه بیست _ ارژنگ بهتر نسورنا

 .یفتیم بهتر است به راه بی آریکن دره در شب از خطرات سرشار است ولینکه _ با اارژنگ

 شد گفت :ی که از جا بلند می درحالدارا

 است !یزتر ، آرش از جانمان عزیم آماده کرده ای هر اتفاقی_ ما خود را برا
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 گفت :ید لرزی که از سرما فک اش متیدا

 من سردمه ؟!یا_ پسرا ؟ هوا سرده 

عرداسورنا عردا را دورش پی را رویدا تی کله  عردایچید سرش انداخت و دو طرف   خودش را هم ازی . بند 
 داشتند گفت:ی و درهمان حال که باهم قدم بر میچید پیداگردنش باز کرد و دورت

 .ی کنی سرما را حس میشتر تو بخاطر ضعف ، بیکن_ هوا سرد هست ول

یده پوشی حلقه این آستی آن چرمی به تن داشت و روی کوتاه پارچه این آستیراهن نگران به سورنا که پتیدا
 بود گفت :یده و مردانه اش چسبی محکم به بدن عضلنیبود که با بند چرم

 ؟ی_ خودت چ

 زد و گفت :ی لبخند مهربانسورنا

 بوده ام .یندیشی سخت تر از آنچه بیطی_ خوبم ! ... در شرا

ععرداها را محکم تر دور خودش پی از سورنا سپاس گذارتیدا  نگاه کرد .یش و به آسمان و ستاره هایچید کرد و 
 زمزمه کرد :یش داشت با ته خنده در صدایدارا که کنارش قدم بر م

 !ی دهی_ سر به هوا نباش دختر ، خود را به کشتن م

 گفت :ی دارا ، جدی به دارا نگاه کرد و بدون توجه به شوختیدا

 ؟!یشتر آسمون بیاهی شن و سی ستاره ها کم میم ری مید سپیو به طرف قلعه دی هرچی_ دارا توجه کرد

 آهسته تر شدهیگران از دیشان شد و به فکر فرو رفت . قدم هایره به آسمان خیزبین و با چشمان تی جددارا
یر نگاه از آسمان گرفت و به دارا چشم دوخت . زیدا آنها و دوستانشان فاصله افتاد . تین بین همیبود ، برا

 درهم گره شده بود وی کمیشگی عادت همه اش بی عپر وکمانی ! ... ابروهاید رسی به نظر میباترنور ماه ز
 دارا بود که دارا با حرفشیبایی محو زیدا به چهره مردانه و شاهانه دارا داده بود . تیبایی زیت جذابینهم

 کرد :یرشغافلگ

 زشت ؟یا هستم یبا ؟! ... زیدی رسیانی_ در چهره من به چه پا

 شد ... از خودش متنفر شد که بچگانه رفتار کردهیره حد باز شد و با سرعت به جلو خین چشمانش تا آخرتیدا
بود !

 ربط گفت :بی

1 ؟ینی بی رو مید سپیو_ دارا تو قلعه د

 گفت :ی گذاشت ... بعد مکثیش خنده اش را به نمای طورین افتاد و این چشمان کوچک شده دارا چگوشه

 !یشیدی اندی نبود که به آن میزی آن چین ... ایکن ! ... ولینم بی می_ آر
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 آنها وین و بید مقابلشان پریری که لب باز کرد . ببر بزرگ و دندان شمشین به چشمان دارا نگاه کرد و همتیدا
 وید کشیرون را از غلف کمرش بیرش کرد . دارا با دست راست ، با سرعت شمشیجاددوستانشان فاصله ا

 کرد ...یت را با دست چپ به پشت خودش هدایدات

 آرام گفت :ارژنگ

 !یم را باخبر کنیوان دید ، نبایم هستیک نزدی_ سرورم به دژ نگهبان

 آرام وین همی اش را حفظ کند ... برای کرد در مقابل حرف ارژنگ خونسردی می شده بود ، سعی عصبدارا
 گفت :یعصب

 ؟! خود را به خوردش بدهم ارژنگ ؟!یشی اندی_ چه م

 کرده بودند ، بود ... همهین ... همه حواسش ، هم به دارا و هم به دوستان دارا که پشت سرش کمید غرببر
 باخبر نشوند ...یوان دانستند چگونه ببر را بکشند که دی نمیسلح به دست آماده بودند ول

 گفت :ید چرخی که مدام به طرف قلعه می نگران با سرارژنگ

 کند !ی را باخبر میوان_ خداوندگارم ، غرش او د

 به طرف ببر قدم برداشت . همه به او هشدار دادند کهی ... بعد از مکث نچندان بلندید کشی نفس می عصبدارا
 رایرش و شمشید حرکت به طرف صخره رفت و با کمک از صخره ها بال پریک دارا با ی نشود ولیکنزد

 و لشه اشید را به کمر ببر کوبینش هم از پشت حمله کرد و گرز سنگیار و کوهیدبال برد و به گردن ببر کوب
 انداخت .یینرا پا

 نگران و با سرعت زمزمه وارگفت :ارژنگ

 .ید ، با همه سرعت بدویم به آن شکاف پناه ببرید تر بایع را حس کردند ، سریگانه وجود بیوان_ د

 نشسته و نفس نفسین زمی و خود را به داخل آن پرت کردند . رویدند با همه توان به طرف شکاف دوهمه
 همان طور که نفس نفسیدا برد . تیرون سرش را از شکاف بی نامنظم کمی زدند . دارا با همان نفس هایم
 زد گفت :یم

 !ینی نگهبانا رو ببی تونی نمیکه تاریلی اس دارا ، هوا خیده فای_ ب

 شود !ی نمیشان اید مانع دیز چیچ ، هید نداریمان مانند سرورم ای _ پس هنوز به چشمان بارژنگ

 گذرانند .ی که اطراف را از نظر مینم بی _ نگهبانان را مدارا

 ؟یند _ آنان کجاارژنگ

 دژ !ی _ آنجا ... پنج تن هم آن قسمت و ... سه تن هم در رودارا

 .یم را ترک کنینجا ایع سرید سرورم ... بایم کنیاط احتید ، بایم شدیک نزدی به ورودیگر _ دارژنگ

 زمزمه وار هشدار داد :یع موافقت و سکوت کردند و بعد دوباره به راه افتادند که دارا سرهمه
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 !ید_ پنهان شو

 پهلوانان در پشت صخره ها پنهان شدند .باز

 _ چه شده دارا ؟کوهیار

 زمزمه کرد :دارا

 قسمت جلب شد .ین که حواسشان به ایدم را دیو_ دو د

 .یدم چشمانشان باشد ، من هم دید درخشان باید سفیله _ آن دو تسورنا

ی شدند ... دارا با لبخندیره شد ! .. همه متعجب به دارا خیده به آنها شنیک در سکوت کوه و نزدیو دو دصدای
 و گفت :یدشرمنده لب گز

_ پوزش ، تمام حواسم به دژ و نگهبانان بود !

 !ید آی ؟! من خوابم میم و باز گردیم راه را بروین اید بای اول _ تا به کدیو

 برسرمانیی بلیم و خفته ایم کرده ای خود شانه خالیت مسولیر بداند ما از زید دوم _ نادان ! اگر ارباب سپدیو
 !یند آورد که دشمنانمان هم به حالمان بگریم

 را ندارند !ید جرات ورود به قلعه ارباب سپیان اول _ پارسدیو

 زد :ی دوم پوزخنددیو

 !ید آی بر می هر کاریان_ از پارس

پکوس (طبل) ارتش ایپور شی کنند ، صدای صدا حمله نمی بیان پارسیکن دانم ! ولی اول _مدیو  ما رایران و 
 فهمد ؟!ی را نمین اید کند ... ارباب سپیاز وروشان باخبر م

 و گفت :ید محکم به پشت دوستش کوبید دوم ترسدیو

 ؟ی سرمان را به باد دهی خواهی_ دهانت را ببند ، م

 شدند .یره درخشانشان به آن خید با ترس و چشمان سپیو افتاد . هر دو دیین به پایاد با فری قلعه کسیوان ااز
 کرد و داخل قلعه شد .یی غرش رعد آساید سپیود

 دوم زمزمه وار گفت :دیو

 (اهرمن)یاه و فرتوت بودن ! ... ارباب سیر نبود جز پیزی پرت شد چیین که به پایو ؟ ... گناه آن دینی بی_ م
 که هم ارتش از جوانان سرشار باشد و هم آذوقه به فنا نرود و همیندازند بیین دژ به پای را از بالیرانگفته پ
ی برای) .. پس چه مجازاتید لب غریر و با حرص زی نگون بختان خوراک درندگان شود .. (عصبینجسم ا

 ؟!یرند گی در نظر میی گشایتو که دهانت را به هر سخن م

 به راه خود ادامه دادند . دارا اطراف را با دقت از چشم گذراند و دستور حرکت داد .هردو
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 کار دور از خطرین ... ایم برویین صخره ها پاین از اید است به داخل قلعه بای دژ راهیین _ در پاارژنگ
 کشند !ی انتظار ما را میین آن پایادی دارند ، درندگان زیزش که امکان ریی ... علوه بر صخره هایستن

 گفت :یارمصمم انداختند ... کوشی به هم نگاههمه

 .یم روز را از دست داده ایک ما یفتید_ به راه ب

ی ماه کمی بود و تنها نور مهتابیک . داخل دره تاریدند دره رسیین رفتند و به پایین پایار آرام بعد از کوشهمه
 واریوانه دره کوچک کرد و با تمام وجودش دیهوا را روشن کرده بود ، ارژنگ چشمانش را به دوردست ها

 ...یدند انداخته شده بود رسیین قلعه پاایوان که از یوی تا که به دیدند !! ... همه متعجب به دنبالش دویددو
یده درندگان دره شنی را به دامان گرفت ... صدایو به زانو درآمد و سر دیوارژنگ با چشمان پر اشک مقابل د

 شد ...یم

 _ پدرجان !!!!ارژنگ

 نگون بخت پدریو دین کرد ای کس فکر نمیچ شدند . هیره همه بند آمد و با چشمان گرد شده به ارژنگ خنفس
ارژنگ باشد !

 پدر ؟!ی تو گفتیدم _ درست شنسورنا

 _ او پدر تو است ؟!کوهیار

ی من را به عهده گرفت ... مرا می سرپرستیشان پدر و مادرم را از دست دادم و ای _ من در کودکارژنگ
 ؟!یشناس

 به زحمت چشم باز کرد و زمزمه کرد :دیو

 پسرم ؟!ی ، امکان ندارد ... ارژنگ تو هستیت_ صدا

 زمزمه کرد :یه با گرارژنگ

 افسوس !یکن بردم ... ولی با زور ، میز شما را نیوستم بزرگ پید ! ... کاش آن زمان که به سپاه جمشی_ آر

 ، به اشتباه افتاد .یا و شباهتش به بانو آندیدا تیدن با حسرت زد و سکوت کرد . با دی لبخنددیو

 امپراطور آرتان صاحب دختر شده است ؟!یا ... آیست_ ممکن ن

 :یرد پدرش را دم مرگ از او بگی خواست آرزوی مکث کرد نمارژنگ

 دختر امپراطور است !!!یشان ای_ آر

 زد و دستان زخمت و بزرگ اش را به طرفی لبخند مهربانیو شدند ... دیره متعجب به ارژنگ خهمه
یاط آرام و با احتیو رساند . دیو نگاه کرد و آرام صورتش را به دست دیو به دست دیدا گرفت ... تیداصورت ت

 را نوازش کرد و زمزمه کرد :یدا تیفصورت لط

 بودم !یده ! ... چرا خبرش را نشنیده رسیش آرزوین امپراطورم خوشحالم که به بزرگ تری_ برا
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 گرفت !!! ...یدا و به طرف تید کشیرون چشمانش را بیله تیگران دیرت دست در چشمانش کرد و مقابل حدیو
یله ماند . آرام و با ترس دو تیره که به طرفش دراز شده بود خیو با چشمان گرد شده و دهان باز به دستان دیدات

 رنگ را در دست گرفت .یدسپ

 نوریکی آن شما را در تاریی شما کردم ! ... روشنایشکش کنم که چشمانم را پی من ، افتخار می _ بانودیو
 !ید از آن استفاده کنید توانی دهد ... تا سه شبانه روز میم

 آمد گفت :ی میرون که از ته چاه بیی با پبهت و صداتیدا

_ سپاس !

پمرد ... ارژنگ آرام و مردانه گردیو  پدرش ، بهیشانی پیدن کرد و به زحمت با بوسیه آرام در آغوش ارژنگ 
 ویدا رفتند و گردنبند تی فشرد از او جدا شد ... باهم به داخل دالن ورودی دارا که او را در آغوش میلهوس

 چشم پدر ارژنگ فضا را روشن کرد ....ی هایلهت

 درست است ؟!یم گرفته ایش که در پی راهین _ اکوهیار

ی که لب بازکرد صداین چشمانش را گرفت و همیسی با انگشتان شست و اشاره دست راست اش ، خارژنگ
 .... دارا با سرعتید چرخیع و سریستاد را از رفتن ایشدرندگان که بر سر تن پدرش با هم دعوا داشتند قدم ها

 اش گذاشت و گفت :ینه سی و دست رویستادمقابلش ا

 ...یافته در بهشت آرامش ینک فهمد ارژنگ ، روح او ای نمیچ_ او ه

 کرد نلرزد و موفق نبود گفت :ی که سعیی اش را محکم به دندان گرفت و با صدایینی با بغض لب پاارژنگ

 ...یایید_ پشت سر هم ب

 !ی جواب ندی تونی ؟! ... البته میومد نیران شد که پدرت با تو به ای تونم بپرسم چی _ ارژنگ متیدا

 جواب داد :ی و بعد مکث کوتاهید کشیقی نفس عمارژنگ

 متحدیران با ایوان ، رستم دستان شکست خورد ، ما دیرانی به دست پهلوان نام آور اید سپیو که دی_ زمان
 رسم احترام به بزرگ تر خود رایران نبودم ... در ایش بی ... پدرم آن زمان جوان تر بود و من نوجوانیمشد

عمعدن تجربه و دانش میران پیرانیانآموختم ! ... چرا که ا یاد ... به یت نهای بی احترامی و دارادانستند ی را 
 با آن مقام و قدرتیران ، در مجالس خود با ورود پین زمیران ایم عظی امپراطوریانگذاردارم پدر و بن

 کرد ! ...ی میشان کارش همه را وادار به بلند شدن از جاین شد ، ای از جا بلند میشان ، در مقابل پایپادشاه
 مرد وین شد !! عاشق ای ما هم از جا بلند میران پی ، که برایران ایانگذار بنی های خوبیدنپدرم با د

 بود که همه موجودات عالم فرمانبردارش بودند ! ...ی مردی زد ... به راستیر شمشیش شد و برایشامپراطور
 بهیو از چهره درا داشت من یشان کردگار عالم به ایگانه که ی رفتم و خواستم که با نظر خاصیشانبه نزد ا

 ...یامد نیاید ! ... هرچه به پدرم گفتم با من بیرفت دعا کرد و خداوندگارمان پذیم برایشانانسان بدل کند ! ... ا
 آمدنش باعثیکن بزند ولیر شمشیشان و برایوندد بپیشان با همه وجودش دوست داشت به سپاه ایدمدر آخر فهم

یار به کوشیکی به من یکی ؟! چشم ها را یم ... در امان نبودم ! ... بانومن شد و آن زمان ... ی مید سپیوخشم د
 .ید بدهید آیکه در آخر همه م

 دویک داشتند ... به ی شکلی ها درشت و تمامأ نور مهتابیله چشم را با بغض در دستش گرفت ... تارژنگ
 آمد .ی به نظر مید تازه و جدیگر و راه دیف راه کهنه و کثیک که یدند رسیراه
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 !یم روی میمی _ از راه قدارژنگ

 حرف دل همه را زد :یدا به راه افتادند و تید با تردهمه

 راه رو عوضی همه سال گذشته مطمئنینع  ، انگار رفت و آمد توش نبوده ! ... ای طوریه راه ین_ ارژنگ ا
نکردن ؟!

 نور چشم را بهیار دهد ! ... کوشی راه درست را از اشتباه نشان میوان ! ... تنها چشم دیم بانویر _ خارژنگ
 !ی سخنم را درک کنی تا معناینداز بیت پایجلو

ی گدازه های روی ... که انگار جاده اید را دیچی انداخت و راه مارپین زمی نور چشم را روکوشیار
 ازیاط نبود ! ... همه با احتیزی و پهن چیک دالن تاریک بنا شده بود ! ... با برداشتن نور ، جز یآتشفشان

 سرکیاط گذاشتند ، دارا آرام و با احتیدا را در کوله تیو . چشم دیدند رسی گذشتند و به خروجیچ راه مارپیرو
یل قندی آهکی دادند . اطراف را همه صخره های می هم نگهبانیو زند و چند دی با هم قدم میو و چند دیدکش

 شکست . پهلوانانی سکوت را میخت ری می آهکی ها حوضچه هایل که از قندیی آب هایشکل بود و صدا
 آمدند و پشت صخره ها پنهان شدند .یرون پشت سر دارا بیاطآرام و با احت

 است !یب عجینجا ایزی _ چارژنگ

 پپر سوال به ارژنگ نگاه کردند و ارژنگ ادامه داد :همه

ین از ایشه همیکن ولی که از آن بگذری داشته باشیو چشم دید راه ، پپر خطر است و تنها باین_ درست است ا
 !یست نی عادین نبوده ... اینچنین ! ... هرگز ایست کس نیچ هینک شد و ای محافظت میورود

 شدند ...یره خش دارش آنها را به خود آورد و سکوت کرده به او خی با آن صداید سپیو گوش خراش دفریاد
 ، بالتنه اش مثلید رسی میش زانوی وجب بالیک بود که یچیده را دور کمرش پی ببریبای پوست زید سپیود

 چشم چپ اشین از بیر که خط شمشیمی زخم قدیک ی و بزرگ ... جای فولدی لخت بود با عضلتیوانهمه د
 تنشی داشت ... رویدگی بریک ی شد ... لبش هم جای میده صورتش دی شد روی میده گونه اش کشیتا رو

 او در جنگ ها بود !یی کرد که نشان جنگجوی میی خودنمایر از زخم شمشییهم جاها

 _ چه شد ؟!ید سپدیو

 بود و بند پهنیچیده دور کمرش پی پارچه ایگر دیوان خودش را جمع کرده بود . او هم مثل دی کمیده ترسدیو
ی قهوه ای و کفش های بزرگ و پهنش بود ... بالتنه برهنه و عضلنیرهای که کمربند و غلف شمشیو چرم

یوان دیح کری و چهره و صدایبت هاز یدا ... تید رسی میش زانویکی تا نزدیگر دیوان مثل دیشچرم که بندها
 گوش کند ...یشان کرد به آن فکر نکند و به حرف های ... سعیدترس

 _ به دستورتان همه را در تالر جمع کردم سرورم !دیو

 از آرش نشد ؟!ی _ خبرید سپدیو

 وجودش را نگرفته !یکی سرورم ، هنوز تاریر_ خ

 آمد ؟!ی درمیاه ارباب سیر به تسخید _ چگونه مممکن است ؟! او تا بحال باید سپدیو

 خفه شد :ید سپیو در داد دیش زمزمه کرد که صداید با ترس و ترددیو
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 رساند .ی مدد میان همچون گذشته به پارسیمرغ_ س

 تکان خورند :ید سپیو دی که همه از شدت صدای داد زد ، طورید سپدیو

 ؟!یـــــــمرغ_ س

 گره شده گفت :ی شد و با حرص و مشت هایره خین به زمید سپدیو

 !ی مهلت داریگر طلوع دیک ؟! ... تنها یمـــرغ سی رسانی_ تا به کجا مدد م

 روزشان را گرفته بود ! هنوز بهیک کردند خارج شدن از آن دالن ی شدند . باور نمیره متعجب به هم خهمه
 معما فکر نکرده بودند !یمعنا

 اربابی ... برایران ایب رقی ... آرش ... کماندار بید _ امروز طلوع دوم بود و فردا با طلوع خوشید سپدیو
یچ هی ! ... عاشق آن لحظه هستم که آرش تک تک دوستانش را با کمان خود بیرد گی کمان به دست میاهس

 !یرد گی هدف میاحساس

 سکوت را شکست :ید سپیو سکوت کرده بودند که دهمه

 .یایند همراه من بیه_ آن چند تن را که گفتم مراقب عدژ باشند و بق

 با حرص زمزمه کرد :دارا

 .یفتید گذاشت ... به راه بیم داشتن آرش را بر دل تک تک شما خواهی_ آرزو

 در اطراف آن در رفت و آمد بودند پنهانیوان که دیی پشت سر دارا به راه افتادند و پشت صخره هاهمه
شدند ...

 .یم مانی مینجا ای مدتیاط احتی _ براارژنگ

 نشست و زمزمه کرد :ین زمی آرام رویوان با نگاه به دمهرآذر

 ؟! طبق شمارشینم همسر و فرزندم را ببیگر بار دیک شود ی میعنی کن ... یاریمان من ، یگانه_ خداوندگار 
 ام !یده آمده و من ... او را ندیامن فرزندم هفت روز است که به دن

عک صمی نگاههمه ین دوستشان بودند و این تریمی به مهرآذر انداختند . سخت بود ... همه منتظر تولد کود
 شد سخت بود .ی مهرآذر که پدرش میبرا

 مثل همه زمزمه وار گفت :تیدا

 ارتش رو داره و ما ارتشین خواد مهرآذر ! ... درسته اهرمن بزرگ تری حال تو رو مین_ اهرمن هم
 سارد رویم دونی و ارتش اهرمن با ترس از اهرمن ! ... همه میم جنگی ما با عشق می ، ولیم هستیکیکوچ

ین نشیه و با مردم باددولتی یچ هیت بدون حمایران پدر ای دونستند ولی میر نفوذ و تسخیرقابلمردمان بابل غ
ین دونی جهان شد ... میخ امپراطور در تارین کرد و شگفت تریرو جنگجو و مردم کوهستان ، سارد رو تسخ

پسومر ابداع کننده خط بوده ؟! ولی دوره ما میهمه تو  ،یر اکتشافات اخی پدر من باستان شناس بود ، توی گن 
پسومر به خطر هزاین چندیرانیانپدرم متوجه شد که ا  از اونیی نسخه هاینکه نوشتند که با ای می سال قبل از 

ع جهان فرستادند ول  هنوزم تا اون زمان که من پام رویخط رو به تمام باستان شناسان و خط شناسان باستان
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یب طبینوحه چشم رو به سی کنه ! ... همه جراحی نتونسته اون رو معنی شما گذاشتم ، کسین سرزمیتو
 کردنیدا پی ، باستان شناسا چشم مصنوعیستان شهر سوخته در سید اکتشافات جدی توی نسبت دادن ولیمصر

 .ین به دلتون راه ندیزی چینان و اطمید ، جز امیم تمدن باشکوهین اینده! .. ما نما

 وجودشان را گرفت .ینان آرام تر شده بودند و لبخند و اطمهمه

 ؟!یست ! تنها با طلوع فردا سرنوشت ما دگرگون خواهد شد ... نقشه چیم _ ما دو روز را از دست دادکوهیار

 :ید سردرگم نالدارا

 !یم به دنبال چه بگردید بایم دانستی_ کاش م

 !یید رسد بگوی ... هرچه به ذهنتان مییم آن را پاسخ گوید که بایم معما داریک _ ما سورنا

 را از داخل لباسشیبایی کلفه از فکر کردن گل سرخ زیار سکوت کردند و به فکر فرورفته بودند . کوههمه
 شد .یره و با لبخند به آن خید کشیرونب

 ؟!ی شدیره و آنگونه به آن خی که در کف دستت گذاشته ایست آن چیار _ کوهارژنگ

 با لبخند گفت :یار شدند و کوهیره خیار به کوههمه

ی میکن خاص تر بودم ولیش آن را به من داد و گفت که من از تمام مردان برایتی_ شب قبل از سفر آرمئ
 دهد .. (نفسی می بار است که قلبش را به مردین آخری اعتماد کند ... گفت برای که باز به مردیدهترس
 که آن شبیشم اندی می را از زبانش بشنوم . گاهین گذشت که ای همچون عمریم) .. دو سال براید کشیقیعم

ین تا ابد ! ... ای گرفت و گفت منتظرم خواهد بود ... حتیفش دستانم را در دستان ظریتی بود که آرمئیا رویک
 سهم من است !یشه همی برایتی نبوده و آرمئیا اندازد که آن شب خواب و روی او میادگل من را 

 گفت ! ...ی سپاس میار رفت با شوق مدام به کوهی که به زحمت از زمزمه فراتر می و صدایجان با هتیدا
 زمزمه کرد :یدا انداختند که تیهمه متعجب به هم نگاه

 !ی از معما رو حل کردیمی تو نیار_ کوه

 کلفه گفت :ید رو دیگران که تعجب دتیدا

 !یافت ی ، ابراز عشق را خواهییش_ پســـرا ؟؟؟!!! ... در اعماق قلعه فرمانروا

 زمزمه کرد :ی و دو دلید با ترددارا

 است !یان_ و گل ابراز عشق آدم

 زمزمه کرد :ی و شادید با امتیدا

_ درسته !

 باز زمزمه کرد :یدا حلقه زدند ، تیدا گرفتند و دور تید شور و امیدا تیجان از ههمه

 از اون درست شده !ی باشه که جهان هستی کرانگی که به رنگ بیم باشی به دنبال گلید_ خب پس ما با
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 شده باشد !یان بینگونه گمراه کردن ما ای براید معماست شایک ین_ اارژنگ

 خورد !ی که کمتر به چشم میم باشی به دنبال رنگ هاید باشد ما باینگونه _ اگر امهرآذر

 بهید پا افتاده درست شده ، بایش بزرگ از کلمات ساده و پی دارم که معماهایده _ برخلف شما من عقسورنا
 !ید توان آن را دی می که به سادگیم باشیزیدنبال چ

 !ید رسیم خواهیی ، در آخر به جایید را بگوی _ هرکدام رنگارژنگ

 _ سبز !کوشیار

 !ین حرفتون رو بزنیل _ چرا ؟ با دلتیدا

 ... جنگل ... دشت و ....یرد گی جهان را می ، که همه جای _ سرسبزکوشیار

 کلمه را به زبان آورد :یک و خونسرد یزبین دارا نظر همه را به خودش جلب کرد ... با چشمان تصدای

 ! ...ی_ آب

 کرد :یلش دلیح مجبور به توضیگران منتظر دچشمان

 رنگ .ی کرانند و آبی و آسمان هر دو بیا_ در

 کران اند !ی بیم ایده دینجا جنگل ها و دشت ها هم تا به ای سرسبزیکن _ درست است ولکوشیار

 .ی آبیم گوی شود پس ... من می و زرد درست می رنگ سبز هم از رنگ آبیکن ولیار کوشی _ آردارا

 سرچشمه گرفته .ی جهان همه از رنگ آبی _ درست است پس آسمان و آب و سرسبزسورنا

 .ین کردی ... هر دوتون کمک بزرگیار بود دارا و کوشی _ عالتیدا

 دارد !ی آبی شناسم که گل های را میی ارزشمند است ... جایمان که زمان برایفتید _ به راه بارژنگ

 آتشفشانی که گدازه هایدند رسی گذشتند تا بالخره به دره ایک و خم و تاریچ پرپی به دنبال هم از راه هاهمه
یف شکل که درون آن خطوط ظریلیوم لی آسمانی آبی دره گل های هایواره دی آن روان بود و رویدر انتها

 زدنید همه را از دیدا تی متحرک وجود داشت . صدای چوبی عدره چند طبقه پله های . رویدند بود رسینارنج
آن مکان دورکرد :

 !ینم چی_ من اون گل رو م

 و گفت :ید ابرو در هم کشدارا

 ...ی نگاه داریوار خود را به دی توانی نمیده دیب کتف آسین ، با ایر_ خ

 زد و گفت :ی کننده ایدوار کرده بود آرام در آورد و لبخند امیزان که دستش را به کتفش آوی پارچه اتیدا
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یچ هیفته برام بی دخترم ، دخترا تحمل درد براشون پنج برابر مرداس ! .. بعدم اگه اتفاقیه_ خوبم دارا ... من 
 مرگ شما باشم !یش من رو انتخاب کرده که پین همی جام براید ! ... شایفته سفر نمین ادامه ای برایاتفاق

 سرزنشگر زمزمه کرد :دارا

 !!یدا تیی گوی_ چه م

 زد و گفت :ی و به زحمت لبخندید کشیقی نفس عمتیدا

 ..ینن بی شما رو نمیوان ! ... ارژنگ همه رو به اون شکاف ببر ... دیدم_ برو دارا ... بذار حس کنم منم مف
 .یاممنم م

 ؟!ینند _ اگه تو را ببدارا

 ربط گفت :ی دوشش انداخت و بی کوله اش را روتیدا

 کنم !ی ذارم و هر طور شده اونا رو حفظ می کوله ام می_ گل رو تو

 و گفت :ید به طرف خودش کشی را در دست گرفت و کمیدا مصمم بازوان تدارا

 !یدا نبود تین_ جواب پرسش من ا

 مکث در چشمان نگران دارا زمزمه کرد :ی بعد کمتیدا

ی ! ... برو دارا ، ارژنگ واسه چین دارو رو به آرش برسونید و شما بایره می نفر میه_ اون وقت 
 ببر .ینجا ؟! همه رو از ایواستاد

 .ید دیم را خواهیکدیگر ید ، در آن شکاف که گفتیایید به بال بیم گل ها مستقیدن بعد از چیم _ بانوارژنگ

 سر تکان داد و ارژنگ ادامه داد :یید به تاید با امتیدا

 ما نخواهد بود .یدار دین آخرین دارم که ایمان بدرود چرا که ایم گوی_ نم

 از او جدا شدند .ید زد و همه آرام و با تردی لبخندتیدا

 مکان تنها چند نگهبان دارد ؟ین _ چرا اکوشیار

ی دانند . می خبرند و معما را نمی گل ها بین ای درمانیت از خاصیوان استفاده است ، دی بینجا _ اارژنگ
 اطراف رفت وین در ایوان چرا که دیم مراقب باشید بایکن بوده ! ... ولیشینیان پیهوه که آن سخنان بیشنداند

آمد دارند .

 ... بعد باید کشینان اطمی بود را گرفت و چندبار برایزان که اطراف صخره ها آوی محکم و سبزیشه رتیدا
 محکم به صخره هایدا بودند و تیره خیدا دره هول داد همه دعا کنان به تیگر خود را به طرف دیقینفس عم

 رای آبیبای زی آمد و گل های بال میاطبرخورد کرد و دستانش را در صخره ها فرو کرد . بعد آرام و با احت
 گذاشت ... در راه اش از چند گلی کند و داخل کوله اش می از جا می داشتند به سختی محکمی هایشهکه ر

عردیم یش سخت تر کرده بود و صخره ها برایش مواد مذاب راه را برای به جا نگذارد ... گرمای گذشت تا 
 دارا به او چشم دوختند .یستادن گذشتند با ای میاط ها با احته صخرینداغ تر ... پهلوانان که در ب
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 _ چه شده دارا ؟سورنا

 .ینم بی اش میشانی پی عرق روی ! .. صورتش از درد جمع شده و دانه هایست ، خوب نیدا _ تدارا

 ؟!یستند من با بودن مواد مذاب دره ... صخره ها داغ نی _ خدامهرآذر

 سکوت کرده بودند که ارژنگ گفت :همه

 کنمی ! ... خواهش میم خود را به کشتن بدهینکه جز اید آی از ما بر نمی ! کاریفتید کنم به راه بی_ خواهش م
 که با او عهدیی به جایایید . بید آی آزمون بر مین است ، از پس ایرومندی و نی دختر قویداسروران من ! ... ت

 ... سرورم دارا ؟یم برویمکرده ا

 نگران چشمانش را باز کرد . دویکیشان در نزدیوی دی هم فشار داد . با صدای روی چشمانش را عصبدارا
 بودند .یستاده ایدا بالتر از سر تی سه پل چوبی رویود

 !ید آی میزاد آدمی اول _ بودیو

ی صخره ها می خود ماند و دستانش از داغی در جایدا و لبخند زد . تید را بست و مسخ شده بو کشچشمانش
 آنانی تکانین کرد محکم باشد . کوچک تری می باز هم سعیسوخت و اشک چشمانش را براق کرده بود ول

 کرد .یرا متوجه اش م

یفت ... راه بیم دور بمانید ارباب سپید هرچه زودتر از دید بایا ، بیم است که خوردی دوم _ به خاطر شرابدیو
 داد ...ینادان ، به کشتنمان خواه

 وید لبه پرتگاه رسیکی آرام به راه افتاد . بالخره به نزدیدا و بعد از رفتن آنها ، تیدند کشی نفس راحتهمه
 باز مکث کرد به شانس خودش لعنت فرستاد !یو دو دی صدایدن با شنیاید که خواست بال بینهم

 حمله کردند که آرش را بدزدند .یان پارسی به کشتیدم اول _ شندیو

ی را به حالت زمزمه درآورد) .. به راستیش مانع شد .. (صدایران مانند ای بیمیس آرتیکن ولی دوم _ آردیو
یدی دی و می بودید گفتند که بای است ! ... آنان که به آن جنگ رفتند میاسالری مقام دریق لی از هرکسیشب

 چگونه مانعی ناو پارسی و خدمه هاتیمیس مانند آری بی زنیر به همراه شمشیوبرزن ، آرینا ، روبیاکه آر
یدم است ! .. شنیان با پارسیش با تمام قدرت هایابد است چرا که آرین خشمگیت نهای بیاهشدند . ارباب س

 داند !ی کس نمیچ آن را هیشتر دارد که بیاری بسی قدرت هایابدآر

 ! ...ی کنی خود میب را نصی نگو ، چرا که مرگ وحشتناکیک نیان هرگز از پارسیکن ، ولی دوم _ آردیو
 پشت ماست ؟!ید سپیوچه شده ؟!.... د

 !یک نزدیلی شنوم ، خی را میزاد آدمی اول _ بودیو

 اول آرام به پرتگاهیو . دید لرزی تحمل وزنش را نداشت و میگر چشمانش تا آخر باز شد . دستانش دتیدا
 ... متعجب بازیو دی را فراموش کرده بودند . دارا چشمانش را بست و با صدایدن شد . همه نفس کشیکنزد

کرد !

 !یم ، برویست نینجا ای بود ؟! کسیال خیدی دوم _ ددیو
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 گذشته بود و همه جا را سکوت گرفته بود ... همه بهیو از رفتن دو دی متعجب به هم نگاه کردند مدتپهلوانان
 با تمام سرعت به داخل شکافیده نفس زنان از پرتگاه بال آمد و با قد خمیدالبه پرتگاه چشم دوخته بودند که ت

 پهلوانان رفت و نفس زنان نشست .یهبه کنار بق

 ؟!یدند ؟ چگونه تو را ندی _ خوبسورنا

 !یستم بابا ، اونقدرام ساده نیرین شکاف پنهون شدم ! .. من رو دست کم نگیه ی _ توتیدا

 به لب همه آمد .لبخند

 ؟ینید بی را میوی اطراف دیا _ سرورم دارا ، آارژنگ

 اچشم داشت لب باز کرد :ید دره مبه تی حرف با ابروهای که تا بحال بدارا

 !ییم را آنجا بگویمان و ادامه سخن هایم به آن شکاف برویایید ... بیر_ خ

 نشسته بود سرش را بهیه کنار بقی صخره ها نشستند . دارا در حالین پشت سر دارا به راه افتادند و بهمه
 گرداند .یاطراف م

 من اطراف را مراقب خواهم بود .ید _ شما شروع کندارا

ین چندی و قسمت سوم ... گویم کنیدا رو پیمان چشمه نور اید _ سپاس دارا ... خب در قسمت دوم معما باتیدا
 نداره ؟!ی نظری ساله .... کسیلیاردم

 قلعه چشمه وجود دارد ؟!ین _ در اکوهیار

 ، نه چشمه آب !یمان معماست ! ... چشمه نور ایک جمله هنوز ین پسرها ! .. ایندیشید _ بکوشیار

 را با زمزمه اش شکست :ینشان به فکر فرو رفته بودند که ارژنگ سکوت بهمه

 !یافت کنم بتوان آن چشمه را ی شناسم که حس می را میی_ من جا

 بهتر است ! ... پس جلو دار باش و راه را به ما نشان بده !یچ _ از هدارا

 ، پهلوانان را ازیوان قهقه دی چرخاند . صدای به راه افتاد و دارا پشت سرش و مدام چشم به اطراف مارژنگ
جا پراند .

 کرد و گفت :یز چشمانش را تدارا

 شک از مردم غارت کرده اند !ی که بی پپر است و جشن گرفته اند با اموالیوان_ آن اتاق از د

 متعجب زمزمه کرد :کوشیار

 جشن باخت آنان است ؟!ین پس ایم شده ایروز_ آنان گفتند که ما پ

 چگونه اجازه داده ؟!ید سپیو کنند ؟! دی می که در زمان جنگ خوشگذرانیست نیب عجین _ امهرآذر
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 داند !ی نمید سپیو شک دی دهند ؟! پس بی می که نگهبانینید بی را آنجا میو _ آن دو ددارا

 طلست .یمان وقت برایفتید راه بیاط _ با احتسورنا

 مقابلشان قد راست کرد ! ...یوی دیشان روبرویچ داشت که از پی آرام قدم بر میار و کوشیار کوهین در بتیدا
 و با آرنج دستید تر و نرم تر از عپر با کمک صخره بال پریع سریار بودند که کوهیرههمه با بهت به او خ

یار انداخت و همه که به قدرت کوهوشش دی را رویو پنج آرام فرود آمد و دی زد و رویو دیجگاهچپ به گ
 شدند .یره خیار جا خوردند و بعد مطمئن به کوهیو مرتبه دیکباور داشتند اول از حضور 

 زد و گفت :ی با شوق لبخند پهنتیدا

 ! معرکه بود !یار کوهیول_ ا

 با سرعت به اصلح حرف زدنشیدا . تیدند متفکر و متعجب ابرو درهم کشیدا از طرز صحبت تهمه
پرداخت :

 بود !ی عالیعنی_ 

 گفت :یو دینی سخت از سنگیی با نفس هایار به هم انداختند ، کوهی نگاهیم به لب جمعشان آمد و نلبخند

 ... تا من او را در ... پشت صخره ها پنهان کنم !یفتید_ شما راه ب

 هوش !ی نه بیار کوهی کشتی او را مید _ باکوشیار

 شکنم !ی _ پشت صخره ها گردنش را مکوهیار

 کرد . ارژنگ ناراحت در خود فرو رفت و سکوت کرد . دارا شانه اشی بهت زده به مکالمه آنها نگاه متیدا
را فشار داد و گفت :

 ارژنگ ! ... آنان خود را به اهرمن فروختند ، هرگز خود را مقصر ندان !یستند از جنس تو نیوان دین_ ا

 زد و زمزمه کرد :ی مصلحتی لبخندارژنگ

 .یفتید است ! ... راه بیار دو جمله فاصله بسین ایان هستند ، می سربازان مجبور به فرمانبرداریکن_ ول

 دوستانش به راهیگر آمد و همقدم با دیدا به کنار تیار به هم پشت سرش به راه افتادند ، کوهی نگاهیم با نهمه
 ..ید پرسیار افتاده بود عاقبت از کوهیدا که مثل خوره به جان تیافتاد ... سوال

 ؟!یش _ کشتتیدا

ی رفت بعد مکثی میدا همان طور که همقدم با تیار دادند . کوهی سکوت کرده بودند و به راه خود ادامه مهمه
 زمزمه کرد :یدادر چهره معصوم و چشمان پپر سوال ت

 تو را خواهند کشت !ی ، نکشیدا جنگ است تین کشت ! ... ای ! ... مجبور بودم وگرنه او ما را می_ آر

 آرام سرش را به جلو برگرداند و پر درد زمزمه کرد :تیدا
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 !یست_ اصل قشنگ ن

 ندارد !ی آمادگی سنیچ جنگ هی براید گوی میاسالر درین همی ؟! ... برایباست _ که گفته جنگ زکوهیار

 و خمیچ پرپی در دالن های رویاده شد ... بعد از پیره خیش پای و به جلوید کشیقی سکوت کرد و نفس عمتیدا
 کردند .ی از آن محافظت میو که چند دیدند رسی بزرگی به در سنگیکو تار

 .یم با آنان مقابله کنید _ باکوشیار

 خواستاریم بس است ما از مردم پارس هستیزی نوازم ... خونری که من با تنبورم مید بگذاریر _ خمهرآذر
 نه مرگ موجودات !یزندگ

 !ی اندازی ، آن زمان همه را به جان ما میچد پی سازت در تالر می _ صداسورنا

 و گفت :ید خندیز از لحن بانمک سورنا رمهرآذر

 که ازی آذرنوش ساختم ، زمانی آهنگ را براین کند ! ... ای نوازم شنونده را خواب می که می آهنگید_ نترس
 اش ...ی در زمان بارداریا یچید پی هر ماه به خود می دوره ایدل دردها

 لبش نقش بست ، به خاطرات قبل از سفر و بودن با آذرنوش فکر کرد و همان طور مسخ شدهی رولبخندی
گفت :

 فرزند پپرجنب جوشمان شب ها آسوده چشم بر هم بگذارد ... پسی نواختم تا به دور از لگدهای_ آن را م
 !یرید خود را بگیگوش ها

 آرام بهیوان شد و دیک نزدیوان خود را گرفتند و مهرآذر آرام شروع به نواختن کرد و به دی گوش هاهمه
 را به حرکت درآورد و همهی در سنگیار به خواب رفتند ... کوهیوار دیا پشت به هم یکشطرفش آمدند و نزد

داخل شدند .

 رنگش رای نور مهتابیدا ... گردنبند تیبا رنگ زی و نباتیری شی هزاران ساله آهکی هایل پپر بود از قندتالر
 به دست ارژنگید درخشی را که هنوز هم میو دی چشمایدا تالر تاباند و همه جا را روشن کرد و تیبه فضا
یی حوضچه هایه آن شبی جاهایشتر در بکه شکل آن یل و سقف قندیوار داد ... همه شگفت زده به دیارو کوش

 تالر ،ی قطره ها و چشمه های و صداید چکی ها قطرات آب به داخل آن میلاز آب بودند که از نوک قند
 کردهین آن همه را وسوسه نوشی بود ، آب سرد و گوارایایی و رویبا داد . مکان زی به روح میبیآرامش عج

 شد و به آنیک نزدی توانستند خطر کنند ! ... پپر سوال به دارا نگاه کردند . دارا به چشمه ای نمیبود ول
 شد :یره خیقعم

 !ید ام بنوشیده پاک تر از آن ندی_ آب

 !ید را هم از آب پر کنیتان _ قمقمه هاارژنگ

 چه آنجا آمده اند ! ...ی کردند برای آب خوردند و دست وصورتشان را شستند . کم کم داشتند فراموش مهمه
 و گوارا هوش از سر همه برده بود !یرین آن و آب شیایی ورویبایمکان ز

 است ؟!یب عجینجا ایز چیک _ کوهیار

 .یستادند که دستانشان پپر آب بود مکث کردند و گوش ای در حالهمه
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 از گل ها ... نه ؟!ی تالر محافظت شود ولین از اید _ چرا باکوهیار

 _ فکر کنم من بدونم چرا !تیدا

 گذاشته بود و کف دستانش راین زمی را کنار چشمه ایش که زانوهایدند و او را دیدند چرخیدا به طرف تهمه
به طرف آنان گرفته بود .

 شفا بخشه .ینجا دستم رفت ! .. آب ای صخره ها از روی _ سوختگتیدا

ی آب هایر ... تا زمان بازگشت درون ذخاید را پپر کنیتان گفتم قمقمه هاین همی برایم بانوی _ آرارژنگ
یزیم بریکشت

 را پر آب کردند .یشان چرمی قمقمه هاهمه

 است ؟!یمان چشمه ، چشمه نور این کدامیم _ حال از کجا بدانکوشیار

 دانم .ی نمیچ ! ... من هید نشویره به من خینگونه _ اارژنگ

 کوچک زد .ی گل را مطمئن به آب حوضچه ایدا آورد . همه سکوت کردند و تیرون را بی با سرعت گلتیدا
 خشک شد !یداگل با سرعت در دستان ت

 گل را مقابل صورتش گرفت و بهت زده زمزمه کرد :تیدا

 !یم نه ... نه ... ما اشتباه نکردی شه ؟! ... وای میی اون طلی گفت ابراز عشق تویمرغ_ امکان نداره ! .. س

 و همه را امتحان کرد و بازید دوی میگر به چشمه دی آورد و مدام از چشمه ایرون را بیگری سرعت گل دبا
 به آنید با ترس و تردیدا گل در دستش مانده بود . تیک بود ... خشک شدن گل ! ... تنها یز چیک یجههم ... نت

ی بازوهای شد و مقابلش زانو زد ، دستانش را رویک نزدیدا توانست خطر کند ! ... دارا به تی شد ... نمیرهخ
 گذاشت و گفت :یدات

 ... راهمان از همان ابتدا اشتباه بود !یم ! ... معما را اشتباه پاسخ گفتیدا_ تمامش کن ت

 داد زد :تیدا

 .یم اومدیجه نتی همه راه رو بین_نه ! ... نه ! .. (بغضش شکست) .. نه دارا ! ... نگو ا

 با مکث آرام گفت :دارا

یم ؟! .. نه زمان داری سر و ته چه کنی تالر بین شمار ای بی مانده و چشمه های گل باقیک با ی خواهی_ م
 چشمه ها !ین محک زن تمام ایو نه گل برا

 شد . دارا مدام چشم ها و لبیز اش لبریاه از چشمان درشت سی در پی را جمع کرد . اشک پیش لب هاتیدا
 ازیش ... ابروهاید دی را میدا تیه بغض و گرین بار این اولی گذراند ... برای را از نظر میدا فشرده تیها

 کرد همهیه همه درد زانو زد و گراین از یدا شد در هم گره شد ... تی که غرور مردانه مانع بروزش میدرد
 ! …یچ بودند ... به هیده را گرفته بود . به ته سفرشان رسیشانبغض گلو
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 از تالر نشسته و سکوت کرده بودند . انگار که بعد از آرش ،ی به پهلوانان نگاه کرد . هر کدام گوشه اتیدا
 که دوستانشانی گشتند ، کشتی باز می به کشتیدی نداشتند . به چه امیوان از افتادن به دست دی ترسیچه

 گشتند ! ... همه بهی به نزدشان باز مشدارو بدون نوید حفاظت از آرش گذاشته بودند و آنان بایجانشان را برا
یران اسطوره ای برایبا زیانی پاین است که آرش را بکشند ! ... این ایران دانستند تنها راه نجات ای میداجز ت

نبود !

 شد و زمزمه کرد :یره انداخت و به گل دستش خیین سرش را پاتیدا

 ،یاوردم بازم کم نی ولید صخره ها سوختن ، پاهام لرزی که بگم کم آوردم ! دستام رویومدم همه راه نین_ ا
 خودشیگاه تو جایران ایر به نور ! ... حاضرم جونم رو بدم تا کمانگیارممن اومدم که آرش رو برگردونم ، ب

باشه ... زاده نور !

 صورتش را پاک کرد ... ادامه داد :ی و اشک هایستاد ایش پاهای رومحکم

 هستمی کنم دارا هرطور شده ! ... من دختر بزرگ مردی میداش جاست ! ... پین چشمه همین دارم ایمان_ ا
ی که تنها اسمش لرزه به دل همه دشمناش می جهان رو ساخت ، طوریخ تاری امپراطورینکه بزرگ تر

 دارم که قدرت منیمان زنم ... ای خالقش ! ... منم نمیگانه که هرگز زانو نزد جز در مقابل یانداخت ... مرد
پشکوه وی مخلوق که خداوندم کل موجودات رو به پاین ! ... من انسانم ! ... همون آخریشترهاز اهرمن ب  

 کنم !ی ممکن و ممکن میر من انداخت ! ... من همونم که با کمک خالقم هر غیتانسان

ی آهکی از طرف راست صخره های رنگیی جمله آخر را به زبان آورد ، نور طلیدا تی که لب هاهمین
 ساله با قطراتیلیارد مین چندیبای زی گویک پهلوانان را واضح تر کرد . ید کرد و بعد کمتر شد و دییخودنما

 و آرام از جا بلند شدند .فتاد به دل همه اید شکل گرفته بود ، امیل ، نوک قندید چکی که به داخلش میآب
 کنده نشد !ی کرد گوی رفت و هرکاری به طرف گویارکوه

 بذار من امتحان کنم !یار _ کوهتیدا

 ابریار کوهی لبشان نشست . چطور وقتی روی لبخندیدا قدم برداشت همه از حرف تیار آرام به طرف کوهتیدا
 برد وی گویر آرام دو دستش را زیدا توانست ؟! ... تی میفش با آن جسم ظریدا نتوانسته بود ، تیرانقدرت ا

 دستانش نشست !ی عپر رویک ی ، به سبکیگران دیرت در مقابل حیگو

 دست و گلیک را در ی گویدا شدند و دورش حلقه زدند . تیک نزدیدا و آرام به تید لب همه خشکی رولبخند
 در داخل آبین زری گل به شکل پودریرا در دست راست اش گرفت و با لمس نوک گلبرگ با آب درون گو

 که لبخند بهین . همد رنگ آب درآمی و درخشان شد و بعد به شکل بیی طلی لحظه ای شد و آب برایختهر
 به صدا در آمد .یوان خطر دیپورلب همه آمد ش

 !یم بمانینجا اید نباید _ با تمام سرعت بدوارژنگ

 نقصی نقشه بیه! ... من یند آی به طرف ما میوی چند دید تصور کنید توانی ، نمید _ همه همچون باد بدودارا
 قلعه ببر !یواندارم ارژنگ ما را به ا

 گذاشتی دهانه گوی کف دستش را رویدا . تیدند سرتکان داد و همه با تمام سرعت دویید با مکث به تاارژنگ
 به دستیر ، سورنا ، ارژنگ ، دارا شمشیار گرزش را به دست گرفت و کوشیار . کوهیدو با همه سرعت دو

یر مانع از گرفتن شمشیفش لطحیه نکشد . رویرون را از غلف بیرش داد شمشیحگرفتند . مهرآذر باز هم ترج
 شد .یبه دستانش م
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یدن بود و جنگیاتی آنها حی دادند . چرا که زمان برای میر مسییر به دستور ارژنگ تغیوان به دیدن رسبا
 که بهینی سنگی و پهلوانان با زره هایخت ری مثل باران بر سرشان میوان دیر گرفت ... تیزمان را از آنها م

 کهیبایی سرش بسته بود و با آن زره زای بالی را دم اسبیش موهایدا . تیدند دویتن داشتند با همه سرعت م
ی مرگشان حتمیوان دیرهای نبود با آن باران تیشان و اگر زره هاید درخشی میباامپراطور به او داده بود ز

 به دارا پشت کرد و گفت :یدا را به دست گرفت ... تی و سورنا مشعلیدند رسیوانبود ... بالخره به ا

 .یار بیرون کوله ام بی رو از تویمرغ_ دارا عپر س

 کرد .یک و سورنا مشعل را نزدید کشیرون عپر را بدارا

 سرورم ، آنها تنها چند فرسنگ از ما دورند !ید _ زود باشارژنگ

 !ید شدن به ما هستند ... همه بپریک در حال نزدید سپیو دانم ، اهرمن و دی _ مدارا

 ... دارا پر رایدند پریین پایوان از ایوان دیرت اول متعجب شدند و بعد دستان هم را گرفتند و درمقابل حهمه
 کرد و با سرعت گفت :یکبه مشعل نزد

 !یمــــــرغ خوانم سی جهان ، تو را می امپراطورین بزرگ تریعهد_ من ، دارا ، ول

 رایمرغ سیبای و زید که رد خودش داشت کم کم چهره و تن سپی آتشیبای زی به همراه شعله هاین زرپودر
ی شدند . چشمانشان را بستند و با فرود آمدن روی میک نزدین تر به زمیع داد و پهلوانان هرچه سری میلتشک

ی و شادیدند همه وجود خندبا یمرغ پشت سی خود رویدن نرم و گرم چشمانشان را باز کردند . با دییجا
ین اولی به پشتش نگاه کرد و اهرمن را برایدا اوج گرفت و تید سپیو مقابل چشمان اهرمن و دیمرغکردند . س

 ...یدبار د

 کله شنلشین همه آن را پوشانده بود و در بیاهی که سی و صورتیاه سیی با ردایکل هی بلند قد و قوموجودی
 بود ! ... بادیدا رنگ ، نگاه اش به تیاه سی چوبی به عصایه اهرمن گره شده بود و تکیمعلوم نبود ، مشتا

 تن اشیی عقاب طلی با زره طرح پرهایدش گرفته بود لباس ساده سفی را در هوا به بازیدا تیبای زیموها
 با همان رنگ ها!یمرغ به او داده بود ، سوار بر سیباییشکوه ز

 آرام در دلش زمزمه کرد :تیدا

ع  نمی ممکن رو ممکن میر_ من انسانم ! همون که با کمک خالقم هرغ  اونیم ذاری کنم ! ... آرش زاده نور
 !یریرو از ما بگ

 ،ید کوبین را به زمیش گره شده عصای ، از خشم با مشت هاید شنی را میدا ذهن تی که تمام حرف هااهرمن
 .ید کشی بلند و گوش خراشیادسر به آسمان برد و فر

 بایدا سحر بود ، تیک بازگشت ، نزدی با همه سرعت به کشتیمرغ شد . سیره سر برگرداند و به جلو ختیدا
 . همه متعجب و نگران بهید و با همه سرعت به داخل اتاقک دوید پریین پایمرغ پشت سیهمه سرعت از رو

 ... به آرش نگاه کرد تمام اتاق ازد داین را به آبتی گویدا شدند و باهم به داخل اتاقک رفتند . تیکآنها نزد
ی تخت افتاده بود و تن سردش می سرشار از عرق سرد ، رویانمشعل ها روشن بود و آرش با بالتنه عر

ی خالی جایدن زد ... قلب همه از درد آرش به درد آمده بود ... سورنا با دی میدی ، چشمانش به سپیدلرز
 :ید با سرعت و نگران پرسیوتاب

 کجاست ؟؟؟!!!یوتاب_ 
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 بار داد زد :ین تر کرد و این سورنا سنگی اتاق را برای فضاین شدند . همیره سکوت کرده به او خهمه

 کجـــــاست ؟؟؟!!!یوتاب_ 

 سورنا !ینجام_ من ا

 در قاب عدر اتاق ،یوتاب یدن ، چشمانش را بست و به طرفش برگشت . با دیوتاب آرام ی صدایدن با شنسورنا
 سلمتش زمزمه کرد :یدن و با دقت تمام تن اش را از نوک سر تا پا از نظر گذارند و با دید کشینفس راحت

_ خداوندگارم سپاس !

ی دارو رویختن لبش نقش بست . با ری رویبا آرام و زی سورنا لبخندی متعجب و در دل شاد از نگرانیوتاب
 ، دارا دست ویا ، آریار ، کوشیار زد . کوهیادزخم آرش و دادن دارو به خوردش ، آرش با تمام وجود فر

 ماندندی در اتاق مید چهار تن باهمین تنها ین زد . به دستور آبتی وقفه داد می را محکم گرفتند و آرش بیشپا
 آرش خاموش شد !یاد فری شدند . همه در حال خارج شدن از اتاق بودند که صدای خارج مید بایهو بق

 بود و همه هوایده با ترس به طرفش برگشتند آرش با چشمان و دهان تا آخر باز شده تنه اش را به بال کشهمه
 خواندند ، آرش به پشت افتاد ، همه دری از چهره اش مید کشی را که می داد ، همه دردی میش هایهرا به ر

 توان حرکت نداشت .ین آبتی خود خشک شدند ، حتیجا

 کمرش نشست و دستانش را دو طرف صورت آرش گذاشت و بهی با سرعت کنار تخت آرش کنار گودتیدا
ی باز بیمه قرار داد ... آرش با چشمان نیکش سر آرش و نزدی بازش نگاه کرد ... سرش را بالیمهچشمان ن

 بودند .یستاده تخت ادور یار و کوهیار و کوشیا ماند ... دارا و آریره خیدا تیبایحال به چشمان درشت و ز

 هشدار داد :دارا

 خطرناک است ! .... ممکن است ...یدا نشو تیک_ نزد

 آرش گفت :ید به چشمان سپیره ختیدا

 ! ...ی که تو باشیدیم سفر رو به جون خرین ای ... همه سختیار ؟! ... دووم بی شنوی_ آرش صدام رو م
ین کوچولوش ! ... آرشی ، خنده هاش ، دستایار بیادتآرش تو رو خدا ! ... بخاطر طناز ! .... چهرش رو به 

 ... از دردیریم می هممون می بشیم ! ... آرش اگه تسلیشش پی گردی که بر می قول دادیهمسرت ، گفت
 زنن ! ... صدام رو بشنو آرش ...ی ، اسطوره ها جا نمی ... آرش تو اسطوه ایره می میران ایهنداشتن تو 

 گفت ؟!ی چیردانا پیادته به نور ! ... یا نبخش ! ... بیکیاسطوره ها زاده نورن ، پس نور وجودت رو به تار
یله ! .. (بغضش شکست) .. تو از قبیزند خی ، اسطوره ها به پا مکنه ی میی خودنمایکی که تاریگفت زمان
 به طرف نور ! ...یا به طرف ما ! ... بیا ، بیا ... آرش برگرد ! ... بیستی وایکی تاری که جلوینور اومد

 اسطوره من !یاردووم ب

 آرش بسته شد ...چشمان

 دخترش را در آغوش گرفته بودیابد بود . آریره متفکر به کف عرشه خیمرغ عرشه آمده بودند و سی روهمه
 بزرگ و محکمی بازوی را رویگرش و دست دیش دستش را مقابل لب هایک یابد آرینه سر به سیسانو پر

یسان خورد که پری تکان مست آرام به چپ و رایابد را هم دور کمر پدرش حلقه کرده بود . آریش و پاهایابدآر
 کند و در همان حال با چشمانیهمان بود ، باز به خواب میده آرش با ترس از خواب پریادهایرا که از فر

ی را به بازیش بلندش دورش را احاطه کرده بودند و باد موهای کرد ... موهای نگاه میداکوچک شده به ت
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یدا به تیابد از جوانه علقه آریمرغ . سید درخشی و قدرتمند مزیبا یگرفته بود . در آن زره شاهانه مثل ملکه ا
 کارین که مطمئن نبود سکوت بهتریی حرف های برای کرد باخبر بود ولی میشه ریشترکه در دلش هرروز ب

پسکان را در دست داشت به جلو خی کنار خدمه ایبایش با چشمان نافذ و زیمیسممکن بود ! ... آرت یره که 
 رفت و گفت :یوتاب را طبق عادت بزرگان در پشتش بهم قلب کرده بود .... سورنا کنار دستانشبود ، 

 ؟!ینم توانم کنارت بنشی_ م

 گفت :ی نچندان طولنی سر تکان داد . سورنا کنارش نشست و بعد از سکوتیید بالبخند به تایوتاب

 ؟!ی_ خوب

 داد با لبخند گفت :ی میغل را صیرش شمشیغه به او نگاه کرد و همان طور که تیوتاب

 کارساز بود ...یابد آری_ سپاس سورنا ، خوبم ، دوا

 رایرش با لبخند فقط به تکان سر اکتفا کرد ، باز هم سکوت کرد و سوهان را به دست گرفت و شمشمسورنا
 مردانه و جذابش چشم دوخت ...یمرخ ! ... به نید به سورنا قلبش لرزیکی نزدین از ایوتاب ... یدسوهان کش

یر شد زی گرفت که مانع می احساس به اطرافش از غرورش سرچشمه میاخم جذاب و صورت سرد و ب
 نکنند ...ی داده شده به آنها شانه خالی کارهایر که سورنا با آنها داشتند ، از زیمیتیدستانش علوه بر صم

 کهیدانی گارد جاوی مانندش برای بی بود ، از قدرت رهبریده سورنا شنیی اول از اسم و قدرت جنگجویوتاب
 دلش کاشت ! ... بارها خودش را سرزنش کرده بود ، بهر جوانه عشق را دین خورد ، همیهرگز شکست نم

 چهرهی حتیدن مرد در دلش جوانه زده بود ، بدون دیک ی اسم و قدرت رهبریک ی که از روی عشقیخاطر
 نشستهیوشیتا و یار که در مسابقه دوستانش به او گفتند که آن داور مسابقه که در کنار کوشیاش ! ... و زمان

 عقل او نبودند ! ... چطور با آن دست ویار در اختیگر ، قلب و چشمانش دیست نی اافسانه ی جز سورنایکس
 دانست !ی مسابقه را برده بود ؟!.... خودش هم نمید لرزی و نافذ سورنا میق نگاه دقیر که زیدل

 رایا راه دریمیس مانند آرتی بی با فرماندهی صدا بودند . کشتی شده بود و پهلوانان هنوز هم آرام و بغروب
 باز بهیدا . تیستاد اید خورشی با چشمان کوچک شده از نور و قرمزیدا کنار تیمرغ گرفت . سی میشدر پ

 شد ...یرهغروب خ

 ؟!یی در آییت تنهایله از پی خواهی _ نمسیمرغ

 ندارم ! فکر کردم با رفتنم بهی ، چرا جواب نداد ؟! ... من که قدرت خاصیمرغ _ همه تلشم رو کردم ستیدا
 باشم !ید تونم مفی تونم به همه بگم که می سفر مینا

 چرخاندیدا داد . چشمانش را به طرف تی به چهره اش میبایی با همان چشمان کوچک شده که غرور زسیمرغ
 گفت :یرایش خاص و گیو با صدا

 است ؟! ... ازیده فای گفت بودنت بی بود باز هم خواهی سفر خواهین شخص در این تو مهم تریم_ اگر بگو
 تو باعث حل معما شده ؟!یمان ایدم شنیگراند

 زد و گفت :ی پوزخندتیدا

 داره ؟!ی نوشدارو بعد مرگ سهراب باشه بودنش چه لزومی ، وقتیم کردی نمیداش ؟! کاش پیده_ چه فا

 ؟!ی کردی سرزنش میگری _ آن زمان خود را جور دسیمرغ
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 را به او جلب کرد :یدا حواس تیردانا پصدای

 !یزم درونش بریشتری تا روغن بیاور بیین_ روغن چراغ دکل کم سو شده ، پسرم آن را به پا

 متفکر و زمزمه وار گفت :تیدا

یا چراغ کم سو ین ایش مراقب بوده آتیشه همیردانا پی گذره ولی سفر ماه هاست که مین_ از اومدن ما به ا
خاموش نشه ! ... چرا ؟!

 پاک ات مقدس است ؟!یاکان نی چرا آتش برای دانی ؟! می دانی را میاکانت _ فلسفه آتش نسیمرغ

 من !ی همه خجالتای روینم _ نه ! .... اتیدا

 و گفت :ید با صدا خندسیمرغ

 ....ی و سرزنش ندارد ! ... من به تو خواهم گفت که بدانی که نگرانین شو فرزندم ، ایا_ جو

 و ادامه داد :ید کشیقی عمنفس

 حال پاکین و در عین و پاک کننده ترین است و چون آتش بزرگ تریشی آلی و بی پاکیاکانت نیین_ جوهر آ
 ها کهی گشته ! ... برخلف بعضیاکانت نیین رو آتش سمبل آین عنصر از عناصر چهارگانه است ، از اینتر

 دانند که او رای میگانه یزد ال ! ... بلکه آتش را رمز و سمبیستند آتش پرست نیاکانت کنند ، نیتصور م
 کهیی گفته " نگوینمان نام آور سرزمی ، حماسه سرایم حکی خوانند ! ... همانگونه که فردوسیاهورمزدا م

 آن هفت فلسفهی باستان مقدس است و برایرانیان ای پبدند " ... آتش برایزدانآتش پرستان پبدند / پرستنده پاک 
یک دانند ! .... ی خود می مقدس است و آن را سرلوحه کارهایرانیان ای آتش برالیل هفت دین ایهقائلند و بر پا

 رود ، آنهای رو به بال میوسته پیش/ همچون آتش پاک و درخشان باشند ... دو / همان طور که آتش شعله ها
ین پائی سوبه کنند ... سه / همان طور که شعله هرگز یشروی پیت روحانی به سمت بال و به سویوستههم پ

 را مدی آمال بزرگ معنویشه نشوند و همی نفسانی کنند مجذوب خواهش های شود ، آنها هم سعیجذب نم
 وقت آلوده بهیچ خود هی کند ولی ناپاک را پاک میزهاینظر داشته باشند .... چهار/ همان طور که آتش چ

یک کنند .... پنج / همان طور که از ی به بدآلوده آنکه خود را ی ، بیزند بستی شود . آن ها هم با بدی نمیناپاک
 توان روح انسان را با شعله (اشا) روشن و فروزانی توان آتش برفروخت ، همچنان میاخگر (شعله آتش) م

ید هم بایرانی کند ، هر ای آن را مثل خود درخشان میرد گیکرد ....شش/ همان طور که آتش با هرچه تماس م
 از فروغ اشا برخوردار گرداند ... هفت / آتش منبعیز را نیگرانپس از برخوردار شدن از فروغ (شعله) د

یز نیرانی است و هر ای قرار بوده و دشمن رکود و خمودگی است . آتش فعال و بیات و اساس حیباییز
 از کار و کوشش دست بر ندارد ....ی لحظه ای عمر حتیان آتش فعال بوده و تا پایدهمانندبا

 بهت زده گفت :تیدا

 زاد ؟!یک نیمرغ سی هست که درباره فلسفه آتش بگیزی بودم ! ... بازم چیده_ چه جالب من تا حال نشن

 ویک و پندار نیک گفتار نیق که از طریست جز اشا نیزی ! ... چی ! ... آتش درون آدمیران _ أنسیمرغ
ی) میران (انیان پای فروغ بی سه مراحل وارد فضاین پس از ایکوکار ... روان نید آی به دست میککردار ن

 روشن است ویشه همایزدی گردد ... آتش در آتشکده ها سنبل روح ی برخوردار میزدیشود و از فروغ ا
 در راهی توان سمبل تلش آدمی آتش به صعود را میل مین کشد ... ای بال زبانه می مدام به سویششعله ها

 همچون آتش آتشکدهیردانا دکل که پی مشعل روین تازه کرد) ... ای نفسیمرغتحول و تکامل دانست ! ... (س
 حواسمان به آسمان که خدا دریشه ما همینکهل را دارد ! ... ای دلین روشن بودن آن است همیشهها مراقب هم

 !یمآن مراقب اعمال ماست باش
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 آشفته در اتاقک را باز کرد و داد زد :ی و موهای با خستگروبینا

_ آرش چشم باز کرد !

یدا بود . همه از خوب بودن حال آرش خوشحال بودند تیره دور آرش جمع شدند و آرش با لبخند به آنها خهمه
 گفت :یدنشوارد اتاق شد و آرش با د

 آمدم ویت و به دنبال صدایدم آرامبخش تو را شنی و هولناک بودم ، صدایک تاری ! ... در جهانیدا_ سپاس ت
 !یدمبه نور رس

 تخت نشست و دستان کوچکش را دور آرشی و کنارش روید دویسان اکتفا کرد . پری تنها به لبخندتیدا
 و با متانت گفت :یستاد باوقار کنار تخت آرش ایابد ... آریچیدپ

 .یونم از آمدنت شادمانم آرش ، به خاطر نجات فرزندم تا ابد به تو مدیت نهای_ ب

 فروتنانه جواب داد :آرش

 .ی جانت را به خطر انداختیدا تی کرد ، همان طور که تو برای کار را مین_ هرکه بود هم

 تشر زد :ین انداخت . آبتیر سر به زی انداخت و بالبخند کمرنگیدا به تی نگاهآریابد

 خواهدی استراحت می و زمان برایاورده ، آرش هنوز قدرت کامل خود را به دست نید_ همه اتاق را ترک کن
 .یرون، پس همه ب

 روز است کهین است ، چندیز فرزندم ، به همراه دخترت استراحت کن ما حواسمان به همه چین _ آبتپیردانا
 .یدخواب راحت نداشته ا

 محتاج خوابم .یت نهای ، بیرفرزانه _ سپاس پآبتین

 بهتر است .یمان برآمده و بودن درکنارش براید خورشیگر ، دیم مانی در کنارش میسان _ من و پرآریابد

 از اتاقیگران بود به احترام سر خم کردند و به همراه دیان که کمبود خواب از چهره اش نماینا و روبآبتین
 ...یدند دیردانا را در کنار پیمرغخارج شدند .... همه در عرشه جمع شده بودند و س

 گفت :یمرغ آرام به سیی با صداپیردانا

 او را به نور آورده !!!یدا تی گفت صدایابد ، آرش همچون آریمرغ شگفت است جناب سین_ ا

 شد و با خمیره خیدا به تیمرغ سیدا بود ، با ورود تیردانا که با چشمان کوچک شده غرق صورت پسیمرغ
 آنها را ترک کرد ...یدا به تی ابا لبخندیردانکردن سر به او فهماند که کنارش برود . پ

یی کارهاین قادر به انجام سخت تریمانت با ای انتخاب جام هستین دانستم تو که آخری _ از همان ابتدا مسیمرغ
 ، هنوز اجازه گفتنیده تو را دیده شروع کار است ، اهرمن قدرت نادین ... ای پارسیبای زی بانویکن... ول

 .اشیم مراقب بید بایکن گذرد ندارم ... ولی ام میشهآنچه که در اند
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 بای نچندان طولنی نگاه کرد و بعد از مکثیدا سر به آسمان برد و چشمانش را بست . بعد در چشمان تآرام
عکند و به طرف تیی پر طلیکنوک خود   پریمرغ گرفت ، سیمرغ دو دستش را به طرف سیدا گرفت . تیدا را 

 شد و بعد بهیره شده ظاهر شد خه پر کندی از در جایع که سری ناباور به پریدارا در دستش گذاشت .... ت
 گرفتن پر جلو برد و بعد از گرفتنی بود نگاه کرد ، دو دستش را برایره به او خیزبین تی که با چشمانیمرغس

 سری آرام روی چشمانش را بست و بوسه ایمرغ برد ، به همراه سیمرغ دستانش را به طرف سر سیداپر ، ت
 زد و آرام از او جدا شد .یمرغس

 ؟!یعهدم _ ولسیمرغ

 بایمرغ کرد . همان طور که تن سیید سرد و چشمان کوچک شده با تکان سر رفتنش را تای با چهره ادارا
 آن ، در حال محو شدن بود گفت :یان آتش میبای و رقص زین زریگردها

 و رسمی به عهد خود وفا کنیده زمان آن فرا رسیار ، کوشی پرفرصت درست استفاده کنین از ایدوارم_ ام
 سر خم کرد .یمرغ به احترام حرف سیار ! کوشیاموزی را به او بیدن زدن و جنگیرشمش

 و سرنوشت ساز من !یبا زی بانویدار دید _ به امسیمرغ

 متعجب شد و زمزمه کرد :یمرغ از حرف سیگران مثل دتیدا

 زاد !یک نیمرغ سیدار دید_ به ام

ی که پرهای جعبه مرصع کاریردانا روزمره خود پرداختند . پی همه باز به کارهایمرغ شدن سید از ناپدبعد
 گرفت و گفت :یدا داشت را به طرف تی را در آن نگه میمرغس

 .ید آی به کار تو میشتر بیم بود ، با تمام شدن پرهایمرغ ارزشمند جناب سی پرهایگاه جعبه جاین_ ا

 شد و در جعبه را برداشت و پر را داخل آن گذاشت .یره خیردانا شکل دست پیل به جعبه مستطتیدا

 ...ین راه درست استفاده کنی اون رو توید تونی از من میشتر کنم شما بی _ حس متیدا

 که پر در دستانشی و تنها کسیده پر را به شخص تو بخشین ایمرغ جناب سیکن _ سپاس دخترم ، ولپیردانا
 ، نه من !ی خواند تو هستی را فرا میمرغ و سیرد گیآتش م

 ناباور گفت :تیدا

 خوام با مشورت با شما تو راه درست استفادش کنم .ی ، مین شما نگهش داری ! ... ولیز انگیجان_ چه ه

 کرد .یید زد و با تکان سر تای مهربان لبخندپیردانا

 پرداخت .ی میدا تیرزنی شب به آموزش شمشی هایمه از صبح تا نیار روز گذشته بود و کوشهفت

 ؟یدا تی _ آماده اکوشیار

ی مین تمریرزنی ماهه دارم از صبح تا شب شمشیه به غلط کردن افتادم ؟! بابا سخته ی کنی _ باور متیدا
 امروز رو استراحت ، باشه ؟!یهکنم ! 
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ی میم تعلی سختین و با اینگونه ماه نه ، هفت شبانه روز ! .. شاگردان من ، همه ایک !!! ... یـــر _ خکوشیار
 .ینندب

 طرف چپ کمرش را با دستیر بود ، دسته شمشیزان که به غلف کمرش آویری حرف از دو شمشین ابعد
 را به دست گرفت و دستهیر شمشیز تیغه کم به بال پرت کرد و با مهارت و دقت تمام تیه ... ید کشیرونچپ ب
 گرفت .یدا را به طرف تیرشمش

 بزنم ؟؟؟!!!یر شمشیی شه منم دوتای _ متیدا

 نقش بست و گفت :یار کوشی صورت سرد و جدی روی طرفه ایه لبخند

 بای خواهی !!! چگونه می نالی کردن مین و مدام از تمری دانی را نمیر شمشیک با یدن_ تو هنوز رسم جنگ
ی که از پانزده سالگینا خواهد ، روبی بال و سال ها زمان میار مهارت بسیر ؟! دو شمشی بجنگیردو شمش

 دانمی مینکه ام ، با ایاموخته نو را به ایر را آموخته هنوز مهارت و تمرکز استفاده از دو شمشیرزنیشمش
 خرمن کوفتن !یست ، کار هر مرد نیکن کند ولی مین تمریپنهان

 که ذوقش فروکش کرده بود بغ کرده گفت :تیدا

 زنه !ی زد حال می خب بابا ، هیلی_ خ

 متعجب گفت :کوشیار

 ؟!ی_چه گفت

 !یستی و توهم اهل گناه نیه بزرگیلی بهم که کارم خوبه ! آخه گناه خی ندید بار امیه گم ی میچی _ هتیدا

 :ید را گرفت و کشیدا را تر کرد و مچ دست تیش زد و با زبان لب های لبخندکوشیار

 !!یــــــا_ ب

 به پشت افتاد .ی رمق و با نفس نفس کف کشتی بیدا و تید شدند . شب رسین هم مشغول تمرباز

پمردم ! بسه دی ، آی _ واتیدا  ذره رحم داشته باش !یه ، یدم بریگه تونم ، دی ! ... آقا من نمیگه 

 چپی پای و زانوین زمی راست اش روی که ساق پای کمرش در حالی کنار گودیدا طرف راست تکوشیار
 و مطمئنی را کف دست راست گذاشت و جدیرش شمشیغه بود نشست . تیرش گاه دست چپ و شمشیهاش تک

 صدا و منظمی باگاه را ناخودیدا نفس تیش بود نگاه کرد ... حرف هایره باز به او خیمه که با چشمان نیدابه ت
کرد .

 ! .. بهی کشی دوستت نمی را به رویر شمشیز تیغه ! ... چرا که تو تیدا_ در آموختن رسم جنگ رحم ندارم ت
 ، از آموختنی سختم ناله کنینات از تمریگر دیکبار که تنها هدفش مرگ توست ! .. اگر ی کشی می دشمنیرو

 نداردی نازپرورده که تحمل سختترکی دخی عنوان اسم خود را برایچ کشم ! ... چرا که به هیبه تو کنار م
 کنم !یخراب نم

 ، خب خسته شدم !ی شی _ چرا ناراحت متیدا

 رفت و گفت :ی سرد از جا بلند شد و بدون انعطاف به طرف گوشه کشتکوشیار
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 کن !ین تمری را کنارت گذاشتم ، خواستیرم است ، شمشی امشب کافی_ برا

یری سختگین دانستند که ای میدا نگاه کرد و همه با لبخند به او چشم داشتند . همه و خوعد تیه به چهره بقتیدا
 دادند که سکوت کنند .... سورنا آرام بعد از دل دل کردنیح ترجین همی به نفع خود اوست . برایار کوشیها
 بود متعجبیره شب خی که به ستاره هایوتاب نشست . ی رفت و کنارش لبه کشتیوتاب به طرف یاد زیها

 تمام حواسش به حضور سورنا بود .ینگاه اش را به سورنا و بعد هم باز به ستاره ها دوخت ول

 دانم چگونه و از کجا شروع کنم !ی .... نمیکن ولیم خواهم بگوی دانم چه می _ مسورنا

 سکوت کرد . سورنا به حرف آمد :یوتاب

 ! ...ید را بند آورده بود ... نفس من هم بریدنت که اهرمن پرست کمرت را در چنگ داشت و نفس کشی_ وقت
ین من است ! ... ای زندگیان نقطه پاین کردم ایتمام بدنم سست شد و قدرت پلک زدن هم نداشتم ... حس م

 !یوتاب زد ... که ... دوستت دارم یاد را به سرم فریز چیکاتفاق 

 کرد چرخاند وی اش نگاه میمرخ که بهت زده به نیوتاب چشمانش را بست . سرش را به طرف سورنا
همزمان چشمانش را باز کرد و ادامه داد :

 که هرگز تجربه اش نکرده ام را چهی احساسین دانستم نام ای حس را دارم ... ابتدا نمین است که ای_ چند سال
یار کوشیرزنی دانم ... از همان زمان که تو را در کلس شمشی با تمام تار و پود وجودم مینک ایکنبگذارم ول

 .. (هردو به جلو نگاه کردند) ..یار کوشیرزنی شاگردان شمشین ... در آن آزمون برتری خاص بودیم برایدمد
 کهیبایی بلند و زی ات ... با آن موهایی _ طلی زره آبین نقص ات با آن چهار مرد با همیمبارزه ماهرانه و ب

پخود » ات ب  در دلم فرویزی ... چید رقصی ماهرانه ات در هوا می آمده بود و با هر ضربه یروناز «کله 
 ... من مردی شدی مالک روحم میش از پیش دانستم بی از تو میشتر تو باختم و هرچه به . دلم را بیختر

 شدم . که اگر احساسمیرتر و با تو سختگیدم ، ترسیدم احساس ترسین ... از ایکن ولیوتاب یستم نیهوسباز
 کهیی خواستم دوست داشتن اهورای از خداوند میشه ! ... همینی نبیب و آسی آن نسوزی به پایستدرست ن

 تجربهی با شخصیق آن را عمی در زندگیکبار تجربه آن هستند و تنها یق از انسان ها لیمی گفتند نیهمه م
 خواستم مهرت را از دلمی رفتم و از خدا می میایشگاهمان زمان به نین را تجربه کنم . با کوچک تری کنیم
 خورد ...ی میوند با تار و پود وجودم پیشتر هر روز مهرت بیکن کند ... ولیرونب

 چرخاند ...یوتاب را به طرف سرش

 من است ویان که باز حس کنم نقطه پایاید بی ترسم که زمانی ... میوتاب ترسم ی سخنان را گفتم چون مین_ ا
 را به تو نگفته باشم ! ... انتخابت هرچه باشد ، به او احترام خواهم گذاشت ...یم احساس زندگیباترینز

 براق شده از اشک آرام شروع به حرف زدن کرد :ی با چشمانیوتاب

ین داشت ، در عی مانندی بی که قدرت رهبریدم شنی احساس تو را تجربه کرده ام ! ... از مردین_ من هم ا
ی چهره اینکه با ایدم دادند ... شنی سر میش سربازانش احترام قائل بود و سربازانش برای ، برایریسختگ

 درباره اشیگران که از دیی های ها و شوخیطنت و شیست نین در باطن ایکن دارد ولیسخت و پپر غرور
 دل دادم ! ... بارها خودم را سرزنش کردم که چگونه دلمیده مرد نادین کرد ... به ایز عزیم ، او را برایدمشن

ی لبش نقش بست) .. ولی ؟! .. (لبخند روی و اصولیه ام ؟! .. بر چه پایده او را ندی دادم که حتیرا به مرد
ین گرفتم ایم شد ... تصمی و با اسمش آرام مید لرزی مرد انجام داده بود مین که ایی کارهایدنقلبم بارها از شن

 ، با همانیدم ... در مسابقه او را دیکن نگذاشت ، ولیار شاگردان کوشین که مسابقات برترینممرد را بب
 ثابتی هااه نگیر بودم در کنار دوستانش نشسته بود . در زیده کشیر که در ذهنم به تصوی و غروریسرسخت

 چهرهیال از آن پس خیکن دانم چگونه موفق شدم مبارزه ام را انجام دهم ولی ... نمیخت او ، قلبم فروریقو دق
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 کرد وی می رویاده هدف در قصر پی بود که پرسه زنان بیی را از من گرفت ... شب هایمردانه اش زندگ
یر و با غرور خاص خودش با دو شمشیبا شب زیاهی بردند که در سی او میش بدون اراده ، من را پیمپاها
 شود که منی شخص عاشق میک اسم ی دانستم ... کدام انسان از روی حسم را درست نمین کرد . ای مینتمر

 توانستم بفهممی را از من گرفته بود ، از چهره اش نمی که زندگی احساسین دانستم چه کنم با ایبشوم ؟! ... نم
 دخترانه ام و هم ...یای ازدواج بدهم ، هم به خاطر حیشنهاد توانستم خودم به او پی گذرد ، نمیدرون او چه م

 از خداوندمانینکه مانده بود ، ای راه باقیک پاره پاره کند ! ... یشه همی جواب رد او قلبم را برایدم ترسیم
ی میاری به درماندگان ید رسی که توانم میی رفتم و تا جای کند ... هر روز به پرستشگاه میاریمبخواهم 

ی غرق کردم که موبدان میرزنی ببرم . آنقدر خودم را در خدمت به مردم و شمشیادرساندم که او را از 
یکن کسب کرده بود را به من بدهند ... ولیرانمان پدر ای بانویگانه از آن بانو هما یشخواستند لقب بانو که پ

 دانمی ! ... نمیدم دی عاشق او کرد ! ... هر بار او را میشتر او کردم من را بی فراموشی که برایهر کار
 نقص اش را با همان شکوه وی ... قامت همچون سرو و چهره مردانه بیکن ؟! ... ولیت واقعیاخواب بود 

نیست ی بردم که او فراموش شدنی ! ... تازه پیدم دی در مقابلم مید کشی میر به تصویم که قلبم او را برایباییز
 ...یدم دی او را می ... در چهره کودکان پاکیدم دی ، رقص آن را در دستان پپر مهارت او میر شمشیدن... با د

 رنگ او ... در هوا عطر او ... و در تنم روح او ...ین او ... در زمی های دوستانم شوخیدر شوخ

 شد کهی ، مگر مید لرزیش صدای اش را کرد که هنوز هم چهره پپر غرورش را حفظ کند ولی تمام سعسورنا
 ؟!ی کنی غرور و سر سختی بلرزد و اشک در چشمانت حلقه بزند و باز هم ادعایتصدا

 ؟!ی_ هنوز هم دوستش دار

 که به دهان او دوخته شده بود چشم دوخت وی لرزان از اشک به سورنا وچشمان منتظری با چشمانیوتاب
زمزمه کرد :

ع ای_تا ابد دوستش خواهم داشت ! ... مگر م  تن نباشم ؟!ین شود عاشق روح

 بار پپر درد زمزمه کرد :ین اسورنا

 شناسمش ؟!ی_ م

 به ستاره ها نگاه کرد و با عشق از ته دل زمزمه کرد :یوتاب

 ، نامش ... سورناست !ی_ آر

 گرد شده به زحمت گفت :ی با چشمانسورنا

_ من ؟!

 باهمی که لبخند به لب سورنا نشست همه کشتین شد . همیره نگاه از آسمان گرفت و با لبخند به سورنا خیوتاب
 بودند نگاه کردند و آرامیرهشروع به دست زدن کردند ! ... هر دو ناباور به دوستانشان که با لبخند به آن دو خ

 و گفت :ید بوسانه هر دو را آرام و پدریشانی پیردانااز جا بلند شدند ، پ

 !یدیم را شنیرینتان که سخنان شیم خواهی پوزش میز از هر چیش_ پ

 گوشیردانا پی لب باز کرد باز همه سکوت کردند و با لبخند به حرف هایردانا که پین ، همیدند بلند خندهمه
دادند .
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 مهمیز چیک شد) .. من به ی .. (صورتش جدیم باعث شد ما سخنانتان را بشنوی _ سکوت شب و کشتپیردانا
 بردم !یپ

 خود رایر سخنش تاثید که دیردانا شدند . پیره خیردانا و متفکر پی از لب همه رفت و به صورت جدخنده
گذاشته آرام گفت :

 زدند تایوتاب بود که به یبی آسین در عمرشان کرده باشند همیک کار نیک بردم که اگر اهرمن پرستان ی_ پ
 !یایدسورنا بعد از سه سال به خودش ب

 بودیوبرزن شخص آرین گفتند ... آخریک آن دو را در آغوش گرفتند و تبریگری پس از دیکی و یدند خندهمه
 و گفت :یستاد شد و مقابلش ایکش به سورنا نزدی احساسیچکه بدون ه

ی برایقی دانم مرد لی بودم ... میدنش رنج کشی ، پا به پایده کشیادی زی_ خواهرم در آن سه سال سخت
 چشمان خواهرم را از درد و اشکینم ببی مرد باش ... اگر روزیش بود ، برای اش خواهی راه زندگیهمراه

 سوگند ... خودم تو را خواهم کشت !یگانه ی آن روز به خدایبراق کرد

 را محکم و مردانه در آغوش گرفت و گفت :یوبرزن بالبخند آرسورنا

 به خاطر من چشمانش از اشک براق بودی داشته باش اگر روزیمان ! ... ایو من است آری همه زندگیوتاب_ 
 !یستم زنده نیگر، بدان که من د

 به طرفشان آمد و دستانش رای قدمیردانا . پید محکم تر سورنا را در آغوشش فشرد و کنار کشآریوبرزن
 و سورنا گذاشت و با چشمان بسته از ته دل آرزو کرد .یوتاب سر یرو

ی می تو را به نامی که هر قومیی ، خدایست هرچه هست و نیگانه ی ، خدایران بزرگ ای _ اهورمزداپیردانا
ی بی و سروریی ... به خدایان پای بی با قدرتی ایگانه ی رسد ! ... خدای میز چیک به یان در پایکنخواند ول

 دو اشرفین به ایکی دهم که عمر دراز و نی از ما و پس از ما سوگندت میش بر تمام موجودات پیانتپا
 .. و به خاطر علقه آن دو به هم ، هر دو را باهم ازی اند بدهیدهمخلوقاتت که حال با هم به تکامل مطلق رس

 بدون همنفسی عشاق زجر آورتر از زندگی برایز چیچ جهان به جهان وعده داده ات ببر ... چرا که هینا
 ...یستشان ن

 و به گوشیچید پیان پای و بیک در آسمان تاریشان کردند و صدایق را تصدیردانا بلند حرف پی با صداهمه
 نواخت و همه در خنده وی و باشکوه میبا ... مهرآذر به خاطر عشق آنها زیدهمه ملئک هفت آسمان رس

 غرق بودند .یشاد

 دارا قلبش به درد آمدیدن گذراند ، با دی همه را از نظر میزبین عقاب تیک مثل ی در کنار سکان کشتآرتیمیس
 هم بود ! .... درد دارا راید نبود ! ... شای احساس درستیر و حال درگید دی که پسر نداشته خودش میی، دارا

 و چهارساله عشق نسبتیست بی دارای براولی تجربه اش بود یق که مثل همه انسان ها لی ، عشقید فهمیم
 شد ، ممنوعه بود !ی که قلبش با او آرام میبه کس

 و باید شاد بود رسیالی خیچ هی بیدا که در آغوش تیسانی به پریدند خندی که با هم میابد و آریدا نگاه از تدارا
 کس نبودنش را حس نکردیچ آرام از جا بلند شد و آنقدر آرام از آنها جدا شد که هیشلرزش قلبش از نداشته ها

 شد .یره به جلو خیزبین به هم قلب کرد و تپشتش اش دستانش را ی رفت و با غرور شاهی کشتی... به ابتدا
یاد کرد ! .... ی میه گرید دانست ... نبای را خوب میز چیک ی سوزاند ولی رحمانه چشمانش را میاشک ب

 و خم به ابرویستد محکم باید اگر قلبش هزار تکه شد باز بای ، حتیست مردان نی برایهگرفته بود که گر
 ! ...یاوردن
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 ؟!ی_ دارا ؟! ... خوب

 رحم افکارش را پاره کرد و تا عمق قلبش فرو رفت . آرامی بی از پشت سرش مثل خنجریدا تصدای
 به طرفش برگردد زمزمه کرد :ینکه باز کرد . بدون ایچشمانش را بست و بعد مکث کوتاه

 !یر_ خ

 :ید شد و پرسیکش نگران نزدتیدا

 بگم ؟!ین به جناب آبتی خوای_ م

 !یر _ خدارا

 _ دلت گرفته ؟!تیدا

 و اشک با سرعت به چشمانش هجومید حرف وجودش لرزین کلفه شده بود با ایدا از سماجت تینکه با ادارا
 کرد نلرزد وی که سعیی بود پشت کرد و با صدایره چهره اش خیمرخ و به نیستاده که کنارش ایداآورد و به ت

موفق نبود گفت :

 بگذار !یم_ تنها

 خوام ....ی مونن ؟! می دوستا پشت هم می ذارم دارا ! ... مگه نگفتی وقت تنهات نمیچ _ هتیدا

 را بست ! .. ناباور به چشمانشیدا برگرداند . اشک حلقه بسته چشمان دارا زبان تیدا سرش را به طرف تدارا
 را در دستیدا بازوان تی شد . دارا عصبیرهکه هزاران حرف متفاوت در خود داشت بدون پلک زدن خ

گرفت و با همان حالت گفت :

 ؟!یدا تی کمکم کنی خواهی_ م

 و نگران به زحمت سر تکان داد ...یده ترستیدا

 باز گرددیران جنگ جان سالم به در نبرم ! ... دعا کن جسدم به این دعا کن ! ... دعا کن از ایم _ برادارا
پمرد ! ...یم مانده زندگیوگرنه من ، هرروز باق  را خواهم 

 نواخت و همهی به عقب هول داد و دستش را از او جدا کرد . هنوز هم مهرآذر می را کمیدا شوک تیک با
 بود ؟! آنیده جنون رسین دارا ... چه شده بود که دارا به ای حرف هایر درگیدا و محو سازش بودند و تیردرگ

 اضافه شده بود که دارایش به دردهای هم دردید حد او را نشکسته بود ! ... شاین اش تا ایهمه کمبود زندگ
 بود ؟!ین سنگیش همه براین ای چه دردی بود ! .. ولیدهبالخره به جنون رس

 .یستم_ گفت گرسنه نآریا

یگران انداخت و همراه دیر ناراحت سر به زیمیس به آرتیی با نگاه پپرمعنایردانا نشست و پیار کنار کوهآریا
 به طرفش گرفت .یوان لین نشسته بود که آبتیوبرزن وسط سورنا و آریوتابمشغول غذا خوردن شد ... 

پجرعه بنوش ، بین _ تا آخرآبتین  ...یستی خوب نیشی اندی از آنچه میش 

 ماند .یره خین و سن و سال کرده آبتیطنت پپر شیافه ملتمس به قیوتاب
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 بخورم ؟!ید بای _ تا به کیوتاب

 !یگر ! ... تنها هفت روز دی طول درمان را کامل کنید _ باآبتین

یات نفس محتویک و ید کشیقی به اجبار نفس عمیوتاب داد . یوتاب را گرفت و به دست یوان با سرعت لسورنا
 بهیوتاب شد . ی رفت سورنا متعجب تر می درهم میشتر که هر لحظه بیوتاب یافه . با قید را سر کشیوانل

 نشست و گفت :ش لبانی روی زد که سورنا هم آرام آرام لبخندی سورنا به زحمت لبخندیرو

_ تلخ بود ؟!

 گفت :یزان درهم و لب و لوچه آوی با صورتیوتاب

_ تلخ تر جوشانده بابونه !

یسان ... پریرد جوشانده را از دهانش بگی خورد که طعم تلخی تند تند غذا میوتاب خنده همه بلند شد و صدای
 پپر کرد ...یشترظرفش را از غذا ب

 خداوند است !ی هایده به آفری احترامی بین ، ایسان _ به اندازه غذا بردار پرآریابد

 !!!یم برم که با هم غذا بخوری آرش میم عموی _ براپریسان

 بشقاب دستش بود بایات که همه حواسش به محتوی دو دستش را دو طرف ظرف گذاشت و درحالپریسان
یش باز کرد و پشت سرش بست و سر جایش در اتاقک را با لبخند براینا به طرف در اتاقک رفت . روبیاطاحت

 شام باز هم مهرآذر دف وز برده بودند ... بعد ایادنشست ... همه در دل خود را سرزنش کردند که آرش را از 
یرون دستش را گرفته بود آرام از در اتاقک بیسان که پریتنبور را به اصرار دوستانش نواخت و آرش در حال

 با همانیسان را گرفتند و کنار خود نشاندند و پریش بازوهایر به طرفش رفتند و زیار و کوشیارآمد ... کوه
 نگذشت که خواب چشمانش را گرفت ... دارایادی رفت و زمان زیدا اش با سرعت به آغوش تی و کودکیپاک

 بود ،یده خوابیدا کودکانه اش در آغوش تی و پاکیبایی که با همه زیسان پریدن آمد و با دیروناز اتاقک ب
 نشست .ی در دلش تکان خورد ، با مکث نگاه اش را گرفت و آرام گوشه ایزیچ

 خوش .ی من مست خوابم ، پس شب همگیکن دانم ولی _ شما جوانان را نمپیردانا

 مجبوریسان که به خاطر پریدا و سن و سالش از جا بلند شدند و تی که از جا بلند شد همه به احترام بزرگهمین
 شد .ی خواستنیش برایش اسطوره هایش از پیش به کهنسالن ، بیرانش احترام مردمان اینبه نشستن بود از ا

 طور من ! ... شب خوش .ین _ همآرتیمیس

 ، بدون تو نخواهمی استراحت کنید بایا ! ... آرش با من بید آی _ من هم به اندازه تمام عمرم خوابم مآبتین
رفت .

عسرویانسالی مرد مینکه ، با این آبتیده ورزیکل از جا بلند شد و به هین با کمک آبتآرش  بود و هنوز هم مثل 
 داد .یه بود تکیستاده ایش پاهایمحکم و باوقار رو

ی خوبیان پسرها وگرنه پاید نکنیطنت دانم بهتر است شی ؟! خود میست کی _ امشب نوبت نگهبانآرتیمیس
 نخواهد داشت !یتانبرا
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 با خنده گفت :سورنا

 !! آنگونه که حساب کرده ام ، نوبتیم ایده اندازه چشی مانند شما را بی بی ، مجازات هایاسالر دریر_ خ
 است .یار دارا و کوهینگهبان

 گفت :ی دست به کمر شاککوهیار

 رسد سورنا ؟!ی به خودت نمیت ! ... چرا محاسبه های و تو راحت بخوابی،_ آر

 چشمانش گفت :یطنت آرام به خنده افتادند . سورنا بالبخند و شهمه

 عهدیدارم تو بی هم پایز کجا خواب ! ... من نید ام ، اگر خواب آیده_ من تازه بعد از سه سال به آرامش رس
 بندم !یم

 مونم تو استراحت کن .ی میدار من به جات بی تونی اگه نمیار _ کوهتیدا

 سخت بود !یش برایدا شد هنوز هم باور حرف تیره خیدا متعجب به تکوهیار

 با خنده گفت :تیدا

 ؟!ی کنی چرا نگاه میگه_ برو د

 با سرعت گفت :ی با شوق و سپاسگذارکوهیار

 کنم .ی خسته ام ، جبران میت نهای ، امروز بیدا_ سپاس ت

 زد .یار دوستانه به کوهی لبخندتیدا

 گفت :یوتاب رو به سورنا

 ، فقط بمان !ی که خواب باشیست کنارم بمان ، مهم نیکن بمان ولیدار حال ات کنارم بین با ایم گوی_ نم

 مانم سورنا !ی _ تا ابد کنارت میوتاب

 آنها را زهر کرد !ی خوشین کردند که آبتی دو با لبخند به هم نگاه مهر

 کند ، هنوزی اثر میگر دی بود تا چندیی که به خوردت دادم خواب آور قویی ... دوایوتاب _ پوزش آبتین
 ...ی استراحت کنید بایافتیبهبود ن

 کنم ، خود مراقبش خواهم بود که کاملی ، سخنانتان را به گوش جان عمل مین _ سپاس جناب آبتسورنا
استراحت کند .

 به سورنا زد و با چشمان خواب آلود گفت :ی لبخندآبتین

 ، دارا ویدا ؟! ... تیست امشب نگهبان کیم گوی بار مین آخری مدت خواب راحت نداشته ام پس براین_ ا
 !ید آی که از شوق نازپدردانه اش خواب به چشمش نمییسورنا
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 و لبخندش به خنده افتادند .ین آبتیف از توصهمه

 دخترم را در تخت تو بگذارم ؟ی ... دارا اگر اجازه بدهیدارم من در عرشه بیگر دی _ همچون شب هاآریابد

 آمدیدا کنار تیار سر تکان داد . کوهیید را به همراه داشت به تای که سکوت کل کشتی بعد از مکث کوتاهدارا
 را آرام ویسان پریشانی را مجبور کرد پیار کوهیسان پری و پاکیبایی را آرام از آغوشش گرفت ... زیسانو پر

ی خودش را روی خارج شد . سورنا پتشک و پتوتاقک از ایه ببوسد ، بعد از جا بلند شد و به همراه بقیاطبا احت
 بودند ... سورنا نفس نفس زنان کف عرشهیرهعرشه آورد و کف عرشه انداخت ... همه متعجب به سورنا خ

 و گفت :ید تشک کوبینشست و رو

 کندی برادر مهربانت که لبخند بر لب نگاهمان مین همیاید سرت بیی ... اگر بلی استراحت کنید بایوتاب یا_ ب
 کند !!!یزنده به گورم م

 از ته دل و با چشمانش به سورنا فهماند کهی با خنده سر تکان داد ولیوبرزن شد و آریشتر خنده همه بصدای
 پتشک به پشتی رویش دنده هایب به خاطر آسیوتاب از او سپاس گذار است . کم کم همه رفتند و یت نهایب

 دستشیر چپ اش را زازوی و بیده چپ دراز کشی و سرش را به طرف سورنا که کنارش به پهلویدخواب
گذاشته بود چرخاند ...

پسکان را به دستیکی عرشه بودند ... ی رویشگی و دارا و ده خدمه طبق روال همیابد و آریدا تتنها  از خدمه 
 افتاد و باز بهی هم می آرام رویوتاب یبای دادند ... کم کم چشمان زی می هم در اطراف نگهبانیهداشت و بق

 شد ...یزحمت باز م

 زمزمه کرد :سورنا

 ؟!ی خوابی_ چرا نم

 هم غرق خواب زمزمه کرد :یوتاب

 باشد !یالم خواب و خیکی نزدین کنم ، بودن تو در ای ترسم صبح که چشم باز می ترسم سورنا ! می_ م

 شکمش گذاشته بود فروی که رویوتاب آرام انگشتان دست راست اش را درون انگشتان دست راست سورنا
 به آن داد ، زمزمه کرد :یفیکرد و فشار خف

 !یستیم باشد ؟! ... خواب نی واقعیز همه چینگونه شود ای مگر در خواب میکن ، ولیوتاب ترسم ی_ من هم م

 رفت لبخندش کمرنگ تری به خواب میشتر نقش بست و هرچه بیوتاب لب ی روی چشمان بسته لبخند آرامبا
 بود ... ساعت ها ... بدون پلک زدن ! .... مگریوتاب و آرام یبا شد و سورنا با همه وجود محو صورت زیم
 شد ؟!افل پلک زدن هم از او غیک مقابلش باشد و به اندازه یی همتای بی شد جلوه یم

 چشم داشت . چرا همه انسان ها حق داشتند عاشق بشوند و بایوتاب به سورنا و ی کشتیی از قسمت بالدارا
 بود که مجبور به ازدواج بای که دوستش داشتند به آرامش برسند و او حق نداشت ؟! ... چرا جز آن کسانیکس
یک را همچون پدربزرگ و جدش به ش نسبت به هم نداشتند بود ؟! ... چرا دلی علقه و شناختیچ که هیکس
 گفتند گردنی کرد و هرچه آنان می سر خم میران ای سخنان شورای جلوید زاده نداده بود ؟! ... چرا بایبنج
ی می خواست ، دلش دختری عشق میک ؟! ... دلش یرفت پذی کردند می میید که آنان تای داد و هر زنیم

 سنگ و بهی باد و به سختی دختر از جنس خاک ، به مهربانیک زادگان پپر ادعا ، یبخواست نه از جنس نج
 بود ! ...یابد خواست که دلداده آری را میدایی نگاه کرد ... دلش تیدند خندی که میابد و آریدا آب ! ... به تیزلل

 تمامیز چمه که نسبت به او هیابدی کند نه آری او را انتخاب میابد او و آرین از بیداچطور تصور کرده بود ت
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 و چهیست دانست چی کس نمیچ داشت که هیی بود ، قدرت هایده در جهان ندی از او مردیباتربود ! ... ز
 و ازی که پریابدی آب ها بود و آب همچون موم در دستانش ... آری که فرمانروایابدیاندازه است ... آر

 فکریدا بود ! ... چگونه به تینه گزین بود بهتریده را ندیابد که مثال آریدایی تی بود و برایااشراف زادگان در
 افکار دارا را به جنونین ؟! ... همید دی میابد از ته دلش را با آری برق چشمان و خنده های کرد وقتیم

ی که لبه کشتیابد و آریدا آمد و مقابل تیین از پله ها پایدا و تیابد و بدون گرفتن نگاه اش از آریکشاند ، عصب
 شد ...یرهنشسته بودند خ

 !ید مانی میدار بی نگهبانی براید _ شما گفتدارا

 را ستونیش بود آرنج هایده شدند ، سورنا همان طور که به پشت خوابیره دو سکوت کردند و به دارا خهر
 چهره اش ادامه داد :یظ شد ... دارا با همان اخم غلیرهکرد و به دارا خ

 ؟!یم_ اگر خنده دار است بگو ما هم بخند

 ...ید گوی باشد آب به من می نشده دارا ، اگر اتفاقیزی _ چآریابد

یت سکوت کرد تا موقعی تر شد ولی بود عصبیده به رخ اش کشیدا تی قدرتش را جلویابد آرینکه از ادارا
 بود چشم دوختیره که خونسرد با چشمان کوچک شده به او خیابد به آری . با نگاه عصبیاید به دستش بیمناسب

 را جالب حس نکرده بود به حرف آمد :یت که موقعیدا. ت

 کرد ...ی میف_ داشت خاطراتش رو تعر

 گفت :ی نسبتا بلندی به دستش داده بود ، پپر طعنه با صدایدا که انگار بهانه را تدارا

ی لحظات مرگ زجرآورشان گمان نمین آنان در آخری گناه ، دست و پا زدن های بی_ خاطرات قتل انسان ها
 ؟!یابد تو هست آریکنم خنده دار باشد ! .. برا

 داشته هنوز هم درد دارد و بهبودی عمل سختیوتاب دارا ! ... ییم سخن بگویم توانی _ آرام تر هم مآریابد
 شود ...ی میدار ما بی ، باصدایافتهن

ییری و تغید دیکنواخت را آرام و یش نفس های چرخاند . وقتیوتاب نگران با سرعت سرش را به طرف سورنا
 نگاه کرد .یابد را حس نکرد ، باز در سکوت به دوئل دارا و آریش و تکان پلک هایددر چهره ند

 زد) .. تو که بهی شود .. (پوزخند پپر معنی نمیدار تا صبح بین خواب آور جناب آبتی با دارویوتاب _ دارا
 ؟!ی خوابی است که شب ها نمین همی ! ... برای عادت داریگرانآزار د

 لب باز کرد دارا با سرعت جواب داد :یابد که آرهمین

 دری که به قتل رساندیی انسان هایچیدن و از درد به خود پی و زاریه گری شک صدای دهم ، بی_ حق م
 ؟!یابد آریم گوی هست ... درست نمیت در گوش هایشان چشمانت و صدایجلو

 تشر زد :یدا به دارا سکوت کرد ... تیره با همان چشمان نافذ و خآریابد

 تمومش کن !ی گی می_ دارا چ

 خورد و حق اعتراض نداشت گفت :ی خوره مین که وجودش را عی با دردی عصبدارا
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ی نمیرون خواست تو را بکشد و پس از آن هم ، اگر تو دخترش را از آتش بی میدار دین_ چرا ؟! ... در اول
 کشتی میار با زجر بسی عذاب وجدانیچ دانست و تک تک ما را بدون هی ما نمیون هرگز خود را مدیدیکش

 انسان های که آب براهمانگونه ، خوب به سخنانم گوش کن یابد رفت ... آریو ... به سراغ تک تک مردمم م
 که به پارسی شما زجرآور خواهد بود ! ... زمانی آورد آتش هم برای را به ارمغان میمرگ زجر آور

 درون آتش خواهد بود !یا ید مجازات تو سوختن در مقابل خورشیمبازگرد

 کنم ....ی گذشته ام افتخار نمیوانگی و به دیمانم کرده ام جبران کنم ، پشی _ من سعآریابد

 زد و گفت :ی پوزخنددارا

 ؟!یدی رسیجه نتین_ از چه زمان به ا

 گفت :ی بعد سکوت نچندان طولنآریابد

 !یدم را در سراب قصر پارسه دیدا که تی_ از زمان

 هم فشار داد و گفت :ی را محکم رویش تر شد و لب های شد . دارا عصبیره خیابد ناباور به آرتیدا

 ؟!ی او را بکشی خواستی مین همی_ برا

 شد ، دارا باز هم ادامه داد :یره دارا خیت به چشمان پپر عصبانی سکوت کرد و با خونسردآریابد

 ، در هر دویابد کند آری از گناه ات کم نمیزی چیمانی ! ... پشیر خیا ی هستیمان ندارد که پشی تفاوتیچ_ ه
 ...ی شویجهان مجازات م

 کرد و آرام و ناباور به دارا گفت :ی نگاه میشان سردرگم به گفتگوهاتیدا

_ دارا بسه !

 آرام و خونسرد گفت :آریابد

 !یستی_ شادمانم که تو خداوندمان ن

 از حق بندگانش هرگز ... و همه گناه تو به بندگانش بازیکن گذر ولی _ شک نکن خداوند از حق خود مدارا
 گرد !یم

 شکست ... پپر درد زمزمه کرد :یابد آری تفاوتی سد ببالخره

 کنم !ی_ جبران م

 گفت :ی نسبتا بلندی با سرعت و صدادارا

 ؟!ی گردانی باز میشان_ چگونه ؟! جان کشتگان را به خانواده ها

 بود که هرگزی شد . دارا حق داشت گناه او جزء گناهانیره سکوت کرد و به چشمان دارا خید نا امآریابد
 نبود !یجبران شدن
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 داد زد :ی عصبتیدا

_ بسه دارا ، چت شده ؟!

 هم در برابرش داد زد :دارا

 ؟؟؟!!!ی دانی نمی_ به راست

 ادامه داد :ی آورد و عصبیین را پاصدایش

ی کشتی خسته شدم از بس که هوش و حواسم به چهارسویستم نی کافی کشتین ای نگهبانی برایی_ من به تنها
 !یدا تید آی بدش نمی کس از راحتیچ ! ... هید به گفتگو نشسته ایالی خیچبود و شما بدون ه

 به آنیرش ، آرام از جابلند شد و کمربندش که غلف و دو شمشیوتاب به چشمان بسته ی بعد از نگاهسورنا
 بود را به کمر بست و به کنارشان رفت و گفت :یزانآو

 ...ید آی و من هم خوابم نمیده خوابیوتاب دهم ، ی می_ من با تو نگهبان

 با سرعت سرش را به طرف سورنا چرخاند و گفت :دارا

 سورنا !!!یستی_ قصد من تو ن

 محکم گفت :یی شد و آرام و خونسرد با پتن صدایره مطمئن در چشمان دارا خسورنا

ین در بی ! ... دشمنیفکند بیی جدایانمان اهرمن در میله حین خواهم ای دانم قصدت چه بود دارا ! ... نمی_ م
 دشمن شادمان نکن !ین از ایش ها را برانداخته ، پس بی امپراطورین تریمدوستان ، عظ

ی محکم گره شده ، به طبقه بالی از آنها جدا شد و با مشت های در چشمان هم ، دارا با ناراحتی مکثبعد
 که ناخواسته و از سریی ناراحت از حرف های چوبی نرده های رفت ... دست روی کشتیعرشه و انتها

 نگاه کرد .ید دی مو مانند ای که تنها چشمان بیبایی زی زده بود به ستاره ها و کهکشان هایتعصبان

 نگاه از دارا گرفت و گفت :سورنا

 .یم شناسی دارا را می ، همه از کودکیابد آریر_ سخنان دارا را به دل نگ

 !ید گوی نمیقت جز حقیزی که چیی ، دارایم شناسی می _ آرآریابد

 کنه .ی خدا هم بهت کمک می جبران کنی کنی می ، سعیابد آریمونی _ تو پشتیدا

 لبش نقش بست .ی روینی شد و لبخند غمگیره خیدا تیدوار به چهره مهربان و امآریابد

 !یرد پذی نمیان پای داریشه آنچه که در اندی به خوبیز ! ... همه چیدا تیدواری امیادی _ زآریابد

 سال بعدیک ین رفت و دستانش را پشتش به هم قلب کرد و تمام خاطرات ای حرف آرام به نوک کشتین ابعد
 ، التماس ها ویشان که با زجر کشته بود ، نگاه های زاد را به خاطر آورد ... مردمانیاز نبودن پر

 را از نو ساخت !یز شد به عقب بازگشت و همه چی می در زندگی ، کاش گاهیادهایشانفر
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 کهیی که در همان جاید را دیابد . با سرعت سر چرخاند ، آرید را در آسمان دید از نور خورشیی رگه هاتیدا
 بود .یستاده ای حرکتین بود بدون کوچک تریستاده ایشبد

 گم ؟!ی می چی شنوی ؟ .... میابد .... آری کنه برو تو کشتی داره طلوع مید ؟ خورشیابد _ آرتیدا

 مصمم بهیابد بود . آریستاده با دو گام فاصله ایابد پشت آریدا شدند . تیره به آنها خیدا و سورنا با حرف تدارا
 راست اشی و بازویستاد شد و کنارش ایک نگران به او نزدیدا زد ! ... تی شده بود و پلک نمیره خیدخورش

 نخورد ...ان تکیش باز از جای با تکان کوچکیابد آری ولیدرا گرفت و کش

 نگران گفت :تیدا

 ؟! ...ینی بی حال ات رو نمین اومده ، ایرون بید ؟! تو رو خدا نصف خورشی کنی میکار چی داریابد_ آر

 گفت :ی بلندی با صداین همی را نگران کرد ، برایدا تیابد آری تفاوتبی

 رسه !ی خوره ، زورمم بهش نمی کمک ، تکون نمیا_ سورنا ب

ی که سعی را گرفت و درحالیابد و کمر آرید کردند و سورنا با سرعت به طرفشان دوی نگاه میابد به آرهمه
 تکانش بهد گفت :یش کرد از جایم

 ....ی ایاورده ، تو هنوز قدرتت را کامل به دست نی دهی خود را به کشتن میابد_ تمامش کن آر
 ؟؟؟!!!یابـــدآر

 زمزمه وار و لرزان گفت :ی با صداید براق از اشک بدون چشم گرفتن از خورشی با چشمانآریابد

 را از آنان ستاندم ! منی که زندگی گردد ! به مردمانی که باز نمی ، به گذشته ایشیدم را اندیشب_ تمام د
 ! ...یست نی ارزش نبود ! ... راه بازگشتی بیم نبودم ، جان انسان ها براین ؟! ... من ایرم بگی که زندگیستمک

 زادم آرامشی گذارد در کنار پری گشت ! نمواهدهر دو جهانم سوختن در آتش است ! ... خداوند هم از من نخ
 است ؟!یر که جبران ناپذی خواهم جبران کنم ، کاری چگونه مید گوی ! ... دارا راست میرمبگ

 در چشمان دارا سرش را برگرداند .ی سرزنشگر به دارا نگاه کرد و بعد مکثیت با همه عصبانتیدا

 !!یم شدیان _ ما هم در آن جنگ ها باعث مرگ پرسورنا

 ...ید من بودم که جنگ را آغاز کردم ، شما تنها از خود دفاع کردین ایکن _ ولآریابد

 :ید لب نالیر و زید صورتش کشی را رودستانش

 من هستم !ینم سرزمیان من ، باعث مرگ پری_ خدا

یش ... وضع را بدتر از پید اش کوبیشانی شد ... سورنا با کف دست به پیره با چشمان گرد شده به سورنا ختیدا
 دارا هر سه را متوجه خود کرد .یکرده بود ... صدا

 !ی کنی را جبران نمیز چیچ_ با مرگت ه

 کرد ...ی شانه به او نگاه می که از رویابد شدند . دارا بدون چشم برداشتن از آریره بهت زده به دارا خهمه
 آمد ادامه داد :ی میینهمان طور که از پله ها پا
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 !یشیدم اندیمان را به سخن هایشب_ من هم تمام د

 انداخت و باز ادامه داد :یه سایابد صورت آری و رویستاد اید پشت به خورشیابد آرکنار

 ویردانا پی هایه ، تنبیمان هایرزدن ؟! ... شمشی داریاد را به یمان ، کودکی جبران کنی توانی دارم میمان_ ا
 ! ... در حدیابد ! سخنانم اشتباه بود آری پاک هستیم برایمان ؟! ... هنوز هم به همان اندازه کودکیاسالردر

 سخن نگفتم !ی پارسیب شاهزاده نجیک

 شد باز هم ادامه داد :ی میت اذیش از پیش و بید دی می و جسمی را از لحاظ روحیابد آریدن کشزجر

 جان خود رایم که حق نداری دانی ... میری گی شدن را از خودت میده_ با کشتن خود فرصت جبران و بخش
ی خودت می را به رویشان بخشش ای و درهای ستانی خود می را برایزدپاک خشم اینگونه ، ایابد آریریمبگ
 !یبند

 نشسته بود و ازیابد صورت آری را از نظرش گذراند . عرق رویابد صورت آری نگاه اش تک تک اجزابا
 به شمارش افتاده بود ...یش هایدن درهم فرو رفته و نفس کشیبایش زیدرد ابروها

یم به دردهای دردیگر حال تو رنج بکشم ... تو دین نکن تا ابد از ای ، کاریابد برو آری _ به داخل کشتدارا
اضافه نکن !

 حلقه کرد و محکم دریابد دارا با سرعت دستانش را دور کمر آریاید خواست به زانو دربیابد که آرهمین
 بهی کنارش نشست و دارا بدون نگاهیدا تخت خواباند ... تی را رویابدآغوشش فشرد و وارد اتاقک شد ... آر

 .ید را شنیشان هامه به در زمزیدن تا رسی با مکث قد راست کرد و از اتاق خارج شد ولیدات

 ؟ی نداریاز _ به عصاره گل آتش نتیدا

 به زحمت زمزمه کرد :آریابد

 !یر_ خ

 کنم حالت بهتر بشه ؟!یکار ؟! چیابد _ باور کنم آرتیدا

 را باز کرد و باز هم بدونیابد آری به عقب برگشت و بند لباس راحتیابد بود با سکوت آریده که به در رسدارا
 گفت :یدا به تینگاه

 بخشد ...ی کن و به تنش بکش ، حالش را زودتر بهبود میس ؟ آن را با پارچ آب خینی بی_ آن دستمال را م
از عصاره گل آتش هم به او بده ...

 رفت و بهیرون . دارا از اتاق بید کشی او می را به تن عضلنیس دستمال خیابد بدون نگاه به صورت آرتیدا
 دستانش را طبق عادت بزرگان خاندانش پشتش به هم قلب کرد و با چشمانیی بالیعرشه آمد و در عرشه 

کوچک شده به فکر رفت .

 به پهلوی کف کشتیوتاب را از کمر باز کرد و آرام کنار یرش رفت و کمربند غلف شمشیوتاب کنار سورنا
 جمع کرد ، چشمانش را بستینه داخل سی را کمیش سرش گذاشت و پاهایر و دست چپ اش را زیددراز کش

 و آرام و باید روز را دی چشمانش را باز کرد و روشنیوتاب که گذشت ی زود به خواب رفت . مدتیلیو خ
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 تنه سورنای را رویش زد و گوشه پتوی لبخند آرامش بخشیدنش سرش را به طرف سورنا چرخاند و با دیدترد
 چشمانش را بست و به خواب رفت ...یشتری و با آرامش بیدکش

 نشست هبودیمیس که کنار آرتیردانا گرفت . پی کناره میگران حرف از دی هنوز هم سکوت کرده و بدارا
 به دارا نگران زمزمه کرد :یرهخ

یمیس دهد ، آرتی میح را ترجیی و سکوت و تنهایزد ری را به درون خود میش_ دارا همچون خاندانش دردها
 چرا دارا سکوت کرده ؟ی دانیدخترم تو م

 !یدیم ترسی که از آن می کنم رخ داد ، اتفاقی _ گمان مآرتیمیس

 ...ی بود ولیده ، خودش هم فهمید را فهمیمیس منظور آرتپیردانا

 سکوت کنمید گفت بای نچندان طولنی هم گفتم و او بعد سکوتیمرغ کردم ، به سی چه مید دانم بای _ نمپیردانا
 بزرگ تر از مقابله با اهرمنی که جنگیم سکوت کنید بای کند ! ... به راستی میر خداوند است که تدبینو ا

رخ دهد ؟!

 بود . ازیده جنگ ها را با تار و پود وجودش چشین شد . همه ایره گرفت و به جلو خیردانا نگاه از پآرتیمیس
 باشد ! ...یدا جز عشق به تیگری دیزته دل آرزو کرد کاش اشتباه کنند و درد دارا چ

 کردهیزان آوی کشتی را جلویش لبه آن نشسته بود و پاهای مشغول خوردن شام بودند ، دارا نوک کشتهمه
 . دارا با حس حضوریستاد به طرف دارا رفت و با دو گام پشت سرش اییبود . سورنا با بردن ظرف غذا

 پشت سرش گفت :یکس

 خورم .ی گفتم که نمیا_ به آر

 :ید که لب باز کرد سورنا پرسین نشست . دارا کلفه شد و همی بدون توجه به دارا کنارش لبه کشتسورنا

 ؟!ی_ دوستش دار

 شد . سورنا سرش را به طرف دارا چرخاند و نگاه اش رایره سورنا خیمرخ با چشمان کوچک شده به ندارا
 چشمان سورنا در گردش بود گرداند .یندر چشمان دارا که او هم نگاه اش ب

ی میابد که او را با آرینک ... چگونه ایدی دی را دوست خود میدا تیروز فهمم دارا ! ... تو تا دی _ نمسورنا
 ؟! چگونه باور کنم حس تو دوست داشتن است نه حسادت ؟! ...ی دوستش داریدی فهمینیب

 سر برگرداند و سکوت کرد ، سورنا ادامه داد :دارا

 !یدم خواهم که پرسی_ دارا سکوت نکن ! ... جواب م

 تفاوت که در کنارین کنم ، با ای است که در کنارش احساس آرامش می ، تنها دخترینا بعد از روبیدا _ تدارا
 ! ....یست نی شدنیف دارم که به گفته شاعران توصیگر دیبای احساس زیک کنم ، ی هم می احساس شادیدات
 کنم وی احساس خطر مینم بی میدا را با تیابد که آری زمانینکه دانم جز ای را نمیز چیچ شده ام سورنا ، هیجگ

 ؟!یست احساسم چین شود ! ... نام ایدلم آشوب م

 سکوت سورنا ادامه داد :یدن کند ، دارا با دیان سکوت کرد که دارا همه احساسش را بسورنا
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ی نمینک اش همراه اش خواهم بود ... در ازدواجش ! ... ای_ در پاسارگاد گفتم ، خودم در تمام مراحل زندگ
 در ازدواجیکن باشم ولیبانش پشتیشه خواهم همی عهدم بزنم ! ... هنوز هم میردانم چه شده که دوست دارم ز

 بشود ! ...یگری من سهم دیدای کنم که تین ایرش توانم خودم را مجبور به پذینم

 لب زمزمه کرد :یر که زده بود زی از حرفناباور

 من ؟؟؟!!!یدای_ ت

 و آن اتفاقیم داشته باشی خواهر کوچک تریم آرزو داشتیشه که همی داریاد را به یمان _ دارا کودکسورنا
 را دوست دارم ، علقه امیدا لبش نشست) .. من هم تی روی ؟! .. (دارا پوزخند پپر حسرتیفتادهرگز اتفاق ن

یم کودکی آرزوینگونه داند ، خداوند ای مد او من را برادر از دست داده خویدم شد که دیت نهای به او بیزمان
 و آرامش منی و آرامش او شادی کنم ! ... پس شادی برادریش خواهم برایرا برآورده کرده است ! ... م

 و بایرم به دست بگیر باشد ، حاضرم شمشیابد آریااست و انتخاب او انتخاب من ! ... اگر انتخاب او تو 
 است و در کنارش آرامشیابد اگر انتخاب او آری خواسته اش برسد ! ... ولبه به جنگ بپردازم که او یجهان

 اجازه را به توین ایکن ! ... ولیری را از او بگی شادیده که کشی گذارم بعد از آن همه رنجیدارد ، هرگز نم
ی توانی ، پس مه گفته نشدی و سخنیفتاده نی ! ... هنوز اتفاقیست احساس او نسبت به تو چیخواهم داد که بفهم

ی ، دوست دارم کسیکن خاندان توست ولیفته شیدا دانم تی مینکه ... با ایاز علقه او به خودت مطمئن شو
 اثبات احساستی برای را بخور که راه درازیت باشد ... حال غذاینتهمسرت باشد که عاشق خود راست

 ...یدار

 و گفت :یید کرد و جویک نزدیش آرام نان را به لب هادارا

 منتظرم نخواهد ماند !یوتاب همچون یدا ، تیست چیدا_ اگر زمان برد که بدانم احساسم به ت

یک عشق یان دانم پای مینکه نگاه خواهد داشت ! ... با ایت سهم تو باشد ، خداوند او را برایدا _ اگر تسورنا
 را به خودش بسپار ...یز .... همه چیکن چه خواهد بود ولی از خاندان سلطنتیر غی به دختریعهدول

 به شانه دارا از او جدای چشمانش را بست و سر به آسمان برد و چشمانش را باز کرد و سورنا با فشاردارا
شد و رفت ...

 در دلش زمزمه کرد :دارا

 ؟! ... اگر حسم درستیدی احساس را چرا به من بخشین پس ایست سهم من نیدا پاک ، اگر تیزد ایگانه »»
یدا احساسم باشد و تین همانگونه که ندانستم چگونه به خاطرم آمد ، از خاطرم پاک کن ، چرا که اگر ایستن

 راست نخواهد شد ««!یگر شود کمر شکسته ام دیگریسهم د

ی خلوتگاه دل های کشتی انداخته بود . ابتدای را جلو کشتیش لبه آن نشسته و پاهای کشتی ابتدایدا بود و تشب
ی شکافت ، به آنها حس مقابله را می را میا که قلب دری نوک کشتینکه به خاطر ایدگرفته شده بود .... شا

داد ....

 ؟یستم _ مزاحم خلوتت نآریابد

 آمدیدا آرام کنار تیابد سر تکان داد . آری زد و به نفی مصلحتی چرخاند و لبخندیابد سرش را به طرف آرتیدا
یی اضافه شده بود . کابوس هایش به خواب هایدی جدی انداخت . کابوس های را جلو کشتیشو نشست و پاها

 !ید حرف نگفته اش را فهمیدا سخت بود ! تیشکه درک اش برا

 ؟ی شدیدار_ بازم از کابوس بتیدا
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 و کلفه گفت :ید به صورتش کشی دستآریابد

ینم بی ترسناک و هولناک هستم ... میی در جاینم بی که به قتل رساندم ، می ... علوه بر کابوس کسانی_ آر
 که با چشمانینم بی است ... می که زخمینم بی ! ... میر است و در قفل و زنجیر اسیکی زاد در تاریکه پر

 ! ... آرام جانم به خاطر منیدا دارد تدرد من یبای زی کند ... پری لب زمزمه میر پپر اشکش نامم را زیبایز
 کشد !یدرد م

ینقدر بود که ایابد مثل آری به او داشت غبطه خورد ! ... کاش کسیابد که آری زاد و عشقی در دلش به پرتیدا
 مهم باشد ! ...یشبرا

 کنه .ی تو مجازات نمی رو به جایزانت وقت عزیچ ، خدا عادله ، هیابد _ نه آرتیدا

 تلخ زمزمه کرد :آریابد

 در کنار پروردگارمان ندارم !ی خوبیگاه جای اعتراف کردیز تو نیت در نهایدی_ د

یز گه ما جای ! خود خدا میست کس پاک مطلق نیچ دارم ؟! هی خوبی من جای دونی _ از کجا متیدا
 گه برگرد و جبران کن !ی خدا بهمون مین همی ! ... براییمالخطا

 !یند بی ، خداوند من را نمیدا تیست من نی _ راه جبران براآریابد

 سرسختانه گفت :تیدا

 ... اگه من کنار سراب نبودم و آب خبر حضورم روین ! ... بذار بهت ثابت کنم ! ... ببینه بی گم می_ من م
 گرفتن ، تو النی دخترت رو نمیوبرزن و آریوتاب و ی رفتی دخترت میش رسوند ، اون وقت تو پیبهت نم
 گرفت و من دستم رو توی نمیش آتد اون بوی تویسان که پری ! ... اگه جعبه ای رحم بودی قاتل بیههنوزم 

 هم النیسان حصار محکم بازواته و پرین امن همی که تنها جای کردی بردم ، تو به حرفم اعتماد نمی نمیشآت
 پشت هریست نی اتفاقیچی ساده فکر کن ، هی اتفاقاین ؟! ... به همه ایابد آرینی بیزنده کنارمون نبود ! ... م

 بازم هواتوی ولی نداریمان و به بودنش کنارت ای ازش دورینکه ! ... خدا با ایل دلیه فکر هست ! ... یهاتفاق 
 اون روح تو روی ندارن ولیمان و همه به خوب بودنت ای احساسی قاتل بیه گه تو ی میا اگه دنینی بیداره ، م

 که خدای خوشبختیلی ... عشق به همسر و فرزندت تو رو نجات داده ! ... تو خی دونه که هنوزم پاکی و میدهد
یگری دیز عزی وقتی از تو تنها چند روز دخترت رو ازت گرفت که درک کنیسان پریشگی گرفتن همیبه جا
 رو از جهانیکی که رسم اهرمن و تاری کشه ! ... تو با ما همسفر شدی اون فرد چقدر درد میری گیرو م
یادی ساده اس و من زیلی راه جبران خیینی بی توئه رو بهت داد ! ... میای و خدا دخترت که تمام دنیبنداز

 کنم ؟!ی فکر نمیدوارام

 غرق شده بود . درستیدا تیدوار درهم متفکر در چهره امی بدون حرف با چشمان کوچک شده و ابروهاآریابد
 اتفاقات ساده فکر نکرده بود و همه آنها را بل وین بود ؟! چطور به ایده گفت ! ... چطور تا به حال نفهمیم

 :ید پرسید وجود باز هم با تردینمکافات تصور کرده بود ؟! ... با ا

 !ی آرامش من نگفتی سخنان را براین_ بگو که ا

 !ینیم بی وقت نمیچ هیاد سرمون میی بلی که همه ما وقتیقتی ، حقیابد بودن آریقت حقینا _ اتیدا

 آرام لبخند زد :آریابد
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 !ی_ سپاس ... آرامم کرد

 سکوت گفت :ی بعد کمآریابد

 ؟یدی_ تو چرا نخواب

 منه ... و سالروز مرگ پدرم !ی و سه سالگیست امشب ، تولد بید _ طلوع خورشتیدا

 خواهم بود !ی ؟! ... شنونده خوبیی درباره اش سخن بگوی _ دوست دارآریابد

 آرام سر برگرداند و شروع کرد به حرف زدن :یابد در چهره آری بعد مکثتیدا

ی پدرم ، با کمک عمه ام زهر رو کم کم به خورد پدرم میمی دوست صمیامک سیدم_ هفده سالم بود که فهم
 بود ... به عمه ام قول ازدواجی گذشت ، مرد جذابی و هشت سال از عمرش می سینکه با ایامکدادند ! .... س

 که اون رو کمک کنه که ارث پدرم رو صاحب بشه ! .... صاحب اموال کوروشیداده بود به شرط
 شبیه شد ، بالخره ی میش تر از روز پیف ... هر روز ضعیری ! ... پدر من ، تنها پسر ، خاندان کبیریکب

 پشت بومی تولدم ، روی اتاق پدرم رفتم و اون ازم خواست که مثل همه سالی امشب ... توین مثل همیدرس
یدا پدرم اسمم رو تین همی بود ! براید خورشوع ... چون لحظه تولد من با طلیم رو نگاه کنیدخورش

گذاشت ! ... زاده شده از نور ! ...

 ادامه داد :ی تازه کرد و با مکث کوتاهنفسی

 به شونه هاشیه . کنار پدرم تکیم نشستید خورشیدن هم به دی به شونه هایه و تکیم پشت بوم رفتی_ با هم رو
 زد ! ... لحظهی ، که تولدم رو جار مید خورشیبای تللؤ زیدن چشم دوختم ، شاد بودم از دیدبه طلوع خورش

 پشتیوار به دیه پدرم تکیدم ، درگردوندم که سر بین همی درون مادرم ... ولیای اول نفس خارج از دنیدنکش
 رو تلخ کرد ...یم روز زندگیباترینسرش ، چشماش بسته است ... پدرم با رفتنش ز

یقی بود ... با نفس عمیز هنوز هم چشمه چشمانش از اشک لبری چشمانش را با پشت دست پاک کرد ، ولاشک
باز ادامه داد :

یر هم زیامک ، سیختن پدرم زهر ری غذای که اونا تویدم و فهمیدم و عمه ام رو شنیامک سی روز حرفایه_ 
 و باید فهمیامک گرفتم به مادرم بگم ، سیم خواد ! .... اون موقعه بود که تصمیقولش زده بود که عمم رو نم

 زده بودند و بعدم اون رویانه ساله رو وحشیک بچه یه ی کنی ... باور مید سالم رو دزدیکچند نفر برادر 
 زخماش عفونت کرده بود ... نصف روز رو با تمام سرعتی کردم جایداش انداخته بودن ! ... پیله طویه یتو

ی من و مادرم از گرسنگی چشمای مثال پدرمون ، جلوی برادرم تو اوج ثروت بی ... ولیدمبه طرف خونه دو
پمرد ! ... برا  و داد به مادرم گفتم و اون تمامیه دونستم با گری رو که میزی هر چیامک سی نابودیتو بغلم 

 سکوت و بدون توجه بهی بسته برادرم که تو بغلم داشتم ثابت بود ، بعد حرفام توی چشمایمدت چشماش رو
یچ هیگه دی ولید اتاقش رفت و شب رو کنارش خوابی خونمون سورنا رو بغل گرفت و تویمن و خدمتکارا

 چشم باز نکرد ! ...توق

 :ید لب نالزیر

 خونمونی خواست به زور باهام ازدواج کنه که بعدم من رو مثل خدمتکارای ! .... میامک_ من موندم و س
 خواست بهم .....ی رو صاحب بشه ... نصفه شب اومد تو امارتمون میم کنه و ارث پدریستسر به ن

 نگاه کرد ... ادامه داد :یابد به آری چشمیر را با پشت دست پاک کرد و زیش سکوت کرد و آرام اشک هاتیدا
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ین بهش به زحمت از دستش فرار کردم و بعدم که شکاف برام باز شد و من رو آورد به ایلی سیه_ با 
 و تار کرد .. (زمزمه کرد) .. از مردا و خواستهیره رو تینم و رنگیبا زیای همه دنیامک ! ... سینسرزم

هاشون متنفرم !

ی بود . حتیده را فهمیدا شد . تمام حرف تیره خیدا درهم به چهره تی با چشمان کوچک شده و ابروهاآریابد
 ...ی اعتماد کنیانت به اطرافی نتوانینکه بود ... سخت بود ایده از گفتنش شرم داشت ! ... چه کشیدا که تیحرف
ی کودک هم رحم نمیک به ینده آن چطور مردماینکه سخت بود درک اینمان مردمان گذشته سرزمیبرا

پخرد میشان پایر را زیگران چطور به خاطر پول و هوس ، دینکهکردند ! ... ا  مهم نبودیشان کردند و برای 
یچ ، حال هی که شهره آفاق بودند به پاکدامنی چطور مردمانینکه برادر زاده ! .... ایا فرد برادرشان باشد ینا

 آنان را احاطه کردهی که تمام زندگی سه اصلینکه ! ... قابل درک نبود ابود مهم نیشان جز هوس برایزیچ
 کرده بود ! ...یدا پییر ... به پندار بد ، گفتار بد ، کردار بد تغیندگان آیبود برا

 پایر را که در نماد فر و هر به زی خود را به اهرمن فروخته بودند و اعمالی پاکیندگان ؟! .... چرا آچرا
 شد انسان کهنسالی که باعث میضی پپر شکوه فر و هر داده بود ! .... تعوی را به بال هایش شد جایافکنده م

ینی به خداوندش را گم کند و ... زمرسیدند فر و هر بال پروازش را از دست بدهد و راه یدهو سرد و گرم چش
شود ! ...

 جاودانه کنم !یت خواهم شب تولدت را برای میدا _ تآریابد

 عرشهی را گرفت و با هم پا رویدا آرام دست تید را دیدا که سکوت تیابد نگاه کرد . آریابد متعجب به آرتیدا
 آورد .یرون را بیره تی سنگ جواهر آبیک اش فرو کرد و با مکث ، ی چرمیف دست در کیابدگذاشتند .... آر

 .ید درخشی و پود جواهرش مر از طل در تایی که رگه هایبایی طرح دار زی ایشهسطح ناصاف و ش

ی جواهر را بال آورد و بوسه ایدا با نگاه به تیابد رساند . آریابد آرام نگاه اش را از جواهر گرفت و به آرتیدا
ینکه ... نور کم و کمتر شد ، تا اید از جواهر تابی آن زد و همزمان چشمانش را بست ، نوری رویباآرام و ز

 به همان حالتیدا تیبای زی نگاه کرد . موهایدا بدل شد ... چشمانش را باز کرد و به تیره تیباز به جواهر آب
 سرش را به پشت سرشی جلوی ، موهای سر نقره ای کمرش افتاده بود و شانه ی به رویفر درشت مشک

 ویدش سپیشگی نور ماه ، با آن لباس همیر . در زید درخشی میاهش سی موهاینمحکم کرده بود و در ب
 مانند بود ! ... مثلی و بیبا زادش زی ، مثل پرید درخشید رنگ ماه در آن می که دو تللؤ سپیاهیچشمان س

 جدا کردیش سرش را از موهای برد و شانه یدا ! .... آرام دست پشت سر تیافتنی و دست نیبا زیونان یالهه ها
ید دور جواهر درخشی شانه گذاشت ، نوری جواهر را رویابد بود . آریره خیابد هنوز هم بهت زده به آریدا. ت

 در بر گرفت ...یبایی شکل زیچو دسته شانه آرام جواهر را با طرح مارپ

 ناباور زمزمه کرد :تیدا

!یه؟ چین_ ا

 مرسومین از ایش کنم که در خاندانم پی خواهم کاری ! میم رازم را به تو بگوین خواهم بزرگ تری _ مآریابد
ی جواهر ، تنها خاندان سلطنتین ، راز و شکوه خاندان من ! ... از وجود ایاست جواهر قلب دریننبوده ! ... ا

 راز را به اوین اید برسد بایسان پریی فرومانرواد که موعی ! ... و زمانیا باخبرند ، تنها امپراطوران دریادر
 شود !ی جواهر به تو راز خاندانم آشکار مین دانم با دادن ای مینکه با ایمهم بگو

 باز گفت :ی زد ولی داشتن جواهر له له می در دلش براینکه با اتیدا

 !یدم دی نگم که امشب چی دم به کسی راز بمونه ، منم قول میه یشه_ خب نده ! ... بذار هم

 به طرفش آمد و زمزمه کرد :ی زد و قدمیدا تی مهربانین به ای و مهربانیبا لبخند زآریابد
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ین که در کنارش آرامم ! ... با خواست قلبم ای هستی زاد تنها کسی ... تو بعد از پریکن ، ولیدا_ سپاس ت
 ، نهی آن فعال شد .... چرا که اگر امپراطور آب ها ، با علقه قلبی جادوین همی ، برایدمجواهر را به تو بخش

 دهند وفادار خواهدی به آن شخص که متش ببخشد جواهر با تمام قدریاز سر اجبار بخواهد آن را به کس
 و او به تو وفادار است !یدم را به تو بخشیاشد ! .... حال من قلب در

 را به همان حالت اول در دستانشیدا تی . موهاید رسی میش به شانه هایدا . سر تیستاد ایدا کامل مقابل تآریابد
یش در موهایدا تیبای ، بدون چشم برداشتن از چشمان زیاطگرفت و پشت سرش برد و شانه را آرام و با احت

 محکم شد .یدا تیفرو کرد ... شانه در موها

 گفت :یابد آریبای بدون چشم برداشتن از صورت زتیدا

 !ید دردم اومد ، چرا موهام رو کشی_ آ

 آرام و مهربان گفت :ی خونسرد با لحنآریابد

یرد به زور بخواهد آن را از تو بگی شود جز با دستان تو ! ... اگرکسی جدا نمیت شانه هرگز از موهاین_ ا
 دهد ، پس بای قلبت گوش می را خواهد کشت ! ... جواهر به ندایرنده دهد و گی خود را از دست میتخاص

قلبت با اون سخن بگو !

یاد را فریدا که داشتن تی ... حسید فهمی را نمیدا حس ناشناخته اش به تیابد حاکم شد . آرینشان سکوت بکمی
 گفته بود ، چطور جواهریدا هزار ساله خاندانش را به تین زاد !! ... چطور راز چندی زد ، همچون پریم

 اویدا کرد ؟! تی و آرامش می احساس شادو زاد تنها با ای بود ؟! چطور بعد از پریده بخشیدا را به تیسلطنت
 توانست در کنارش باشد وی که تنها شب ها میرفت پذی را می ؟! کدام زن ، همسریرفت پذی میرا به همسر

 زاد را هنوز هم دوست داشت ، هنوز هم خواب لحظات بودن بای از او جدا شود ؟! .. پریدبا طلوع خورش
ین بی حس ناشناخته و سردرگمین ایر کرد ! .... چگونه اسی میانت خاد زی ... به پرید دی زاد را میپر

 اقرار نکرده بود که دوستشیدا به تینکه کرد ای میدوارش امیز چیک شده بود ؟! ... تنها یداهمسرش و ت
دارد ! ...

یکی یکن ولیابی خودت کم کم بید جواهر را باین ای هایت ، خاصیدا تیست جواهر ساده نیک ین _ اآریابد
 انسان ! .. من توی بود و در خشکی خواهیایی دری است که در آب به شکل پرین جواهر این ای هایتازخاص

 و خود را در شکلیم بزنیا دربه یا جبران از تو شروع کنم ... با من بی خواهم برایرا از آب ترساندم ، م
 ، با منیدی دیگر که با مردان دیزهایی ، به دور از چیایی و رویبا شب زیک خواهم ی ! .. مینی ببیانپر

 !یتجربه کن

 و چشمان مطمئن اشیابد دست آرین مردد بیدا گرفت . نگاه تیدا حرف آرام دست راست اش را مقابل تین ابعد
 کرد ؟! ...ینان مرد اطمین شود به ای کرد میدر گردش بود چرا حس م

 امانشی دست چپ اش را در دستش گذاشت . حس کنجکاویابد آریبای و بدون چشم برداشتن از چشمان زآرام
 آن بود اجازه هریفته شیشه آب که همیر زی هایبایی زیدن و دیان خود در شکل پریدن داد . حس دینم

 وار به نوکیوانه که دیدن آبی با ترس از دیدا . تیستادند ای گرفت .... هر دو لبه کشتی را از او میمخالفت
 را متوجهیابد شکافت ، به زحمت آب دهانش را قورت داد و چشمان بهت زده اش ، آری که آن را میکشت

ترسش کرد .

 مطمئن زمزمه کرد :یی آرام و با صداآریابد

 ؟یدا تی_ به من اعتماد دار
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 لرزان زمزمه وار گفت :یی با ترس و صداتیدا

_ آره !

 را در دست چپ گرفت و دست راست اش را پشتیدا داد . دست چپ تیدا به دست تیفی با لبخند فشار خفآریابد
 .ید عرشه به داخل آب پری جهش ، با سرعت از رویک گذاشت و با یداکمر ت

 که از خاندانش به ارث برده بود حفظی داد با غرور شاهانه ای گوش میشان که تمام مدت به حرف هادارا
 فشار داد . هنوز هم چهره اش سرد ویشتر کرد ، دستانش را که در پشتش به هم قلب کرده بود بیظاهر م

 دوخته شده بود ! ...یابد آرو یدا تی خالی به جایار درمقابل نگاه نگران کوهیزبینشاهانه .. و نگاهش ت

یش ایچه قدرتمند و ماهی کوتاه اش ، با بازوهاین آستی یره تی کاربنی در لباس آبیابد آریدند که در آب پرهمین
 کهی کم کم در نوریدا کرد . تیدا شکل پییر ، به اصل خود که امپراطور آب ها بود تغییو همان دم چند پر طل

 درخشان وی رنگ با پولک هاید چهار دم سپاله شد ... بیل از نوک پا تبدید درخشی میا قلب دریاقوتاز 
 لباس ثابت کرد کهین را پوشاند ، همیش که تن و گردن و دست هایبایی رنگ زید سپی پولک ماهیه شبیلباس

 نبود ! ...یاکانمان نیبایی سمبل زی ، برهنگیا دریان پری حتیاندر نجابت پارس

 اشی مشکی در انگشت وسط دستانش محکم شد ... موهایبایی حلقه زیله به وسیدا چسب لباس تی هاآستین
ی خاصین زری مات که برق و درخشندگیبای زیش ... صورتش با آراید رقصی و مید درخشی در آب میباز

یاه سیه ، سایاهش چشمان درشت سی متوسط اش قرمز رنگ و پلک بالیبای زی شد .... لب هایینداشت تز
 راحت تریلی خیش برایدن کرده بود ... نفس کشیشتر و ملحت چشمانش را بی ، درشتیباییرنگ کمرنگ و ز

 بلندش نگاهیبای زی با شوق به خودش و باله هایدا آب حرف بزند و بشنود ! ... تیر توانست زی میشد ، حت
 ...یدکرد و چندبار دور خودش چرخ

 !یست نی _ باور کردنتیدا

 دست راست اش را به طرفش گرفت :آریابد

 ...یم ها هستی شگفتی_ هنوز ابتدا

 کردهیدا کامل پینان اطمیابد گذاشت . به آریابد دستش را در دست آریشتر بینان بار با اطمین با لبخند و اتیدا
 اشی خواسته شدن بدون توجه به زنانگین زن ، همیک به خواسته یابد احترام آرین با همی سادگینبود ، به هم

 دانست !ی را میدا چون تی زن ، زن سرسختیک از ی خوب رسم دلبریابد! ... آر

 که صاحب قلبی داد ... همه کسانی مدام در ذهنش جولن می چشم گرفت . سوالتیدا تیبایی از زی سختبه
یدا و نجابت تی خاص پاکین ایا یدند درخشی مید آنها هم در لباس سپیعنی شدند ؟! ی میبایی زین بودند به ایادر

بود ؟!

یابد تاباند . آری میا خود را به قعر دری و مهتابیم و نور مستقید درخشی آب میکی و تاری ماه در شفافنور
 کهی دور در حالیک رفت و ید تابی میا آن قسمت که تللؤ نور ماه ، از آن به دل دریر را گرفت و زیدادست ت

 گرفتند و مثل گردبادی و رنگیز ری های ... دور آنها را دسته ماهید را در دست داشت چرخیدادستان ت
 به چهره پر شوق ویابد شد و آریره خیباییشان ها با لبخند به زی ماهیبایی محو زیدا ، تیدند چرخیدورشان م

 !یدا تیبایز

 انگشتانی زدند و از لبلی ها دستش را دور می برد ، ماهی میان ماهی دست درون دسته هایدا که تهمین
 را گرفت و با اشاره دستش ،یدا دست تیابد ... آریدند چرخی باز به همان حالت دورشان میبایش و زیفظر

266

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 به عمقیابد باز کردند ، آرابلشان را در مقی باشکوه آرام راهی و مثل دروازه ایستادند ها از حرکت ایماه
 رفت .یادر

ی مرجان هایبایی محو زیدا مثالش را تاباند . تی بی را گرفته بود که گردنبندش نور مهتابیدا تید دتاریکی
 و هزاری ، صخره ای همتا ... در انواع اشکال متفاوت ، درخت شکل ، حبابی شد ... رنگارنگ و بیاییدر

 که مدام رنگی بود .... موجوداتیده که تابحال به چشم ندی نبود ... جانورانی شدنیف که توصیگرنوع د
یف از خود به ردی رنگارنگی نقطه ای ، رنگ هایز ری ها هم مثل چراغ های کرد و بعضی مییر تغیشانها

ی ، صخره هایبا زی های ، گوش ماهیایی مثال دری ها و موجودات بی ماهیبایی دادند !! ... زینشان م
ی آب بود و آرزو داشت روزیر زیای عاشق دنیشه بود همنداخته را به شماره ایدا ، همه و همه نفس تیمرجان

 مرد برآوره شده بود ،یک توسط یرینه دی آرزوین .. و حال ایند آب را ببیر زیایبرسد که مثل غواصان دن
ید ها دی را به گوش ماهیدا تیره که نگاه خیابد از آن متنفر بود .... آریامک سی بعد از آزارهایدا که تیموجود

 ها رایباترین داد و زیدا درست کرد و به دست تی ایسهآرام به طرف آن ها حرکت کرد و تورش را به شکل ک
 درون آن گذاشت ....یشبرا

 بود ! ... چقدر زمان گذشتهیابد و آریدا تی خالی بود ، هنوز هم چشمانش به جایستاده ایی عرشه بالی رودارا
ی داده بود ، میح هم سکوت را ترجیار زل زده بود ! کوهیشان هدف به جای هنوز هم بی دانست ولیبود نم

 از طرف دارا خواهد داشت ! ...ی بزند عکس العمل بدی است و اگر حرفین خود سنگیدانست سنگ جا

 ، رفتنی ، سوارکاری زنیر شمشیله کرد ... در پاسارگاد به وسی می خالی طوریک را یتش عصبانید بادارا
ید حال بای داد ! ... ولی مناطق آرامش نداشته را به خودش پس مین زدن در ایاد و فریادر کوه و جنگل و در

یگران دیش کوبش پاهای زد صدای میر وقت شب که همه در خواب ناز بودند اگر شمشین کرد ؟! در ایچه م
 گره شد ، فکش را محکمیش از پیش درد نگفته اش چه بود ؟! ... دستانش بی کرد پس چاره یرا مضطرب م

 بود ! ...یده فای بیدن نابرابر بود جنگیبی که رقیابد را از دست داده بود ! ... با آریدا هم فشار داد ، تیتر رو
 آوردندی هنوز هم به زبان می اش را جهانی همتای که بی ساخته بود ، مردرا یرانیدارا همچون جدش که ا

 داشتنش همه سر و دست بشکنند !ینبود ، که برا

 در آب ظاهرشدندیدن قبل از پری را هم ... هر دو در لباس اصلیشان ... صداید را شنیابد فرود آمدن آرصدای
 داد !ی را نشان نمیسی خین کوچک تریشانو لباس ها

 با خنده آرام گفت :تیدا

 .ی شب رو برام ساختیباترین ممنونتم ... زیلی ، خیابد قشنگ بود آریلی_ خ

 انداخت .یین با لبخند با متانت سرش را پاآریابد

 بدون نرمش گفت :یی محکم ، با صدادارا

 ؟!ید_ کجا بود

 دست راستی رویگری پشت کمرش و دیکی یابد بود ، دست آریستاده ای به فاصله کمیابد آری روبروتیدا
 جهش مثلیک شده و با یک نزدیدا از آب به تیدن پری برایابد اش بود قرار داشت ، آرینه سی که رویدات

ی با چهره ایابد بود و آریره خیابد و نافذ آریاه به چشمان سی بالبخند پهنیدا بود . تیده عرشه پری رویشههم
 دارا هر دوی کوچک کرده بود .... با صدایدا محو ، چشمانش را در چشمان تیخونسرد و آرام ، تنها بالبخند

 از هم فاصله گرفتند ...یبالبخند نگاهشان را از هم گرفتند و به دارا نگاه کردند و کم
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یین محکم و دستان مشت شده پایی پله ها با قدم های کرد پنهان کند از روی می که سعیتی با همان عصباندارا
ی و دستانش را در پشتش قلب کرد و بهم فشرد ، با چشمان کوچک شده و ابروهایستادآمد و در مقابلشان ا

 گفت :یگره شده ، محکم و عصب

 !یابد خواهم آری میح_ توض

 _ آرام باش دارا !کوهیار

 هم فشرده شده وی دستش را به نشانه سکوت بال برد و فکش محکم رویار به طرف کوهی نگاهیم بدون ندارا
 دوخته شده بود !یابدچشمانش محکم و مصمم به چشمان خونسرد آر

 نشان دادم .یدا را به تیا دریر زیای _ دنآریابد

 را دریش سوال ببرد . دست هایر خود و آنان را زیت نزند که شخصی خودش را کرد حرفی همه سعدارا
ی که دوستش داشت درخشش عشق به مردی به هم فشار داد ... چقدر سخت بود در چشمان دختریشترپشتش ب

 بست !ی میز همه چی کشاند و چشمانش را روی او را به جنون مین ! ... همید دی خود را میرغ

 ! تمام خطرات در اطراف مایم ایامده نیهمانی ، به میم ؟! ما در جنگ هستیابد آرییم کجای _ گمان برده ادارا
 دانمی از ما نباشد . میک یچ جهان دست به دست هم دادند که سر به تن هید شر و پلیروهایهستن ، تمام ن
 ویم جنگ هستین ای ، همه در هول و ولنیم دای دشمن را نمیله ما حیکن کند ولی مراقبت میداقدرت تو از ت

 ؟!ی کنی می آب تنیدا با تیتو بدون گفتن به کس

 سرزنشگر گفت :آریابد

 دارا .یست سخن ات درست نین ؟! ای_ آب تن

 و ادامه داد :ید را هم سخت کرد و ابرو درهم کشیابد دارا ، آری تفاوتی و بی و سردسکوت

 بود و من دوستیدا تی شب خاص برایک امشب یکن سخنانت درست ! ولی دانم اشتباه کردم ، تمامی_ م
 خاص داده باشم !ی ایه به او هدیاکانشداشتم از طرف تمام ن

 او را محرمیدا دانست ؟! تی را میدا تی از کجا شب خاص زندگیابد شد ... آری حرف ته دل دارا خالین ابا
 ؟! .... به زحمت زمزمه کرد :یده دیشاسرار زندگ

 ؟ی_ چه شب

 تولدمه ، روز مرگ پدرمم هست !ید_ طلوع خورشتیدا

 شود وی میا دریان آب به شکل پریر در زیا قلب دریاقوت _ راز خاندانم را به او گفتم ! ... او با داشتن آریابد
 ...یند ببیان پریبت که خود را در هیم نخواهد داشت ! به آب زدیی معنایشخفه شدن در آب برا

 لب زمزمه کرد :یر زدارا

 آبیر زینگونه نخورده بود ! .... ایایی آن عصاره جلبک دریی ؟... پس از عصاره جادویا قلب دریاقوت_ 
 شد ؟!ی فعال میرویش که با عشق نیاقوتی همه مدت دوام آورده بود با ینا
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 هم سهم او نبود ! ... بایا در رویگر دیدا تیابد آری قدرت هایدن ضربه به دارا زده شد ... با دین تربزرگ
ی میبش از قدرت رقیدا به زحمت نگاه اش را به او رساند ... چقدر سخت بود از زبان تیدا پپر شوق تیصدا

 !یدشن

 باشم !ی همتا بود ، همه تنم پولک بود ! انگار که واقعا ماهی و بید ! لباسم سفیدیم دی و می بودید _ دارا باتیدا
دمم چهار تا باله داشت ، فکر کن من ! ... دم داشتم !

 ! ...ید شنی را هم نمیش گرفت ... کم کم صدای مانندش از او چشم نمی و دارا با همان اخم و چشمان بخندید
 خواند !ی که او را به غرور میی در ذهنش نجوا کرد ! ... صداییصدا

 بلکه سروریابد دارا ! ... بعد از نشستن بر تخت پدرت ، تو نه تنها سرور آری تو امپراطور امپراطوران««
 تنها سهم توست ، به هرکسیدا ؟! ... تیی آی کوتاه میگران دیم در مقابل تصمی شد ! ... تا به کی خواهیجهان

 ! »»یابد از جنس توست نه آریدااجازه تصاحبش را نده ! ... ت

 ؟!یابد _ چرا آردارا

 مکث آرام و سرد گفت :ی را بال انداخت و بعد کمیش متعجب ابروهاآریابد

_ چرا چه دارا ؟!

 گرفت :ی اوج میش صدایشتر و هر لحظه بید با حرص غردارا

 خبری از قدرت چشمانت بیدا ؟! ... تی کنی با خودت می را وادار به همراهیدا چشمانت تی_ چرا با جادو
 !ی کنی را وادار به هر کاریدا گمان مبر من خواهم گذاشت که با چشمانت تیکناست ول

 در چرخش بود و ناباور زمزمه کرد :یابد دارا و آرین بیدا متعجب و ناباور تنگاه

 داره ؟!یی ؟! چشاش مگه چه جادوی چیعنی_ 

 گرفتن نگاهشان را از هم نداشتند .یال هر دو سکوت کرده و مصمم به هم چشم دوخته بودند و خیابد و آردارا
ی بدون چشم برداشتن از چشمان دارا با همان چشمان کوچک شده و ابروهایدا بدون توجه به سوال تیابدآر

 گفت :ی نچندان طولنیگره شده بعد سکوت

 ! ...یم را باخبر کنیردانا پید کنم بای ، گمان میافتم یا را در قعر دری شگفتیز _ چآریابد

 آرام و خونسرد گفت :یش ابروهاین بیظ با همان اخم غلدارا

 نه !یا را دارد یردانا کردن پیدار بدانم ارزش بید ؟ بایز_ چه چ

ین مانند ... ای دارا سکوت کرد ... آرام و خونسرد با همان چشمان نافذ و بی تنها در چشمان جنگجوآریابد
 وی کرد ، دارا از جنس خودش بود ! ... کدام مرد بود که در مقابل مهربانیحس تعصب دارا را درک م

 امپراطور خون خوار تارکیک از زنان و یزار بیعهد ولیک نشان داده بود که یدا ؟! .. تیاید کوتاه نیدا تیباییز
 ! ...یگر به زانو درآوردن مردان دی بود براییدی تاین کرده ، همیش های را رام خود و مهربانیادن

 سلح اش غلفین ایشه دوستانش همی برای چشمان افسونگرش همه را رام خود کند ولین توانست با هممی
بود ! ... سرد و بدون چشم برداشتن از چشمان دارا گفت :
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ی میران را ویران ایم نکنیشه ، اگر درست اندیافتم دانم آنچه ی ! ... میاور را به عرشه بیردانا پیار_ کوه
کند !

 دارا چشم دوخت .ین و خشمگیزبین به چشمان تیش ابروهایف حرف سکوت کرد و با همان گره ظرین ابعد
 گفت :یع دعوا و بحث سریشتر بال نگرفتن بی برایارکوه

 !یاورم را بیردانا روم پی_ م

 بودیستاده اینه انداخت ... دست به سیدا به تی بسته بود رفت . دارا نگاهی به طرف تورش که به لبه کشتآریابد
یش شب را براین صورتش داشت ! ... ای با مهربانیادی اش تضاد زی و کمانیبا زی ابروهاین بیفی، اخم ظر

 زمزمه کرد :یابدزهر کرده بود ... بدون چشم برداشتن از آر

 باد !یون همایلدت ... سالروز میدا خواهم تی_ پوزش م

 زمزمه کرد :ین آن جسم سنگیدن بال کشی و تلشش برایابد هم بدون چشم برداشتن از آرتیدا

 ،یستم من نی کنی ازش عذرخواهید که بای شه ! ... اون کسی درست نمید ببخشیه کارا با ی بعضی_ دارا گاه
 سکوت کرد !یت احترامی و بیت عصبانی پنج سال ازت بزرگ تر بود جلوینکهع که با ایابداون آر

 و گفت :ید چرخاند وابرو درهم کشیدا سرش را به طرف تدارا

 نکردم !ی احترامی_ من ب

 با چشمان کوچک شده به چشمان دارا نگاه کرد و گفت :تیدا

 ؟!ی ذاری می کارت رو چین_ پس اسم ا

 تورش به عرشه کمک کرد .یدن رفت و درکشیابد به طرف آریقی انداخت و با نفس عمیین سرش را پادارا

 اگر ....ی بود ، حتی برادر بزرگ تر من خواهیشه ، تو همیابد خواهم آری ام پوزش می _ به خاطر درشتدارا

 ! »ی من را تصاحب کنیدای در ذهنش جمله اش را ادامه داد « تدارا

 اگر چه دارا ؟ی _ حتآریابد

 بود !ی محترم خواهیم برایشه است که همین ، مهم ایست _ مهم ندارا

 او و دارا در مقابل همیش نرسد که همچون چند ماه پی زد و آرزو کرد کاش روزی مصلحتی لبخندآریابد
 بلند و باشکوه اشید با همان لباس سپیردانا عرشه گذاشت ... پی ! ... با کمک دارا جعبه را رویرندقرار بگ

یبای زی بسته بود ، با همان عصار که به کمیی پپر نقوش طلیبای با آن شالبند زید رسی میشکه به مچ پا
 وارد عرشه شد .ی به آرامیار ، جلوتر از کوهیچوب

 در جعبه را از جا کند و با برداشتنش همه با بهت بهی به سختیار پنج تن دور جعبه حلقه زدند و کوههر
 بود ،یز رو به بال و نوک تی کمیش گوش هایی درون جعبه چشم دوختند !! ... قسمت بالیبایکودک ز
 آمد که دری می بود ... به نظر کودک سه ماهه ایل که رو به بال متمایره تی درشت طوسیبایچشمان ز

 بودند ...یره شده بود ... همه سکوت کردند و ناباور به کودک خیچیده پیی _ طلیپارچه طوس
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 سکوت را شکست :تیدا

 ؟یه کین_ ا

 ، آرام و ناباور زمزمه کرد :یدا توجه به سوال تی بپیردانا

 ؟یافتید_ او را چگونه 

 از آنی به راحتیردانا پیند را بگویت دانستند اگر کامل واقعی میدا از تیر سکوت کرده بودند ، همه به غهمه
 را شکست :یانشان سکوت میقیها نخواهد گذشت ! ... دارا با نفس عم

 !!!یافته در حال شنا کردن او را یابد _ آردارا

 به چهره دارا رساندند ، دارا محکم و مطمئن بهیردانا بدون تکان دادن سرشان تنها نگاهشان را از پهمه
 گفت :ی رو کرد و جدیابد به آریردانا چشم دوخته بود ... پیرداناپ

یمان تو ایده و ندیده دی قدرت های پروا به آب نزن ... به تمامی بیکن فرزندم ولی داریاز دانم به آب نی_ م
 مراقب خودت باش .ین از ایش ، بیکن ولیمدار

 شد ...یره گره شده و صورت سرد دارا خی و ابروهایزبین به احترام سر خم کرد ... قدردان به چشمان تآریابد
 جعبه خم شده بود آرام دستش را بهی که رویدا بود ... تیده خریردانا را در نزد پیشچقدر ممنون بود که آبرو

 و زمزمه کرد :ید کودک کشیز نوک تیگوش ها

 کنن !ی تن بچشون نمیزی چیه شن ی میدا پیی ، چه آدمایست ! ... لباسم تنش نیزه_ چرا گوشاش ت

 کودک بال زد و گفت :ی پاهای شده بود ، از رویده ناف کودک بال کشی پارچه را که تا روکوهیار

_ چون کودک جن است نه انسان !!!

 شد ویره به او خیده که کودک با چشمان گرد و ترسید کوچک کودک با سرعت عقب کشی سم هایدن با دتیدا
 بازیردانا شدند ، با زمزمه پیره خیدا شد . همه با چشمان متعجب به تیل متمایین به پایه به حالت گریشلب ها

همه متوجه او شدند :

 استین از ای آن حاکیی و نقوش طلی پارچه طوسین شک ... ای است و بیعهد ! .. ولی جن معمولیک_ نه 
 لب زمزمه کرد) .. چرا دریر اهرمن ! .. (زیم بهتر است بگویا شده است ، ین نفرییلکه از خاندان عزاز

 ؟؟؟!!!یاستدر

 بود ، بهیده کودک ترسیت که از ماهیدا چکار کنند . تید دانستند بای بودند و نمیره خیردانا بهت زده به پهمه
 آرام گفت :یده رفت ! ... ترسین بود ، از بیده در دلش جوشیدنش و مراقبت از کودک که با دیکل حس مادر

 ؟؟؟!!ین داری نگه می ؟ اون رو تو کشتین کنیکار چین خوای_ م

 خونسرد گفت :پیردانا

ی ! .. در جوانمردی و هشت پادشاهیست امپراطور آرتان هستند ، جزء همان بیی هم تحت فرمانروایان_ جن
 !یم کنی کودک آبدوس شانه خالیت که از مسئولیستما ن
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 که تنها صورت و دستان کودک که بالیچید دور کودک پی آرام دست در جعبه برد و پارچه را طوردارا
 از پارچه قرار گرفت .یرونگرفته بود ب

 بود گفت :یش که در صدای ناباور با ترس پنهانتیدا

 ؟ ... دارا بغلش نکن !ی کنیکارمی_ چ

 کودکیره تی دستانش بلند کرد و بدون گرفتن نگاه اش از چشمان طوسی کودک را مقابل صورتش رودارا
آرام و مهربان زمزمه کرد :

_ چرا ؟!

 بچه جنه !یست نیزاد بچه آدمین _ خب اتیدا

 رساند و متعجبیدا بال رفته همان طور که صورتش به طرف کودک بود ، نگاه اش را به تی با ابروهادارا
گفت :

 !یم پاک ایزد_ همه ما ساخته دست ا

 ...ی _ آره ولتیدا

 خواهد بود !یت برای ؟ تجربه جالبیری در آغوشش بگی _ دوست داردارا

 خورد و گفت :ی تکانیده ترستیدا

 ؟! من ؟!ی_ ک

 کوچک کردیدا تیده و خاص اش را در چشمان گرد شده و ترسیبا چشم دوخت و چشمان زیدا مطمئن به تدارا
و گفت :

 ؟!ی ترسی موجود کوچک مین_ از ا

 شد ویکش ! ... دارا بالبخند آرام نزدیده تنها با چشمان درشت شده و ناباور به دارا فهماند که درست فهمتیدا
گفت :

 گناهی پاک و بیگر ! او هم مانند کودگان دیندیش کودک بین ایز چیک_ من مراقبت خواهم بود ، تو تنها به 
است !

 قدمیک بدون چشم برداشتن از چشمان مطمئن و دلگرم کننده دارا به زحمت آب دهانش را قورت داد و تیدا
 شدهیره بدون چشم برداشتن از چشمان خیاط شد و آرام و با احتیک به او نزدی دارا شد ... دارا هم کمیکنزد

یاط با ترس و احتیدا کرد ، تیک شده بود ، آرام دستانش را به او نزدیخکوب صورت کودک می که رویدات
 داد و به زحمت لبخند زد ...یرون را بیش نفس هایده بریدهآرام کودک را از آغوش دارا گرفت و با ترس و بر

یه تفاوت و آرام بقی بی بود نگه داشت ... چهره هایدا تنه کودک که در آغوش تیردارا دستش را با فاصله ز
 دست راست اش را بهی داد .... کودک انگشت وسطیدا فکرش را کرد به تن تر از آنچه بتوایعآرامش را سر

 کودک مثلیک گفت او هم ی آورد ، دارا درست میدا لبخند را به لب تین ، همید مکیدهن برده بود و م
 بود !یگرکودکان د
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 ؟یم چه کنید بایرفرزانه _ پآریابد

 بلند و پپر جذبه اش درهم گره شد و متفکر زمزمه کرد :ی ابروهاپیردانا

 کنم ...یشه اندید دانم فرزندم ، بای_ نم

 آب ، قدرت فکر کردن رای که سکوت و صدای دستش به نوک کشتیبای زی حرف آرام با عصاین ابعد
 دور همین زمی هم رویار و کوهیابد و دارا و آریدا نشست . تی کرد رفت و آرام لبه کشتی میشتر بیشبرا

 دست گرفت ، کهدر بود و آرام دست کوچک اش را یرهحلقه زدند ... دارا با لبخند و مهربان به کودک خ
 داشت ..ی از او چشم بر نمیرینشکودک شست دست راست دارا را در مشت کوچک اش گرفت و با لبخند ش

 درینک که ای گرفتار نزاع بر سر تخت و تاج شده ایز ؟! ... تو نیم ؟! تو را چه بخوانیست _ نامت چدارا
 نه پدر و مادرت ؟!یاییآغوش در

 آرام و متعجب گفت :تیدا

 ده ؟!ی جواب میعنی_ 

 دوخت و خونسرد گفت :یدا را به چشمان تیبایش چشمان نافذ و زدارا

 نه دشمن ! ...یم ما دوست او هستینکه دهد ، ای مینان کار به او احساس اطمین همیکن ! ... ولیر_ خ

 :ید پرسید با تردتیدا

 ؟!ی_ دارا واقعا دوسش دار

 را بال داد و زمزمه کرد :یش متعجب ابروهادارا

یشه و آرامش آن ها اندی زندگی براید بای که روزی_ چرا نداشته باشم ؟! او هم جزء مردم من است ! مردم
کنم !

 لبش نقش بست . کهی روی که به بچها داشت لبخندی و علقه خاصیدا تی سکوت کرد و باز هم از مهربانتیدا
 لب دارا هم شد ...ی روی باعث لبخندینهم

 کهیدا بال رفته و لبخند به دارا و تی سورنا همه متوجه اش کرد ... سورنا با ابروهای شده بود که صداصبح
کودک را در آغوش گرفته بود گفت :

 !یدم شب خوابیک_ من تنها 

 ابا لبخند به کودک چشم دوخت و دارا پپر حسرت به چهره اش ...ید به خنده افتاند . تهمه

 نواخت ، همه در سکوت به دستان پپر مهارت مهرآذری با تنبور میدا به دستور دارا به مناسبت تولد تمهرآذر
 بهیاط را با احتی جنگلی هایوه از میمی کودک را در آغوش داشت و دارا نیدا کردند . تی تارها نگاه میرو

 بود کهیرین شیوه آب میدن مکل داد ، کودک با سرو صدا مشغوی کرد و فشار می میکدهان کودک نزد
ینکه با ایدا داشت . تی آورد و با ذوق و شوق از صورت کودک چشم بر نمی لبخند را به لب دارا مینهم

 نگاه اش را نامحسوس به صورت دارا و لبخند جذابشی کرد ولی انداخته و به کودک نگاه میینسرش را پا
 ! ...ید رسی کودک میک به ی اش به رخ کسیعهدی ولکشیدن و یادوخته بود که با صبر و حوصله ، بدون ر
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 دارا به آن ، اویتی اهمی بود ! ... اول از همه مقام بلند و بینی بیش قابل پیر و غیرین شیش پسر براینچقدر ا
 سر و ته است وی بی امپراطوریک ینده پپر رنگ کرده بود ! ... انگار نه انگار که او امپراطور آیشرا برا

 !! ...ید کشی کنار نمیگران بود خود را از دیده که درباره شان شنی پادشاهانیگر دخلفبر

 . نگاه همه از جمله کودکید که در مشت کوچک کودک بود درخشیدا آرامش بودند که گردنبند تین غرق اهمه
ید نکشی عرشه آنها را از جا پراند ... طولی روی محکم ارتشی گام های صدایکدفعهرا به خود جلب کرد . 

 در مقابل پهلوانانیش گلویر زجری با خنیردانا عرشه و پهلوانان را احاطه کردند ... پیان از جنیکه ارتش
 فاخرش معلوم بود کهی بود و از لباس هایرانا که پشت سر پی بود ... همه دست به سلح شدند که جنیستادها

بزرگ آنان است داد زد :

 دستانتان خواهمی پارس را رویردانای ، آن زمان سر پید است تنها سلحتان را از غلف اش آزاد کنی_ کاف
گذاشت !

 گفت :یت با اخم و جددارا

 آبدوس ؟ی خواهی_ چه م

 به خون نشسته گفت :ی با چشمانآبدوس

 ؟! چگونه ؟!یدید من را دزدیین_ فرزندم ! ... چرا آذرآ

 گفت :ی باز هم با خونسرددارا

 انداخته بودند !ینی بی ، او را در آن جعبه که مید کشیرون بیا او را از قعر دریابد_ آر

 زد و گفت :ی پوزخندی عصبآبدوس

 شناسمت !ی ! ... خوب میستی نیچ_ دارا در برابر من ه

 خونسرد گفت :دارا

 شهره ام !یی در آفاق به راستگوی دانی_ چه خوب ! پس م

 گفت :ی کلفه و عصبآبدوس

_ کودک ام را پس بده !

 !ی نرسانی کدام از ما آزاریچ که به هی _ به شرطدارا

 !ید ایده ماند ، شما کودکم را دزدید کدام زنده نخواهیچ _ در هر صورت هآبدوس

 گفته ؟!ی _ چه کسروبینا

 من است !یله قبیرینه دیمان که مورد اعتماد من و همپی _ کسآبدوس

 ترس و محکم گفت :ی بروبینا
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 که جز راستیانی ! ... چگونه سخن ما پارسیدید ورزی کوتاهیتان در انتخاب مورد اعتمادهاید_ پس بدان
 ؟!ید را باور نداریمنگفته ا

 زد :یاد فرآبدوس

 رد نکرده ام !یرم شمشیغ شما را از دم تیک به یک ، تا ید_ فرزندم را باز پس ده

 گردن کودک گذاشت !!! .. همه ناباوری گرفت و خنجرش را رویدا را از آغوش تیین با سرعت آذرآروبینا
زمزمه کردند :

 ؟!ینا روبی کنی_ چه م

 لب نشاند و گفت :ی روی رنگش را به او دوخته بود با حرص پوزخندی طوسین که چشمان خونآبدوس

 !ینید را ببیعهدتان ولی کنی از آنکه کاریش_ پ

 دارا سرش را بهی بود و دست در موهایستاده پشت دارا ای . جن سربازید سرها به طرف دارا چرخهمه
 گردنش گذاشته بود ...ی را رویرش و شمشمیدهعقب کش

 آرام و خونسرد گفت :ید دیم را وخیت که وضعپیردانا

 !ییم بر هم ، باهم سخن بگویدن کشیر شمشمی به جایم توانی_ آبدوس م

 زمزمه کرد :ینا بدون چشم برداشتن از روبآبدوس

 !یستند پدرشان نی به پاکیان بود ، پارسیده فای_ از ابتدا هم سخن گفتن ب

 داد زد :ینا رو به روبآبدوس

 !ین زمیران سرخ ایاقوت_ فرزندم را پس بده 

 هم در مقابل داد زد :روبینا

 ؟ی شنوی و نمینی بی را نمیقت_ چرا حق

 عرشه پرتی را دو جن بزرگ سرباز رویابد شدند . آریره در اتاقک که محکم باز شد همه به آن خی صدابا
عردایابد با سرعت به طرف آریدا گرفت تیابدکردند نور توان بلند شدن را از آر  ویچید را دورش پیش رفت . 

 داد زد :یردانارو به پ

 !ین رو بدونینا زبون اید ، شما باین کنی کاریه تو رو خدا یردانا_ پ

 آبدوس از همی بود . کم کم اخم هایره هم نترس در چشمان او خیدا گرفت . تی نمیدا با خشم نگاه از تآبدوس
 لبش نقش بست کهی روی بود ... کم کم پوزخندیان در چهره اش نمایت هنوز هم حرص و عصبانیباز شد ول

 ماند .یره متعجب به او خیدات

ینه سی گوشش به روی بلند لخت که دو تکه آن از جلوی داشت ، موهایده کشینی و بی استخوانی صورتآبدوس
 تنشی چرم قهوه ای رویی طلیی بزرگ و زره ای پشتش افتاده بود ، بازوهای هم رویه و بقیزاناش آو
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 شکلین به ایراهنی و پمشکی بلند ی موهای بود .. همه سربازانش هم دارایده کشیش بود ، نوک گوشهایدهپوش
 شده بود .یده پوشی مشکیا ی قهوه ای سه سانتیی هم تا کمر از موهایشانبودند سم ها

 دریکی زد در دست گرفته بود و در تاری زجه میابد آریدن را که از زجر کشیسان کمر پریگر دسربازی
 با سرعتیوبرزن و آریوتاب از طرف آبدوس بود ... مهرآذر و ی بود و منتظر اشاره ایستاده اتاقک ایورود

 ...یچیدند پیابد را دور آریشانعردا

 :ید نگران پرسآریوبرزن

 ؟یابد آری_ خوب

 به زحمت زمزمه کرد :آریابد

_ بهترم ....

 !ی دوستش داشتیت نهای کودک ، همان که بیک است ، یسان _ تو را چه شده آبدوس ؟ او پریوتاب

 از فرزند خود دوست ندارد !یش را بی کودکیچ کس ، هیچ _ هآبدوس

 داد زد :ی عصبتیدا

 !یم کنی انکار میم رو بهمون نشون داد و ما داریا که همه خوبینمون مرد بود ! ... پدر سرزمیه_ چرا ، 

 دارا آبدوس به او نگاه کرد و گفت :ی صدابا

 و با خود به عرشه آورد ...یافت ینی بی ، در آن جعبه که میا فرزندت را از قعر دریابد_ آر

 پوزخند زد و داد زد :آبدوس

 ؟!ید آوری می به کشتینید بی میا_ شما هر جعبه را که در در

عردایابد سکوت کرده بودند که آرهمه  شده بود آرام جوابیچیده پیگران دی ، همان طور که سر و صورتش در 
داد :

 آبدوس ! ... آب به من گفت کودک تو در آن است ! ... آب به منی دانی سرسخت من را مین ! تو قوانیــر_ خ
یزی ری سرش را با استخوان های جلویگفت ، اوتانا کودک تو را به آب انداخته ، آب به من گفت اوتانا موها

 به تن داشت ... گفت ...یاهیبسته بود و شنل س

 نامنظم شده بود ، داد زد :یش از خشم نفس هاآبدوس

 !یابد آریی گوی_ دروغ م

 جواب داد :ی باز هم به سختآریابد

 گناهین بزرگ تریکن هرچقدر هم پست بودم ... ولی ام آبدوس ! ... فراموش نکن روزگاری_ من پارس
 ! ... پس دروغ را به زبانم نبند !یاوردم را هرگز به زبان نیانپارس
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 آرام تر گفت :روبینا

 و نخواهندیست پارس شروع کننده جنگ نبوده ، نین سرزمیرباز آبدوس ، از دیید مایمانان_ شما از همپ
 !ی ، پریو مبر ، حکمش عدالت بود و صلح ... چه از نژاد انسان ، جن ، دیاد را از ینمانبود ... پدر سرزم

 زد و گفت :ی پوزخندآبدوس

 بردار ، بعد سخن از صلح بگو !یعهدم ولی_ ابتدا خنجرت را از گلو

 شد و گفت :یره آبدوس خی با جسارت در چشمان طوسروبینا

 !ید من گذاشته ایعهد ولی رسم جنگ است ، شما هم خنجر بر گلوین_ ا

 بردار !یردانا دارا و پی گلویر ، خنجر را همزمان با شمشینا ادامه نده روبین از ایش _ بسورنا

 پر جسارت داد زد :روبینا

 !یم آی کوتاه نمیرم را نگیعهدم_ تا حکم امان ول

 ، داد زد :ینا در صورت مصمم و پپر جسارت روبی بعد مکثآبدوس

_ همه کنار من !

 .یستادند چشم بر هم زدن پشت آبدوس ایک به یان جنهمه

 برود ...ی داخل کشتید کمک کنیابد _ به آرروبینا

 کردند . آرش در را بست وی را همراهیسان و مهرآذر او و پریا را داخل اتاقک بردند و آریابد و آرش آرآریا
 آمد .یهبه کنار بق

 ؟!ی داریعهدم ولی _ چرا هنوز هم خنجر بر گلوآبدوس

 !ی را نداده ای و ساکنان کشتیعهد _ چرا که هنوز حکم امان ولروبینا

یدند سوار فرزندم را دزدی کشتیان که به من گفت پارسی _ چگونه باور کنم مورد اعتمادم اوتانا ، کسآبدوس
 کرده ؟!یانتبه من خ

 ماینگونه خواستند ای درآمدند و میابد در قالب مورد اعتماد آریوان چرا که دیست نیبی عجیز _ چآریوبرزن
 کرده !یروی پیگر دی ایله بار اهرمن از حینرا از پا درآورند ، ا

 شد کهی داد و هرلحظه متعجب تر می گوش میوبرزن آری با چشمان کوچک شده متفکر به حرف هاآبدوس
 به او نگاه کرد ...یدا تیبا صدا

 وقته شروع کرده !یلی داره ، اهرمن جنگ خودش رو خیقت حقیمرغ _ پس حرف ستیدا

 ظاهر شد و ناباور زمزمه کرد :یدا چشم بر هم زدن کنار تیک در آبدوس
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 ؟!یستی تو کی_ به راست

 و پشت سورنا پنهان شد و با چشمان گرده شده به آبدوس چشم دوخت . هم هبهید از جا پری بلندیغ با جتیدا
 شده بود گفت :یخته کردند . اما آبدوس با لبخند محو صورتش که با تعجب امیزحمت لبخندشان را کنترل م

 را در شانهیا شناسم ! ... قلب دری عمر است تو را میک کنم ی حس میکن ام ولیده_ تو را تا به حال ند
 !!!!؟؟؟؟یابدی ... تو معشوقه آری داریتموها

 و گفت :یستاد آبدوس دست به کمر ای آمد و محکم روبرویرون از پشت سورنا بتیدا

 چسبه !ی ها نمی حرفا به پارسین ای دونی ؟ هنوز نمی چیعنی ادب ! معشوقه ی_ حرف دهنت رو بفهم ب

 و زمزمه کرد :ید بال پریش ابروهایدا متعجب از حرف زدن تآبدوس

 ؟!یاری دین_ تو از کدام

 دور و برا !ین _ همتیدا

 :ید بود پرسیره خیدا ک هبه شانه سر تی هم متعجب و پپر سوال در حالسورنا

 ؟!یا_ جواهر قلب در

 دارد ،یت واقعیا گویکن کردم افسانه است ولی ، گمان میاست راز امپراطوران دریا _ جواهر قلب درآبدوس
 ساده ! ...ی دوستیک شود ، نه ی آن فعال می جادویا از سر عشق آن ، توسط امپراطور دریدنتنها با بوس

 ؟یست او کیدنگفت

 هم فشار دادی انداخت و چشمانش را رویین سرش را پای لحظه ای ناخودآگاه به دارا نگاه کرد که براسورنا
 گرفت !ی نمی چشم از کفه کشتی خودش سرش را بال گرفت ولیو باز با همان غرور و سرسخت

 که اصلی دانی دارد ، میا به بانو آندی مانندی ، از دروازه ملل آمده ، چهره اش شباهت بیدا _ تآرتیمیس
 ؟!یستسخنم چ

 عادلنه !یش شاهانه و مجازات هایش که پاداش های کرده امپراطور آرتان ، امپراطوریز ، عزی _ آرآبدوس
 امپراطور را نخواهم داشت !ی تن و ... سوگلیچ قصد آزار به هید نرسانی که به فرزندم آزاری... تا زمان

 محکم و باغرور گفت :آرتیمیس

 !ی_ امپراطورمان او را دختر خود خوانده ، نه سوگل

 پسرش بود نگاه کرد و نگاهی گلویر و خنجرش که زینا زد ... باز به روبیمیس به آرتیی لبخند پپر معناآبدوس
اش رنگ حرص خشم گرفت ...

 را پس بده .یعهدم ولیم گوی بار آخر است که مینا _ روبآبدوس

 !ی ما هستیمان که هنوز همپی عهد ببندید _ باروبینا

 ؟!یید گوی _ از کجا بدانم شما راست مآبدوس
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 ما بودیر ! ... اگر فرزندت اسی کنی و انکار می دانی دانم ، می ، میزارند از دروغ بیان _ پارسپیردانا
یعهدت ؟! ... چند روز است که به نبود ولیم آوردی میش و خنده به لب هایم گرفتی او را در آغوش مینگونها
 ؟!ی بردیپ

 !یشب _ دآبدوس

 آبدوس زد و آرام جواب داد :ی به نادانی لبخندپیردانا

 وارد قصر تویم توانی چه کس می العرض دارد آبدوس ؟! ... ما با همکاری قدرت طیان_ چه کس جز جن
 ؟! ... اگر هم مایم بازگردی و باز به کشتیم و فرزندت را بدزدیاییم شب آن همه راه را بیک و به مدت یمشو
 ؟!است حق با ما یدی دستانت بوده ؟! ..... دیر جن از زیک ی ، با همکاریمبود

 متفکر و آرام گفت :آبدوس

 ، گفت از هر نژادید به اهرمن بدهی امان خواهی او را براید خواهی ! ... اوتانا گفت میندیشیدم نین_ چرا به ا
 !ید دهی به اهرمن میتحفه ا

 جواب داد :ی باز هم با آرامش و خونسردپیردانا

 ما جز در مقابل اهورمزدا ،ی ایده دیا بدهند ؟! .. آیمانی و همپی با ستمگران دست دوستیان پارسی ایده دیا_ آ
 ؟!یم زانو بزنی امپراطورمان آرتان ، در مقابل کسی ، حتیده نادی خدایگانه

 گفت :ی و سردرگمی باور داشت با کلفگیردانا پی که به همه حرف هاآبدوس

 گذاشت نشان چه بود ؟!یعهدم ولی سرسختانه بر گلوینا که روبی_ پس خنجر

 خنجر را بریزی پشت تی پارسینای تفاوت که روبین ، با ای گذاشتیعهدمان من و ولی برگلویغ تیز _ تو نپیرانا
 آن را !یزی تو گذاشته و تو تیعهد ولیگلو

 چشمینا ... ناباور به روبید را فهمیردانا ظاهر شد . صحت حرف پینا چشم بهم زدن مقابل روبیک به آبدوس
دوخت ..

 انداخت و گفت :یبال اروبیناشانه

 آبدوس !ی را نشناخته ایان_ هنوز هم ما پارس

 تا ابد بهینانم تا جانشیسم نوی کردگار عالم ، صلح با دولت پارس را در قانون دولتم میگانه _ سوگند به آبدوس
 باشند !یبندآن پا

 را به دست آبدوس داد ویین آذرآینا کرد ... روبیید رفت و حرف آبدوس را تاین از بیدا گردنبند تدرخشش
ی چرمیف سر بلند کرد و دست در کی و چشمانش را بست و بعد مکثید را بوسیین آذرآیشانیآبدوس پدرانه پ

 گرفت ...روبینا آورد و به طرف یرون را بی شانه اش بود فرو کرد و دست بندی رویبکه ار

 است ! ... هر زمان که به من وین دارد و راز ما ای ، هر دولت ، رازینداز را به دستت بین _ اآبدوس
 ، دری دستبند را لمس کن و نامم را صدا بزن ، هر کجا باشین ایگرت تنها با دست دی داشتیاج احتیانمسپاه
 چشم بر هم زن در کنارت حاضر خواهم شد .یک
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 .ید چرخیان رفت و به طرف پارسیش به طرف همنوع هاآبدوس

 .ین چون ، دختر تو بداند آبتیی همتای دختر بیق خداوند من را لیدوارم _ امآبدوس

 زد .ی نگاه کرد و لبخندینا با افتخار به روبآبتین

 .ید من بگذری احترامی و بی _ سرورم دارا ، از درشتآبدوس

 سر خم کردند و دریدن کوبینه همزمان با مشت به سیان آورد . جنیین سرش را پایید زد و به تای لبخنددارا
 کرد که ارژنگی نگاه میشان خالی هنوز هم به جایدا شدند . تید چشمانشان ناپدی چشم بر هم زدن از جلویک

 گفت :ید را دیداکه حال ت

 من ؟ی_ بانو

 بغض کرده زمزمه کرد :تیدا

_ بهش عادت کرده بودم !

 از در اتاقک خارج شد و گفت :آریا

 ...یم رویش پیم توانی نمینگونه ، انبار آذوقه ما رو به اتمام است و ایم مشکل داریک ما ید_ گوش فرا ده

 !یم رسی به آن میگر روز دیک یم سرعت بدهی که اگر به کشتینم بی را می ایره _ من جزدارا

 داد زد :آرتیمیس

 .یم کنی می بندیره ، غذا را جیره به جزیدن ، تا رسید سرعت بدهی_ به کشت

 کوچک به آب انداخته شد .یق و قایستاد ایمیس به دستور آرتی ، کشتیره جزیدن دبا

 ؟!ید آی با من می _ چه کسدارا

 موافقت خود را اعلم کردند .ین برزن ، آبتیو ، آریا ، آرش ، آرینا ، روبارژنگ

 آرش ...یافتی _ تو کامل بهبود ندارا

 .یده بس است هرچه استراحت کردم ... عصاره گل آتش زخمم را بهبود بخشیگر _ من خوبم دارا ، دآرش

 سر تکان داد ...یید با مکث به تادارا

 !یام _ منم متیدا

 و سرد گفت :ی جددارا

 جنگل ناشناخته بشوم که توان دفاع از خودشانین وارد ای دهم با افرادی میح است ، ترجی تعداد کافین_ هم
را دارند !
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یزبین درهم و چشمان تی . دارا با ابروهایستاد ایش روبروی جدی برخورد دارا متعجب شده بود ولین از اتیدا
 محکم و پپر جسارت جواب داد :یدا ماند تیره خیدابه چشمان ت

 داده !یاد رو بهم ی زنیر شمشیار تونم از خودم محافظت کنم ، کوشی_ م

 نشده !یار کس با چند روز آموزش ، کوشیچ _ هدارا

 جواب داد :ی محکم و عصبتیدا

یچ اگه آدمخوارا بخوان من رو بخورن ، هی که بتونه کمکم کنه ، حتی باشی ! ... اگه تنها کسینم_ پس من اول
 ،یام ! ... می خاندانت به ارث نبردی و بزرگواری از پاکیچی که هیبه خوام ! ... چه عجیوقت از تو کمک نم

 !ی چه نخوایچه بخوا

 !یی گوی و با چه کس سخن میستاده در مقابل تو ای سخنانت را مزه کن و بدان که چه کسیدا _ تروبینا

 گفت :ی بلندیبا تقری و صدایت مانند دارا با عصبانی بدون چشم برداشتن از چشمان بتیدا

 به ارث نبرده جز ظاهریاکانش از نیچی ادب و خودخواه و گستاخ که هی شاهزاده بیه ! ... ینا فهمم روبی_ م
 باهاش همسفر شو !ی رو بشناسی کسی خوای اگه مینکه رو درست گفتن ، ایز چیه یاکانمون ! ... نیباز

 ماند . همه از جسارت ویره را بال داد و با لبخند بانمک به صورت بهت زده دارا خیش با لبخند ابروهاپیردانا
 !یرد دختر خوب بلد بود حقش را بگین لبشان نقش بست . ای لبخند رویدا تیحاضر جواب

 هم خواهد آمد .یدا ... تید آماده شویع _ همه سرپیردانا

 داشت رفت و آرام شروع به صحبت کرد :ی و کوله اش را بر میل آرام کنار دارا که وساآرش

 دارد ! ...ی مراقبت متفاوتیوه و حساس اند ، همچون گل ... هر گل شیف_ دارا زنان دوستدار محبت اند ، لط
 خاطر باشد .یدهنگذار از تو رنج

 دارا ، تنهای طرف چپ آرش روبرویدا شدند ، تیق سر تکان داد . همه سوار قایید ، آرام به تای بعد مکثدارا
 دارا به فکر عذرید مقابل دارا باشد تا شایدا بودند که تیده نقشه کشی مانده نشست . پسرا طوری باقیجا

ی دارا را رویره نگاه خی بود ولگردانده تمام مدت سرش را به طرف چپ بریدا ! ... تیفتد بیدا از تیخواه
 ...یدند را به ساحل کشیق قایوبرزن و دار و ارژنگ و آریا آریره به جزیدن کرد ... با رسیصورتش حس م

 .ینی هم بچی جنگلیوه می توانی ، میابم را که لزم دارم بیی دارویاهان که گیا تو با من بینا _ روبآبتین

 با اکراه به همراه پدرش به راه افتاد .روبینا

 !یا _ ارژنگ تو هم با من بآرش

 !یا _ من هم با آرآریوبرزن

 گفت که آن ها با همی زنانه اش میزبین درهم به آنها نگاه کرد ، حس تی با چشمان کوچک شده و ابروهاتیدا
 دوششان انداختند وی را خونسرد رویشان کوله هایدا کرده اند که دارا با او باشد ! ... آنها بدون توجه به تیتبان
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 باز کند ،یدا کرد نتوانست سر صحبت را با تی به ناچار با دارا همقدم شد ... دارا هر کاریدابه راه افتادند ... ت
 داشت ...یبه ناچار با سکوت قدم بر م

 را بایگر چشمش را بست و چشم دیک در کمانش گذاشت و آرام بال آورد و سرش را کج کرد و یر تآرش
 را رها کرد ویر زد که کمتر درد بکشد ! .... تی میی به جایق دقید کرد ... بایق هدف دقی رویادتمرکز ز

 دوشش انداخت و بهروی نعمت سپاس گفت ، گوزن را ین لب خدا را به خاطر ایرگوزن را زد و ارژنگ ز
 متعجب شدندیا و آریوبرزن بگذارد .... هر دو از بودن آریگر آمدند که گوزن را کنار چهار شکار دیقکنار قا

...

 !ید کارتان به اتمام رسی زودین _ به اآرش

 داده بود گفت :یه تکیق به لبه قاینه که دست به سآریوبرزن

 بماند و از آذوقه مراقبتیق از شما باز گردد و کنار قای کسیم و منتظر بودیدیم چی جنگلیوه می ! ... کمیر_ خ
کند .

 .یابیم خوردن بی برایزی که باز چیم روی میوبرزن ، من و آرید _ شما بمانآریا

 نشست .یق تکان داد و به همراه ارژنگ داخل قایید به تای سرآرش

پخر به پشتشی کرد با صدای را گم کرد . همان طور که به اطراف نگاه میدا لحظه غفلت ، تیک با دارا پخر  
 چپ اش را ستون دست چپ اشی گذاشت و زانوین راست اش را زمی گراز ، آرام زانویدن و با دیدچرخ

 کرد ، دارا باحمله که گراز به طرف اش ین گراز چشم دوخت ... همیزکرد و با همه وجود به چشمان ر
 و پرت کرد و به طرف راست غلت زد ، خنجر بهید کشیرون کمرش بیسرعت خنجرش را از غلف چرم

 سر گراز گذاشت وی شد و دست راست اش را رویکش نزدیاطگردن گراز نشسته بود . دارا آرام و با احت
 دارا دریر ... تصوید کشیرون خنجرش و با سرعت آن را بی را رویگرش چسباند . دست دینسرش را به زم

 شده بود ... آرام لب بازیره گراز خین سنگی باز گراز افتاد ، دارا با نفس نفس به نفس هایمه چشمان نیاهیس
کرد :

 مجبور به گرفتن جان تو شدم !یاز پاک ، از سر نیزد ایده خواهم آفری_ پوزش م

 اعتراف صادقانه دارا بود ! ... داراین آرام چشمانش را بست و نفس اش قطع شد ... انگار که منتظر همگراز
 درخت پشتی از رویزی افتادن چیی اش گذاشت ... با صدایشانی چشم و پیناراحت دست چپ اش را رو

 گارد گرفت .حمله خنجرش را در دست راست و کف دست چپ را هم به طرف درخت ، آماده یغهسرش ، ت

 !ی نزنی_ وا

 آورد و گفت :یین ، دارا آرام و متعجب خنجر را پایدا تیغ جبا

 ؟!ی کنی درخت چه می_ بال

 ویزان اش آوینه سی در پشت سرش شل بافته بود . کوله را جلوید رسی اش به کمرش می که بلندیدا تموهای
یده چیش برایره در جزیابد که آرید چی را میی هایوه را هم دور تنه درخت قلب کرده بود و همان میشپاها

 دندانش نگه داشته بود !یر و خاصش را هنوز زیرینبود ... تجربه طعم ش

 کنم !ی خواستگاریره جزین ایمونای میس _ اومدم از رئتیدا
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 گفت :یدا لج تیشتر در آوردن بی اش خنده اش را خورد و برایین با گازگرفتن لب پادارا

 بود !!!ید خواهی_ زوج مناسب

 لب غر زد :یر زتیدا

 ندارن !یمم و قدید عاشق مسخره کردن دختران ، جدی_ پسرا مادرزاد

 گفت :ی با لحن مهربان و خاصدارا

 ؟یی گوی لب چه میر_ ز

 داد زد :یبا تقری عصبتیدا

 !یین پایام نینکه گم مگه ای_ م

 کش آمد ، آرام و با همان لحن خاصش گفت :یشتر دارا بلبخند

 تحمل وزن تو را ندارد !یف ، آن شاخه نحیا بیین_ باشد ، آرام پا

 نسبتا داد زد :ی عصبتیدا

 ؟!یلوأم_ مگه چند ک

 گفت :یت با جددارا

ی خواهی ... میم بگذاریق را در قاینان و ایم برویق تا به کنار قایا بیین پایاط خوب ! آرام و با احتیلی_ خ
کمکت کنم ؟!

ی رویاط محکم کرد و پشتش انداخت ، آرام و با احتیش بند هایدن توجه به حرف دارا در کوله را با کشی بتیدا
 شکسته شدن شاخه هر دو را بهت زده کرد .ی آمد ... صدای میین خورد و پای شکم سر میشاخه از رو

 نگران و پشت سر هم گفت :دارا

 تو را خواهم گرفت !یین پاین شاخه تحمل وزن ات را ندارد ، دستانت را باز کن ، من این_ ا

 سر سختانه مخالفت کرد :تیدا

 دم !!!!ی سعادت رو بهت نمین ایرم_ صد ســـال !!! بم

 .ید ، تنه درخت را محکم تر چسبیشتر بیدا شد و ترس در دل تیشتر شاخه بصدای

 باز هم نگران تر گفت :دارا

 دستانت را باز کن ، تو را خواهم گرفت !یدا_ ت

 داد زد :تیدا
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 خــــوام !!!ی_ نم

 لب غر غر کرد .یر هم فشار داد و به طرف گراز رفت و زی لب ها و چشمانش را رویت با عصباندارا
 زد و دارا با سرعتیغ جیدا که به طرف گراز خم شد ، شاخه به حالت چهل و پنج درجه شکسته شد و تینهم

 گفت :یه گریه شبی با سرعت و حالتیدا ..... تید چرخیداقد راست کرد و به طرف ت

 !یــــا_ دارا ب

یدا خم شد ، تیشتر شوک بیک که شاخه باز با ین نگاه کرد ، همیدا دست به کمر با چشمان کوچک شده به تدارا
 زد :یغباز ج

 !ی تو بگی دارا هر چیا_ ب

 که لب باز کرد حرف بزند ،ین نگاه کرد . همیدا درخت رفت و به تیر خورد ، زیشتر لبخندش را هرچه بدارا
یدا تنه اش افتاد . تی رویدا خورد و تین گرفتنش را نداشت محکم زمی دستانش را باز کرد ، دارا که آمادگیدات

 رایدا ، دارا تیفتد بیشانن که خواست به رویناخودآگاه دستانش را سپر سر دارا کرد . درخت شکسته شد و هم
محکم گرفت و به طرف راست غلت زد ...

 :ید لب نالیر زتیدا

 دستم !ی_ آ

 لب گفت :یر و کلفه زی عصبدارا

 فلج شدم !یین کنم از کمر به پای ، حس می من کنار بروی شود از روی_ م

 دارا کنار رفت و گفت :ی و از روید دستش را پس کشی با ناراحتتیدا

 شازده !ی ؟! پدر دستم رو درآوردیگه دستت درد نکنه اس دی_ جا

 حق به جانب گفت :دارا

ی دستانت را باز کن ناز میم گوی ؟! ... نه به آن زمان که می من دستانت را باز کردی_ چرا بدون هماهنگ
عسر خود عمل مینک نه به ایکن  !ی کنی که بدون سخنم 

 گفت :ی چشمانش را درشت کرد و عصبتیدا

 !!!یری کردم نشکنه تا تو من رو بگی دفعه بگو با درختم هماهنگ میه گما ! ی بهت میزی چیه_ دارا 

ی گراز را رویدا درهم رفته بود و بدون توجه به تیش که دست به کمرش داشت و از درد ابروهای در حالدارا
 کمرشی که روی دارا و دستی درهم رفتن ابروهایدن لب باز کرد با دی که عصبین همیدادوشش انداخت . ت
 فاصلهیدن که از آن افتاده بود نگاه کرد و با دی برد .... به شاخه اید کشی که می به دردینگه داشته بود ، پ

 حس کرد ! ... دارا لنگان لنگانیشتر که از آن ارتفاع به وزنش اضافه شده بود ، درد دارا را بی و شتابیادز
 وید به طرفش دویدا گوزن بود و دست چپ اش به کمرش به راه افتاد . تی که دست راست اش رویدرحال

 گفت :دهکنارش آرام قدم برداشت و شرمن
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 !یم_ دارا ممنون گرفت

 بوتهیدن شد و سکوت کرد . با دیره از گوشه چشم به او انداخت و باز به جلو خی نگاهیم با همان اخم ، ندارا
 . دارا هم آرام کنارش رفت و هر دو در سکوت زالزالکید بدون توجه به دارا به کنارش دویدازالزالک ها ت

 .یدند چی میوه طور از درختان مهمان یق به قایدن گذاشتند ... تا رسی و داخل کوله دارا میدند چیم

 دارا وارد آب شد وید رسی زانو می وجب بالیک به داخل آب برده بودند . آب ی را کمیق و آرش قاارژنگ
 و باید را درون آب دی معلقیر شد . تیق وارد قایاط دستش با احتی با کوله هایدا گذاشت . تیقگراز را داخل قا

 ...ید را به دست گرفت و متفکر ابرو درهم کشیر آرام تیترس و ناباور

 ؟!یست برات آشنا نیر تین _ آرش اتیدا

 گره شده اش باز شد وی را گرفت ، کم کم ابروهایر شکارها بود قد راست کرد و تی که مشغول جاسازآرش
 !!!ید با سرعت به داخل آب پری ، بعد مکثید رسیدا تیدچشمانش به صورت پپر ترد

 _ کجا آرش ؟ چه شده ؟دارا

 داد زد :ید دوی همان طور که مآرش

 از توست !یش جنگم ، شانس من بی ... دارا من با کمان میابم را بینا و روبین جناب آبتید_ با

 گفت :ید را به خود دیگران که توجه دیدا نگاه کرد تیدا متعجب و پپر سوال به تدارا

 پپریفش ردیه آدمخوارا فقط یر تی اون عپر داره ولیف ما چهار ردین سرزمیرهای آدمخواراس ! ... تیر تین_ ا
 بهم گفت !یابدداره ... آر

 داخل آب بردند و هنوز چشم به جنگل داشتند ... سکوتیشتر را بیق قای نگران به جنگل نگاه کرد . کمدارا
 پپر بهی با کوله هایا و آریوبرزن شکست ... آری آب بود که سکوت را میهمه جا را گرفته بود و تنها صدا

 و با تعجب به دارا نگاه کردند ...یدندلب ساحل رس

 داد زد :دارا

 تر ...یع ، سریایید_ ب

 .یدند کشیق آنها را درون قایدا رساندند . دارا و تیق دو به دل آب زدند و شنا کنان خود را به قاهر

 _ چه شده ؟!آریوبرزن

 کرد !یت را رعایاط جانب احتید ، بایافتیم آدمخواران را یر _ تارژنگ

 آرش همه را متوجه ساحل کرد .یاد فرصدای

 کنم !!!ی ، من سرگرمشان مید _ بروآرش

 را در کمانش گذاشت ویر به آب زدند و آرش سه تین به همراه آبتینا بودند روبیره بهت زده به آنها خهمه
 سرشان نشست ...ی و با مهارت رویبا زیر را هدف گرفت و هر سه تیآدمخواران بوم
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 داد زد :ی با نگراندارا

 .یــا_ آرش ب

 را به حرکت درآور !ین بزرگ و سنگیق قاین _ برو دارا ، اآرش

 _ بدون تو هرگز !دارا

 ...یدند کشیرون را بین و آبتینا و آرژنگ ، روبتیدا

 _ همچون کودکان سخن نگو دارا !آرش

 توجه به حرف آرش گفت :ی داد زد و بدارا

 خود خواهم آمد !یایی و نی به دل آب نزنینک_ به جان پدرم سوگند آرش ، اگر ا

 داد زد :آرش

 ...یم به سلمت برویم توانی_ کودک نشو دارا بــــــرو ! ..... همه نم

 ..ید وصل بود به کمر بست و داخل آب پریق را که به قای بدون توجه به آرش طنابدارا

 داد زد :آرش

 دارا ؟؟؟!!!ی کنی_ چه م

 کرد و همان طور عقبی آدمخواران پرتاب می بود که برایرهایی به تیگرش چشم آرش به دارا و چشم دیک
 به دل آب زدند ...یشتر بی ، همه با شوقیق قایدن و با دیدند شد .... آدمخواران به ساحل رسیعقب داخل آب م

یرون را از غلف کمرش بیرش شد و شمشیره خی آرش تمام شد و بهت زده به آدمخواران بومیرهایت
 نبود ... آنها بدونیزی شده بودند و راه گریک ... آدمخواران نزدید و دستش را کشید ... دارا به آرش رسیدکش

 آن منطقه بودند !ی آدمخواران بومینده آیعشک شام و نهار روزها

 سرش را چرخاند و داد زد :ی به طرف کشتتیدا

 ؟!یابـــد ؟! .... آریابــد_ آر

 خواست دستور حمله و کمک به آنها را بدهدیاسالر که درین شدند . همیره آمدند و به آنها خی کشتی روهمه
 دارا و آرش و آدمخواران قرارین بیم عظی حرکت کرد و مثل سدیق را حس کرد ، آب به طرف قایا درییرتغ

 آبی عادیر ! ... همه از حرکت غید به سرشان فرود آمد و همه را به درون خود کشیگرفت و محکم و شلق
 دادند !ی نسبت میا دری پا به فرار گذاشتند و آن را به خشم خدایره آن جزیمتعجب شده بودند و آدمان بوم

 متعجب بهید که به طرف دارا چرخین رساند ! ... آرش همیق تنه آرش و دارا رفت و آنان را به قایر به زآب
 شد .یرهچشمان خمار دارا خ

 زمزمه کرد :ی به سختدارا

 !ید_ مرا بال بکش
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یر خشک شد ! ... سه تیش که دستانش را دور کمر دارا حلقه کرد با چشمان گرد شده سر جاین همآرش
آدمخواران به پشت دارا فرو رفته بود .

 :ید لب نالیر و زید به سر خود کوبارژنگ

 ؟ید شنوی را میم ! ... سرورم دارا ، صداینم بی_ کردگار من ، چه م

 بازیمه داد که دارا با چشمان نیفی شانه دارا فشار خفی بهت زده کنارش زانو زد و دست راست اش را روتیدا
یش برایز چیچ رساند ... هیدا رمق نگاه اش را به چشمان نگران تی شانه آرش داشت بی که سر رویدرحال

 ازی بهت زده ، خالیدا کرد و تمی ینی سنگیشان نگاه نگران نبود ! ... همه بغض در گلوین تر از ایرینش
 کرد .ی حال دوستانش را بدتر مین و اید کشی بود ! .. دارا به زحمت نفس میره به دارا خیاحساس

 زد :ی داد میبا تقرآرش

 ، گفته بودم برو !یایی_ چرا دارا ؟چرا ؟ گفته بودم که ن

 توانش زمزمه کرد :ین با آخردارا

 تصور ... خورده شدنت ... را بکنم آرش !ی تواستم ... حتی_ نم

 به طرف دارا آمد ، بایه خوددارتر از بقین افتادند . آبتیه اش به گریه شکست و همه از گریش بغض گلوآرش
 بهی تکانین داد آبتی فرو رفتند که صدایبسته شدن چشمان دارا و محو شدن لبخندش همه در بهت و ناباور

همه داد !

ینا بگذار آرش ، روبیت پاهای بشود ... او را به شکم روین از ایرتر نگذار دید ، کنار بروید _ تمامش کنآبتین
 بکش !یرون را از پشت دارا بیرها و با تمام توانت تیاب

 نگاه کرد و مطمئن گفت :ینا روبید به چشمان پپر تردین بود که آبتیستاده اید پپر تردروبینا

 دخترم .یا ، بینا روبی ایده کار را دین_ تو آموزش ا

 ،ین . آبتید کشیرون را با سرعت از پشت دارا بیرها را کنار گذاشت و با چشمان بسته تید به اجبار تردروبینا
ی را رویاه درهم رفت . گیاه گی ... چهره اش از تلخید بود را در دهان جویده را که از جنگل چیی دارویاهگ

 شالیدا . تید آب کشیا دهانش را با آب درعت آن فشار داد و با سریزخم دارا گذاشت و با دستمال محکم رو
 ، خدمه پله طنابی به کشتیدن اش گره زد . با رسینه سی زخم دارا گذاشت و جلویکمرش را باز کرد و رو

ید و دارا در آن بال کشین با بودن آرش و آبتیار را هم کوهیق انداختند و همه از آن بال رفتند ، قایینشکل را پا
 هم با قدمیمیس و آرتیردانا به داخل اتاقک رفت . پین بلند کرد و به دنبال آبتیق از درون قایاطو دارا را با احت

 لرزان پشت سرشان به راه افتاد .ییها

 آرش در آغوشی نگذشته بود که زانوهای آمد و آرش را در آغوش گرفت . هنوز زمانیک نزدکوشیار
ی آرش را در چنگ گرفت و کمی با ترس شانه هایار افتاد . کوشیار حال در آغوش کوشی خم شد و بیارکوش

 آرشانوهای زیر دستش را زیک اش با سرعت ی چشمان بسته و لباس خونیدناز خود فاصله داد ، با د
 بودند ....یره همه اتفاق پشت سر هم به چشمان بسته آرش خینانداخت و او را بلند کرد . همه ناباور از ا

 داخل شد .یار و در اتاقک را باز کرد و کوشیدمهرآذر با سرعت از جا پر

 مهرآذر قلب همه را به درد آورد :زمزمه
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 افتد ؟؟؟!!!ی_ چرا رسم جنگ از جهان نم

یوبرزن نشسته بود ، آرام سرش را به شانه هاش آری کشتیواره به دیه که کنار برادرش کف عرشه تکیوتاب
ی دست چپ اش را رویوتاب انداخت و یوتاب ، دستش را دور یوتاب به ی نگاهیم با نیوبرزن داد ، آریهتک
 خودش فشرد و مثل تمامبه یشتر را بیوتاب ، یوبرزن کنار صورت خودش نگه داشت ... آریوبرزن آرینهس

 داد .یحساکنان سکوت را ترج

 بود ویستاده اش ایشگی عرشه کنار سکان با همان شکوه خاص همی مغرور و مقتدر رویشه مثل همآرتیمیس
 ... تمام هوش و هواسش به اتاق دارا ویش آرام و بزرگ روبرویای بود . محو آرامش دریره به جلو خیزبینت

ی ماندن در روزهای باقبرای کردند ی از خدمه شکارها را آماده و نمک زده میحال دارا بود ... عده ا
 تخت افتاده بود ، به خاطر فشاری هوش روی ، آرش بیدند رسی به دارا و آرش مینا و روبین ... آبتیگرد

 بود ویستاده با شکوه شاهانه اش ایابد تن دارا از آب ، زخمش سر باز کرده بود . آریدن و کشیه و گریعصب
 آرامی کرد . به چشمان بسته و نفس های تخت افتاده بود نگاه موی ریراهن شکم و بدون پیبه دارا که به رو

پطره ا  اش افتاده بود ، به عرق سرد تن وی صورت گندمی اش که روی مشکیشمی ابری از موهایاش ، به 
 اش بود ...ی حامیشه که همچون برادر بزرگ تر همیشانصورتش ... به تمام خاطرات کودک

 بودیده اش چسبیس را که به صورت خیش تخت نشست . موهای دستانش را از هم باز کرد . کنارش روآرام
 آورد و قاشقیرون را بیبایی زیلی اکلی صورتی کمرش بطری چرمیف اش کنار زد . از کیشانی پیاز رو

 به خورد دارا داد .یاط و با احتیخت از عصاره را در آن ری را بلند کرد و کمینکنار دست آبت

 ؟!یابد آری _ آن چه بود که به دارا دادآبتین

 برد ،ی مین را از بیایی عروس درین زهر خطرناک تریت که خاصیایی از مرجان دری _ عصاره نوعآریابد
ی مین از بیا زهر را کم یت ، خاصیر عصاره همچون شین ایکن به دارا سرخود دارو بدهم ولید دانم نبایم

 که جوشاندهی است ، تا زمانیاتی حیمان تواند استفاده شود ... زمان برای میی ، با هر دارویدبرد . آسوده باش
 دوا کارساز است .ین شما آماده شود ، ایها

یر درمان پذیی دوایچ زخم ها با هی دانست که بعضی زد و سپاس گفت . می رمق لبخند آرامی خسته و بآبتین
 کرد ! دری میرتر را دیکی گل آتش در مقابل خنجر اهرمن پرستان که تنها اثر غلبه تاری مثل اثر بخشیستن

 باشد !یرها تزهر یر ، حداقل کم کننده تاثیست دوا اثر بخش نیندل آرزو کرد که اگر ا

 دارای ابروهای بدن دارا ستون کرد و انتهایگر تنه دارا خم شد و دست چپ اش را طرف دی آرام روآریابد
 و در گوشش زمزمه کرد :یدرا آرام بوس

 خورم .ی_ تحمل کن برادر کوچک من ! ... از کنارت تکان نم

یچ و آرش نبود . هیار و کوشینا و روبین و آبتیردانا از پی خبریچ داد و هی هوا بعدازظهر را نشان مخنکی
ید زد و وارد اتاقک شد . آرام و با تردیا بالخره دل به دریداکس هم جرات وارد شدن به اتاقک را نداشت . ت

 گذاشته بود و نگران به صورت عرقارا سر دی دست راست اش را رویردانادر اتاق دارا را باز کرد . پ
ی زخم را پوشانه بود روی که رویب رنگ ارید پارچه سپیک بود ، هنوز هم تنها یرهکرده و چشمان دارا خ

ی بدون چشم برداشتن از چهره دارا آرام و بی گوشه اینا کرد ، روبی میی دارا خودنمایدهبالتنه برهنه و ورز
 .ید چکی گونه اش می شد و روی اش از اشک پپر می مشکیبای زان بار چشمیکصدا هر چند لحظه 

 مقابل آرش که به جلو خم شده و دستانش را ستونین دارا نشسته بودند . آبتی تخت کناری رویابد و آرآرش
 دریدا . تیخت ری صدا اشک می افتاده و لرزان ، بی بود . آرش با شانه هایستاده اش کرده بود ، ایدهکمر خم
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یش که برای ! ... آن هم مردیده نشنیی مرد تا به حال صدایک یه گری تر از صدایندلش اقرار کرد که غمگ
 آرش هواسش را به او داد :ی رفت ! ... با صدای انتظار نمیناسطوره بود جز ا

یی نجات من خودش را سپرم کرد ، خداوندگارم پاسخ امپراطورم را چه بدهم ؟ .... دارا تنها دارای_ برا
 که هزاران تنینی سرزمیدگی از هم پاشیعنیامپراطورمان است ، تنها وارث بزرگمردان خاندانش ، نبود دارا 

 شدند که پابرجا و استوار باشد .یشفدا

یز همچون دارا عزیز ملت ، تو نیک خانواده و داغدار شدن یک ی سرپرستی بی _ و نبود تو به معناآبتین
 نکن .ین ، حالت را بدتر از ایا ، تمامش کن پسر ، به خودت بی ملت هستیک

 که پبهت زده دستیدا به تیابد کرد . چشمان آریه آرام گریی گرفت و آرش با صداینه سر آرش را به سآبتین
 چهره خشک شدهیدن و با دید سر آرش را بوسین در خشک شده بود ثابت شد ، آبتیره دستگیراست اش رو

 گفت :یقت حقاین اش به گفتن یلی می نگاه کرد و آرام و با همه بیدا به در اتاق و تیابدآر

پسمیر ، تیکن دخترم ولی دانم در انتظار خبر خوش هستی_ م پسم فلج کننده است .   آدمخواران آغشته به 
علرغم تمام تلشم در بدنش پخش شده ...

 داشت .ی بدون چشم برداشتم از چشمان بسته دارا به طرفش قدم بر متیدا

عسم است ، من داروین _ اآبتین  است ...یاب کمیاهی او را ندارم ، گی عرق سرد و لرزش تن همه به خاطر 
 ....یافتم نینکه ، نه ایافتم آن را نیدن من زمان چیکن شود ولی میافت یاه نوع گین پاسارگاد از ایندر سرزم

 !یم سفر شدی بود که راهیده آن نرسیشهنوز زمان رو

 شکست .یشتر ، بغض آرش بین حرف آبتین آخربا

 را گرفته بود به زحمت زمزمه کرد :یش که بغض گلوتیدا

 ؟!یم کنیکار چید_ با

 داد .ی هنوز هم در سکوت چشمانش را بسته بود و به گفتگوها گوش مپیردانا

 با مکث زمزمه کرد :آبتین

 !یم آن را نداریه است که توان و زمان تهیاهی گیش ! ... هرکار توانستم انجام دادم ، دوایچ_ ه

 !یم تونی دارا هم می برایم آرش تونستی برای _ چرا ؟ وقتتیدا

 دواید آدمخواران را از تنم کشیرهای که زهر تیایی دریب گردم و از آن طبی _ من تمام راعه آمده باز مآریابد
را خواهم گرفت .

 کرد ازی می چشمانش را بسته بود و سعیردانا تنها پین بین را بشنوند ، اییدش شدند که تایره خین به آبتهمه
 خواستنیا حق گفتن ی ! ... ولیست دارا چی دانست دوای می از هر کسیشتر ، چرا که بیرد کناره بگیزهمه چ

آن را نداشت !

 فرصت ما تا غروبیشترین سرعت آن را کم کرده ام ، بیاه _ مشکل ما زمان است فرزندم ! ... با چند گآبتین
ی مید ما را تهدی ! ... باز هم خطر دارایم ندارید به غروب خورشیادی امروز است که زمان زین همیدخورش
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 زهرین کرد ... امکان دارد اهد بدنش را فلج خواهد خوای گذرد ، زهر اعضایکند چرا که هرچه زمان م
 است !ی اوج بدبختی به معنایران ای براین فرزند شود و ایباعث شود که دارا نتواند دارا

 برود مکثیرون از در اتاقک بینکه آرام از جا بلند شد و قبل از ایقی با نفس عمیردانا سکوت کرد . پآبتین
 اتاق را احاطهینی باز به راه افتاد ودر اتاق را پشت سرش بست ... سکوت سنگی حرفیچ بدون هیکرد ول

 داد زد :یناکرده بود که روب

 !؟ی او بسوزانی با خود را برایمرغ که عپر فرصت بودن سیست تو آنقدر ارزشمند نی_ دارا برا

 تشر زد :ینا و به روبید ابرو درهم کشآبتین

 !یری بگیم تصمیدا عپر فرصت تی برای_ تو حق ندار

 بود نگاه کرد و گفت :یره خینا که هنوز هم سرزنشگر به روبین بهت زده به آبتتیدا

 گه پس ؟!ی نمیزی چی شه ؟ .... چرا کسی_ م

 که در اتاقک عرشه را باز کرد ،ین حرف منتظر جواب نشد و به سرعت از اتاق خارج شد . همین ابعد
 نواخت . همه گوشه و کناری میر و دلگیبا گذاشته بود و زیش پای که تنبور مهرآذر را روید را دیرداناپ

ی که مینی و آهنگ غمگقصید ری میبا تارها زی که رویرداناعرشه در ماتم رفته و غرق دستان پپر مهارت پ
 تنبوری تارهای که دستش روین گرفته بود . همی به بازیبایی را به زیشنواخت بودند ... باد موها و لباس ها

 شکست . دستانیدا هم با دف مهرآذر همنوا شد . بغض تیردانا پی ، مهرآذر با دف نواخت و بعد چندیستادا
 بایدا گرفتند . تی نمیدا کدام چشم از تیچ را گرفت و هی کشتی . سکوت بدیستاد از نواختن ایردانامهرآذر و پ

 نبود زمزمه کرد :یر تاثی آن بی آهنگ هم روین غمگی لرزان که صداییصدا

 !یردانا خوام پی رو میمرغ_ عپر س

 سرتکان داد و از جا بلند شد .یید به تایدا حرف بدون چشم گرفتن از چشمان تی مکث آرام و بی با کمپیردانا
 دراز کرد .یدا را در دست گرفت و به طرف تیبا منقوش زی شکل چوبیل مستطیبای جعبه زیلش وسایناز ب

 جعبه را در دستش فشرد .یدات

 !یدا تیستی _ مجبور نپیردانا

 محو پر دستش زمزمه کرد :تیدا

 خوام .ی دونم ! ... مشعل می_ م

یمرغ که سی عپر را به احترام مثل همه مواقعیدا . تیستاد ایدا را به دست گرفت و کنار تی با سرعت مشعلآریا
 را گرفت و با لحنیگرش کردند در دست راست اش گرفت و با دست چپ اش مچ دست دیرا احضار م

 زمزمه کرد :یخاص

 زاد !یک نیمرغ خوانم سی ، انتخاب جام جهان نما ، تو را میدا_ من ، ت

 لب زمزمه کرد :یر داشت ، زی بر نمیمرغ سیل در حال تشکیمای با چشمان براق شده از اشک چشم از ستیدا

 !یمرغ دارم سیاز به تو نی از هر زمانیشتر_ ب

290

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 اش ظاهر شد و گفت :ی با شکوه خاص خدادادسیمرغ

 ، امر کن سرورم !یک نیان_ درود بر پارس

 ببرهین آدمخواران رو از بیرهای دارم که سم تیاب و کمیی دارویاهی به گیاج دانا ! ... احتیمرغ _ درود ستیدا
 به جا نذاره !ی عوارضیچ که هیزی، چ

 :ید متعجب پرسسیمرغ

ی رویش پی شماری بی ؟! .. جنگل های تنها فرصت بودنم با خود را سوزاندیی دارویاهی آوردن گی_ برا
 !یی دارویاهانشماست ، سرشار از گ

ع ... تویده دیب آدمخواران آسیرهای تیله جز احظار تو نداشتم ، دارا به وسی راهیچ _ هتیدا  و مشکل ما زمان
 !یاری برام مید و دارو رو تا قبل از غروب خورشیری ، بگو که میمرغرو خدا س

 سکوت کرده بود ... بالخره زبان باز کرد :یدا درچشمان ملتمس تیزبین با چشمان تسیمرغ

 ؟؟؟!!!یست اشک از چین ایکن دهم ، ولی جان میش شک برای_ دارا سرور من است بانو ، ب

 پارس ! ... از خون و نوادهیم عظیع ، تنها وارث امپراطوریران ایعهد _ دارا تنها فرزند امپراطورم و ولتیدا
 ازم انتظاریران به او وابسته اس ، تمام اینم که تمام عمر عاشقش بودم و خواهم بود . انسجام سرزمیمرد

 زاد !یک نیمرغ کن سیاریم بکشم ! ... یش نجات دارا به آتیدارند که تنها پر فرصتم رو برا

 زمزمه کرد :یدا و بدون چشم برداشتن از تی نسبتا طولنی بعد مکثسیمرغ

_ فرمانبردارم سرورم !

 گرفت و وارد اتاقک شد .یدا نگاه اش را از تی با ناراحتینا باشکوه در آسمان به پرواز درآمد . روبسیمرغ

یدا با نگاه اش به تی به لبه کشتینه دست به سیابد بود . آریدا در افق هوید خورشی غروب کرده و قرمزآفتاب
 زد .ی داشت و مدام قدم می بر نمی چشم از کف کشتیدا کرد . تیکه مدام در مقابلش در حرکت بود دنبال م

 !یدا را بالتر برد) .. تیش صدای ! .. (کمیدا کنم تمامش کن تی _ خواهش مآریابد

 زد و گفت :ی لبخند مهربانیابد نگاه کرد . آریابد خورد و متعجب به آری تکانیابد آری با صداتیدا

 !یم گرفتیجه تو سرگیدن_ آرام باش ، همه از د

ی برد و سعی آمد و او را با خود به نوک کشتیدا فاصله داد و کنار تی کشتیواره تکان تنه اش را از دیک با
 و خنداندنش ذهنش را از دارا دور کند !یداکرد با گمراه کردن ذهن ت

 :یدند همه از جا پریمیس داد آرتی صدابا

 ؟؟؟!!!یـــمرغ_ س

 و باشکوه فرود آمدیبا عرشه زی روین آتشیبای گلدار بنفش رنگ و گل زیاه با گیگران در مقابل پبهت دسیمرغ
 را که به نوک گرفته بودیی گل هایمرغ دراز کرد و سیمرغ آرام جلو رفت و دستانش را به طرف سیدا. ت
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ی روین ، وارد اتاقک شد و با آبتبود زودتر به خود آمده یمرغ سیدن گذاشت . ارژنگ که با دیدا دستان تیرو
 داد .ین گل ها را به آبتیداعرشه آمد ... ت

 ویز عصاره گل آتش را در آن بری ، اندکیدی خوب کوبیش که گل ها را به همراه برگ های _ هنگامسیمرغ
ین تمام عوارض آن از بینگونه کردگار ایاری عصاره را هم به خورد دارا بده ، به ی زخم بگذار ... اندکیرو

 نحوه ساختیابد ، آریری آن بگز آورده ام که عصاره گل آتش را ایت را هم براینخواهد رفت ... گل آتش
 .یاید به کارتان نیگر دیدوارم ... که امیاز روز نی مانده را بردار برای داند ... باقیعصاره را م

ین ، سرش را به طرف آبتیمرغ سی چرخانده بود ، بعد از اتمام حرف هایمرغ که سرش را به طرف ستیدا
چرخاند و گفت :

 ؟یاد ازم برمی_ کمک

 با لبخند گفت :ی پر از برق شور و شادی با چشمانآبتین

 دخترم !ی_ کمکت را کرد

 . آرام بهید چرخیمرغ را بالبخند داد و با مکث چشم از در اتاقک گرفت و به طرف سین جواب لبخند آبتتیدا
 به راه افتاد .یمرغ همقدم با سیدا اشاره کرد ، تی با بال چپ اش به نوک کشتیمرغطرفش قدم برداشت . س

 زاد !یک نیمرغ برم سی نمیاد امروزت رو از ی _ بزرگوارتیدا

 پنهانیا از آن در دل دریمی که نید سکوت که هر دو به خورشی سر خم کرد و بعد کمین با وقار و متسیمرغ
بود گفت :

 ؟یستی نیمان ؟! ... پشیدا تی تنها پر فرصتت را از دست دادی دانی_ م

یبا و زره زید ... با آن لباس سفید کشیمرغ زد و دست چپ اش را نوازش گونه به گردن سی لبخند مهربانتیدا
 .ید درخشی میبا که هم رنگ او بود زیمرغو ساخته شده از طل در کنار س

یه کردم ! ... اگه ی آرامش الن رو تو وجودم حس نمین وقت ایچ دادم ، هی از دست میهوده_ اگه پرت رو ب
 بالم !ی انتخاب تا ابد به خودم مین ای کارم بوده ! ... براین کرده باشم همیم زندگیکار درست تو

 ، کهین زمیران سرخ ایبای زیاقوت ، ینا همچون روبی کسیا ... ی ناو جنگین _ اگر هرکدام از افراد اسیمرغ
ی به دوا داشتند باز هم حاضر بودیاج احتینان است ... اگه ایزار سفر بین از وجودت در ای دانی دانم ، میم

 ؟!ی پر فرصتت را به آتش بکشیگانه

 گفت :ی بود بعد مکثیستاده مقابل و چشم در چشم او ایمرغ سی که با شروع حرف هاتیدا

 کارین دارا بهتری مواقع خاص استفاده کرد و الن استفاده اون برای توید فرصتت رو بای دونم پرهای_ م
یاد که از دستم برمی آدم هم ، هرکاریک جون ی گرفتم برایاد ینم من از پدر سرزمیممکن بود ... ول

 پدر و مادر ، همسر وه خونوادن کیه یز عزی ساکنان کشتین و همه ایم جنگ هستیبکنم ! ... الن تو
 گذشتن ، من چرایزانشون به برگشتنشون رو دارن ... همشون از فرصت بودن کنار عزیدفرزندشون چشم ام

یگهنگذرم ؟! حاضرم همه فرصتام رو بدم تا اونا سالم به آغوش خونوادشون برگردند ! ... اگه هزار تا پر د
 سوزونم !ی جون آدما اون رو مای جز احضار تو نداشته باشم بری و چاره ایبهم بد

 شد .یره خیدا در سکوت با چشمان پپر غرور و صلبتش به چشمان تسیمرغ
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 شد وی زنده زنده شکمشان پاره میوانات شده بود و حیده گرفته بود ، خانه ها به آتش کشیاهی جا را سهمه
 کردندی می زندگی شدند ! ... انسان ها در حال فرار بودند و پنهانی و زشت خورده میحتوسط موجودات کر

یک تاری ، در مکانیر در پقل و زنجیگری دیان و پریسان و پریابد شدند ! .... آری شدند کشته می میدهو اگر د
ی میی درون سطل هایحی شدند و خونشان را موجودات کری کوچک آب بودند . شکنجه میو حوضچه ها

یوبرزن را در شکم خود فرو کرد ! ... آریرش دوستانش شمشیگر در جنگل به دور از دینا ! ... روبیختندر
ینکه ایدن زد ، توان دی میاد و با همه وجودش فراشت که به دست دی خونیری با شمشیوتاب سر یرو

 به پشتش واردیری از پشت شمشیخواهرش را به دست خود کشته بود نداشت ! ... در آخر به دست ناشناس
 اهرمن ،یح و کمان موجودات کریر ، ارژنگ ، مهرآذر ... در حصار شمشیردانا ، پیا ، آریمیسشد ! ... آرت

 بایار دادند ... آرش با کمان و کوشی میح را ترجیستادگی هنوز هم ای فرو رفت ولبدنشان به تن و یرهزاران ت
 که از پشتیری کردند و در آخر باز هم شمشی میون سرشان شی خانواده خود را کشته بودند و بالیرششمش

ی هااسطوره را به تن یر گرفت . همان فرد که شمشی را از آنها میات رفت و نفس حیبه کمرشان فرو م
 به قلب دارا فرو کرد و پپر لذت شاهد جان دادنش شد ! ... جام زهر کهیری کرد در آخر شمشی فرو میرانا

 که از تن فاصله گرفته ...ی بود ... مثل روحیره کارها خین به انجام دهنده ای پپر از مهر پدریآرتان با چشمان
عردایـــدا ! ... خودش بود ، تیدد  !!!یاه سیی !!! ... در 

 زمزمه جام جهان نما در ذهنش تکرار شد :ی هم صداباز

 که اسطــورهی ! ... توئی کنی میـــران را ویران که ای ! .... توئی ! ... تو نابــود کننده ای_ « تو مقصــــر
 ! .... تویدا تی ! ... تو مقصــری کشانی می را به نابودی که جهانی ! ....توئی کشی را میران ایها

 !»یمقصـــر

یدن ، با دید لرزی . تمام تن اش را عرق سرد نشسته بود و به خود مید از خواب پری بلندیغ جی صدابا
یدا که لب باز کرد ، تین نشست و همیدا آرام کنارتیابد برد . آری میهپهلوانان تک تک نامشان را با گر

 حرف زدن باز شده بود بهرای که بیابد آری اش گذاشت !.. لب هاینه را گرفت و سر به سیابد آریبازوها
 شدی مانع از آن میرش اخی کابوس های نبود ولیل می بیدا به تینکه باز خشک شد ! ... با ایمههمان حالت ن

 زادش بود ، حلقه کند !ی پریر که غی ، زنیداکه دستانش را دور کمر ت

یدا بود آرام کنار تیده او فهمیف بلتکلی درهم متفکر و چشم و دست های را از ابروهایابد که حال آرپیردانا
 گذاشته بود شد . کنارش نشست و دستش رایش پیدا تی دلداری قدمش مانع قدم دوم سورنا که براینرفت . اول

 کرد او را در آغوشی نجوا میدا گوش تر که دی آرامبخشی گذاشت و با نوازش آرام دستانش و صدایداپشت ت
 فرو و آرام نوازش کرد ، دریدا تیگرفت . دست راست اش را پشت کمرش و دست چپ اش را در موها

 شد .ی صدا و آرام تر می هم کم کم بیش هایه سکوت کرد و گریداگوشش نجوا کرد ، ت

 معنا !ی کابوس بیک من ! خواب بوده دخترم ، یدای تیدی _ کابوس دپیردانا

 گذاشته بود گفت :یردانا ستبر و کهنسال پینه سی همان طور که سر روتیدا

 کابوس رو نشونمین از ای مبهمی تالر پارسه هم قسمت های ! .... جام جهان نمایدم رو دینده_ نه ! .... آ
داد !

 داشتی و با غرور خاص خودش از آن ها چشم بر نمیزبین که تیمرغ و به سید متعجب ابرو درهم کشپیردانا
 رساند .یردانا هم نگاه اش را به پیمرغنگاه کرد .. س

 ناباور زمزمه کرد :پیردانا

 به آرتان وفادار است !!!ینده آیق گفتن حقای_ امکان ندارد ! ... جام تنها برا
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 راینده جز آرتان آی چرا جام ، به کسینکه دانست ! ... جواب ای داد ، جوابش را میح سکوت را ترجسیمرغ
 و حال نزارش رساند .یدا به تیردانا سکوت کرد و آرام نگاه اش را از پینشان داده ! ... ول

یدا پشت و سر تی گذاشت و دستان نوازشگرش را رویدا سرش را کنار سر تید را دیمرغ که سکوت سپیردانا
 داشت ؟! ... چطوری چه معنیدا حرف تین به فکر فرو رفت ... ایردانا ... همه سکوت کرده بودند ... پیدکش
 را به آن ها نشانیزی بودند جام چه در پاسارگاد بودند که سال ها عمرشان را وقف خداوند کردی بزرگانیوقت

 کند ؟ ...ی را از درون جام مینده آیدن دی و سه ساله ادعایست بینداده بود و حال دختر

 با او سخن گفت :یردانا در ذهن پسیمرغ

ع س ! .... ت  !یست نیسه کس قابل مقایچ با هیدا_ خــــــاموش آتر

 نشست و گفت :یدا کنار تی با جوشانده این نگاه کرد و به احترام سخنانش سر خم کرد ، آبتیمرغ به سپیردانا

 .ی خوابی با آرامش مین است ، با ایی خواب آور قوی_ دارو

 که پدر وی ! ... عطری محمدی گل های داد ، بوی می خوبی فرو رفت ، چه بویردانا در آغوش پیشتر بتیدا
 نوشدارویردانا به دارو نبوده ، پیاجی احتیگر کرد ، دی آغوش آشنا آرامش مین زدند ... همیمادرش از آن م

 گرفت و نگران گفت :ین را از آبتیوان بود ... سورنا لینی و سنگیقو

 بندم !ی ، با تو عهد می کند خواهرم ! ... من در کنارت خواهم ماند تا چشم باز کنی ، آرامت میدا تیا_ ب

 دستش چشم دوخت . آرامیوان چشمانش را به سورنا و نگاه نگرانش رساند و بعد به لیردانا پینه سر به ستیدا
 را تا تهیوان و لید گونه اش چکی که از اشک حلقه بسته بود ، با بستن چشمانش روی را گرفت و چشمانیوانل

 زمزمه کرد :یرلب و زت و به دست سورنا داد ... آرام دست سورنا را در دست گرفیدسر کش

 شاهد مرگت باشم !ی خوام اون طوری خوام بازم از دستت بدم ... نمی_ نم

 در اتاق بود ، سورنا دست راست اش رای تختی چشمانش را باز کرد روی هم افتاد . وقتی آرام روچشمانش
 منظم اش نشان خواب بودنش بود .ی دستانشان گذاشته بود . نفس های تخت سر روییندر دست داشت و پا

ده بود فکر کرد ... آرامی که دی لبش نقش بست . باز هم به خوابی سورنا به عهدش رویبندی از پایلبخند
 آشفته و چشمان قرمز سر بلندی بکشد که سورنا شوک زده با موهایرونخواست دستش را از دست سورنا ب

 دورگه نگران گفت :ییکرد و به او نگاه کرد ، با صدا

 ؟ حالت خوب است ؟ی شدیدار_ ب

 سورنا زد و گفت :ی به روی مهربان لبخندتیدا

 !ی موندیشم سپاس ، پیعنی_ آره ممنون ، 

 زد و گفت :ی جانی لبخند بسورنا

یش چند لحظه پین و تا همیدم از خواب پریت با صدایش شب پی هایمه_ عهد کردم که با تو باشم ، پوزش ن
 خواهم !ی نتوانستم ، پوزش میگر دیکن بودم ولیدار سرت بیرو

 ؟!یش نشست و گفت : شب پیش متعجب در جاتیدا
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 و پشت گردنش قلب کرد و گفت :ید زد و دو دستش را به صورتش کشی لبخندسورنا

 در حال غروب است .ید خورشیگر ، دی_ آر

 رفت .ی میج هم گی کرد و کمی تخت بلند شد ، سرش درد می آرام از روتیدا

 حال گفت :ی بسته بی خسته ، با چشمانسورنا

 شود در تخت تو بخوابم ؟ی_ م

 زمزمه کرد :یداری خواب و بین غلت زد و بیدا تی پتو را کنار زد و سورنا در جاتیدا

_ چقدر برادر بودن سخت است !!

 سورنا منظم شد . هنوز هم به چشمان بستهی نفس هاید کشیش نقش بست . پتو را رویدا لب تی رولبخندی
 اش گذاشت ... باز همیشانی پی آرام روی بودن خوابش بوسه ایق بود . بعد از مطمئن شدن از عمیرهسورنا خ

 شد و آرام از اتاقیره اش خه به چهری زد ، باز هم کمی جان کندن دوستانش قلبش را آتش میدنکابوس و د
خارج شد .

ی . آرام در را باز کرد و وارد شد . هنوز هم دارا روید داشت که به در اتاق دارا رسی راهرو قدم بر مدر
 تخت رفت و به دارای صدا داخل شد و در را بست ... روی منظم بود ... آرام و بیشتخت افتاده بود ، نفس ها

 وی شده بود ... بالتنه عضلنیده دارا کشمر که تا کی را از نظر گذراند .... ملفه ایزنگاه کرد ... همه چ
 تنین کرد ... ای میی اش خودنمایده تن ورزی رویب که اریدی بزرگ و مردانه دارا ... پارچه سفیبازوها

 آورد :یاد ! .... خوابش را به یست نیماری دارا در بستر بی گفت جای میدهورز

 هم بود ... چشمان دارا پپر بود ازی گلوی رویرشان شمشیزی با دارا و در آخر هر دو تی زنیر مبارزه شمش«
ی که بیفش حریر و شمشید کشیین را پایرش آرام شمشیفشعشق و التماس ! بدون چشم برداشتن از چشمان حر

 ! »یدا نبود جز خود تی اش فرو رفت و قلبش را شکافت ... و آن هم کسینه دسته در سیرحم تا به انتها

 در کنترل بغض اش را داشت .ی و با قورت دادن آب دهانش سعید چکیبایش قطره اشک از چشمان زدو
 از دارا فاصله گرفت وی . با مکث کمید اش را بوسیشانیدستش را آرام دو طرف تنه دارا گذاشت و آرام تر پ

 به چشمان بسته دارا لرزان زمزمه کرد :یرهخ

 و هر چقدرم به تو نگاه نکنمیسته زمان برام وامی کنی بهم نگاه می که وقتی داری دونم تو چشمات چی_ نم
 وی خوردیر که تی ! ... وقتیابد نه آری کنی تو با چشمات جادو مید ! ... شاینم بیباز چشمات رو همه جا م

چشمات بسته شد ...

 و زمزمه کرد :ید کشیقی عمنفس

 !یافتنی دست نیعهد_ دوستت دارم ول

 صورت دارا را با دقت و وسواس از نظر گذراند ، با اکراه و آرام قد راست کردی تک تک اجزاینکه از ابعد
 منظمش نگاه کرد و دریو به طرف در رفت ، وقت خارج شدن از اتاق از گوشه در باز هم به دارا و نفس ها

را آرام بست .
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یمرغ چشمان سرد و پپر غرور سین بین زدند و نگران حالش بودند و ای لبخند میش عرشه آمد همه به روروی
ی که حس می همتا بود . نگاهی خاص و بیشه همیش برایمرغ نگاه سیدار دین به تنش انداخت . از اولیلرز

 !! ... قدم اول را برنداشتهبردارد پشت کرد که مخالف بودن او قدم یمرغ داند ! ... به سی را میزکرد همه چ
 کرد :یش اش صدای و محکم ملکوتیبا زی با آن صدایمرغبود که س

 ؟!یدا_ ت

 پهن کرد و گفت :یش پای بال بلندش را جلویمرغ و کنارش رفت . سید آرام به طرفش چرختیدا

_ با تو سخن ها دارم ... سرورم !

 پشتش سوار شد .ی بال رفت و رویمرغ سی ، آرام از بال بلند و قویگران در برابر پبهت و تعجب دتیدا
 مانند در آسمان به پرواز درآمد ...ی بی و باشکوهیبا زیمرغ حلقه کرد ... سیمرغ را دور گردن سیشپاها

 ؟!ی خوانی زاد میک نیمرغ_ چرا من را س

ی که لطف و بخشش اون تویی ماست . خدای زاده دستان پپر قدرت خدایمرغ گفت ، سی میشه _ پدرم همتیدا
 به کمکیاز که تو موقع نیده دارم خدا شما رو آفریمانع  ... ایک خدا خلق کنه نی پراکنده اس ، هرچیاتمام دن

 !یم داده هاش نذاری رو پایش که بخشش و بزرگواریایانسان هاش ب

 گفت :یمرغ سی نچندان طولنی سکوتبعد

 !یوست خواهد پیت به واقعیدی_ هر آنچه در خواب د

 کاش نبود !ی ای آگاه است ، ولینده از ناگفته ها و آیمرغ دانست سی . مید پر کشیدا از تن تروح

 زمزمه کرد :ید زحمت و پپر تردبه

 ؟!ین دونی می_ شما چ

ی می که در غروب به قرمزی آبیبای زیای و خاص اش همان طور که بر فراز دریبا زی با همان صداسیمرغ
 اش گفت :یی کوچک شده از دانای کرد با چشمانیخورد پرواز م

 جنگین ، خاتمه دهنده اید سابق برگزی بی ، و با شکوهین ، تو را که جام آخرینکه من شک داشتم به ایدا_ ت
 دارم ! ... با آنچه کهیمان اینک ! ... ای هستی تر از تصور هر آدمیم عظی جنگ ، به جنگین کننده ایل تبدیا

ی در دو راهی ! ... تو به زودی ایده تو برگزکه دانم ، ی به من الهام کرده میده و نادیگانه یاهورمزدا خدا
 ، و من در قلبت بهی ؟ ... خود گفتی را نکشتیامک که گفتم چرا سیادداری گرفت ... به ی قرار خواهیبزرگ

 رایش و اسطـــوره هایـــران ایک ، مرگ ی بردم ! .... اگر تو از مرگ خود بترسی سوالم پیجواب اصل
 بود ! ...ی تو خواهینان ای ، قاتل تمامینکه اپایان ! ... و در ید دیخواه

 لرزان گفت :یی و با صداید جوشیدا در چشمان تاشک

 !یستم نین_ من ا

 هم زمزمه کرد :سیمرغ

 شد !ی_ خواه
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ی آسمان میاه سینه که در سیتی نهای بی هنوز هم آرام در آسمان شب و ستاره هایمرغ شده بود . سیک تارهوا
 که با آن خواب وی کرد ، احساس گناهی را حس میدا کرد ... حال نزار تی پرواز می کشتی در جلویدنددرخش

 اش ادامه داد :ی شده بود ... باز هم با شکوه و وقار ذاتیل جواب به وجودش تحمینا

 زد ! ...ی رقم نخواهیگران خود و دی براین جز ای سرنوشتی باشیکی ! ... اگر زاده تاریدا تی_ گفتم دوراه
 داشت !یم خواهیگر دی ، سرنوشتیو اگر زاده نور بمان

 _ چرا من ؟!تیدا

 مکث کوتاه گفت :یک با سیمرغ

ینت سرزمی ... همه اسطوره های انسانی والی هایشه اندی و دارای پاک هستی_ چرا که تو در اوج جوان
 و پاک تر و سخنورتر از هری هستیت ، تو جوان تر از اسطوره هایکن هستند ولیت خصوصین ایدارا
 ، پا بهی تو ... تو ازدواج نکرده ایدا کند ! ... تی تو را مورد توجه اهرمن مین که در آن تالر بود ، همیانسان

 ممنوعه رایب ! ... همچون آدم که طعم آن سی ایده را نچشیگری ، طعم داشتن دی شهوت نگذاشته ایایدن
ی نمیاد را به یبایی اهرمن خاطره زی براین است و ای همان انسان ازلی بود ! ... روح تو به پاکیدهنچش

 باز هم انسان باید تو به خداوندگارمان بگوی کرده که با نابودتخاب اهرمن تو را انین همیآورد !! ... برا
 من ! ... تویدای تیم گوی به تو میانی سخن پای من و سخنم افتاد ! ... برای به پایهمان شکوه و قداست ازل

 ! ... معشوقهی خلقت اش هستی همتا ! ... تو ته تغاری ، زاده نور ، زاده دستان پپر قدرت خداوندگار بیانسان
 تو انداخت ... به عاشق وفادارت پشتیی جسم کوچک و روح بزرگ اهورای را به پایخداوندگارمان که جهان

 که هر کس به تو اخم کرد او را ازیی گفتن داشته باشد در مقابل خدای برای ، نگذار اهرمن باز سخنیدانکن ت
 است ! ..ی از جوانمردر خدا پشت کردن دوین انداخت ! ... به ایی به گدایپادشاه

یین بالش پای آرام از رویدا پهن کرد و تین زمی فرود آمد . بالش را روی نوک عرشه کشتی باوقار روسیمرغ
 .ید آرام به طرفش چرخیدا عرشه گذاشت و تیآمد و پا رو

 و بازگشت دوباره داده ! ... به تو ...یچی مبر که خداوند تنها به تو اجازه سرپیاد _ هرگز از سیمرغ
 سفر برابرین تو در ایچی سرپیدا ! ... تیده اهرمن را از حسادت ، از عرش به فرش کشینانسان ! ... و هم

ی ممنوعه را در دست گرفت و تمامیب گناه آدم که سیک هزاران تن ... برابر است با همان یاست با نابود
 باشکوه خداوند کرد .یانسان ها را مستحق رانده شدن از بهشت و نعمت ها

 کار کنم ؟ی باشم ، چین خوام ای _ نمتیدا

 زمزمه کرد :ی نچندان طولنی بعد سکوتسیمرغ

 !یا_ با من ب

 بلند گفت :یبایش خاص و زی به طرف جمع رفت و بلند با صداآرام

ع س ! ... پ ی ناو جنگین به عرشه ایاط دانم دارا به هوش آمده ، او را با احتی ، مین زمیران فرزانه ایر_ آتر
 است ، سخنی ... تک تک پهلوانان را به عرشه بخوان .. (آرام تر گفت) .. امشب شب سرنوشت سازیاوریدب

 دارم !یار بسیها

 شد .....ی به احترام سر خم کرد و داخل اتاقک کشتپیردانا

 .ید _ من را با دارا تنها بگذارسیمرغ
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 حرف زدن با دارا بالخره از او فاصله گرفت . همه دری بعد کمیمرغ دورشان را خلوت کردند . سهمه
 چشمانش را بسته بود چشمیبایش که با غرور زیمرغ بودند و از سیستاده ایمرغ و مقابل سیرداناسکوت پشت پ

 گرفتند .ینم

 زاد زنده است !ی .... پریابد _آرسیمرغ

 چشم دوخته بود .یمرغ ، ناباور به سید پر کشیابد از تن آرروح

 !یست تو جز راست نیر اخی _ کابوس هاسیمرغ

 بود ... باز هم ادامه داد :ی مشغول بازیینی خدمه در عرشه پایگر دوخت که در کنار دیسان اش را به پرنگاه

 تنه اش را در بریم و حوضچه از آب که نیک تاری است ، در مکانیر در چنگال اهرمن اسیبایت زاد زی_ پر
گرفته !

 بار بدون چشم برداشتن ازین و پر جذبه ! ... ای نگاه کرد ، پپر معنیدا را حس کرد و به تیدا دل تلرزش
 ادامه داد :یدا تیچشمان پپر معن

 از خون پاک او قدرت دهنده به اهرمن است !ی_ هر بار جرعه ا

 ...ید دی داد ، برق اشک را در چشمانش می آب دهانش را قورت می دوخت ، به سختیابد اش را به آرنگاه
 کردهیشتر که کشته بود را در دلش بیی دانست احساس گناه قتل انسان های را هم ! ... میش هایخودخور

است !

 بدون مقدمه گفت :یقی نفس عمبا

 کنم !!!ی خواستگاریران ای دارای خواهم تو را برای ؟.... میدا_ ت

 داشتند .ی نداشت بر نمیگران از دی که خودش هم دست کمیدا که چشم از تیمرغ بهت زده به سهمه

 بهت زده به زحمت زمزمه کرد :پیردانا

 ؟؟؟؟!!!!یمرغ سیید گوی_ چه م

 باز هم ادامه داد :یدا قاطع و محکم بدون گرفتن نگاه اش از تیی با صداسیمرغ

 دارای برایگر در برابر شاهدان دیدا انجمن از تین ... و من به رسم بزرگ ایست نین دارا جز ایشه_ اند
 !یدا کنم ... هنوز هم در انتظار جواب تو هستم تی میخواستگار

 ازیغ داد ! .. دری بسته بود ، مدام آب نداشته دهانش را قورت میخ هم یش خشک شد . دست و پایدا دهان تآب
 به او نگفته بود !یزی چیم تصمین درباره ایمرغ ؟! سید شنی قطره بزاق ! ... چه میک

یران ای خواهد داشت ! شورایش بزرگ تر از جنگ با اهرمن را در پی کار جنگین ایمرغ _ جناب سروبینا
 !یست شاهزاده نیدا !! ... تیرند پذی و نمیند آی موضوع کنار نمین با ایبه راحت
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 ! ... تنهایست موضوع نین ایرش در پذی که اجباریم را هم بگوین ! ... اینا کنم روبی دانم چه می _ مسیمرغ
 خواسته است !یک

ی را دوست داشت ولیدا کرد رساند . تی به او نگاه می چشمیر که زیدا به تیمرغ آرام نگاه اش را از سدارا
 داده بود کهینان به او اطمیمرغ سی بود ولیده از احساسش نرسی ازدواج زود بود ، هنوز به درک درستیبرا

 !یست نیل می به او بت هم نسبیدا کار ممکن است ! .. چرا که تینازدواج آنها با هم بهتر

 کرد ، محکم و قاطع گفت :ی و دارا را حس میدا تی که دو دلسیمرغ

 !یندیشید دهم که بی_ هفت روز به شما زمان م

 رای حرفیچ کس جرات گفتن هیچ کردند و هی رفت . همه به هم نگاه می کشتی به ابتدای حرف اضافه ابدون
نداشت ...

عب  روز جواب قاطع وین تا قبل از طلوع آفتاب هفتمید کرده بود که باید تاکیدا به تیمرغ روز شش ام بود ، سش
 داده بودیح ترجی ساکنان کشتیگر سکوت را همچون دیمرغ سید تنها در مقابل تاکیدا به او بدهد ... و تیمحکم

 . سرش را بهیستاد بود رفت و کنارش ایستاده عرشه ای روی کشتی که ابتدایمرغ آرام به طرف سیردانا. پ
 چرخاند ...ید کشی اش را به رخ میی دانایزبینش و تیبا که چشمان زیمرغ سیبای پپر غرور و زیمرخطرف ن

بالخره لب باز کرد .

 احساسی را از رویمی و تصمیست نی شما شکیی دانم در دانای ؟ ... میمرغ سیست چیمتان تصمین ایل_ دل
ین هرچه ای ! ... ولیم بگوی سخنید سخن شما نبای دانم که روی ! ... میرید گی خردمندانه نمیشهو بدون اند

 کار شما را درک نکردم !یل دلیشیدمشش روز و شب اند

 کوتاه گفت :ی چرخاند و بعد مکثیردانا و آرام سرش را به طرف پید کشیقی نفس عمسیمرغ

ع س ! ... می دانم چه می_ م  دانمی ، میرد پذی را به عنوان همسر دارا نمیدا تیران ای دانم شورای کنم آتر
ی را به خطر میدا دانم که جان تی کنند ! ... میدا از تیی سفر مجبور به جداینامکان دارد دارا را بعد از ا

 بزرگ بعدی دانم شروع کننده جنگی کنم ! ... می متنفر میدا از تیش از پیش را بینا دانم روبیاندازم ! ... م
 امیده ! ... تمام جوانب را سنجید از من هم خواهد رنجیران ای دانم شورای خواهم بود ، میران ای سفر براینا

 کار ممکن است !ین بهترین دارم که ایمان... و بـاز هم ا

 چرا ؟!یید شود به من هم بگوی _ مپیردانا

 جواب داد :یردانا خونسردانه به جواب پسیمرغ

 که روح ویدا تی خواهم دارا را برای جنگ بزرگ تر را ببندم ! میک شروع ی خواهم تمام راه های_ م
 دستیب خواهم دارا همانند آن سی درخت ممنوعه برابر نکنم ! ... میب برابر است ، با سیجانش با انسان ازل

 خواهدیده کشیش به سویشتر بی منع کنچه" انسان را از هریند فرمای ! ... خداوندگارمان میاید به نظر نیافتنین
 کند !ی نمی کاریاتشد ! "... و اهرمن جز وسوسه تصاحب ممنوع

یک هم خود را به او نزدیدا از تیباتر زی سال ها دخترانین است ، در ای زاده پارسیب نجیک _ دارا پیردانا
 دار بوده !یشتنکرده اند و او خو

یب ! قصه سیندیش _ من از شهوت سخن نگفتم آترس ! ... از وسوسه سخن گفتم ! ... خردمندانه تر بسیمرغ
 کهیزی وسوسه بوده ... وسوسه تصاحب چیشه اهرمن ، همیله ، همه حیل و قابیلدرخت ممنوعه ، قصه هاب

یدا ترسد و تی پدرش می زندگاطر ، دارا به خیزارند دانم هر دو آنان از ازدواج بی است ! ... میافتنیدست ن
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 دانم ! ....ی را هم مینان هراسد ! ... همه ای به جانش انداخته از بودن با مردان میامک که سیبه خاطر ترس
 مبهم است !یم برایز چیکتنها 

 ناباور زمزمه کرد :پیردانا

_ چه ؟!

 فرشتهیپور شیدن کنند و اهرمن با دمی ازدواج مید ، با طلوع خورشیرد دارا را بپذی همسریدا _ اگر تسیمرغ
پحقه ای آسمانیوند پین از ایلمقرب ، اصراف یا وارد خواهد شد ؟ ... آی باخبر خواهد شد ! ... آن زمان از چه 
 !ید بود .... و دید داد ؟! ... باهد در آن رخ خواییری تغیا همان خواهد بود یداباز هم کابوس ت

 را برگزاریران ایعهد خواهم ازدواج ولی جمع مین ... من به عنوان بزرگ ایست بایدا _ دارا کنار تسیمرغ
عنکنم ! ... آترس تو عهد و پ  آن را تکرار کنند .یدا کشورمان را بخوان تا دارا و تیج ازدواج رایما

 روزین روز ازدواج دارا را داشت . حال که ایدن دی آرزویشه به خودش مسلط شد . همیقی با نفس عمپیردانا
 ناشناخته به جانش افتاده بود ...ی ، حسید دیرا به چشم م

 _ دارا بعد از من تکرار کن ... به نام نامي یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ، برايپیردانا
زیستن با تو میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا ، پذیرا مي

شوي آیا؟

 با تمام وجودشینا اش را به تن کرده بود ، روبیشگی رنگ همید نگاه کردند ، همان لباس ساده سپیدا به تهمه
 ...ی را به دارا ندهد ! ... ولی شود و جواب آریمان پشیدا کرد ، تیآرزو م

 مکث گفت :ی بعد کمتیدا

_ بله !

 شد .یخته که آرام چشمانش را بست رینا به دل همه به جز روبی و شادلبخند

 بعد از من من تکرار کن ... پذیرا مي شوم مهر تو را از جان ، هم اکنون باز مي گویم میانیدا _ تپیردانا
انجمن با تو ، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا .

یلی دارا از خی که برای ازدواج فر و هری حلقه هایمیس را زمزمه کرد و آرتیردانا پی آرام حرف هاتیدا
 آن را بریدن دیساتیس آرزو داشت زمان ازدواج دارا به او بدهد و با بودن پریشه بود و همیده خریشوقت پ

 داد .یدا ، با همه وجود به دارا و تید دی ممکن میر دست دارا و همسرش غیرو

ی سرش را رویمرغ اش در دو طرفش نشسته بودند . سینه به سیه ، تکیمرغ و دارا در کنار سیدا بود و تشب
یمرغ سینه سی آرام دست چپ اش را رویداپشت خود گذاشته بود و نوک اش را در بالش فرو کرده بود ، ت

ی نوازشگرش را روت . بارها دسید درخشی دکل میر نور چراغ زیر تکه اش زیک ید سپی ، پرهایدکش
یمی . هر دو به هم نگاه کردند ، نیستاد دست دارا از حرکت ای که دستش روید کشیمرغ سی همتای بیپرها

 را شکست .یانشان . دارا بود که سکوت میدند دی را میکدیگراز صورت 

 ؟ید آی_ خوابت نم

 ترسم !ی _ نه .... متیدا
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 :ید متعجب پرسدارا

_ از چه ؟

 ترسد .ی خواب و مرگ دوباره دوستانش میدن که از دیاورد خواست به زبان بی نمی سکوت کرد ، حتتیدا
یدایی تی ، برایند که خانواده اش شده بودند را ببی مرگ همه دوستانی در مدت کوتاهینکهترسناک هم بود ، ا

 عذاب ممکن بود .ین ترین بود سنگیده مرگ خانواده اش را دیکبارکه 

 مکث در چشمانی را گرفت و بدون حرف به او نگاه کرد و بعد کمیدا ، آرام دست تید را دیدا که سکوت تدارا
 دانست چکار کند ،ی اش حبس شد ، نمینه نفس در سیکی نزدین از ایدا . تید او را آرام به طرف خود کشیدات

 به اوین از ایش کرد دارا بی دارا را به عنوان همسرش نداشت ! ... آرزو میرش پذی که هنوز آمادگیبا حس
ینه سی هم دست راست اش را آرام رویدا گذاشت ... تیدا نشود ! ... دارا دست چپ اش را پشت تیکنزد

 دارا .یدهمحکم و ورز

 :ید دارا را کنار گوشش شنزمزمه

 نشان نداده و نگفتم !ی شخصیچ را به تو نشان بدهم که به هیزی خواهم چی_ م

ی و مشکیر نظی به چشمان بینشان سرش را از سر دارا فاصله داد و با فاصله کم بی سکوت کرد . کمتیدا
 شد ، آرام لب باز کرد و زمزمه کرد :یرهدارا خ

 ؟ی_ چ

یدا شانه تی داد و سرش را از پشت رویه اش تکینه را به سیدا را به جلو چرخاند و شانه راست تیدا تدارا
گذاشت و گفت :

 نشو !یره خیزی_ چشمانت را ببند و هر وقت گفتم باز کن .... جز آسمان شب به چ

 دارا باز کرد ..ی چشمانش را با صداتیدا

 توانم قدرت چشمانم را به هر کس که دوست دارم نشان دهم !ی ؟! ... من مینی بی _ مدارا

 بود نفسش به شماره افتاده بود . بهت زده زمزمهیده که در آسمان هرگز ندیبایی زی کهکشان هایدن از دتیدا
کرد :

 !یباست زیلی_ خ

 به طرفش بچرخد با سرعت گفت :یدا که خواست سر تین دارا نقش بست . همی لب های رولبخندی

 !یم از نو شروع کنید باز باینگونه_ ا

 گفت :ی توجه به حرف دارا به طرف دارا برگشت و به چهره دارا نگاه کرد . دارا با دلخوری بتیدا

 و ساعت ها توان چشم گرفتن از آنی دوست داریت نهای را به تو نشان داده ام که بیزی کردم ، چی_ گمان م
 !ی پوچیال داشت ! ... چه خیرا نخواه
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 اش گذاشت . دستینه سی گردن دارا برد و سر رویر نقش بست . آرام سرش را زیدا لب تی رولبخندی
 خاص زمزمه کرد :ی چانه خودش گذاشت و مهربان با لحنیرراست اش را ز

 مثل تو رو نداشتم !ی بود که .... کسی مال وقتین_ ا

 نقش بست . دارا دستانش را محکم تر کرد .یدا لب تی روی محکم قلب دارا ، لبخندی شدت گرفتن تپش هااز
 که هرگز به عمرش تجربه نکرده بود چشمانش را بست . گوشه چشمانی گذاشت و با آرامشیدا سر تیسر رو

 پلهی روینا و خاص ! ... روبیشگی افتاد ، همان لبخند همین بود چیدار که با چشمان بسته هنوز هم بیمرغس
 و باید بود . دو قطره اشک از چشمانش چکیره و دارا خیی ، به عرشه بالیینی عرشه بال و پاین رابط بیها

 روشن شدهی رنگ که با نور مهتاب کمیاه سیای را مانع شد و به دری بعدی اشک هایدن چکیهمه سرسخت
 شد ....یرهبود خ

یدا دورتر از تی . دارا که کمید از خواب پریغ با جیدا . تید کشی اش را به رخ جهان میی کم کم روشناخورشید
 لباس دارا را محکم در چنگ گرفت و آرام بایدا و مقابلش زانو زد . تید بود به طرفش دویستاده ایمرغمقابل س

 را در آغوشش فشرد .یدا تیش از پیتگرتر محکم دارا پنهان کرد و دارا حمای بازوهاین خودش را در بیهگر
ید زد ، دی که مدام خوابش را پس می را وقتیدا ذهن تی شد که صدایره خیدا با چشمان کوچک شده به تیمرغس

 !ییری تغیچ بود ، بدون هیده باز هم همان خواب قبل را دیدا کرد ... تی! ... باور نم

 کسیچ چشم دوخته بود . هیشان رویش پیای به دری بدون حرف و تکانی در نوک کشتیمرغ روز تمام سیک
 آرام حرکتیمرغ بودند . بالخره سیده او را هرگز ندیشان را نداشت ، حال پریمرغ شدن به سیکجرات نزد

 .یستاد ایکرد و وسط کشت

 _ آترس همه را به عرشه بخوان .سیمرغ

 و آرش هر دو به احترام سر خم کردند و وارد اتاقکیار به احترام سر خم کرد و با اشاره سر به کوهپیردانا
 بود رفت و آرام شروعیستاده و در کنار دارا ایچیده را دور خود پی نازکی که پتویدا تیدن با دیمرغشدند . س

به صحبت کرد .

 !یدم ، دیدی را که دی _ خوابسیمرغ

 باز هم ادامه داد :یمرغ ماند و سیره خیمرغ به چشمان نافذ سیدا پر اشک تچشمان

 نبر کهیاد ! ... هرگز از یرد گی را اندازه میمانت گرفت که ای سخت قرار خواهی دو راهین در ای_ به زود
 نبریاد جز دروغ و وسوسه ندارد . خداوندگارمان را هرگز از یاهرمن ، هرگز راست نخواهد گفت و سلح

یه چرا که اهرمن از آنها علیا کنار بیت ! ... با ترس هایشد اندی به تو می کشی ، چرا که او هر نفس که میدات
 کند !یخودت استفاده م

 به زحمت زمزمه کرد :ی نچندان طولنی بعد مکثتیدا

 کنم !ی رو میم_ همه سع

 پاک من را شگفت زده کرد . کنجکاو بودم بدانم کهیای بانوان ، آندی _ از همان ابتدا شباهت تو به بانوسیمرغ
 و نافذت نجابتیاه ! ... با آن پر فرصت ، تو را آزمودم ! ... در چشمان سیر خیا درون تو همچون بانوست یاآ

ینی سرزمین بزرگان ای هایشه اندیرو پی ... به راستینم بی را می و مغرورت فروتنیبا ، و در چهره زیو پاک
ین به خاطر ای اگر ، جهانی ، حتیدم بودن برگزیران ملکه و مادر ای بالم که تو را برای به خود میشه... هم

 پا گذاشته ام !یرانتخاب من را سرزنش کنند که چرا رسوم سلطنت را ز
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 صورتش را کاوش کرد . چقدری شد . در سکوت با وسواس اجزایره خیدا و پاک تیبا به چهره زسیمرغ
 ،یا چون آندی و دارا و آرتان .. و بزرگ زنید چون جمشی را هم در کنار بزرگ مردانیدادوست داشت ت

 اوی فرصت خود ، براپرهای و داشتن یکباره داشتن هفت پر به یق بانوان بخواند و مانند آن ها او را لیبانو
 مقام هستین ایق انتخاب قرار نگرفته بود و ثابت نکرده بود لی بر سر دو راهیدا هنوز تی بداند ! ... ولیابد
ی ؟! ... پس دادن پرهایکی تاریا کند ی نور را انتخاب میدا دانست که تی خود او هم نمی نه ؟!... هنوز حتیا

 محض بود !یفرصتش به او نادان

 محکم وی با صدای نچندان طولنی عرشه ، بالخره بعد از سکوتی با حس جمع شدن همه پهلوانان روسیمرغ
 اش لب باز کرد :یحماس

 و جهانیران ... اسطوره ها و افتخار فرزندان این زمیران ای همتای ، دختران و پسران بید_ همه گوش بسپار
 کهی همتا ، فرهنگی و بی غنی با فرهنگیم هستی به ماست ! ... چرا که ما مردمی... امــروز ، چشم جهان

 فرهنگ راین ایش از پیش بدانمان فرزنی روح پارسیکن و پست جلوه دهند ولیرهرچقدر ملت ها آن را حق
ین گذاشته ! .... زیدان خود پا به میگر را به شما هشدار بدهم . اهرمن دیزی چید ... بایند بی قداست میدارا

 !یداپس جان شما و جان ت

 شد و گفت :یره محکم در چشمان دارا خیمرغ شدند و سیره خیمرغ متعجب به هم و سهمه

ی محسوب میدا ، تو همسر تی مسئول هستیدا در برابر تینت سرزمی از همه اسطوره هایش_ دارا ؟! ... تو ب
 .ی رو از همسرت مراقبت کنیش مرد ، در برابر خطرات پیک همچون ید و بایشو

 بود محکم تر کرد و بهیدا پشت تی چندبار سرش را آرام تکان داد و دست چپ اش را که رویید به تادارا
 پهلوانان گفت :ی باز روبرویمرغ . سیدطرف خودش کش

 تواندی است که می کسیدا رو است ! ... تیش بزرگ تر از جنگ پی دهنده جنگیان پایا شروع کننده یدا_ ت
 جام او را در آخر و باین همی ، کند ! ... براید کنی اش را میشه قدرتمندتر از آنچه اندیااهرمن را کوچک تر 

ی آبرویدا ! ... تید نگذریران ایدای ، از تدلیر یران نام آوران ای ! ... شما را به خداید سابق برگزی بیشکوه
شماست !

 و آرام گفت :یستاد ایدا در مقابل تباز

 ، تا به انتها از جنس نور باش ! .. هرگز سخن اهرمن رای ، تو زاده نور هستیدا تیم گوی بار آخر می_ برا
 .یست که از جنس تو هستند نیی . اهرمن دوست تو و انسان هایستباور نکن ، اهرمن راستگو ن

 که هنوزید کشی دانست و از دانستنش رنج می میزی بار نگران تر به اسطوره ها نگاه کرد ، چین اسیمرغ
 کرد .ی که بند بند وجودش را از هم پاره میزی بودند ! ... چیدهاسطوره ها زمزمه آن ها را شن

 شود ....ین که دست اهرمن به او نرسد که اگر چنید باشیدا _ مراقب تسیمرغ

 گفت :یدا کرد و رو به تسکوت

 خواهم !ی بروم ، اجازه رفتن مید بایگر ، من دیدا_ سرورم ت

 شد و آرام گفت :یره خیمرغ و دلتنگ به سیر دلگتیدا

_ به سلمت دوست من !
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ین زری گرده هایان ماند و کم کم چهره و تنه اش در میره خیدا با چشمان نافذ و نگران به چهره تسیمرغ
 جلو آمد و گفت :یار ها پنهان شد .کوشیده آتش از دیهمراه با شعله ها

 ؟!ید کنی مین تمری زنیر من شمشی_ بانو

 گفت :یار متعجب به کوشتیدا

 ؟!یار کوشی زنی حرف می طورین_ چرا با من ا

 ملکه ....یک شما را در حد یم گردی باز میران که به ای عادت شود و زمانیم خواهم برای _ مکوشیار

 را قطع کرد و گفت :یار حرف کوشتیدا

 حرف زدنتون حس کنم که با ازدواجم با دارا ، دوست نه ،ی طورین خوام با ای ، نمیار_ تمومش کن کوش
خونوادم رو از دست دادم !

 به او چشم دوخته بود . پسیزبینش در صورتش ، تنها با چشمان خاص و تی احساسیچ هی دارا نگاه کرد ، ببه
 قرار گرفت و مبارزه اش رایار کوشی حرف سر برگرداند و آرام روبروی بود ! ... بیدهاز حرفش نرنج

شروع کرد .

 !ی کنین تمرید تو بای روم آب بخورم ولی ... من میدا طور ادامه بده تین _ همکوشیار

 بزنم !یر .... دوست دارم با تو شمشی کردین تمری زنیر مدت شمشین _ تو با همه پهلوانان در اروبینا

 با لبخند گفت :یدا تینکه حاکم بود تا ای بدسکوت

_ البته !

یدا که تید پری کفه کشتی در هوا رویبایی نشسته بود با چرخش زیش که روی از لبه کشتی حرفیچ هی بروبینا
 را ازیرش شمشیدا همان طور بدون چشم برداشتن از تینا را بال انداخت . روبیش ابروهاینبا لبخند و تحس

 .ید کشیرونغلف ب

 ، پس من اول با اویم مانده را به او بگوی زدن باقیر که از شمشی تنها درسید ، باینا از تو روبیش _ پکوشیار
 زنم !ی میرشمش

 مشتاقانه بهیدا شد و تی میادآور ی نکاتیار کوشین تمرین قرار گرفت . در حیدا مقابل تیار و کوشیستاد اروبینا
 داده بود و بهیه تکی کوتاه کشتیواره به دینه که دست به سیابد به طرف آری با شادیسان داد . پریاو گوش م

 را با لبخند دریسان گرفت و پریواره از دیه تکیدنش دا بیابد . آرید کرد ، دوی نگاه میدا و تیار کوشیرزنیشمش
یابد را دور کمر و دستانش را هم دور گردن پدرش حلقه کرد . آریش پاهای با شادیسانآغوش گرفت و پر

 دخترش چسباند و بالبخند هر دو چشمانشان را بستند ،یشانی را به پیشانیش و پید را آرام بوسیسان پریشانیپ
 داد .یه تکیواره عقب قدم برداشت و باز به دبه آرام یابدآر

 بود بایابد که پشتش به آریار بود ... کوشیابد آری محو حس پدریگران زد مثل دی میر که شمشی در حالتیدا
 را از دستشیر چرخاند و شمشیدا دست تیر را دور شمشیرش شمشیبایی با مهارت و به زیابد به آری نگاهیمن
 بایدا . تید کوبیدا تینه به تخت سهم و با ساق دست راست ید کوبیدا تی راست پشت پای و با پاید کشیرونب

 در هم رفت .یش برخورد کرد و از درد ابروهایشدت به کف کشت
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 _ آخ کمرم !تیدا

 نشسته بود نگران دستانش را از هم باز کرد و از جا بلند شدی لبه کشتی رویا در کنار آرینه که دست به سدارا
 را گرفت ویدا کنارش نشست و با سرعت دستان تیار کوشیچد خواست از درد به خودش بپیدا که تین... هم

یره گذاشت . همه متعجب به آنها خیش گلویر را زیرش شمشیغه سرش به کف عرشه چسباند و همزمان تیبال
 کس اجازه دخالت در کارش رایچ داد هی که او اجازه نمی تا وقتیارشده بودند ، طبق رسوم آموزش کوش

 رسوم شکسته نشده بود !ین دارا هم ای براینداشت ! .. حت

 زمزمه کرد :یدا در چشمان تیره آورد و با فاصله نسبتا کم خیین سرش را پاکوشیار

پمردینک_ تو ا  ضعف تو در مبارزه ، نداشتن حواس بود !ین ! ... بزرگ تری 

 را بایرش داشت ، شمشی چشم بر نمیدا آرام از او جدا شد و همان طور که از چشمان مبهوت تی مکثبعد
 خم شد و دست راست اشیین به طرف پای به دستانش در غلف سمت چپ کمرش گذاشت . کمیباییرقص ز

 گوشش زمزمهدر را گرفت و از جا بلند شد و یار دست کوشی با مکث کوتاهیدا گرفت ، تیدارا به طرف ت
کرد :

_ نگاه من ...

 فشرد و محکم در چشمانش نگاه کرد و گفت :ی را گرفت و کمیدا بازوان تکوشیار

 ! ... من دوست تویدا به قلبم باشد تی خنجریگری از احساس تو به دی که نگاه نچندان خالیستم نی_ من آن کس
ین درس تو بود ، هرگز در حین آخرین دشمن تو ! ... ای استاد و گاهیرزنی در زمان شمشیکنهستم ول

 که حواسیده نباش ، قدرت ذهن و مهارت تو هنوز به آن حد نرسیرزدن جز شمشی غرق در حسیرزدنشمش
 ،یری گی میاد جنگ ی زدن را برایر ! ... تو شمشیفتد نیت برای اتفاقیچ خودت باشد و هیات به چهار سو

 را ندارد !یدنت ! ... دشمن توست که چشم دیستند کدام از دوستانت نیچ تو هیف که حریجنگ

 وید کوبیش فاصله داد و باز به بازویدا دستانش را از بازوان تیار سرتکان داد . کوشیید با مکث آرام به تاتیدا
 گفت :ینا رو به روبی بلندیبا صدا

 !یده به کجا رسیم تلش هاینم خواهم ببی مبارزه آماده باش ، می ؟ براینا_ خوب است ، روب

 و چشمان کوچک شده کهیف بود آرام چشمانش را به دارا رساند ، دارا با اخم ظریره که به کف عرشه ختیدا
 بود ... دارا با همان ظاهر و اخم دلخور نگاه اش را بهیره بود به او خیشگی از حد همیشتر بی بار کمینا

 ویدا رحم به تی که سرد و بینا روبشد یره و در چشمانش خیستاد اینا مقابل روبیار انداخت . کوشیگرطرف د
 کرد و آرام در گوشش گفت :ینگاه اش که به دارا بود نگاه م

ی ! ... می زنی میر شمشی زند و تو هشت سال است که هر روز و شب جدی میر ماه است که شمشیک_ او 
 !یست سخن چین که قصدم از ایدان

 که مدامیار احساسش را به چشمان منتظر و درشت کوشی بدون تکان سرش چشمان کوچک شده و بروبینا
 سر تکان داد .یید به تای گشت رساند و با مکث به آرامی مینا دو چشم روبینب

 و با آرامشیند بنشیار لب کوشی روی باعث شد لبخندین دفاع کرد . همیبایی به زیدا اول حمله کرد و تروبینا
 .یستد مبارزه آنها بای به تماشایگران همراه دیشتریخاطر ب
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 رفت و سرعت و قدرتی میش پیشتر بیش زدنش هر لحظه فکرهایر و شمشیدا تیدن ناخودآگاه با دروبینا
یی آورد ! ... لحظه های میاد بودنش با دارا را به ی شد ! .... تک تک لحظه های میشتر او هم بیرزنیشمش
ی به هم میار کوشی هامون که زمان آزیی های ها و دلگرمی ... دوستیدند خندی می دغدغه فکریچ هیکه ب

یدا آمدن تیاه .... روز سیشان های ... بازیشان کردند ... درد و دل های که با هم تحمل میی هایمهدادند ... جر
 توانست قائل شود ! ...ی سابقه دارا نمی برق چشمان بی برای عنوانیچ که هیاز دروازه ملل ! ... روز

ی بود ... آغوش گرم و امن دارا که تنها به رویدا دارا که تنها مختص تمنای گاه و نگاه پپر تی گاه و بیلبخندها
 جزی دامادید شنی که هر بار میایی نبود ... سخنان عهدنامه ازدواج آریدا جز تی زن باز شد و آن زن کسیک

 کسیچ که هی بود که در مقابل چشمان پپر التماسیده را دی کرد ! ... و او روزی خود تصور نمیدارا را برا
عمرد همیدا کل ، تی دانایمرغ سی ، حتیدند ی ! .... به قلبی عذاب وجدانیچ ، بدون هید را دزدیاهایش رویشگی 

 دانست به او گفت درهمی کس نمیچ را که هی باز کرد و رازیدا تی که دارا تنها به رویکه آن شب با آغوش
عمرد همیی تنها خواهد ماند ، لحظه هایدا فکر کرد که دارا با تییشکست ... به روزها  تنهایاهایش رویشگی که 

یا او را به دنیدا که سهم او بود و تی زد ... بچه ای رقم میدا تی که دارا تنها برایی گذراند ... حس های میدابا ت
 آورد !یم

یق کرد . چشمان کوچک شده و دقی خودترش می و از خود بید کشی را به جنون مینا افکار روبین اهمه
 آمد و بدون فکر ! ... ترسی میین که با حرص پایی را حس کرد ، ضربه هاینا روبی عادیر وضع غیارکوش

 در هم رفت ویار کوشی بلند و مشکی توانست مهار کند ... آرام ابروهای که نمیری سرعت شمشی برایدات
 بلند گفت :ی ، با صدایدستور

 است !ی امشب کافی براینا_ روب

یدا و با همه قدرت با پا به شکم تید را با سرعت بریدا چپ تی ادامه داد ! ... بازویشتری با حرص بروبینا
 خود تکانی دورتر از خودش افتاد . همه از جایلی خیرش افتاد و شمشین از شدت ضربه به زمیدا و تیدکوب

ین از درد چیش ابروهاین و برفت زخمش ذاشت و صورتش درهم ی شد و دستش را رویز خیم نیداخوردند . ت
 ! ... زمان و مکان را فراموشید شنی و نه مید دی نه میز چیچ را بال برد ، هیرش باز هم شمشیناافتاد . روب

 تو دشمن تر است ! "ی از اهرمن برایدا شد : " تی حرف در وجودش مدام تکرار میککرده بود ... 

 آورد که دارا بایین را پایر بود ! .. با همه سرعت و قدرت شمشیدا را بال برده بود و هدفش گردن تشمشیرش
 بود زانو زد ویره خینا که نشسته بود و با ترس به روبیدا به خود آمد و مقابل تیگرانهمه سرعت زودتر از د

 که با صورتینا . روبید چکی امان می را گرفت . خون از کف دست دارا بینا روبیر شمشیغهبا دست چپ ت
 ملتمس وی ، با چشمانیمان را رها کرد . دو دستش را پشیرشدارا به خود آمده بود با سرعت دسته شمش

 انداخت . دست داراین را زمیر و شمشیدنگران به طرف دست دارا برد که دارا با سرعت دستش را عقب کش
 .ید به طرفش دویلش و با همه سرعت با وساکرد را نگران تر ین آبتین و همید لرزیم

 ناباور زمزمه کرد :یوتاب

 ؟!ینا روبی_ چه کرد

ی کرد . حتی و اخم به کف عرشه چشم دوخته بود نگاه میت حرف به چهره دارا که با همه عصبانی بروبینا
 رای دستمالین اخم ، قابل تحمل نبود ... آبتین مهم نبود ... ایش بود برایچیده پیدا دارا که به دورتیتگردست حما

محکم به مچ دست دارا بست و داد زد :

 .یم آنان را به داخل ببرید .. کمک کنیا_ مهر آذر ، آر

 که خواست وارد اتاقک شود مکثین در را گرفته بود و همین به دارا ... آبتیا کمک کرد و آریدا به تمهرآذر
 جوابیه ضربه و تنبین سکوت به عنوان بدتری بزند ... گاهیکرد و هرچه با خود کلنجار رفت نتوانست حرف
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ی هایه تنبی پدرش از تمامی هاتن گرفید سکوت و ندین گرفته بود که همیاد ی از کودکینا داد و روبیم
 تر است ! ...ین سنگیمیس و آرتیارکوش

 زخمشی گل آتش را روی کرد . با سختی میدگی خود به زخمش رسیدا تخت نشسته بودند و تی دو روهر
 زد و شرمنده چشمی میه هم زخم دست دارا را بخین بست . آبتیش بازوی رویاگذاشت و با دستمال به کمک آر

 داشت .یاز دست دارا بر نم

 دانم چگونه ...ی _ نمآبتین

 با سرعت و فروتنانه گفت :دارا

 هست !یب امکان آسیم دانی بود ، همه مین ، تمرین جناب آبتید_ خود را آزار نده

 گفت :ی قدردان به دارا نگاه کرد و با لبخند تلخآبتین

 !یب اندازه آسین ... نه به ای_ آر

 که دارا از درد چشمانش رایخت زخم دارا ری با دقت تمام عصاره گل آتش را روین سکوت کرد . آبتدارا
ی دست راست دارا که پتوی آرام دست چپ اش را رویدا در هم رفت . تیش هم فشار داد و ابروهایمحکم رو

یدا فشرد گذاشت ... فشار دستان دارا کم شد و آرام نگاه اش را به طرف چهره تی تخت را در دستش میرو
 چشم دوخت .یدا و چشمان کوچک شده اش به چشمان نگران تیش ابروهایفچرخاند و با اخم ظر

 داد . هر دو غرق چشمان هم بودند .یفی دست دارا فرو کرد و دستش را فشار خفین آرام انگشتانش را بتیدا
 دریدا جز خودش و تی که کسیددارا زودتر به خودش آمد و نگاه اش را به جلو برگرداند و در کمال تعجب د

 و دستید ؟! دستش را پس کشید که ندند رفته بودی ! ... به در اتاق نگاه کرد . در بسته بود ، کیستاتاق ن
 ستون کرد ... بعدیش پای اش را در دست گرفت و تنه اش را به جلو خم کرد و ساق دستانش را رویزخم

 مکث آرام لب باز کرد :یکم

ی تو را شگفت زده نمیابد دانم به اندازه آری تو ندارم ! ... می برایتی جذابیچ هستم که ... هی دانم مردی_ م
 زاد زنده نبود تو هرگز به من جوابی و اگر پریستم نیابد آریبایی دانم به زی ! ... میستمکنم و ... خاص ن

یا من ... انتخابت نور باشد ی ، اگر تو دوستم نداریدا دانم تی را خوب میز چیه یکن ! ... ولی دادی نمیآر
 ... با تمام وجودم دوستت خواهم داشت !یکیتار

 آرام ویدا ماند . تیره خیدا دست راست اش را کنار صورت دارا گذاشت . دارا سکوت کرد و به چشمان تتیدا
مهربان گفت :

یابد گفته من به آری ؟! ... کینم بی مرد مین من تو رو متفاوت تری وقتی نداریتی جذابیچ گفته برام هی_ ک
یه مثل ی با همه قدرتش نداره ! ... گاهیابد که آری داریی ساده دارم ؟! ... تو چشمای دوستیه از یر غیحس

 و خودت روی فداکاری ، گاهی کنمی و مبارزه ی کشی میر که روبروته شمشیزی ترس از هر چیاسطوره ب
 هم مثلی ! ...گاهی زنی و غر می شی خودخواه می پسر معمولیه مثل ی ! ... گاهی کنیسپر من و دوستات م

 خوام سرشی می شاهزاده خودخواه و گستاخ که گاهین ! ... من ای شی شاهزاده پپرغرور و با صلبت میه
 عوضش کنم !ی مردیچ با هیستم دوست دارم و حاضر نورو بکنم ، دوست دارم ! ... من همسرم ر

 شد ازی می و خوشحالی داد . دلش پپر از شادی گوش میش و حرف هایدا تمام مدت به تی با لبخند محودارا
 !ید شنیی ته دلش صدای که دوستش دارد ! .. ولیست به دوست داشتنش اعتراف کرده بود و تنها او نیدا تینکها

 ! "یند گوی دروغ می که به راحتی است ! ... کسانینده از مردمان آیدا... " ت
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 آرام گفت :یدا در چشمان تید حرف لبخند را از لب دارا برد و با تردهمین

 بود ؟!یقت سخنانت حقی_ تمام

 دارا را حس کرده بود آرام گفت :ید که تردتیدا

 ؟ی_ باورم ندار

 با صداقت کامل جواب داد :دارا

ی بیشان برای که وفاداری ! مردمانیند گوی دروغ می که به راحتی ، مردمانی هستینده_ تو از مردمان آ
 جوابم چه باشد !ید دانم بای ندارند ! ... نمیاکانشان به نی شباهتیچ که هیمعناست ! مردمان

 دو دستش را دو طرف صورت دارا گذاشت و گفت :تیدا

 !ینجام هست که الن اینم_ من با همشون فرق داشتم ! ... واسه هم

 شدند ...ی قدم نمیش کدام پیچ هی دو محو چشمان هم بودند ، در چشمانشان پپر از خواهش و تمنا بود ولهر
 آرامیدا تیبای را بدون گرفتن نگاه اش از چشمان زیدا و آرام سرش را کج کرد و کف دست تیاورددارا طاقت ن

 را از آن جدا نکرد ...یش و لب هایدبوس

 .ینم خواهم او را ببی دارا کجاست ؟ میا _ آرروبینا

 مرتب کردن انبار آذوقه بود کمر راست کرد وی که در انبار آذوقه مشغول کمک کردن به خدمه براآریا
گفت :

_ در اتاقش !

 خشک شد .یش سر جایا ، با حرف آریرد بگیش پشت کرد که راه اتاق دارا را پیا که به آرین همروبینا

 !ی_ بهتر است مزاحمشان نشو

 و با پوزخند گفت :ید به طرفش چرخی کمروبینا

 به خود بدانم ؟!ین را توهین_ ا

 گفت :ی زد و جدی همان طور که نفس نفس مآریا

 بود ...یدا هم همسرش ، آنگونه که از چشمانشان هویدا است و تیدا_ هرگز ، او با ت

 ادامه حرفش را خورد و با تکان سر گفت :آریا

 بهتر است !ی مزاحمشان نشوینک ! ... ایست و لزم به گفتن نی دانی خودت میگر_ د

 . همانیرد بگیش داد راه اتاقش را در پیح را چنگ انداخت و راه نفسش را بند آورد . ترجینا روبی گلوبغض
 مقابلیش ، پاهایدا و پشت سرش خنده سر مست تیغ جی گذشت با صدایطور که آرام از راهرو و اتاق ها م

 !یستاددر اتاق دارا از حرکت ا
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 _ نکن !تیدا

 با خنده گفت :دارا

 رود !ی میرون بیمان صدایدا ، تیــــس_ ه

 با خنده گفت :تیدا

 !یاد گم قلقلکم می_ خب بره م

 متعجب گفت :دارا

_ چه ؟!

 باخنده گفت :تیدا

 شه ؟!ی می چیش بابا ، قلقلک باستانی_ ا

یبا آرام صحبت کردنشان ... چقدر زی خنده دارا هم بلند شد و باز هشدار دارا برای ، کم کم صدایدا خنده تبا
 بود ! ...یده نشنیش شوق را در صداین ، تا به حال اید خندیم

 راهین سنگیی . آرام با قدم هاید به هم مشت کرد و دو قطره اشک از چشمانش چکیشتر حرص دستانش را ببا
 تخت انداخت و بالشت را دری گرفت و در را پشت سرش قفل کرد و خودش را به شکم رویشاتاقش را در پ

 کرد با همه وجودش زجه زد .... تمام تار و پود وجودشی که در بالشت خفه مییچنگش فشار داد و با صدا
 گذرد !!!ی را از او گرفته بود نمیزش که همه چیدا زد که از تیداد م

 بود کم کمیده آن دراز کشی که روی اتاق و تختیدن به اطراف و دی آرام چشمانش را باز کرد و با نگاهتیدا
 آرام و شمردهی شد . دستان محکم و مردانه دارا را که از پشت دور کمرش حلقه شده بود و نفس هایارهوش

یبایی آورد . لبخند آرام و زیاد ه را بیش ، مداراهای ، نگرانی کرد ، مهربانیگرمش را پشت گردنش حس م
 لبشی که روی داد و با آرامش و لبخند کمرنگیش اش را به مرد زندگیه تکیشتر لبش نقش بست و بیرو

داشت باز چشمانش را بست .

 ملفهیدا را در دستانش گرفت . تیدا تیف ظری ، دارا کنارش نشست و بازوهاید از خواب پری بلندیغ جبا
 دارا سرش رایدن ، با دید لرزی بود و از ترس به خودش میچیده دور خودش پیده تخت را محکم و ترسیدسپ

 اش نگه داشته بود وینه سی از ترس خوابش دستانش را هم جلوی دارا پنهان کرد ، حتیده پهن و ورزینهدر س
 .ید لرزیدر سکوت به خود م

 گذشت ، حصاری از بودنشان در آن حال می را محکم در آغوش امن اش جا داد ، کمیدا نگران تدارا
 را دارا از کم شدن تعدادین و آرام تر شد . ایخت ریدا را به دل تیت قدرتمند و نوازش دستان دارا امنیبازوها

 :ید پرسیاط آرام و با احتین همی بدنش حس کرد . برایدننفس ها و نلرز

 ؟یدی_ باز کابوس د

 تکان داد .یید آرام سرش را به تای، تکانین بدون کوچک ترتیدا

 ؟یشگی _ باز هم کابوس همدارا
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 که هر لحظهی در چشمان دارا با ترس زمزمه کرد ، طوریره دارا فاصله داد و خینه سرش را از ستیدا
 شد .ی میزترچشمانش از اشک لبر

 بزرگ دنبالمه ! ... تو بغلم بود دارا ! ... چشماش زرد بودیاه مار سیه رم ی هر جا میدم _ نه ! ... خواب دتیدا
 بردم از پشتی رفتم بود ! ... از ترس به هر کدوم از بچها پناه می کرد ! .. هرجا می، همش من رو نگاه م

 زردش نگاهی تونستم تو چشمای نمی شه ولی رد مم گفتن نترسم اون از کناری ! ... همه میومد میروناونا ب
 آورد !!! ....یرم نباشه ! ... آخر سر تنها گیالمم خینکنم و ع

 ادامه داد :یه شکست و با همان گربغضش

 ...یدم ترسیلی آورد دارا !! ... تنها !! ... خیرم_ تنها گ

 کنار تختیز به آن نصب بود را از میا قلب دریاقوت را عقب زد و شانه سرش که یدا تی با دستانش موهادارا
 و مچ دو دست دارا را با ترسید از جا پریکدفعه یدا پشت سرش فرو کرد ، تی موهاینبرداشت و آرام در ب

گرفت !

 ، متعجب گفت :ید ترسیدا تیع از حرکت سری کمدارا

_ چه شد ؟؟!!

 داد و گفت :یرون بی نفسش را با آسودگتیدا

 ، من برعکسش تویره می میاره شونه رو از سرم دربین بخواد ای گفت اگه کسی میابد قلبم !! ... آری_ وا
 !یدم لحظه ترسیه ین همیذهنم بود ، برا

 زد و گفت :یدا تی به روی لبخند مهرباندارا

 قدرتش را در دستان او از دست خواهد داد ویاقوت شانه را از سرت باز کند ین بخواهد به زور ای_ اگر کس
آن شخص را خواهد کشت ، نه من !

 داره ؟!ی _ چه فرقتیدا

ین متعلق به سرزمینکه اسم قلب و به خاطر این همی کند ! ... برای قلب ها گوش می جواهر به نداین _ ادارا
ین باشد و عشق من پاک ! ... ایز آن است ! ... اگر قلب تو از عشق من لبری رویا و آب است نام دریانپر

 به تو نگفت ؟!یابد را آرین زند ! ... ای نمیبیجواهر به من آس

 کرد ویزان را از آن آویش سر تکان داد و به فکر رفت . دارا به لبه تخت رفت و پاهای ناباور آرام به نفتیدا
 ، متفکر گفت :ید پوشی اش را میراهنهمان طور که پ

 ؟!یدی دیاه مار سی_ گفت

 بود !ی و بزرگ کبریاه مار سیه _ آره تیدا

 . آرام وید کشیین خشک شد ، با مکث آرام ادامه لباسش را پاید کشی میین را پایراهنش دارا که پدستان
 نگاه کرد ویدا شانه به تی آن نشسته بود و چشمان کوچک شده از روی رویفی که گره ظرییمتعجب با ابروها

متعجب گفت :
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 ؟!ی_ کبر

 گردنش بود !ی تو پهنی ؟! ... به اندازه شونه هاین گی بهش می دونم شما چی _ آره ، نمتیدا

یدن با دیدا ! ... تی تکانین ماند ، بدون کوچک تریره خیدا دارا باز شد و با چشمان گرد شده به تی ابروهاگره
چهره دارا هول شد و با سرعت حرفش را اصلح کرد :

ی نمیزی تو بود ! ... دارا چرا چی شونه های بود که به بزرگین ! .. فقط منظورم ای بگم تو ترسناکینکه_ نه ا
 اندازه خودم بود !!!ینم بی کنم می فکر میشتر الن که بین ؟! ... ببیگ

 گذاشت و گفت :یش پای را رویدا با سرعت لباس تدارا

 !ینیم را ببیردانا پید_ لباست را بپوش ، با

 که تازه به چشمش آمده بود لباسشی و خجالتی را درک کرده بود ، به سختیت که با حرف دارا تازه موقعتیدا
 .ید انداخت و پوست لبش را آرام جویین دارا در دستش فشار داد و سرش را پایره نگاه خیررا ز

 گرد شده گفت :ی متعجب با چشماندارا

 ؟!ی مانده که نگفته باشیزی ؟ چیدا_ چه شده ت

 بدون بلند کردن سرش زمزمه کرد :تیدا

 اون طرف !ی شه روت رو بکنی_ م

یعی لبش نقش بست و با بوسه سری رویبایی آرام لبخند زی ، بعد مکث کوتاهید بال پریش متعجب ابروهادارا
 کرد . کم کم لبخندش محو شد ویزان را از آن آویش به او پشت کرد و باز لبه تخت رفت و پاهایدابه گونه ت

 که از بوسه مهربانی بالبخند و شادتیدا و ساق دستانش را ستون خود کرد ... یدمتفکر تنه اش را به جلو کش
 و درکنار دارا آرام قدم برداشت و به عرشه آمد .ید بود لباسش را پوشیختهدارا به دلش ر

 کرد ، هر دو سکوت کرده بودند وی فکر میدا افتاده بود ، به خواب تیش ابروهاین که بی با گره کوچکپیردانا
 شده دریده را چی جنگلیرین شیوه گذاشت و چند میدا شانه تی دست رویار بودند . کوشیردانامنتظر حرف پ

 تفاوت از آنها فاصلهی بیار گرفت و کوشا ریوه با لبخند و خجالت زده میداظرف ، با لبخند به دستش داد و ت
گرفت .

 لب زمزمه کرد :یر خجالت زده زتیدا

 دونه !ی دونه که حتم دارم الن می نمیراز_ خاک به سرم ، فقط خواجه حافظ ش

 بایردانا به خنده پی نگاهیم . دارا با نید لرزیش صدا شانه های اش بیشانی نگاه کرد . با همه پریدا به تپیردانا
 داد و خودش همی میدا و به دست تید را برداشت ، با چاقو بری ایوه میال خی ، بیدا تیریلبخند به سر به ز

مشغول خوردن شد .

 گفت :یردانا پیشان عوض شدن جو موجود و عوض کردن حال پری براتیدا

 !یردانا خواب بود ، پیه_ فقط 
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 بالخره سکوتش را شکست و مرموز زمزمه کرد :پیردانا

 !یدا خواب ساده تیک_ نه 

 به دارا گفت :ی نگاهیم و با نید را در دهانش جویوه آرام تر متیدا

 ؟!ی چیعنی_ 

 ؟یست مار نماد چی دانی _ مپیردانا

 مار تو خواب دشمنه !یدن دیدم _خب من شنتیدا

 سر تکان داد و گفت :یید آرام به تاپیردانا

 ؟یست_ و شاه مار نماد چ

 !یدم دی مار کبریه _ من خواب تیدا

 شاه مار !ییم گوی _ ما به آن مدارا

 گفت :یردانا سرش را تکان داد و پیید آرام به تاتیدا

 ما به اهرمن معنا شده !ی باستانی در کتاب هایدی_ آن مار که تو د

 ادامه داد :یردانا نگاه کرد و پیردانا بند رفت . با چشمان گرد شده به پیدا تنفس

ییده روی مارهاین همی شد ! ... براین مار باعث رانده شدنشان از بهشت به زمین را هم همی_ دو انسان ازل
 !یم دانی نوع مینشده بر دوش ضحاک را از هم

 زمزمه کرد :یردانا در چشمان پیره نگران خدارا

 !یردانا ترسم پی_ م

 در چشمان پر معنا و مفهوم دارا مکث کرد و جواب حرف نگاه اش را داد :پیردانا

 !یست نی داریشه کردگار آن که در اندیاری_ گمان بد نبر دارا ، به 

 گفت :ین آرام از جا بلند شد و در همان حپیردانا

 برسم .ی تا به جواب درستیشم اندی_ باز هم م

 دوخته بود گفت :ی متعجب به دارا که چشم به کف کشتیدا و متفکر از آنها جدا شد و تآرام

 شده دارا ؟ی_ چ
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 تکان داد و دست راست اش راین به طرفی سری رساند . با لبخند مصنوعیدا آرام نگاه اش را به چهره تدارا
ی هم سکوت کرد ولیدا چسباند . تیدا تیشانی و لبش را به پید حلقه کرد و او را به طرف خودش کشیدادور ت

 داد ...ی نمی خوبیقلبش گواه

 بود .یستاده حرف پشت در اتاق ای بیدا کردند و تی و دارا در اتاق دارا بحث مپیردانا

 بهتر استیا ، ین سرزمین در ایدا دارا ؟! تو تنها خانواده تی کنی را در ذهنت تصور مین _ چرا بدترپیردانا
 ؟!یی گوی را مین ای باشیاورش که یی ! .. به جای هستین تنها خانواده اش در هر دو سرزمیمبگو

 گفت :ید تخت نشست و آرام و با تردی فرو کرد و رویش کلفه دستانش را در موهادارا

 بود ، پدر ویامده نیا که جدم هنوز به دنی کند ! ... چرا زمانی ام نمیاری ام یشه اندیگر ، دیردانا دانم پی_ نم
 پدربزرگمی ! ... براید روی خوب چهره دو بال مقدس فر و هر می که از پشت مردینند خواب ببیدمادرش با

 بودند وید ! ... هر دو تن مردان بزرگ و پاکیی پشت او روی که بال فر و هر رویددارا هم جدم در خواب د
 !یند را ببیاه شاه مار سیک خواب ید من ! ... شب وصالم با همسرم او باینکا

 ، آرامید شنی و مید دی دارا را می و حرف هایشان حال پری با خردمندیق با چشمان کوچک شده و دقپیردانا
لب باز کرد :

 بود که جدت در شکم مادرش بود ! ...ی ، زمانیدند مرد را ندین_ پدر و مادر جدت در شب وصالشان خواب ا
 ویید که از شکم دخترش تاک روید دانم که قبل از ازدواج مادر جدت ، پدرش ضحاک خواب دی را هم مینا

یرون از شکمش بیاه ، مار سفت هرگز نگیدا داشته باش که تیاد دارا به یکن را در بر گرفت ... ولیجهان
 !یآمده ! ... گفت در آغوشش بوده و آن شب .... تو در آغوشش بود

 رفت !یادش هم از یدن نفس کشی چشم دوخت . حتیردانا گرد ، به پی بهت زده با چشماندارا

 زحمت زمزمه کرد :به

 مار هستم !ین ایر ؟! .. من ... من تعبیید چه بگوید خواهی_ م

 شانه دارا گذاشت و گفت :ی تخت نشست و دست اش را روی آرام در کنارش روپیردانا

ی گوناگونیرهای خواب ساده ، تعبین ، ایم خواهم به تو بگوی گفته مین دانم دارا ! .. تنها با ای نمیچ_ ه
 تک تکین رفت بود ، در بی دارد ... گفت هرجا که می جداگانه ای معنیدا تیدارد ... تک تک گفته ها

یدا از همه مهم تر تو ، که از همه به تو دهد دارا ! ... ی جولن میانماناسطوره ها و خدمه ! .... اهرمن در م
 !ی تریکنزد

 صورتش نگاهید باز در به دارا و اخم و تردیمه آرام از گوشه نیدا شد . تی سکوت کرد و سکوتش طولندارا
 حرف قدم برداشتی بینشان پهلوانان در کنار هم نشسته بودند . آرام از بیشتر عرشه رفت . بیکرد و آرام رو

 نوک عرشه به طرفش رفت .یابد آریدنو با د

 :ید را شنیابد آرصدای

 وگرنه من ساکت نخواهم نشست !!!ی عهدت باشی به پایدوارم_ باشد ! ... ام

 که پشتش به او بود زمزمه کرد و گفت :یابد بدون چشم برداشتن از آرتیدا
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 ؟!ی زدی حرف می_ با ک

یدا و باز به روبرو ! ... باز نگاه اش را به تید جا خورده بود با ترس به طرفش چرخیدا که از حضور تآریابد
 سکوت کرد !یرساند . با لبخند مصنوع

 گذاشت و بهیش بازوهای روی دستانش را ضربدریقی تفاوت با نفس عمی ، بید را دیابد که سکوت آرتیدا
 را حسیردانا پید شد . ترس دارا و تردیردانا دارا و پی صحبت هایادآوری مقابلش چشم دوخت . غرق یاهیس

ین گرفته بود ! ... هنوز هم از بی و اسطوره وار به بازیبا اش را زیرهکرده بود ... باد موها و شنل سبز ت
 داد ! ...ی میح را ترجید لباس سپیشلباس ها

 رفت ، همه با او سرینا بود به طرف روبیره رو متفکر خیش پیای که با اخم به دریابد به آری نگاهیم با نآرام
یر و شمشیستاد مقابلش ایدا داد . تی میح را ترجیی هم سکوت و تنهاینا کردند و روبی برخورد مینو سنگ

 گرفت .ینا را به طرف روبیر شمشسته را در دست گرفت و دیر شمشیغه را از کنارش بلند کرد و تیناروب

 ؟ی کنی مین تمریرزنی _ با من شمشتیدا

 گفت :یدا در چشمان منتظر تیره خی نچندان طولنی با سکوتروبینا

 !یر_ خ

 ناباور و آرام گفت :تیدا

_ چرا ؟!

 گفت :ی با همان سرسختروبینا

 !ی نداری ، حال و روز خوبی_ بهتر است استراحت کن

 و چهره درهمش نگاهینا هنوز هم محکم و مصمم به روبی را حس کرده بود ولیگران دیره نگاه خینکه با اتیدا
 کرد . آرام گفت :یم

 .یا_ من خوبم ، ب

 گفت :ی ، محکم و جدی دستوردارا

 کنم .ی مین خود با تو تمریگر ، چند روز دی استراحت کنید_ تو با

 نگرفت و سمج گفت :ینا باز هم نگاه از چشمان روبتیدا

 باهام صادقه کار کنه !!!یرزنی شمشی که توی خوام تنها کسی_ نه ، من م

ینا . روبیرد بگینا نگاه اش را از روبیدا را به لب آورد که باز هم باعث نشد تیدا سرزنشگر اسم تدارا
 شد و گفت :یره به چهره دلخور دارا خیدا گرفت و تیدا را از تیرششمش

 ،ین زدی میر جنگم ! .. همه شما با من دوستانه شمشی جنگ با دوستم نمی به من گفت ، من تویار_ کوش
 من رو به خودم مطمئن کرد ! ...ین تونستم شکستتون بدم ! ... همی نه میدم دی میبی بود نه آسین همیبرا
 باز کرد !!!یت چشم من رو به واقعینا روبیول
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 !یدا است تی ات عالیرزنی _ تو شمشکوشیار

 جنگه و سورنا فرماندهی میر که با دو شمشیران ایرزنی ، استاد شمشیار که کوشی نه به حدی _ آره !!! ولتیدا
 فرماندهین آخریعنی که هر سه فرمانده ده هزار سرباز هستن ، یران و آرش فرمانده کمانداران ایدانگارد جاو
 !یستم بهم برسونن ! ... من بچه نیبی آسیا برام گفت ... نتونن من رو شکست بدن یردانا که پی بندیماون تقس

 کرد ، آرام و دوستانه گفت :ی دستش نگاه میر انداخته بود و به شمشیین نگاه کرد که سرش را پاینا روببه

ین ای براید که بهم رحم نکنه ! ... تا ابد بایه دوست من کسیرزنی بهم گفت ، در شمشیار_ همون طور که کوش
 !ین جناب آبتیندختر به خودتون ببال

 نگاه کرد و به چهرهیدا ، باز به تید را به خودش دینا نگاه کرد . نگاه مشتاق روبینا بالخره به روبآبتین
 زمزمه کرد :یدا آرام بلند شد و با ذوق در گوش تینامهربانش لبخند زد . روب

 من است !یز پدرم همه چی دانی دانم که می_ م

 آماده کرده بود رایبایش که آرتان با زره زیری با لبخند شمشینا بدون چشم برداشتن از چشمان قدردان روبتیدا
 درهم آرام گفت :یاز دست ارژنگ گرفت . دارا نگران و با چهره ا

 ، حالش ...ینا_ مراقبش باش روب

 با سرعت حرف دارا را قطع کرد و گفت :تیدا

 قبل باهام باش !ین کنه ! عی می_ دارا شوخ

 نگاه کرد و سرش را کلفه به اطراف تکان داد و گفت :یدا سرزنشگر به تدارا

 !یدن پریگران سخن دیان ، میست نیان_ در آداب سخن گفتن پارس

 گفت :یطنت با شتیدا

 من شما رو !!یا ین دی مییر شما من رو تغیا_ 

یرزنی شمشیدن محو به دی و لبخندیتی ، دارا با نارضایدا تیال خی لبخند بیدن ، با دید خندیطنت و شی انرژپر
 افتد ! ...ی بی بار قرار است چه اتفاقینشان پرداخت . همه منتظر بودند که ا

 لبخندین کرد و همی میری جلوگینا روبی با مهارت از ضربه هایدا شدند . تیرزنی مشغول شمشینا و روبتیدا
 و دارا آورد .یاررا به لب همه از جمله کوش

 دست نگه داشت و با نفس نفس گفت :روبینا

 !یدا تی بودی است ، عالی کافیگر_ د

 نداشت با نفس نفس گفت :ینا بهتر از روبی هم که حال و روزتیدا

 ؟ی_ واقعا بهم رحم نکرد
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 !ی انداختی کردم نفسم را به شمارش نمی _ اگر رحم مروبینا

یدا آرام دستش را دور کمر تینا را در آغوش گرفت و با خنده از او سپاس گذار شد . روبینا روبی با شادتیدا
 کرده بود ، پدرش را به او دادهیش را برایا کار دنین بزرگ تریداگذاشت و با لبخند در آغوشش گرفت ... ت

یف جدا شد و به کنار دارا با اخم ظرینا از روبیدا قابل تحمل نبود ! .. تیر کرد غیبود . پس آن طور که فکر م
 بود رفت .یره تفاوتش به او خی و چهره خونسرد و بیشابروها

 دارا ؟؟؟!!!ی گی می_ چ

 گفت :ی و با شادید با مشت به شکم محکم دارا کوبیدا نشد . تیجاد در چهره دارا اتغییری

 پرسم ! .. واقعای شم بازم ازت می میت و اذی دی وقتا جوابم رو نمی دونم بعضی می دونم چرا وقتی_ نم
 دارا !ینه توهیه یگرانسکوتت در برابر سوال د

 را در آغوشش گرفت و زمزمه کرد :یدا طرفه دارا کم کم پررنگ شد و تیک لبخند

 .یست نین_ قصدم توه

 و گفت :ید خندیطنت دارا گذاشت و با شینه سی بالبخند سر روتیدا

 دونم !ی_ م

یشانی را به پیش آرام و پپر آرامش ، لب های و لبخندیق محکم کرد . با نفس عمیدا دستانش را دور تیشتر بدارا
 شد ...یره خیشان رویش آرام پیای چسباند و به دریدات

 بار او را بال انداخت و با بوسهیک را بغل کرد . یسان پریار و کوهید دویار با خنده به طرف کوهپریسان
 قرار داد .یسان کمر و شکم پری و کف دستانش را روی را لبه کشتیسان کوچک پری گونه اش پاهایقعم
یجان بالبخند و صورت پپر هیسان عرشه با لبخند به آنها چشم دوخته بودند . پری افراد رویگر به همراه دیابدآر

 داشت .ی قدم بر می لبه کشتیو ترس دستانش را در اطرافش باز کرده بود و آرام رو

 نگران گفت :آرش

 هزار بار !ین آموزند ، ای کودک نمیک هولناک را به ی ؟ .. کارهای کنی چه میار_ مراقب باش کوه

یک را با یسان لبش نقش بسته بود ، با سرعت پری تمام مدت رویسان پریجان و هیغ که از جی بالبخندکوهیار
 را با دست راست اشیسان پریار شد . کوهیسان و خنده کوتاه پریغ برداشت که باعث جیحرکت از لبه کشت

 گفت :یسان در چشمان پریرهگرفت و خ

 او را گرفته بود !یران ایار کامل بود ، دو دست قدرتمند کوهیت_ حواسم هست آرش ، او در امن

 ! ..ید بزرگش را به رخ آرش کشی گرفت و بازویگور حرف رو به آرش کرد و با دست چپ اش فین ابعد
یسان را به همان حالت به طرف پریش همان بازویار تکان داد . کوهین به طرفیآرش با لبخند دندان نما سر

ی خود را به طرف بازود را گرفته بویار که با دست چپ شانه پهن کوهی با لبخند در حالیسانگرفت و پر
 سریع سری با حرکتیار ضربه زد . کوهیار محکم کوهی کج کرد و با دست اش چندبار به بازویارکوه

 محکم وینه سی رویگرش پشت کمر و دست دیسان دست پریک چپ اش گذاشت . ی بازوی را رویسانپر
 بود.یار کوهیعضلن
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 نگاه کرد و آرام گفت :یسان پریبای به صورت شاد و لبخند زی با مهربانکوهیار

 که بتواند از تو مراقبت کند انجام نده .ی کسیا را بدون من ی کار هولناکیچ_ هرگز ه

 مشغول قلقلکیسان پریشانی پیع سریدن با بوسیار با لبخند محو صورتش آرام سر تکان داد و کوهپریسان
 که ماه های را برداشته بود و لبخند را به لب همه افرادی کل کشتیسان پری و خنده هایغ شد . جیساندادن پر

ی نمیار کوهی و چشم از مهربانشید کیقی با لبخند نفس عمیابد دور بودند آورد ... آریزانشانبود از عز
گرفت ...

 داد با دارایح هم ترجیدا بود ، تیار دارا و کوهی خواب رفته بودند . نوبت نگهبانی برای ساکنان کشتبیشتر
 بود ، چهره و حالیده که نوک عرشه رفته بود رفت . باز هم کابوس دیابد عرشه باشد . آرام به کنار آریرو
 گفت .ی نمین جز ایشانشپر

 ؟ی ؟ .. خوبیابد _ آرتیدا

 جذاب و مردانه اش ... با مکث نگاهیمرخ به نیدا بود و تیره چشمانش را باز کرد ، هنوز هم به روبرو خآریابد
 چشمانش را گرفت .ید رساند و تردیدااش را به ت

 متعجب گفت :تیدا

 ؟یابد آری_ خوب

 کردنیدا کس حواسش به آنها نبود ، دارا هم سرگرم رصد ستارگان و پیچ قرار گرفت ، هیدا آرام مقابل تآریابد
 !!!! ... باید را در دست گرفت و آرام بوسیدا تی از موهای طره ایابد ستاره ها بود . آریگاه جایراه از رو

 شد ...یره خیدا براق از اشک به چشمان بهت زده تیچشمان

 باشکوه و شاهانه که پسری ، با لباسید و مجلل دیبا زی خود را در اتاقیدا نقش بست ... تیدا در ذهن تتصاویری
ی کرد و به چپ و راست تکانش می میش را در بغل داشت و مدام پسرم صدایی دو ساله ایا یک یبا و تقریباز

یه گریابد آغوشش گرفت و کودک در آغوش آراز که بالبخند پسرک را یابد ... و آریاید اش بند بیهداد که گر
 خواند کم کم آرام گرفت !!! ....ی که او را پسرم میابد آریاش کم تر شد و با صدا

 قدم از هم فاصله گرفتند و بهت زده به همیک و هر دو ید به خودش آمد . با سرعت دستش را پس کشآریابد
یع سریابد آریرد دارا نگاه اش را از آسمان بگینکه شده بود ، قبل از این هر دو سنگی کردند . نفس هاینگاه م

 کرد ، چرا ؟! ....ی گذشت .. مدام با خودش تکرار میدااز کنار ت

 درید همسر دارا بود بای بود . چرا وقتیخته شد ، ذهن اش کامل بهم ریره مقابلش خیاهی بهت زده به ستیدا
 که التهابید دارد ؟! .... بهت زده دو دستش را به صورتش کشیابد با آری که پسر مشترکیند خواب ببیداریب

 لب زمزمه کرد :یروجودش را بخواباند ، ز

 !یستم_ من خائن ن

 زمزمه کناری خورد که با صدای فرو رفت . از ترس تکانیچید را دورش پیی که پتوی در آغوش کسآرام
 .یستاد حرکت ایگوشش ب

 جمله را زمزمه کنم !ین _ با خودم عهد بستم هر روز و شب در گوش ات ادارا
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یدا همان طور که سرش را کنار سر تی و آسوده ایق محکم تر کرد و با نفس عمیدا دستانش را دور تحصار
گذاشته بود زمزمه کرد :

 .ی که داشتم هستیی من در مقابل تمام حسرت هایبایی_ تو تمام آرامش و پاداش شک

ین ایر را گرفته بود ، تعبیش کرد . بغض گلویه دارا تکیتگر به تن حمایشتر آرام سرش را عقب داد و بتیدا
 کند ؟! ...یانت به دارا خید ... چرا باید فهمیاتفاقات را نم

 بود دور کمرش حلقه کرد . دارایچیده که دارا دورش پیی و دستانش را با همان پتوید به طرف دارا چرخآرام
 درهم مقابلی که با ابروهایابد به آریدا بود چسباند . چشمان تیش که مقابل لب هایدا تیشانی را به پیشلب ها

 در آغوش دارا فرو رفت .یشتر آرام چشمانش را بست و بی ماند . بعد مکث کوتاهیره بود خیستادهاتاقک ا
یزی چیدن که گذشت ، دارا چشمانش را آرام باز کرد و با دی چشمانش را بست کمیدارا هم با لبخند آسوده ا

 را پشت خود پنهان کرد و داد زد :یدا با سرعت تید دیکه مقابلش م

 من !ی ! .... بانویاسالر_ در

یمیس آمد و به آرتیه هول داد و کنار بقی را به طرف عقب کشتیدا متعجب آرام از جا بلند شدند که دارا تهمه
 کرد چشم دوخت و گفت :ی بود و به او نگاه میستاده اییکه عرشه بال

 !یم تر ترک دهیع را هرچه سری کشتید ، بایم ، توان مقابله با آن را ندارینم بی را میاری بسی جنگی_ ناوها

 داده بودیه تکی کشتیواره قلب کرده و به دینه دستانش را مقابل سیف و اخم ظری که با صورت جدآریابد
گفت :

 چهارصد فروند است بانو !!!ی جنگی آن ناوهایق_ شمار دق

 دوین مرموز با اخم نشسته بیا ، همه سکوت کرده بودند . آرید کشیقی چشمانش را بست و نفس عمآرتیمیس
 گفت :یشابرو

 ؟!یابد آری دانی دشمن را می ناوهایق_ تو از کجا آمار دق

 گفت :ی نچندان طولنی بعد مکثآریابد

 زند .ی ، آب با من حرف میا_ من امپراطور آب ها هستم آر

 آنها گفت :ی توجه به چشمان جنگجوی بآرتیمیس

 .یم را ترک کنی کشتید باید هستند خبر دهی ، به همه که داخل کشتید ها را آماده کنیق تر قایع_ هرچه سر

 تر .یع ... سریاورید را با خود بی ضروریار بسیل _ تنها وساپیردانا

 .یخت ری عرشه می ها شدند و آرش روغن را رویق سوار قاهمه

 متعجب گفت :مهرآذر

 آرش ؟ی کنی_ چه م
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 را به روغن آغشته کرد و سوار شد .یر تیک و ید دویق به اطراف به طرف قای با نگاهآرش

 رسانم !ی ناو را به دستشان مین قسمت این که کوچک ترینند _ مگر در خواب ببآرش

 را به آتشیر تیکان اش نوک پیلی می . با همه بیستاد ایش پاهای فاصله گرفتند آرش روی که از کشتکمی
یمیس !!! ... ناو در مقابل چشمان براق از اشک آرتید به آتش کشیرش مکث با تی را با کمی و ناو جنگیدکش

ی از درد و آه به سوختن کشتنی شد آتش گرفت ... همه با چشمای اشک میشترکه غرورش مانع از جمع شدن ب
 گذشت چشم دوختند ..ی در آن میشانکه ماه ها از زندگ

یابد آری در چشمان پپر معنایره را خیدا نگاه کرد . چشمان تیدا گرفت و ناخودآگاه به تی چشم از کشتدارا
 .ید دلش لرزید دی که در چشمان هردو تنشان می !!! .. قلبش به او هشدار داد ! ... از حسیدد

 کهین دارا را گرفت و همی خورد . بازویفی دارا تکان خفیره و خی نگاه عصبیدن به دارا نگاه کرد و با دتیدا
 نداشتند برد و به زحمتید دیه صورتش که بقیگر کرد ، دارا سرش را طرف دیکسرش را به گوش دارا نزد

زمزمه کرد :

 خواهم بشنوم !ی_ نم

 .ید کنار کشیدا به تی نگاهیم نبدون

 و گفت :ید چرخیابد و به طرف آریستاد داشت ای که جلوتر از همه با دارا قدم برمآریا

 !ی را از پا درآوری جنگی تمام آن ناوهای توانستی_ تو م

 چون و چرا بهی آب ها بود و آب بی فرمانروایابد گفت ، آری و به آنها نگاه کردند . درست میستادند اهمه
 داد !ی گردن میشخواسته ها

 مکث گفت :ی با کمآریابد

 ناتوانم .یدا با تیره گرفت ، من هنوز هم به خاطر بودن در آن جزی از من میادی کار توان زین_ ا

 نسبتا داد زد :ی عصبآریا

 ؟!ی کردیغ ، چرا دری کمکمان کنی توانستی_ م

 را با زبان تر کرد و گفت :یش کلفه لب هاآریابد

 تو جواب پس دهم ؟ی به بازخواست هاید ... چرا بای درک کنی توانی توانستم تو نمی_ نم

 اش گذاشت :ینه سی برداشت دارا دست رویابد به طرف آری قدمیا که آرهمین

 توانسته .ی شک نمی توانم پس بی نمید گوی که می ؟ زمانیا آری کنی_ چه م

 از شما نخواهم گذشت ! ...ید جدال کنیکدیگر بدون من با یا در برابر من یگر ، بار دیفتید _ به راه بپیردانا
 !یدشما را چه شده ؟! در مقابل بزرگ تر از خودتان حرمت نگاه دار
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 دستش راید کنار دارا رفت و با تردیدا حرف پشت سرش به راه افتادند . تی هم بیه آرام به راه افتاد و بقپیردانا
یدا توانست از تی فرو کرد . چطور میدادر دست دارا گذاشت ، دارا با مکث آرام انگشتانش را در انگشتان ت

 کمرنگیدا آن را در نظر تیش های است با مهربانیابد او و آرین بی کرد اگر هم علقه ای باشد ؟! سعیردلگ
 بود .ین کار همینکند ... بهتر

 زمزمه وار گفت :تیدا

 !!!یدم خوابم بود ، دی که تویاهی رو با اون مار سیردانا گم به خدا پی_ دارا دروغ نم

 گفت :ی آنها افتاده بود با کلفگین بیفی که گره ظریی با چشمان کوچک شده و ابروهادارا

پمریردانا تمامش کن ! ... پیدا_ ت  ؟!یی گوی چه می دانی میچ ... هییم اوید مراد ماست ، همه 

 :ید نالتیدا

 ...یدمش گم ، خودم دی_ دارا به خدا دروغ نم

_ چه شده ؟!

 . حرفش را قطع کرد و ناخودآگاه با سرعت دستش را محکم دور کمر دارا حلقهید ترسیدا ، تیردانا پی صدابا
ی ، روید رسی را که به شانه دارا میش در مشتش فشار داد و لب هاید لرزی که میکرد و لباسش را با دستان

 شوکه شده بود آرام دستانش را کهیدا تکار . دارا که از ید کشی نفس میدهشانه دارا فشار داد و منقطع و ترس
 بایده کرد ترسی که به زحمت دم و بازدم میی با نفس هایدا گذاشت . تیدا کمر و پشت تیدر هوا معلق بود رو

 لرزان زمزمه کرد :ییصدا

_ دارا نه !!! دارا نه !!!

 توانست انجام دهد کلفه شده بود . دستانش رای آرامش آن نمی برای که کاریدا که از ترس و لرزش تن تدارا
 اش را بهیین بست و با زبان لب پای لحظه ای داد و کلفه چشمانش را برایفی فشار خفیدا کمر و پشت تیرو

دهن برد و آرام گفت :

 !!!یست نی مهمیز ، چیردانا پیر_ خ

 زد و گفت :ی مصلحتی لبخندپیردانا

 دخترم ؟ی ... خوبیدا حال تین بود دوست دارم بدانم ! .... ایزی_ اگر چ

 نفسیک و یع تر سریده ترسی باز هم به همان حالت ، حتیش پای صدایدن با شنیدا به طرفش آمد . تآرام
زمزمه کرد :

 بشهیکم ، نذار نزدیاد پاش می خــدا صدایا کنم ، جون مـادرت بگو بره !! .. ی_ دارا بگو بره دارم سکته م
یگه دم !! دی دارا رو حرص نمیگه دیا !! خدای تو بگی هرچیا کنم !! خدای کار بد نمیگه دیاداااارا !!! خدا

 کنم به خودم بگم اون بزرگی می سعی وله شی دونم نمی مونم !!! می بهم بزنه ساکت می هر حرفیساتیسپر
ع  من خفه بمونم !!! ... دارا ، دارا جون مادرت !! تر

 گرفت ویردانا به طرف پیستادن را به دندان گرفت و به زحمت دستش را به علمت ایینش با لبخند لب پادارا
 شد گفت :ی که خنده در آن حس مییبا ته صدا

320

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 کنم !ی میدگی ... خود رسیش ، باز هم کابوس هایردانا پیست نیزی_ چ

 تکان داد و آنها را تنها گذاشت .یید به تای گرفته بود با لبخند سرینان که از لبخند دارا دلش اطمپیردانا

 نگران زمزمه کرد :دارا

 ؟!ی ؟! خوبی_ چرا همانند چوب خشک شد

 زمزمه کرد :یه و با گری حالی با بتیدا

_ نه حالم بــده !!! ...

 کرد ؟!ی نمیاد داغش را زیاز شده بود چرا پیشه که دارا مهربان تر از همحال

 گرفته تر و بغض دار ادامه داد :ی صدابا

 کنه !ی_ تازه دلمم درد م

ی دستش را رویک محکم کرد . آرام یدا لب دارا نقش بست . دستانش را دور تی روی آرام و مهربانلبخند
 به حال اول برگشت ویدا فرو کرد و آرام حرکت داد . کم کم تیدا تی را در موهایگرشپشت و دست د

 دهد .ین را تسکش داد که توانسته درد همسرینان به دارا حس اطمینعضلت سفت شده بدنش شل شد . هم
 را از خودش جدا کرد و دستانش را دو طرفیدا تی لبش آورد . آرام کمی لبخند را رویباترین حس ، زینهم

عشستش آرام روی بود را عقب داد و با انگشت هایخته صورتش ری که رویی گذاشت . موهایداصورت ت ی 
 گفت :یدا به چشمان تیره گرداند و خیدا صورت تیگونه اش را نوازش کرد ... نگاه اش را در تک تک اجزا

 ؟ی_ بهتر

 را آرام و بایدا تیشانی کرد ، آرام سر تکان داد . دارا پی داد می هنوز هم ترس در صورتش بینکه با اتیدا
 و زمزمه کرد :یدمکث بوس

 !ینجا ایا_ ب

 گرفت .ی دارا شد و باز هم در آغوش دارا جایک نزدتیدا

عرداهای بودند . از سرمایده خوابهمه ی بازوی سر رویوتاب بودند . یچیده را محکم دور خودشان پیشان جنگل 
یا و آرش ... ارژنگ و آریار هم در آغوش پدرش فرو رفته بود . کوشینا گذاشته بود و روبیوبرزنبرادرش آر

یاهی به اعماق سی در گوشه ایردانا . پدند بویده خدمه هم دو به دو در کنار هم خوابیه.. سورنا و مهرآذر بق
جنگل چشم دوخته و به فکر فرو رفته بود ...

 بود ، فرویده گردن دارا که به طرفش چرخیر راست دارا گذاشته بود و سرش را زی بازوی هم سر روتیدا
 آرام بدونیدا داد . تیه و پشتش را آرام به درخت پشت سرش تکید از خواب پری با تکانیمیسکرده بود ، آرت

 .د نگاه کریمیس از او فاصله گرفت و به آرتی کند کمیدار دارا را بینکها

 ؟یاسالر شده ، دریزی _ چتیدا

 سر تکان داد .ی زد و به نشانه نفی لبخند تلخآرتیمیس
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 !یشونین پرینقدر شده که ایزی من مطمئنم چی _ ولتیدا

 !یدم _ خواب دآرتیمیس

 _ کابوس ؟!تیدا

 سر تکان داد و گفت :ی به نفی با لبخند تلخآرتیمیس

 بود !یرین شیای رویک_ 

 آرام و کنجکاو مقابلش نشست و گفت :تیدا

 بود ؟!ی_ چ

 زد و سکوت کرد .ی لبخندیدا تی به کنجکاوآرتیمیس

 کنم !ی خواستم فضولی نمین ا_ ببخشتید

 متعجب گفت :آرتیمیس

_ چه ؟!

 !یزی چین همچیه یا ! ... ین دلتون بخواد مجبورتون کنم که بگینکه بدون ایعنی بگم ؟ ... ی _ چطورتیدا

 پر حسرت گفت :ی با لبخندآرتیمیس

 در مقابلم در کناریبا زی ! ... در کنار ساحل مقابل قصر هستم ، دخترکینم بی عمر است میک که ی_ خواب
 کند همه بند بندی میم که مادر صدای از جانم .. زمانیشتر کند ، دوستش دارم .. بی می دود و بازی میادر

 شود ...ی میزوجودم از عشقش لبر

 بغض اش را مهار کندی انداخت . لبش را به دندان گرفت که با لبخند مصنوعیین کرد و نگاه اش را پامکث
 چشمانش از اشک لرزان و براق شد .یبای رنگ زیاه سیله دوخت ، دو تیدا که چشمانش را به تین همیول

 !یم عمر حسرت داشتنش را داشتیک که ی دختر من و آرتان است ! ... دخترینا_ إور

 ؟!ینا _ إورتیدا

 با عشق زمزمه کرد :آرتیمیس

 گذاشت ، با گذاشتن نامی آن می داشت که نام مادرش را روی می گفت دوست دارد دختری میشه_ آرتان هم
 !! ..ی عشق الهی حامی !! .. به معنایم بگذارینا را إوریاهایمان دختر آرشام ، گفت نام دختر روی بر رویاآند

ین بار ، او را به همین ایکن ولیدا تبودم دختر را صدا نکرده ین نام ایم عشق ما ! .. هرگز درخواب هایحام
 بود !ینام خواندم ! ... واقع

 به طرفش رفت و اویمیس التماس نگاه آرتیدن گذاشت ، با دیمیس دست آرتی روید دستش را آرام و با تردتیدا
 به خودش فشارش داد ... چقدر خدا را سپاسیشتر بیدا و تیخت آرام اشک ریمیسرا در آغوش گرفت . آرت
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 که دوستش دارد .ی و چندساله او را ندارد ... حسرت لمس تن مردیست و حسرت بیست او نیگذار بود که جا
 عالم را به او داده بود .یه هدین بزرگتری شده بود وقتیزتر عزیش بود ، چقدر برایمرغچقدر ممنون س

 قلب کرده بود . به خاطر سرما در خودشینه سی و دستانش را جلویده همان طورکه به پهلو دراز کشدارا
 بود ، همه حسرتیده را شنیمیس آرتی حرکت چشمانش را باز کرد . همه حرف هایجمع شده بود . آرام و ب

 دارا برگشت . آرام دستانشنار جدا شد و به کیمیس آرام از آرتیدا که گذشت تی را درک کرده بود . کمیشها
ی شد ، دست راست اش را رویره . قدردان تر به چهره معصوم و آرامش خیدرا از هم باز کرد و کنارش خز

عشست آرام رو  و زمزمه کرد :ید بسته دارا کشی لب هایگونه دارا گذاشت و با انگشت 

 من !یی_ دوستت دارم دارا

 هنوز هم چشمانشیدا که تی بود . دارا در حالیک شدند ، هنوز هم هوا تاریدار همه از خواب بیردانا پی صدابا
بسته بود را نشاند .

 کلفه گفت :تیدا

 .یدم نکن تازه خوابیت_ دارا اذ

 زد و گفت :یدا تیخته بهم ری به چشمان بسته و موهای لبخند کمرنگ و مهرباندارا

 .یدارند دستور رفتن داده ، همه بیردانا_ پ

 شانه دارا گذاشت و گفت :ی سرش را روی با همان کلفگتیدا

 !یگه دیقه دقیه_ باشه 

 .یم زمان نداریدا _ تدارا

ی . همه ناباور به او نگاه مید با همه سرعت از جا پرید که مقابلش دیزی چیدن کلفه چشم باز کرد و با دتیدا
کردند .

 مانندش گفت :ی خاص و بی به طرفش برداشت و با صدای آرام قدمپیردانا

_ چه شده دخترم ؟!

 ؟!ینینش بی _ مار ! ... مگه نمتیدا

 _ کدام مار ؟!پیردانا

 باهاش حرفینا روبیدم که دیاه ! ... همون مار سی زدی باهاش حرف می داشتیش _ همون که چند شب پتیدا
 !ینا و شما و روبیابد ! .... آریدمزد ! ... همتون رو د

 ناباور به هم نگاه کردند .همه

 سرزنشگر گفت :دارا

 !یم باره سخن گفتین ؟ ما در ایی گوی چه میدا_ ت
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 :ید متعجب پرسپیردانا

 ؟!یم ... با مار خواب تو سخن گفتیابد و آرینا تو ، من، روبیدا_ در چه مورد دارا ؟! ... ت

 بود نگاه کرد ، نبــود !!!یده که مار را دیی بغض کرده به جاتیدا

 گفت :یده لرزان و ترسیی صدابا

 وین زنی ! .. همتون مدام با هم حرف مین دی من رو بهش مین_ آره ! .. بهتون اعتماد ندارم ! ... همتون گفت
 !ین کنی عوض میا شم حرفتون رو قطع ی میکتون نزدیا کنم ی من نگاتون میوقت

 تواندی میشان بودم ، ایاسالر را در کنار دریم خارج شدی که از کشتی _ دخترم من تمام مدت از زمانپیردانا
ینک ... هم ایم کردی بحث میگران با دی جنگی ها و نقشه هایکشاهد من باشد . آن چند شب هم درباره تکن

 ؟!یدی از جا پرینچنین که ایدیمار را د

 و نگران گفت :یع سریردانا سر تکان داد که پیید با ترس به تاتیدا

 .ید تر حرکت کنیع_ هرچه سر

 بزرگ و امن داد .ی وجود غارید چشمان دارا نوینکه به راه افتادند تا اهمه

 .یم کوچکمان باشیسان و پریابد مراقب آرید ، باید کنیشروی به اعماق غار پی _ کمپیردانا

 را بهی جوشانده مقوین هم از آن اتفاقات نگذشته بود آبتیادی بودند و زمان زیده دیب آن مدت که همه آسبرای
ینه را درون سیش نشسته بود و پاهای صخره ای غار رویکی در تاریگران جدا از دیدا داد ، تیخورد همه م

 آرام سر تکانیید دارا گفت که دارا به تاه بیزی را به طرف دارا گرفت . چیوان دو لیرداناجمع کرده بود . پ
 ها را گرفت تایوان در جواب لبخند دارا به زحمت لبخند زد و لیدا آمد . تیدا به طرف تیداد و بالبخند و مهربان

 کرد که دارای داخل آن نگاه میات گرم گرفته بود و به محتویوان دستش را دور لیدا . تیاید صخره بیدارا رو
آرام گفت :

 از دست نده ! ... به من هم .یت را نسبت به اسطوره هایمانت ! ... ایدا است تیمن اهریله حینان_ همه ا

 دارم !یمان _ نه ! ... بهت اتیدا

 داد ! ..ی را از دست میزش گفت به او اعتماد ندارد همه چی میدا حبس شده دارا محکم بازدم شد . اگر تنفس
یک را به لبش نزدیوان دارا آرام لینه سی دارا به پشتش رساند و سر روی بازوی آرام دستش را از رویدات

یگرش و با دست دید کشی میش بازوی انداخت . دستش را آرام رویداکرد . دارا هم آرام دستش را پشت ت
 پپر بغض زمزمه کرد :یدا جوشانده را به لبش رساند ، هر دو سکوت کرده بودند که تیوانل

_ دوستت دارم دارا !

 را بال آورد ویدا را کنارش گذاشت و با دست چپ صورت تیوانش نگاه کرد و لیدا تی به چشمان اشکدارا
متعجب گفت :

 ؟!ی کنی میه_ چرا گر
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 از ازدواج ما مطلع بشهی دولتیچ هید گفت نبایردانا پی رسم ! .. وقتی نمیی کنم به جای فکر می _ هرچتیدا
دلم گرفت ...

 و گفت :ید کشیقی نفس عمدارا

 !یی تویوار ؟! ... پس موش دیستادی_ باز گوش ا

 کردی مهربان به او نگاه می دارا که با لبخندینه به سی . مشتید خندیه گرین با لحن بانمک و شوخ دارا ، بتیدا
 فشار داد و گفت :یش بازوهاین بیشتر را بیدازد . دارا ت

 چند برابر نشود ، بعد اتمام جنگ ...یم که در حال حاضر داری حرف را زد که جنگین خاطر این_ تنها به ا

 با سرعت و بغض کرده گفت :تیدا

 !!یرن گی_ تو رو ازم م

 بود که دوستش داشت !!! ...ی کسیدا را از نظر گذراند ، تیدا صورت تی سکوت کرد و تک تک اجزادارا
 خواست نه مقامش !!ی که خودش را میکس

 گرفتن تو من با اهورمزدا دری قدعلم کند برای ، اگر جهانیرد تو را از من بگی گذارم کسی _ نمدارا
 من !یبای ، مرا باور کن زیستم ایمقابلشان م

 در چشمان همیره نشست که دارا را هم وادار به لبخند زدن کرد ، خیدا تی لب های روی حرف لبخندین ابا
 کنندیشتر بیگری دوباره طعم دیدن شوق را با چشین کردند که ای میک را به هم نزدیشانآرام آرام صورت ها

 ...د ، هر دو مکث کردنیستادند از حرکت ایشان پایر زیکه با لرزش صخره ها

 :ید پرسید با ترددارا

!ی؟ احساس کردیزی_ تو چ

 گفت :ید آرام و پپر تردتیدا

 !ید لرزین_ آره انگار زم

 رو به دوستانشان داد زد :دارا

 ؟ید را حس کردین_ دوستان شما لرزش زم

 لرزش نه !ی ولیدم را شنیش _ من صداکوشیار

 دستانش بلندشی حرکت رویک را گرفت و با یدا کرد . دارا کمر تیدن شروع به لرزیدا دارا و تیر زصخره
یی آتشفشان سرد شده بود که هنوز هم رگه های گدازه هایه شبیشتر . صخره که بید پریینکرد و از صخره پا
یدا تی . دستان دارا آرام و ناباور پاهایستاد ایکر داشت مقابل آنها غول پیان درون آن جریناز مذاب قرمز آتش

 دارا را در مشتش گرفت . تک تک صخره هایقه یگرش دست کمر و با دست دیک با یدا رساند . تینرا به زم
 ویدا آن نشسته بودند ... همه پشت تی و دارا رویدا بود که تی . سردسته آنها صخره ایستادند ایشان پاهایرو

 گرفتند . صخره آرام و بایشان روبرویکر غول پیشان را به طرف صخره های و سلح هایستادنددارا ا
 خش دار و ترسناک گفت :ییصدا
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 !یم بودیان دوستانم ، از نسل جنیگر است ... من و دیشه_ نام من ، إد

 ؟!ید چهره داده اییر و تغید _ جن هستسورنا

 !یم _ نه سرورم ! گفتم که بودإدیشه

 :ید و محکم و بدون ترس پرسید ابرو درهم کشدارا

 ؟ید خواهی_ از ما چه م

 ، ما ازیم به شما را نداریب ما !!! ... ما قصد آسیزد این زمیی _ امپراطور دارا ، پادشاه فرمانرواإدیشه
ععزازئ ععزازئیم بودیده جن بزرگ و برگزیلخاندان   شهرهی ما هم به خوبیله خاندان و قبیل . به پاس خدمات 

پعزازئی اراده به ساختن شما کرد ... ما به سردستگیگانه ی خدایزد اینکهآفاق و هفت آسمان بود ... تا ا  بهیل 
 شد و ما را از خود راند .یمان باعث خشم خداین که همیمشما سجده نکرد

 لرزان زمزمه کرد :یی با صداپپرحسرت

 تنگ شده !یدنش پرستی_ چقدر دلم برا

 به عقب برداشتند .ی همه قدمیشه کردند که با تکان إدی به هم نگاههمه

 بهید دهی ، به ما اجازه مینم بی را می ازلی سروران من ! ... در وجود شما دو تن آدم و حواید _ نترسإدیشه
 ما گذشت !!!ی ازلی از نافرمانیمان و خدایافتیم نجات ی کار ما از سرگردانین به پاس اید ؟! ... شایفتیم بیتانپا

 گفت :ین لرزان و غمگی با صدایشه لب باز کرد ، إدیدا که تهمین

 شنود و چهره اش را از مای را نمیمان و او صدایم کنی_ هزاران سال است که به درگاهش التماس م
 دانمی و تا آخر عمرتان باز هم مشتاق آمدن شماست ! .. میدبرگردانده !! ... شما هزاران بار خطا کرد

گر به ما فرصت بدهد و ازی بار دیک ... اگر یم کنی من ... ما ، به شما حسادت میکن ولیستحسادت درست ن
 رایگاهتان بود که قدر فرصت و جایم ! ... مانند شما نخواهیم کنی نمی نافرمانیگر بگذرد هرگز دیمانخطا

 !ید دانینم

 رانده شده از ترس در خود جمعیان همه را از جا پراند و جنیبی رعد و برق مهی سکوت کردند که صداهمه
شدند .

 شد گفت :ی لرزانش حس می که در صدای با بغض و شادإدیشه

 پاک ،یزد است !!! ... خوشا به حالتان که ایزار کردن به شما بین ! ... هنوز هم از توهید را شنیمان_ صدا
 هواخواه شماست !ینگونها

 و گفت :ید صخره ها چرخیگر طرف دبه

 ما از ما گذشت !!!یز عزید ، شایافتیم خلقت بی ته تغاری بعد هزاران سال عجز و لبه ، به پایایید_ ب

 بودند ، به سجده افتادند ... بعدیستاده که پشت آنها ایگر و پهلوانان دیدا دارا و تی پای صخره ها جلوهمه
 کردند .ی آرام سر بلند کردند ، همه در سکوت به آنها نگاه میمکث
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 لرزان زمزمه کرد :ی با صداین غمگإدیشه

 گذرد !!!ی ما نمی_ هنوز هم از خطا

 در خود فرو رفتند .ی انداختند و آرام گوشه ایر صخره ها سر به زهمه

 گفت :ید را دیشانشان که حال پرتیدا

 ؟؟؟!!!ین دونی_ از کجا م

 ویبا زی ... بال هایبایی و زیم ، ما از جنس نور بودیم شدیل تبدیح چهره کرین به ای _ ما به پاس نافرمانإدیشه
عن شکستهینک ! ... ای لرزشیچ بود ، بدون هی قوی از جنس نور ، که در مقابل هر طوفانیبلنعد قو  تنها استخوا

 چه !!! ...... افسـوس به پاسینک و ایم چه بودی است که ما روزگارین پشت ماست نشان از ای که رویسنگ
 بود و ما رسمیز که بندبند وجودمان از عشق او لبری ! ... افسـوس به خاطر خالقیم که قدردان آن نبودیبرکت
 ! ... افسـوس ...یاوردیم به جا نیش را برایعاشق

 .یستیم نی _ ما دو انسان ازلدارا

 ! ... پسر آدم ، دختر حـوا !!یشانید از نسل ایکن دانم سرورم ، ولی _ مإدیشه

 :ید داد را پرسی که مدام در ذهنش جولن می به سوالتیدا

ععزازئیده ؟ من شنین شدی شکلین ای_ چطور  بود که به آدم سجده نکرد !یل بودم فقط 

 ؟یاطین و شیطان شیدی تا به حال نشنیا _ آإدیشه

 _ انگار حرفت آشناست !تیدا

 به خطایز نشد ... ما همچون شما جایرفته پذیکن ولیم هزاران سال طلب ببخشش کردیچی _ بعد از سرپإدیشه
 !یستیمن

 .ین نباشید بخشه ، ناامی _ خدا متیدا

 ما ...یکن ولی _ شما را آرإدیشه

 ؟ی شک داریش _ به بزرگتیدا

 شناسد !ی نمی انسانیچ ، هیم شناسی که ما میی _ خداإدیشه

 کنه !ی می ، به خاطر ما هر کاریم شناسی _ چرا متیدا

 !ید شناسی گفت نمی شده بود ، باز هم میل زد و نگاه اش که از مواد مذاب تشکی لبخند تلخإدیشه

 ؟ید کنی چه میش _ و شما براإدیشه
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 هم قرار گرفت و سکوت کرد ! ... چه کرده بودی رویش حاضر جواب لب باز کرد و با مکث باز لب هاتیدا
 کفه ترازو گذاشتهیک که تمام مخلوقاتش را در یی شد در مقابل خدای را داشته باشد ؟! .. مگر میشکه ادعا

 که هزاران بار با او عهدیی خداقابل شد در می داشته باشد ؟! .. مگر میی ادعایگربود و انسان را در کفه د
 رایگر بود و مخلوقات دیرفته باز او را پذی با رویاورد بیش آنکه به رویبسته بود و باز شکسته بود و خدا ب

 هم داشت ؟!یی دور کرده بود ادعای از همه برکات زندگی نافرمانیکبه خاطر 

 زمزمه کرد :آرام

 ...یچی_ ه

یده جنگ با اهرمن ، همان برگزی ... ما برایکن ولیست نیند شما خوشای سخن براین دانم ای _ مپیردانا
 !یمخاندان شما قد علم کرده ا

 نقصی بیر ، تید سپیو ! ... مقابله اسطوره ها در برابر دیچیده شما در آفاق پی دانم ! آوازه دلوری _ مإدیشه
 در مقابلیوبرزن سورنا و آریری و دلیوتاب و یا آری باکی ، بیمیس آرتیاسالری ، دریاآرش بر قلب غول در

 ارژنگ ،ی ، همراهیار بازوان کوهت و قدریار کوشیرزنی مهرآذر ، شمشیاهرمن پرستان ، نوازندگ
ی همتای ، چشمان بیمرغ و سیابد آری ، همکارین کردن خاندان ما ، طبابت آبتیمان در همپیناشجاعت روب
 است ، مخصوصا از دستین خشمگیت نهای ! .. اهرمن با وجود شما بیدا تیبای زید و امیماندارا و .... ا

 که معدن تجربه اندیران که اهرمن از پید دانی ! ... میدی در لحظات ناامیردانا دهنده پید و سخنان امیدا تیمانا
 ترسد !یم

 ویابد آریط ... با شرایم تر حرکت کنیع هرچه سرید کند و ما بای طلوع مید خورشیگر دی _ تا چندپیردانا
دخترش ...

 گفت :ید را دیردانا که سکوت پإدیشه

 و دخترش رایابد ماست ! ... آری برای دل معبودمان افتخار بزرگیز عزی بود ، همراهیم_ ما با شما خواه
عردا همراه شما حمل میچیدهپ  !ید که شما به مقصد برسیم کنی در 

 سریید حال آنها به تایدن با دیردانا او شدند ، پیید چشم دوختند و منتظر تایردانا رانده شده به پی جن هاهمه
تکان داد و مهربان گفت :

_ باعث افتخار است !
 بودندیده را بریابد بودند . باز هم کابوس ها ، امان آریده رانده شده خوابیان حلقه جنین بود و پهلوانان در بشب

 اش بود ،یده که آرامش روح خسته و درد کشی زاد ، زنی پری هایغ و جیده صورت درد کشیدن... باز هم د
 شدی اشک چشمانش میدن زاد که مانع از چکری و درد داده بود ، غرور پی حالی را به بیش که جاییلبخندها
 از دست بدهد .ی شفاف گرانبها را به سادگیع ماین خواست ای بود و نمیزی هر چی که دوای، اشک

 ؟یابد ؟ آریابد _ آرتیدا

 که بهتیابد باز هم به آری ولید از جا پری کمیدا اش تیع که از حرکت سرید شوک از خواب پریک با آریابد
 نشسته بود چشم نگرفت .یشزده سرجا

 ؟یدی _ بازم کابوس دتیدا

 با سرعت به او نگاه کرد .یدا و با حرف تید دستانش را به صورتش کشآریابد
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 !ی کردی و ناله می زدی _ تو خواب مدام حرف متیدا

 گفت :یده ترسآریابد

 گفتم ؟!ی_ چه م

 متعجب گفت :تیدا

 متوجهیاد که زی کردی زمزمه میزایی چیه وقتام ی موند و بعضی به ناله کردن میشتر_ واضح نبود ! ... ب
 زاد !ی شدم ... به جز اسم پرینم

 زد گفت :ی میاد و بغض را آشکارا فری که کلفگی با صورتآریابد

 ؟!یی آی ! ... با من مینجا نه ایکن خواهم با تو حرف بزنم ، ولی_ م

 _ کجا ؟تیدا

 !یا _ با من بآریابد

 کهیایی که با آن رویابد بود نگاه کرد . درست بود با آریده آرام و منظم خوابی مردد به دارا که با نفس هاتیدا
 که همسرش دارا در خواب وی ؟! آن هم زمانیرد بود و فرزند مشترکشان ، از جمع دوستانش فاصله بگیدهد
 که در جمع دوستانش که خواب بودندید بگوت خواسی چه میابد کرد ؟! .. آری مید بود ؟! ... چه بای خبریب

 توانست ؟!ینم

 گفت :یشان با سرعت و پرآریابد

 !!!یدا کنم تی_ تمنا م

 گفت :ید چه کار کند با تردید دانست بای که نمتیدا

 .یم دور نشیاد_ باشه فقط ز

 داشتند . دارا آرام چشمانشی را گرفت و از جا بلندش کرد . با هم و در کنار هم آرام قدم بر میدا دست تآریابد
 هم فشار داد . ازی نشست و به آنها چشم دوخت . با حرص محکم چشمانش را رویشرا باز کرد و در جا

یمه همسر او بود ، در نی داشت وقتیلی دلچه بود ! .. یده داشت به جنون رسیابد که به آریی و نگاه هایدادست ت
یگران دورتر از دیی به جایست نیل می داند به او بی که میابد چشمانش بسته است با آری شب وقتیها

 سخت بود ؟!ینقدر ایعنی کرد ؟! ی دختر درک اش نمینبرود ؟! ... چرا ا

 آرام لب باز کرد :یابد شد آری در سکوت سپریشان که از قدم هاکمی

 گناه بودند و کاری بی ، به راستیدا دو برابر شده تیم گفت همسرم زنده است کابوس هایمرغ که سی_ از زمان
 توانم باشم !!! ...ی !!! ... نمیستم زاده نور نیگر ، دیستم ... من پاک نیانهمن وحش

 !ی بخوایه برگشتن هست ، کافی راه برایشه ؟ همیابد آری گی می _ چتیدا

 فرو کرد و گفت :یش کلفه دستانش را در موهاآریابد
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 فروختم !!!یکی نور وجودم را هم به تاری توانم ! ... من کور سوی_ نم

 آرام گفت :یی گذار با صدایر از اعماق دل گفته بود گذشت ، محکم و تاثیابد که آری ساده از حرفتیدا

ی گفت حرفای کرد ، می گوشم زمزمه می حرفا رو توین زدم مادرم ای حرفا رو مین منم ای_ وقت
 جواب تو هم داد ! ... "ید گرفتم ، تو هم گوش بده شای کرد و جوابم رو می آرومم میشهخداست ! ... هم

 ما را ،یر ، رها کن غن کیم کن ! ... صدایم صدایز ناچیبخوان ما را ، منم پروردگارت ، خالقت ، از ذره ا
یی من خدایز دارم ! ... عزی بنده ام را دوست میبا همتا ، منم زی ما باز آ ، منم پروردگار پاک بیبه سو

 ، قسم بریمان دارد ! ... قسم بر عاشقان پاک با ای عالمیی دانم ، تو دعوت کن مرا بر خود ! ... خدایخوب م
ی که تو خواندن نمید گوی اوقات آوردم ! ... بخوان مارا ، که مهترین ، تو را در بیدان خسته در میاسب ها

ی کن با خدای ما را ، آشتیر ؟! .. رها کن غی داریگری دی از ما خدایر ؟! تو بگشا لب ، تو غیدان
خود !" ...

 ... هر لحظه همید آرام تر شد ... تار و پود وجودش لرزیشان برگشت و قدم هایدا آرام به طرف تیابد آرسر
 دریدا تی ! ... باز صداید شنی میدا تی را به واسطه و از لب هایش خدای ، انگار که صداید لرزی میشترب

یز دانا به هر چین حرف از زبان خدای خود ! " .. ای کن با خدای مارا ، آشتیرذهنش تکرار شد"رها کن غ
 دانست !ی که رازش را خوب میی شد ! .. خدایگفته م

یا ! .. هزاران کهکشان و کوه و دریـچ ، هی ؟! .. تو با هر کس چه داریـی جوی از ما چه میر _ " تو غتیدا
 به خودیدم تو را من آفری وقتی من ، ولیدم جلوه خود آفری را برای و نور و هستیاه و گیدرا ... و خورش

ی چون تـو را کم داشت ! .. تو ایزی تو چی بیا که دنیبایم زید از خورشیباتر زیی گفتم ! ... تویاحسـنت م
 گردد ؟! ... هزارانی قهر میش هم با خدای کسیا چرا ما را ؟! .. مگر آی خواهی ، نمیـایم دنیهمانمحبوب م

 مرا ، بهی ات خواندی من تو را از درگهم راندم ؟! ... اگر در روزگار سختینم ببیتوبه ات را گرچه بشکست
 آوردم ؟! " ...یچ من هی بنده یت ، به روی کردی نمیـادم لحظه هم یک یتروز شاد

ی و با همه وجودش به لب هاید جوشی میشتر ، اشک در چشمانش هر لحظه بید چرخیدا و به طرف تایستاد
 تنها خطابیدا کرد خدا در جسم تی زد گوش داد ! ... چرا فکر می میب از غیش حرف ها را براین که ایدات

 زند !یبه او حرف م

 آرام زمزمه کرد :ی باز هم با صداتیدا

 ام ،ی خاکین زمین ایب دور ، آن نامهربان معبـود ! ... غری ترساندت از من ؟! رها کن آن خـدای_ " که م
 چشمانینم ؟! .. ببی دانی را تو نمی از ما کنون برگشته اما ، کلم آشتی ؟! .. تو ای داری حاجتیزم عزیاآ

 ازی کشی !! ... خجالت مینک ما ای ات را سوه دارند ؟! .. بخوان ما را ، بگردان قبلی حاجتیا را !! آیـستخ
ی کن ، بدان آغوش من باز است ، برایم صدایی فهمد ! .. به خدای نمیگر دیمن ؟! .. بگو ؟! .. جز من کس

 مانده اش ... با من ! "ی قدم با تو ، تمام گام هایکدرک آغوشم شروع 

ی شد . با صدای میز درشتش از اشک لبریبای . باز چشمان زید چکی امان می بیابد از چشمان آراشک
 با سرعت به خودش آمد و هراسان گفت :یابد آری کسی پایر زیشکستن چوب

 ! ... ببخش !!یدا_ مرا ببخش ت

 که از تعجب درهم گره شده بود گفت :یی با ابروهاتیدا

 ؟یابد آری گی می_ چ

 کشد !!!ی زادم را می زاد ، تو را به او بدهم وگرنه پری دادن پری _ گفت در ازاآریابد
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 کلمه به زبان آورد :یک به زحمت ی شک داشت ولینکه با اتیدا

 ؟؟؟!!!ی_ ک

 و زمزمه کرد :ید چکیابد قطره اشک از چشمان آردو

 !!!!ینجاست بردن تو ای_ اهرمن برا

 فرار کند .یا پناه ببرد ی چکار کند و به کید دانست بای . نمید پر کشیدا حرف روح از تن تین ابا

یعی ... هم بدنم توان آن را نداشت که آب وسیستادم بهانه بود !!! .. در مقابلشان نای جنگی _ آمدن ناوهاآریابد
ینجا !!! ... قرار بود تو را به اینجایی داند تو ای توانستم ... می زاد نمیرا کنترل کنم ، و هم به خاطر پر

 و به او بدهم ! ...یاورمب

 :ید لب نالیر به زحمت زتیدا

 ؟؟؟!!!!ی_ چ

 :ید نالآریابد

 ...یدا زادم را ندارم تی پری تاب دوریگر_ د

یند توانست بنشی قابل باور نبود . نمیش برای سوخت ولی دلش به حالش میابد حال نزار آریدن با دینکه با اتیدا
ین که بی جنگل ، باد سردیی انتهای و بیکی جغد ، تاری هوهوی که اهرمن تصاحبش کند ! ... صدایندو بب

 قدم ناباور عقب عقب رفت و بعدچند . یخت به قلبش ریشتر گرفت ، حس ترس را بیدندرختان شروع به وز
 زد :یغ و جیدبا همه سرعت دو

_ داراااا ... دارااااا !

یا دنبالش هست یابد آریند کرد که ببی به پشت سرش هم نگاه نمی که به جانش افتاده بود حتیتی نهای ترس باز
 دوستانش کجا هستند ، همانیند گذاشت ببی بود که نمیی انتهای و بیک جنگل تارید دی که میزینه ! .. تنها چ

 و محکم در آغوشید با همه وجودش کشیغی شد ... با ترس جیده دستش از پشت کشیکدفعه ید دویطور که م
 آشفته ویش ، موهاید لرزیابد پهن و محکم آرینه سی شد ... دستانش رویر اسیابد و بزرگ آری قویو بازوها

یع سریه اشک در چشمانش حلقه زد و باگریار اختی کرده بود ، بیکی یخدرهم شده بود ، ترس تمام تنش را با 
و پشت سر هم گفت :

 دست اون بهمین گفت نذاری میمرغ رفته سیادت من رو نده به اهرمن ، یابد تو رو خدا ! آریابد_ آر
 بهیدیم زادت ولم کن ! .. (به هق هق افتاد) .. نجاتش می تو رو جون پریابدبرسه ؟! .. خودش گفت !! .. آر

 !یدیمخدا نجاتش م

ی هم فشرده شده ، می بود ! ... لب هاش محکم رویدا . هنوز در قلبش مهر تید جوشیابد در چشمان آراشک
 رایمش ... تصمی زند ! ... بعد مکثی زاد رقم نمی پری برای بگذرد سرنوشت جالبیدادانست اگر از ت

 بلندش کرد .ین زمی انداخت و از رویدا تی زانوهایرگرفت ... دست ز

ی زد ولی میاد آمد فری میرون که از اعماق وجودش بیی و اسم دارا را با صداید کشیغ با همه وجودش جتیدا
یشتر فرو کرد که بیابد محکم آری را در بازویش ، ناخون هاید رسی به دادش نمی کسیچنه تنها دارا بلکه ه
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 و بزرگیاه ، مار سیابد شانه آروی نداشت ... از ریده . فاید کشیغدست خودش درد گرفت . تقل کرد و ج
 قطع شد ... با همه وجودش گردنیکدفعه یش . صداید خزی به طرفشان مین زمی که روید خوابش را دیکبر
 به چشمان زرد ویره خیدا چشم دوخت . تیاه و به مار سید هم بهت زده به پشت چرخیابد را گرفت که آریابدآر

یغ خش دار از جیی فرو کرد و با صدایابد او سرش را در گردن آره شدنش بیک نزدی مار برایدنسرعت خز
 زمزمه کرد :یشها

 ...یابد_ آر

 و هر لحظهید با تمام سرعت دویابد ! .. آریابد و آریدا تیان کلمه هزاران حرف بود ، هزاران حرف مهمین
 شد و با همه سرعت بهیل تبدیاه سی اهرمن با همان ردای قویکر شد !!! مار به پی از مار دور میشترب

 درختان دری و از رویدن دول اهرمن پشت سرشان در حایمان همپید و پلیح تمام موجودات کریدطرفشان دو
 جنگل را در بری و ناباوریب شدند و سکوت عجیب همه غیکدفعه بودن ..... یگرحال جهش به درخت د

گرفت !

 آرام و بهت ویش قدم هایابد در آغوش آریدا تیدن . با دید دوی طرفشان میگران هراسان به همراه ددارا
 فرو کرده بود ویابد گردن آری نگاه کرد که صورتش را در گودیدا ... به تید در نگاه اش شعله کشیناباور

 شود ویده بودن بر سرش کوباحمق خطر و یپور باعث شد شین بود ، همیچیده پیابددستانش را محکم دور آر
ی را آرام رویدا تیابد عاشقانه !! ... آری رویاده پیک بود نه یده دیدن را در حال دویابدفراموش کند که آر

دستان دارا گذاشت وگفت :

 ! ...یست دور نیز چیچ مانند هی چشمان بین دارا ! ... از ایدی دانم دی_ م

 زمزمه کرد :ی به آرامی شرمندگبا

 !ید کنم تا شما دور شوی مکان محافظت مین_ مراقبش باش ! ... من از ا

 ، با همهیده رسی امنی نگاه کرد . با رفتن در آغوش دارا ، انگار که به جایابد بهت زده و نگران به آرتیدا
 صورتش جا خوش کرده بود بدون چشمی که روی گاه امن چنگ زد . دارا با اخم وحشتناکیه تکینوجود به ا

 لحظه از او داشتین در ایدا که تیتی حمابه یتی رساند و اهمین را به زمیدا تی ، آرام پاهایابدبرداشتن از آر
نداد !

یشه همسرش همیانت که از خیی دارای برای نکرده بود ! ... ولیی به دارا نگاه کرد به نظرش کار خطاتیدا
 کهی بود ، دردینی نبود ! ... درد سنگیانت کم از خیش برایابد با آریدا ، بدون اجازه و شبانه رفتن تید ترسیم

 کند .یف توانست توصی نمی واژه ایچبا ه

یگر و دیابد دارا آرام اسمش را زمزمه کرد ، دارا باز هم بدون چشم برداشتن از آریت عصبانیدن با دتیدا
 را به عقب به کنار سورنا هول داد و گفت :یدا رفتن بودند تیدوستانش که در تکاپو

_ مراقبش باش سورنا !

 بهت زده زمزمه کرد :تیدا

 ؟!ی کنی می جورین شده ؟ چرا ای_ دارا چ

 دادی هم فشار می که روی بود که به داخل انبار کاه انداخت . دارا با حرص و فکیتی مثل کبریدا حرف تهمین
 سورناینکه و چشمانش از ترس جمع شد . قبل از ایستاد ایخ سیش در جایده ترسیدا هجوم آورد . تیدابه طرف ت

 فشار داد و تنه اش را به طرف خودشحکم و مردانه اش می را در دستان قویدا تیمانع شود ، دارا بازوها
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 کهیی با صدایت پپر حرص و عصبانی کرد . با فاصله کمی را لمس مین زمیدا تی . تنها نوک انگشتان پایدکش
 نگه دارد گفت :یین کرد پای میسع

 ؟! .. نگاه ات را هر لحظهی تصور کرده ایرت غی من را نادان و بیا ی نادانی_ چه شده ؟؟؟!!! ... به راست
ی جواب آریمرغ ؟! چرا به سی دادیم چرا بازی خواستی زدم . اگر من را نمی و دم نمیدم دی میابد به آریرهخ

)ید) .. چـــرا ؟! .. (آرام و پپر حرص غرلرزید به خود یدا ؟! .. (داد زد که تیست نی ؟! مگر نگفت اجباریداد
یمان ات ای ! ... چشمانم را بستم چرا که به پاکی گفتن نداشته باشی برای هم سخنید ؟ بای.. چرا سکوت کرد

 که من خواب هستم ،ی شب زمانی هایمه نید که قانع شوم چرا بایاور بیم برایلی .... دلینک ایکنداشتم ! .. ول
 ؟!ی دورتر از من برویی به جایگر دیبدون اجازه من با مرد

 همدردانه گفت :سورنا

 فهمم دارا ...ی_ تو را م

 شدند .یره صدا به او خی سرش داد زد که همه بی وسط حرف سورنا ، طوریت با عصباندارا

 ...یست دردم چی فهمی_ تو خاموش باش سورنا ! .. تو نم

 شود ادامه داد :یدنش کرد نتوانست مانع لرزی لرزان که هرچه سعیی با صداآرام

 !یستی ... همدردم نیکن ولی_ از جنس من هست

 کهیدا دادند . تی نداشت ، همه به دارا حق می دارا مکث کرد . حرفی حرف در چشمان طوفانی بسورنا
 کردی میتی آرام اشک از چشمانش نه شکایدن ، جز چکید دی را در دستان دارا در حال شکستن میشبازوها
 خورد !ی مینه تکان

 زل زد و گفت :یدا اش به تین با چشمان خوندارا

 !ی_ پرسشم را پاسخ نگفت

 شانه دارا گذاشت و با سرعت گفت :ی کند . آرام دست روی گریانجی میردانا باعث شد پیدا تسکوت

 دارا !یم سخن گفتن زمان نداری_ برا

 پنهان کردنی و براید را پس زد و چند قدم از او دور شد . دستانش را به صورتش کشیدا با حرص تدارا
ی خاص و حرف های با صدایردانا صورتش نگه داشت . پیبغض و غرور شکسته اش دستانش را رو

خردمندانه در حال آرام کردنش بود .

 هراسان با سرعت داد زد :آریوبرزن

 ؟!یده را ندیا آری ؟ کسیـــا_ آر

 اتفاق بودند که به ذهنین ایر گرفتند . آنقدر درگی زد و آرام نگاه از او می موج میدا نگاه همه سرزنش به تدر
 !!!یست نی وقت شب عادین ایا کس خطور نکرد که نبودن آریچه

 ؟! ... باور کن من حالم از توی شنوی دارا ... صدام رو میست نی کنی که فکر میزی _ به خدا اون چتیدا
ع  خودمم سردرگمم ... دارا ؟! ... بدتر
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 بغض کرده از سریدا باعث شد تین جدا شود . همیش بازوی از رویدا که دست تید را پس کشیش بازودارا
 زد !!!ی مید را بزند که ... نبایاحساس حرف

 ؟!یه مسخرم چی خواباین ایر دونم تعبی نمینکه شم از ای میت ! هنوزم دارم اذیجم_ درکم کن دارا ، من گ
ی که پسر مشترکینم بی بارم خواب میه که تو بغلمه ینم بی بار خواب مار میه ندارن ؟! یا دارن یریاصل تعب

 دارم !!! ...یابدبا آر

 گذاشت و پپریش لب های که ناخواسته به زبان آورده بود ، دو دستش را محکم روی از حرفیمان پشتیدا
یر چشمانش را آرام بست و سر به زیابد باشد ! ... آریده نشنی کسینکه ایدالتماس به دارا نگاه کرد ، به ام

 . دارا بهت زدهید بود ! ... روح نه تنها از تن دارا بلکه از تن همه پرکشیده را دیا روین هم ایداانداخت . پس ت
یدا ... تید درخشی که از برق اشک می ، باچشمانید چرخیدا رمق و آرام به طرف تیاول سرش بعد تنه اش ب

 همسر و فرزندش نقشه قتلش راینکه ؟! ... حاضر بود به اید شنیبه تمام معنا غرورش را شکست ! ... چه م
ی نه تنها برایانت خین تحمل ای بود ولیانت ندهد ! ... هر دو خیح را ترجمردی همسرش جز او یبکشند ول

 قابل درک نبود !ی انسانیچ هیدارا ، بلکه برا

 و همهید دارا را کشی بازویردانا . پید بر سرشان باریر رفته بود که باران تیادشان هم از یدن نفس کشهمه
 ازیت مقابله و حمای رانده شده برایان شدند و جنی سد راهشان می کردند و هر بار موجوداتیدنشروع به دو

 .یدند جنگیآنها م

 زد :یاد فراهرمن

 و از دست دادن لطفی باعث آوارگینان ؟! اید کنی میت من ! ... چرا از آنان حمایرینه دیار ، یشه_ إد
 ،ید انسان ها بکشیت ! از خاندان بزرگ من ! .. دست از حمایدپروردگارمان هستند ! .. شما از جنس من هست

 بزنم !یب خواهم به خاندانم آسینم

 ، زاده نور ! ... هزاران سال از آن اتفاق گذشته ، دست از سر آنها برداریم _ ما از جنس نور هستإدیشه
اهرمن !

ععزازئیگر هم او را دیشه با حرص افسار اسبش را در دستش فشرد ، إداهرمن یش خواند ! ... صای نمیل به 
کمکم اوج گرفت و به شکل داد شد :

_ هرگـــــز !!!

 باز هم بلند ادامه داد :ی به خودش مسلط شد ولکمی

ینجا ، از آنجا رانده و در ای نداریچ تو هیشه شما هست ؟! .. إدی برایی در آن جهان جای_ گمان برده ا
 را انجام دهم .ید که نبایمانده ! ... مجبورم نکن کار

 گفت :یش آرام ، با غم پنهان صداإدیشه

 جنگم !ی ، تا سر جان میزدم خلقت ای ته تغاری ! ... برایرینه دیار یستیم نیشه_ ما هم اند

 با حرص و اجبار گفت :ی نچندان طولنی بعد سکوتاهرمن

 است !یشان ! ... نقطه ضعف آنان قلب هایرید را هدف بگیشان_ قلب ها
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 دفاع کردیوبرزن که از آریان از جنیکی به قلب ی ایزه اهرمن به طرفشان حمله کردند و با زدن نهمپیمانان
ی که جسم جن را نشان میی سنگ هایان از مرگش نگذشته بود که از میزی افتاد ... هنوز چینجسمش به زم

 ویشه با لبخند به إدیش دست و پاهایدن شد و جن با دیان بزرگ و از جنس نور نمای با بال هایبا زیکریداد پ
 وار به طرف آسمان بایوانه جهش ، دیک بودند نگاه کرد و با یره دوستانش که پپر حسرت به او خیگرد

 !ید شهاب پریکسرعت 

 لرزان داد زد :یی پپر بغض و صداإدیشه

 دوستان !یافتیم_ راه باز گذشت را 

 اهرمن تاختند ... چشمیمانان به دل همپی وصف نشدنیرویی زدند و با شوق و نیاد فریکصدا با هم یان جنهمه
 ؟! ...ین بالتر از ای خواستند ؟! ... چه لطفی چه میگر متوجه آنان بود ! .. دیزشانعز

 ویدند خری فرارشان زمان می ، برایان پارسی کردن خود برای اهرمن و قربانیاران با سد کردن راه جنیان
 گشتند ...ی باز میشان مردند و به جسم اصلی میرانیان دفاع از ای برایگری پس از دیکی

 . اهرمن افسار اسب بزرگش رایدند اهرمن به دنبال اسطوره ها دوی اهرمن به سر دستگیمانان از همپی اعده
عردایدکش  که بهی شده بود ، پپر حسرت به زمان دوباره ایده صورتش کشی رنگش که رویاه سی و با کله 
 آنان بود !ی .. کاش جاید کرد ... قلبش لرزی و دوستانش داده شده بود نگاه میشهإد

 دادی در ذهنش جولن می اسطوره ها رفت ... هنوز هم افکاریب اش باز به تعقیاهبا ضربه به شکم اسب س
 :ید پاشی تازه اش میشه زخم همی روی رحمی نمک بیش از پیشکه ب

یگاه که جای نمک نشناسی به تمام انسان هاین ساخت ! ... نفری به نام انسان نمی_ کاش خداوند هرگز موجود
 گردانی چون او داشتند و از او رویی به نام انسان که خدای به موجوداتیناش را از او گرفته بودند ! ... نفر

 که تنهای به انسان ، موجودین شناختند ! ... نفری همتا را چون او نمی بی به انسان که خداینبودند ! ... نفر
 مانند » .. و اگر از اوی گفت .. «بی واژه میک خالقت به چه معناست تنها یی همتای بیدی پرسیاگر از او م

 زمانیفش توصی گفت و باز هم برای میش خدایی همتای وقفه از بی ، هزاران سال روز و شب بیدند پرسیم
ین ! ... نفریچ بشر دو پا چه کرده بود ؟! ... هین انسان ، عادلنه نبود ! .... مگر این برتری خواست ! ... ایم

 هم نداشت ! ....یمان همپیک ینک شناخت !! ... وگرنه او ای شناسم و نمی را میم گفت خدایبه انسان که م
 اشیکی را ! ... نزدیش هامان آن زیبایی نشستن بر منبر نور و زی خالقش را کرد ! .. هوایدلش باز هم هوا

ععزازئی ! ... هوایشرا به خدا یگر نام از دهان دین ایدن شنی ! ... چقدر دلش برایــل اسمش را !! ... 
 ! ... دریستند را که خراب کرده درست بشو نیی دانست پپل های تنگ شده بود ! ... میشفرشتگان و ... خدا

ی ... قابل بخشش نبود ! ... براین سر باز زده بود و ایزد افرمان زمان از ین و سرنوشت سازترینبزرگ تر
 بخشش استیانشان دانست که پای سراغ داشت میش که از خدای و بزرگواری ، از مهربانیمانانش و همپیشهإد

 او را به آن درجه رسانده بود ! ....یشان که خدای از بزرگ خاندانشان کرده بودند ، بزرگیروی! .... آنها پ
 انسانی کند روزی بسته بود که ثابت میمان پیزد کند !!! ... در ازل با ای شکنیمان بار هم پین توانست اینم

 شکست ...ی نمیمان بار هم پین ! ... پس ایرد گی مییاو را به خدا
ید با همه سرعت به کنارشان رسیا تمام نشسته بودند که آری اهرمن با خستگیمانان اجساد همپین نفس نفس ببا

و داد زد :

 ؟!یــــدا_ ت

 انداخت ویین سرش را پایا به آری نگاهیم زد سرش را بال آورد و بعداز نی که نفس نفس می درحالدارا
سکوت کرد .

 با نفس نفس گفت :ی به سختسورنا
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 ؟!یا آری امن است ، کجا بودیش_ جا

 باز هم نگران با سرعت گفت :آریا

 کجاست ؟!یم گوی_ م

 داد زد :ی عصبدارا

 که چه گفت !!! ..یدی_ شن

 آورد :یین را پایش به خودش مسلط شد و صداکمی

 ،یدیم است ، ما با آنها جنگی امنی در جاینک شد و ایمان خواست او را به اهرمن بدهد که پشی میابد_ آر
 .یم را هم از دست دادیارانش و یشهإد

 :ید که از طفره رفتن آنها کلفه شده بود ، باز هم پرسآریا

 کجـــاست؟؟؟!!!یــدا_ ت

 خودشی که انگار گلوی را گرفت و داد زد . طوریا لباس آریقه . ید با سرعت از جا پریت هم با عصباندارا
 کرد :یرا پاره م

 ؟!ی خواهی از همسر من چه میگر_ تو د

یره آن دو هنوز در چشمان هم خی دارا را گرفتند و به آرامش دعوتش کردند ولی بازوهایار و کوهسورنا
 بار آرام تر گفت :ین ای نچندان طولنی بعد از مکثی ولید از حرف دارا رنجینکه با ایابودند . آر

 !!!!یعهدم_ همسرتان کجاست ول

 تحملیگر حساسش کرده بود . دی کوچکیز نسبت به هر چیدا به زحمت آب دهانش را قورت داد . تدارا
ین اندازه ای از بردن القاب خاص سلطنت متنفر بود و حال ... بیشه را به اسم بخواند ، همیدا تینداشت کس
 شده بود ! ...ی ستودنیشالقاب برا

 که ازی دست دارا گذاشت و با چشمان مهربان و آرامی آرام دست روید دارا را دیشان که حال پرپیردانا
 جدا کرد و با چشمانش مجبور بهیش دوست دوران کودکیقه شد دستش را از ی دارا برداشته نمیچشمان طوفان

آرام کردنش کرد ...

 .یوندیم ببرد تا ما به آنها بپی ما است او را میکی که در نزدی گفت به غارینا امن است ، روبیش _ جاآبتین

 :ید لب نالیر رفتن روح از تنش را حس کرد و زآریا

 !ین ، جناب آبتیست نی غاریچ_ ه

 :ید تر از همه به خودش آمد و پرسیع شدند . سورنا سریره بهت زده به او خهمه

 ؟!یا آریی بگوی خواهی_ چه م

336

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 من راین و به خاطر همیدم بست ! ... من دیمان با اهرمن پینا که روبیدم دیکن ، ولین _ پوزش جناب آبتآریا
به درخت بست و به نزد شما بازگشت !

 و زمزمه کرد :ید و پپر بغض دستانش را به صورتش کشکلفه

 پپر درد نگاهین همی کرد ! ... براید تاکیار بسیدارش دین در آخرین همی دانست ! ... برای دانا میمرغ_ س
 از ما نخواهند گذشت که ناموس وین زمیران و ایمرغاش را در چشمان تک تک ما گرداند و رفت ! ... س

 !!!یم کردیم به اهرمن تقدی را دو دستینمان سرزمیآبرو

 .ینا روبی _ ممنون که نجاتم دادتیدا

ی هم فشار داد و باز کرد . چشمانش از اشک براق شده بود و ترس و دو دلی پپر درد چشمانش را روروبینا
 به محل قرارش با اهرمن نمانده بود ! ... کار درست چهیدن تا رسیادی ! ... فاصله زید جوشیدر دلش م

بود ؟!

 احساس گفت :ی سرد و بروبینا

 !یم ما را مجبور کرد مراقب تو باشیمرغ جام ! ... سی اسطوره های_ مجبور بودم ! .. مثل تمام

یستاد ای شد عصبی کلماتش حس مین بار تنفر هم در بین که اینا نگاه کرد و روبینا و ناباور به روبیستاد اتیدا
 و ادامه داد :یدو با مکث به طرفش چرخ

 !!!یدم شنیمرغ را از خود سین نباشد ! ... من ایافتنی تو دست نی دارا تو را نتخاب کرد که براین همی_ برا
 هم تو را باوریمرغ ؟! ... سینی بی! ... می پشت نکنینت کند که تو به مردم سرزمیخواست هر کار

 جز او ،ی شب بودن با مردی هایمه ! ... نیده تو را دینداشت ! ... دارا هم دوستت ندارد ، چرا که ذات اصل
 وی پارسی دارای ! ... برایدا شناساند تی پاکدامن نمی پارسیک داشت تو را ی که با او خواهیفرزند مشترک

 ! ...یشتــر ! ... همه از تو متنفرند ! ... من از همه بیست زن محبوب نین ، ایبنج

 لرزان پر درد گفت :ی از اشک براق و معصوم شد و با صدایبایش زچشمان

یک که به اندازه سنم در من رشد کرده ی شود عشقی کردم که فراموش کنم ، نشد ! ... چگونه می_ هرکار
 بر تو کهین ! ... نفریدی را درهم کوبیم بر تو که کاخ تمام آرامش و آرزوهاینشبه از خاطر ببرم ؟! .. نفر

 با اویشه که همی ، زندگی بر تو که دارا را از من گرفتنین ! ... نفری ام را بر باد دادی شبه تمام هستیک
 !ی کردم را نابود ساختیتصور م

 دستوریش هم آرام و بهت زده به پاهایدا گرفت و راه افتاد . تیدا حلقه زده از اشک نگاه از تی تنفر و چشمانبا
 دارا ...ی کردند مهم نبود !!! ... ولی درباره اش هرچه فکر میگران شده بود ، دیحرکت داد ، وجودش خال

 دوستش نداشت ؟! ... برخورد آخرشیگر دیعنی بود ! .... یده ! ... در نگاه اش تنفر دیا دنین در اییشتنها دارا
 گفت !ی را مینکه ا

یع سری کرد نلرزد و موفق نبود ، با قدم های می که سعیی و چشمانش پپر اشک شد و با صداید لرزیش هالب
 قدم برداشت و گفت :یناپشت سر روب

ی زدم که پاک باشم . جلویرون ساعت سه صبح از خونم با لباس خوابم از پنجره اتاقم بیامک_ من از دست س
پکشتن یکس ی آدم رو نداشتم . چون گرفتن زندگیه که تک تک خونوادم رو کشت سکوت کردم چون قدرت 

ینا ؟! ... روبیستم پاک نمن کنن ی همه فکر می گی بهم می ، هرچقدرم پست ، برام سخت بود ... الن داریکی
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یرزنی شمشین او تمری توی خواستی دونستم واقعا می به داشتنت افتخار کنه ، مید گفتم بایشهمن به پدرت هم
 بهمیفم جنگ حری و من بدونم توی باشی جدی که خواستی بازم به همه گفتم تو صادق بودیمن زنده نمونم ول

 حال و روزین ایا ؟! یده دارا ازم رنجیا ؟! یی تو عاشق داراینم ببنه برام آسوی کنه ! ... فکر کردیرحم نم
 ؟!یه به چی فهمم چیخودم که اصل نم

 و دست چپیستاد کرد ... ای فکر میدا تی متفکر به تک تک حرف هایش ابروهای رویف با اخم ظرروبینا
 داد که او دارا را بهی را به اهرمن میدا تید بود فشرد ، بایزان که به کمرش آویرش غلف شمشیاش را رو

ین از دروازه ملل پا به سرزمیدایی کس نداند که تیچ کند که هی می داد !! ... گفته بود کاریاو باز پس م
 در ذهنش با او گفتیدار دین که در آخری در ذهنش تکرار شد ... همان حرفیمرغ سیپارس گذاشته ! ... صدا

 بود .یده کس جز او نشنیچو ه

 خواهد بودینت در سرنوشت سرزمیی انتهای پارس .. هر گام تو موج بیر و دلیبا زیاقوت ، ینا _ " روبسیمرغ
 ، اسطورهی سرخ پارسیاقوت که رقم خواهد زد بلندتر .. تو ی. هر چه مقام شخص بلندتر ، موج اتفاقات

ی از خودشان میگران دی براها اسطوره رفتار کن ! .. اسطوره یک پارس ، همانند ی انتهای بیامپراطور
ی قرار خواهیکی انتخاب نور و تاری ، در دو راهی ایشه و اندیار اختی مانند هر موجود دارایزگذرند ... تو ن

 محبوبیگر دی و تمام انسان هایدا همچون تیز ! .. تو نی نبر تو زاده نور هستیادگرفت . هرگز از 
ععیخداوند  انسان ! "یدا و تی هستزازئیل ! ... هرگز گمان نبر که تو 

 را پسیمرغ سی هم فشار داد و حرف های . با حرص لب ها و چشمانش را رویستاد از حرکت اینا روبپاهای
زد !

 گرفته از بغضش گفت :یی با صداید پر تردتیدا

 ؟!ینا روبی_ خوب

 کهی لشکریدن خش دار اهرمن و دی حال باز هم نگران حالش بود !! .... با صداین سکوت کرد ، با اروبینا
 رفت !یرونهمراهش بود روح از تنشان ب

 !ی سرخ پارسیاقوت ، ی آوردیم را برایدا _ سپاس که تاهرمن

 در ذهنش باز هم تکرار شد !یدا تی صورتش را با دستانش پوشاند ، صدادارا

 !!! "یدم خوابم بود ، دی که تویاهی رو با اون مار سیردانا گم به خدا پی" دارا دروغ نم

 برداشت و باین زمی را از رویرش شانه دارا گذاشت و دلگرم کننده آرام فشرد . دارا شمشی دست روپیردانا
 داد زد :یبا به طرفشان برگشت و تقریسرعت به راه افتاد . همه به دنبالش به راه افتادند که دارا عصب

 !ید بگذاریم_ تنها

 بود !یم خواهیکدیگر با یان پایباترین و تا زیم سفر را آغاز کرده این _ ما با هم اآریوبرزن

 زد و گفت :ی پوزخنددارا

 !یو آریم رسی نمیبایی زیان_ با شک به پا

 کف دستش را به طرفشیدنش قدم برداشت و به طرف دارا آمد . دارا با دیش آرام و باوقار با عصاپیردانا
گرفت و گفت :
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 بدهم درستینان که اطمیستم نی ، درحالید نشویک کنم به من نزدی ! .... تمنا میزد تو را به ایردانا_ پ
برخورد خواهم کرد !

 گفت :ی آرام و خونسرد بعد مکث نچندان طولنپیردانا

 گفت ! .. من با اهرمن سخن گفتم !ی درست میدا .... تید_ گوش کن

 رایدا زدند ، دارا بارها به خودش لعنت فرستاد که چرا تی شدند و پلک هم نمیره خیردانا بهت زده به پهمه
باور نکرده بود !

 بود ، از کار افتاد . آرام گردنش را به طرفیده که به صفر رسی که با فشاریی از سرمایدا تی و پاهادست
 شدندیده هم کشی گردنش که روی مهره های که با اخم و محکم به اهرمن چشم دوخته بود گرداند . صدایناروب

یرون را از غلف کمرش بشمشیرش را با دست پشت خودش پنهان کرد و یدا با مکث تینارا حس کرد ! روب
 .یدکش

 !ی _ تو عهد بستاهرمن

 !ی هستی شکن قهاریمان پیند گوی ؟! ... همه می چگونه به عهدت وفا کنی خوای _ مروبینا

 با مکث گفت :اهرمن

 پارس ؟!ی جوانان امپراطوری اسطوره و الگوی شکن هستم تو چه هستیمان_ اگر من پ

ینا وحشتناک چندش آور روبی با صورت هایح اهرمن آرام دورشان حلقه زدند ، موجودات کریمانان همپهمه
را دوره کردند .

 پپر دل و جرات گفت :روبینا

 !یر خیا شوم یمان ، حق داشتم پشیری که او را در سر قرارمان از من بگی_ اهرمن ، اهرمن تو عهد بست

 !ی به من آمده ایدا دادن تی راه را برایشتر بیم ، تو نینا ندارد روبی سودیمانی _ پشاهرمن

 کرد ؟! چطور در چشمانی اهرمن میم تقدی را دو دستیدا شد . چطور تیشتر بینا در دل روبی و دو دلترس
 کرد ؟! ...ی نگاه میفتد دست اهرمن نیدا دهند تا تیدارا و پدر و دوستانش که قول داده بودند که جانشان را م

ی نگاه عمق جانت را میک مانند که با ی بذ با آن چشمان نافیمرغ فکر نکرده بود ؟! سیرانچطور به مردمان ا
 مردمش را تصور نکرده بود !ین غمگی ! ... چطور نگاه سرزنشگر و قلب هایدد

 خواهم داد !یش اسطوره .. جانم را برایک ملکه من است ! .. به عنوان یدا _ تروبینا

یمانی ! ... من هرگز پی دارا به من داده ای را در ازایدا قول تین از ایش ! تو پینا _ کودک نباش روباهرمن
ین پسر ایباترین ، زیش همتای چهره بیبایی ، زیاور بیادنبسته ام که به سرانجام نرسانم ! ... دارا را به 

 چگونه در مقابل سخنان سورنا ازیاور بیاد ، به یش های ؟! ... مهربانی داریاد را به یش ! ... لبخندهاینسرزم
 اتصاحبید تو را تیگاه جاینک رفت و ای مین که با صحبت با تــو ، از بی کرد ؟! ... اندوهیتو دفاع م

 منوال با تو خواهد بود !ین نباشد دارا باز هم به همیدایی که اگر تیندیشکرده ! ... ب
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یین دستش را پای اهرمن اراده اش را سست کرده بود . آرام کمی ، حرف هاید در دستش لرزشمشیرش
ی فکر کرد که اهرمن درست مین به اینا چشم دوخت . روبیدش و تردینا با ترس به دستان روبیداآورد !!! ت

 شد !!ی بهتر میز نباشد ! ... همه چیداگفت ، اگر ت

 . اهرمن را در قالب شاهید ، من چشم بر هم نگذاشتم که شما آسوده باشید که همه خواب بودی _ زمانپیردانا
یه انداخته بود . با سخنان مقدس پروردگارمان در کتاب اوستا سایه سایدا سر دارا و تی که بر رویدم دیاهمار س

 دانستمی ... نمیرفتم و من ... پذید خواهد با من سخن بگوی ... او گفت میدم و دارا کنار کشیدااش را از سر ت
 را از من از دست بدهد ...یمانش خواستم ای ماست ! ... نمیدن در حال دیدا داند که تی شده مینکه اهرمن نفر

 که چشمیحی را از دست موجود کریدا من تید جنگ بودی که همه در تکاپوی که داد ! ... زمانیا گویکنول
 افتاد وین از ترس به زمی و پا به فرار گذاشت و وقتید او از من ترسیکن ... ولیدم رهانداشت یداطمع به ت

 نسبت به من از دست داده بود ...یدا که تی بلند کرد ، دلم گرفت از اعتمادین را گرفت و از زمیش بازویناروب

ی میدا را پیدا تید کرد و همه به دنبالش ... بایدن سکوت کرده بودند که دارا با همه وجودش شروع به دوهمه
 بود که دری گفت چقدر دوستش دارد ! .. چند روزی مید از چه خبر است ! .. بایان گفت جری میدکرد ، با

گوشش زمزمه نکرده بود که آرامش روح خسته اش اوست !

 حس کرده بود باز هم محسورانه و پپر وسوسه ادامه داد . چراینا روبی را بر رویش حرف هایر که تاثاهرمن
ید و امیه روحینگونه جام ! ای خوش نداشته باشد ؟! آن هم اسطوره انتخاب شده ی را برایرانی اسطوره ایک

 کرد ..ی میرانمردمان را و

 همه زادهین و همسر دارا خواهم کرد ! ... ایران خود خواهم کرد ! .. تو را ملکه ایروهای_ تو را ارشد همه ن
 دارا را هم از تو گرفت !یت های چه شد ؟! .. به پاس تمام خدمات و مهربانی چون او داشتیی و خداینور بود
 ! ... من را بهی کشی دارا نفس میدن با دتو دانست که ی توست ! ... او میز دانست دارا همه چی... او م

 ، از من !ینا زمانت کنم !! ... با من باش روبی تا تو را خدایر بگییخدا

یستاده اینا که دورشان حلقه زده بودند و نگاه پر طمعشان به او ، پشت روبیحی که از ترس موجودات کرتیدا
 لرزان گفت :ی را آرام در چنگ گرفت و با صداینابود ، لباس روب

 رانده شد که نتونستین همی کنه ! ... برای ارباب به خدمتکارش سجده نمیه ! ... ینا روبی_ تو سرور اهرمن
ی به صلحته ولیزی چیه ی کنی فکر می گه گاهی ! ... خدا میبه خودش بقبولونه که تو برتر از اون

ی بهش اعتماد کن بی بار تو زندگیه ، بهش اعتماد کن ! ... ینه بی پنهونه رو می و هرچینده ! ... خدا آیستن
 بره !ی می تو رو تا چه اوجین و ببین منت ! ... بعد بشیحرف ، ب

 چشم دوخت ،یش و حرف هایدا به تیت فشرد . پپر حرص و عصبانیشتر دستان مشت شده اش را باهرمن
یدا قدم به تیک از یش که اگر بیف حی شکست ! ... ولی دستانش گردنش را مینچقدر دوست داشت با هم

 بود او را به آتشن پنهای شد خداوند که هرگز از انسان جدا نبود و در کالبدش به نام روح ملکوتی میکنزد
 !ید کشیم

 !ید گوی _ دروغ ماهرمن

 لب زمزمه کرد :یر پوش اهرمن زل زد و پپر حرص زیاه و محکم به جسم سی وحشی با چشمانتیدا

 کنه !ی اسطوره حقارت رو تحمل نمیه ! .. یفتی اگه به پاش بی کنی میر خودت رو حقینا_ روب

 محکم تر از قبل ادامه داد :اهرمن

340

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

یچ که هیاقت لی موجود بیک گرفت ! ... یدا چون تی من را کسی ! ... تمام آرزوهاینا روبی_ تو همچون من
ین داند و با تو که چندی نمیدن از رسم جنگیچ هم هیدا دانست ! .. شد سرور عابدان !...تیاز رسم عبادت نم

 !یشتر بی برابر است ! .. حتی آموختن تلش کرده ایسال شبانه روز برا

ی ، بی انسانیه دروغگوئه ، اون تو رو که یه ؟! اهرمن ینا روبیدی ! ... دیاقته لی همون موجود بینا _ روبتیدا
 خوند !یاقتل

 خوردند :ی تکانیش داد زد که همه از صدای عصباهرمن

 در مقابلم ؟!یا ی ؟! ... در کنار من هستینا روبی کنی_ چه م

 ازیکی بکند ! ید کند و چه بای دانست چه می را محکم در دستش فشرد و هنوز هم نمیرش شمشروبینا
ی پی باعث حمله هاین با قدرت تمام از او دفاع کرد و همینا حمله کرد . روبیداموجودات اهرمن به طرف ت

 همراهش نبود دفاع کرد ... راه اش را انتخابیری که شمشیدا با مهارت تمام از تینا شد و روبیگر دیدر پ
 به دستور اهرمن به آنهاید سپیو ، دین همی مقابله با او را نداشت برایارای کس یچکرد ، دفاع از نور ! ... ه

یچیدن پیدن به تنه درخت و دینا روبیدن با کوبی کرد ولی زخمیرش او را با شمشینا روبینکه شد و با ایکنزد
 ،ید کشی میدا که تیی هایغ دستانش بلند کرد و با همه تقل و جی را رویدا تیحی به خود با لبخند کریناروب

یدا با حسرت به چشمان نگران تینا بود به پرواز درآمد ... روبیاهش سیطانیهمراه اهرمن که سوار بر پرنده ش
 باز هم نگران حالش بود !ی او را به تله اهرمن رسانده بود ولینکهنگاه کرد ، با ا

 به زحمت گفت :روبینا

_ پوزش .. خواستم ، نشد ...

ی خواستم از تو دفاع کنم ولی خواستم تو را به اهرمن بدهم نشد ! ... می مینکه داشت ... ای حرف سه معناین
 به عنوان منظوریدا را تی نبود ! ... و طلب بخشش ! ... که هر سه معنی موجودات شدنین تنه در مقابل ایک
 راه باز کرده بود ویش لب هاین بز که خون اینایی روبی پپر اشک برای تصور کرد و با چشمانیناروب

 بودیره مانندش به او خی و بیاه هنوز هم با چشمان سینا زدند و روبیموجودات اهرمن کم کم دورش حلقه م
 هرچه که بود .... اسطورهینا گونه اش نشست ... روبی رویشترلب زد «سپاس» و اشک هر لحظه ب

 کرده بود !یران را ویش که ناخواسته کاخ آرزوهای بود ! .. اسطوره اینشسرزم

 کردهی اش ... اشک چشمانش را براق و ستودنیح به قاتلش چشم دوخت . به چهره کرینا ، روبیدا دور شدن تبا
یانی ! ... به عنوان اسطوره جام جهان نما چه پایند نشی تبر قاتلش به تن اش میبود ، منتظر شد که چه زمان

یادی زیش داده بود و اهرمن هم چون براهرمن را به ایدا کردند که تی مینداشت ! ... همه تا ابد او را نفر
 .ید فهمی را نمیقت کس حقیچبوده او را به قتل رسانده ! ... ه

 فرو رفت و بعد جسمش که محکم به عقب هول داده شد ویح آن موجود کرینه از پشت درون سشمشیری
 اش رای لب نام ناجیر اش نگاه کرد و زی بودند ! ... به ناجیدهدوستانش که حلقه محاصره او را از هم پاش

زمزمه وار گفت :

_ دارا !!!

پمرد ! ...ی ، مید دی دارا را مینکه کاش قبل از ای همه خجالت چشمانش را بست و آرزو کرد که ابا  

 لرزان گفت :یی شد و با صدایره خینا با چشمان حلقه از اشک به روبدارا
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 توانم همچون تو باشم و تو را به حال خودی من نمیکن .... ولی کردی بر تو که در حقم ناجوانمردین_ نفر
بگذارم !

 بود بهینا توجه به روبی که سرد و بی و چشمانی با همه شرمندگین دوستانش آرام دورش حلقه زدند . آبتهمه
 پرداخت .یشمداوا

 دور آتش حلقه زده بودند و در سکوت خود فرو رفته بودند .یده درختان سر به فلک کشیان در جنگل ، مهمه
 اطرافشان را تایت دارا امنی همتای بود ... چشمان بیده با چشمان باز پشت به همه آنها دراز کشیناروب

 کرده بود و آنها با تمام شوق آتش را به جمع خودشان دعوت کرده بودند ... سکوت جنگل ویندوردست ها تام
 سکوتیا آری آتش کرده بود .. صدایبای درون آتش همه را مسخ رقص زی چوب های جغد و صدایصدا
 رساند .یردانا به پیا را شکست و سرها را از آریانشان مینسنگ

 ؟!یردانا پیم بکنید_ چه با

 گفت :ی نچندان طولنی بعد از سکوتپیردانا

 ! ...یم جمع کنیمان همپید_ با

 و گفت :ید کشی برداشت و نقشه این زمی را از رویکی بارچوب

ی هاین ، به سرزمیوتاب و یوبرزن شرق خواهند رفت ... سورنا و آری هاین به سرزمین و آبتیا_ آرش و آر
ی و دارا با هم به قلعه اهرمن برایار ،کوشیار ، به جنوب ... ارژنگ ،کوهیمیسغرب ! ... مهرآذر ، من و آرت

ید زنان با طلوع خورشیر تن از شمشده ! ... هر کدام از شما به همراه ده تن از کمانداران و یدانجات ت
 شد .یدرهسپار خواه

 گفت :ید آرام و پر تردآریابد

 ؟!یردانا پیم هستی بندیم تقسین ای_ من و دخترم کجا

 باز گفت :ی با لبخند و روپیردانا

 .ید را با دولت آرتان متحد کنیا دریان_ شما هم فرمانروا

 باز گفت :ی حرف شرم داشت ولین از گفتن اینکه با این سر تکان دادند ... آبتیید به تاهمه

 چه ؟!ینا_ روب

 بود برگرداند ...یده خوابینا که روبیی سرش را به طرف جای سکوت کرد و بعد مکث نچندان طولنپیردانا
 خود بلند شدند ...ی نبود !!!! .. همه بهت زده از جایناروب
ید جوشی بود . مدام اشک از چشمانش میادش زی رویاده نشان از پیش دانست چقدر گذشته بود ، درد پاهانمی

 کرد چه به رسدی دارا به او نگاه هم نمیگر ، چکار کرده بود ؟! .. دید رقصی میین گونه اش به پایو رو
به ....

 کردین دوستانش را از او گرفته بود . نفرینان کرد که اطمین فرستاد . نفرین خودش و اهرمن دروغگو نفربه
 نداشت !یی جایرمرادشان سرنوشت ساز پی های بندیمکه در تقس

342

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 افتاد . دستانش را پشت گردنش قلب کرد و ساقیه و به گرید لرزیش نشست . شانه هاین زمی زانو روبا
 وقفه زجه زد ...ی بی مدت نامعلومیدستش را پناه صورتش ... به سجده افتاد و برا

 فکریک جلب کرد ! ... یرش نگاه اش را به دسته شمشیینش که آرام تر شد ، آرام قد راست کرد ... سر پاکمی
 پدرشی کرد وقتی می زندگید خودش خاتمه دهد ! .. چرا بای به زندگینکه از ذهنش گذشت !... ایطانیش
 کردی می زندگید بود ؟! چرا بااده از چشم دارا افتی کرد وقتی می زندگید کرد ؟! چرا بای نگاه اش نمیگرد

یی .... جای کرد وقتی می زندگید عاشق شکست خورده ! چرا بایک دانستند نه ی که همه او را دشمن میوقت
 خودش نگذاشته بود ! ...ی کردن برای زندگیبرا

ید کشی دانستند او را به جنون می که دوستش داشتند و او را اسطوره خود می طرد شدن از طرف مردمانحس
 رایدا کرد ... او تی باور نمی انجام داده ... کسیدا نجات تی گفت ، هرچه در توانش بوده برای. هر چقدر هم م

 بخشش نبود !یبه محل قرارش با اهرمن برده بود .. پس جا

 ویه ! ... با گریدا خواب تیه اش گذاشت ... درست شبی شکم محکم و عضلنی را رویرش شمشیغه تنوک
یای کار دنین را جهنم کرده بود ، با ایایش داشت ... دنید خواست بکند تردی که می کاریدستان لرزان برا

 کرد ! ... راه درست چه بود ؟!ی را هم جهنم میگرشد

 شد با مکثی را به زبان آورد که مساویش بار نام خدایک در وجودش بود ، یر و دار فرو کردن شمشیر گدر
ی و بید مچ دست چپ اش کشی اراده دست روی که آبدوس به او داده بود !!! .... بی دستبندیچشمانش رو

 :د دارد زمزمه کری کار چه سرانجامین داشته باشد ایاد به ینکه بدون ایاراخت

_ آبــدوس !

 در آنینا روبیدن ظاهر شد و با دینا پلک برهم زن هم نگذشته بود که آبدوس در کنار روبیک در حد هنوز
حال متعجب و آرام به طرفش قدم برداشت و ناباور زمزمه کرد :

 ؟؟؟!!!ینا_ روب

ینا روبیه قرمز از گرینی به آبدوس نگاه کرد . آبدوس ناباور به چشمان کوچک شده و بی با چشمان اشکروبینا
 .ید کشیرون را از دستش بیرنگاه کرد و آرام کنارش زانو زد و شمش

 است ؟!ی چه حالین _ اآبدوس

 سکوت کرد و آبدوس باز به حرف آمد :روبینا

 من است !ی روز زندگین_ امروز بدتر

 شد و گفت :یش تر از پین بغضش سنگروبینا

 ! .. من سزاوار مرگم !ی رساندن به من شرم داریاری دانم که از ی_ م

 گفت :ی حرف را زد با مهربانین بپرسد چرا اینا از روبینکه بدون اآبدوس

 !ینم بی میشان حال پرین روز من است چون ، اسطوره ام را در این !!! بدتریـــر_ خ

 گفت :یه گریان حرف آبدوس شکست و در مین با اینش بغض سنگروبینا
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 توانم دور باشم .ی جنگل ... از چشمان دارا نمین دورتر از ایی ببر ، جاینجا_ مرا از ا

 بزرگ و شاهانه ! ... آرام سر بلند کرد و پتوی ، با اتاقید مجلل دی چشمانش را باز کرد و خود را در تختآرام
ی همه از گدازه هایش پایر بود و زی برج بلند و بزرگی اتاق رفت ... رویوان را کنار زد و به طرف اینزر

 بودند ویلی وسایی مشغول جابه جاکنار که در گوشه و یفی و کثیح سرشار ... به موجودات کریآتشفشان
 نبود ! ...یان که به آرامش آتش پارسی و دود و آتشیاهی ساختند چشم دوخت ، سی میزهایی که چیکسان

 پپر نور و آرامش پاسارگاد .. دلتنگ آغوش مهربان و گرم و امن آرتان ..یندلتنگش کرد ... دلتنگ سرزم
 خاطراتیرین شیای دو رگه اهرمن از پشت سرش ، او را از دنی .. صدایشدلتنگ لبخندها و دخترم گفتن ها

 .ید کشیرونب

 ؟!ی_ دوست دار

 و گفت :ید ابرو در هم کشتیدا

 جز تو !یاد خوشش میفی از کثی_ ک

ین از ایشتر بیشروی . امکان پیستاد گام ایک چشم برهم زدن در مقابلش به فاصله یک در یت با عصباناهرمن
 بود آرام گفت :یده که از حرکت اهرمن ترسیدارا نداشت . ت

 بشه ؟!ی که تهش چی همه دنبالم گشتین ؟! ای خوای از جونم می_ چ

 خواهد !ی می داد که چی گرفت و بعد به همه نشان می را میدا تیمان اید سکوت کرد ، بااهرمن

 ! .. تنها تو را نجات دادم ..یچ_ ه

ی بار با آرامشین اش چشم دوخت و ایاه سی به امپراطوریوان از کنارش گذشت و از ایاست و با سآرام
 گفت :یساختگ

ی دانی شده ؟! ... میک از هرکس به دارا نزدیش بی دانی نزد دوستانت بازگشته ؟! ... مینا که روبی دانی_ م
 دانند !!ی شده اند ؟! ... چرا که تو را پاک نمیمان کردن تو پشیتآنان از حما

 گفت:ی نشست و عصبیش در گلوی بغض دلتنگتیدا

 ازم دفاع کرد !ینا خورم ؟! ... روبی گول حرفات رو می ! فکر کردی گی_ دروغ م

 ! چگونهی اش را از او گرفته ای زندگی ! ... تو عشق سال هاید آی که به طرفتان مید _ دارا را داهرمن
 ...یانتظار دار

 داد زد :تیدا

 همتاس !ی مرد محکم و بیه_ خفه شو ! ... دارا 

ین ایشتر بود ! ... پس بیده انسان فهمین را از اولین است ، ای دانست همسر نقطه ضعف هر انسانی ماهرمن
 گفت :یدا در چشمان تیره و خید گرفت ! ... آرام به طرفش چرخیضعف را به باز

 کهی شاهد احوالشان باشیز برسانم ؟! ... و تو نینا تنها به مدت چهل شب دارا را به وصال روبی خواهی_ م
 با تو راستگو هستم ؟!یم من با هرکه راست نگویبدان
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یده و شنیده گذشتند ! ... بارها دی سکوت کرد ، دارا هرچه که بود مرد بود ! ... مردان از احساسشان نمتیدا
پمرد و بچه ای زن میک همسر یبود که وقت  و احساسش را در خودشیزه بود زن تا ابد غرین بین هم ای 
 تا چهلمیت مرد ... نهایک ی به بچه اش ولیدن رسی بگذر برایز کرد و حاضر بود از همه چیسرکوب م

 به خاطر بچه اش مجبور است بهینکه ای آورد برای میل گرفت و بعد آن هزاران دلی همسرش عزا میبرا
ی کرد و زن تا می مرد زودتر ازدواج میک یت نبود باز هم درنهاین در بی بچه ایچ اگر هیازدواج ! ... حت

 را باوریگران دی گذشت ! ... اگر دارا حرف های متیخواست احساس بودن با همسرش را فراموش کند مد
 از دست دادنی برایز چیچ هیگر گرفت چه ؟! ... آن زمان دی می را به همسریناکرده باشد چه ؟! اگر روب

نداشت !

! .... ثابت کنم ؟!یدا؟ _ چه شد تاهرمن

 و به اهرمن نگاه کرد و گفت :ی وحشی با چشمانتیدا

 !یرون_ خفه شو ، از اتاقم برو ب

 دستش به آن بخورد به همینکه گره شده از اتاق خارج شد و در را بدون ای و مشت هایت با عصباناهرمن
 بسازد تا ... نقشه اش را به سرانجام برساند !یدا و رفت ... مجبور بود با تیدکوب

ین که در ای خامیالی ... چه خید را به سرش کوبیدا تیی تنهایشه اتاق را در برگرفت و باز هم مانند همسکوت
 که خانواده دارد و با آنها طعم دوست داشتن و دوست داشته شدنی خامیال ... چه خیابد ی آرامش مینسرزم

 نگذشته بود ... تازهیرین شیای روین ااز بود لحظات بودن با دارا ... دو ماه هم یرین چشد . چقدر شیرا م
 که دو ماه از شروعش نگذشته بود ، عادلنه نبود !ی ها و آرامش زندگیعروس بود و گرفته شدن همه شاد

 از اتاقش نرود ویرون بیش اش را در بالش تختش خفه کرد که صدایه گری و صداید لرزیش آرام شانه هاآرام
دشمن شاد نشود !

 دست چپ اش را در دست راست گرفته بود و با اخم وی تخته سنگی به دارا نگاه کرد ، نشسته روارژنگ
 .ید کشی حلقه دستش می به فکر فرو رفته بود و دستش را آرام رویناراحت

 شانه دارا گذاشت ، دلگرم کننده فشرد و گفت :ی دست چپ اش را روارژنگ

 !ید نکنی سرورم ، خودخوریابیم ی را میم_ بانو

 لبش نشاند و سکوت کرد ...ی روی لبخند تلخ و آرامدارا

ی به قلعه اهرمن میگر روز دیک ما تا یکن گذرد دارا ، ولی _ درست است که چهل روز و شب مکوشیار
 که در خودش دارد .ی و آرامشی و زندگی ، با همه شادیاور بیاد را به یدا خود را از دست مده ، تید ، امیمرس

 را به خاطر آورد ،یدا شد ... تیره انداخت و به حلقه دستش خیین گرفت و باز سرش را پایار نگاه از کوشدارا
 بود ! ...ین دلنشیش لبش نقش بست ، چقدر قهر و غرغرهای روی .. لبخندیشچشمانش ، لبخندش ، غرغرها

 افتد ،ی اگر به دست آدمخواران بتی درخت ... گفته بود که حی گرفتنش از روی و التماسش برایرهدر آن جز
یدا افتاد و تیش درخت با آن شتاب به روی که از روی ... خواست ! ... لحظه ای خواهد ولیاز او کمک نم

 پپر ازی آورد ، نگاهیاد هم دوستش داشت ! ... نگاه اش را به یدا ... تیند نبیبدستش را سپر سرش کرد که آس
 انداخت ! ...ی نمی کدام از مردان کشتیچ نگاه پپر تمنا را در چشمان هینآرامش و دوست داشتن و تمنا ! ... ا

 نتوانست ... پوزشی با قهر از او جدا شد و او حتیدا تمنا ، خاص او بود ... چه کرده بود ؟! تین نگاه و اینا
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 نداشته ! ...رگز دارد که هی چقدر دوستش دارد و چقدر در کنارش آرامشید نتوانست بگویبخواهد ... حت
چقدر دلتنگش بود ..

 ..یدند دی کس توان حرکت نداشتند ... چه میچ شد ! ... هیره خیش زده به روبروبهت

 زمزمه کرد :دارا

 ؟؟؟!!!یدا من ، تی_ خدا

 دارا را گرفت و گفت :ی نگران بازوارژنگ

 !یست کنم ! ... رفتن شما درست نی را حس میوان دی کنم ، من بوی_ سرورم تمنا م

 و مقابلش با فاصلهید دویدا وار به طرف تیوانه دوستانش ، دی و با همه مخالفت هاید را پس کشیش بازودارا
 آرامش از او رو گردان شده بود و مانندیدا ؟! ... بعد تید دست کشیدا شد از تی . مگر میستاد ایادینسبتا ز

 تمام زنان عالم را از چشمانشیدا ... تد کرد و خواب از چشمانش رفته بوی می قراریمرغ سرکنده مدام ب
یگر که داشت ، او را مسخ خود کرده بود . با آمدنش دی با وجودش ، با خنده ها و سرزندگیداانداخته بود ... ت

 نداشت .یگری از داشتن دی ترسیگر نبود ... دیش تفاوت به زندگی سرد و بیگر اخم نبود .. دیش ابروهاینب

 پرتمنا زمزمه کرد :یی با صدادارا

 ؟!یدا_ ت

 ،ید رسی باسنش می تا روی بلند و مشکیش ، بلند شد ! ... موهایاه سیی با ردای تخت شاهی آرام از روتیدا
ی شده بود . با غرور و صلبت قدم بر میده کشیش به داخل موهایشانی پی از روی و تاب مشکیچ پر پیتاج

 چشمانشیاه سیله در دو تیشگی احساس بود ! ... برق و درخشش همیداشت ، چهره اش سرد و چشمانش ب
 تاین زمیشگی همیدای با تیدا تین کرد ... ای همتا می اش را معصوم و بیاه که چشمان سی ! برقید درخشینم

آسمان فاصله داشت !

 احساس گفت :ی سرد و بتیدا

 ؟!ی نبرد اومدی انتظار اومدنت رو داشتم ، دارا !!! .... براین_ زودتر از ا

 باز هم صادقانه گفت :ی متعجب شد ولیدا از حرف تدارا

 شروع نشده و من تا به انتهای زندگین ، هم سنگ من ... هنوز ای_ آمده ام تو را با خودم ببرم . تو همسر من
 ام .یشیده تو اندی همراهیرو

 زد و باز هم سرد گفت :ی پوزخندتیدا

 که مادرت به خون من تشنه اسینی گردم به سرزمی من باتو بر می دارا !!! ... چطور فکر کردی اومدیر_ د
 کس من رویچ شناسه . هی نمیت من رو به رسمی آدمیچ که هینی به سرزمیام باهات می؟! .. چطور فکر کرد

ین زمی که از روی باشی کسین تو آخرار بشه ! ... بذیر دیلی خینکه دونه دارا ! ... برو قبل از ایهمسر تو نم
 دارم !!!یبرش م

 شد و گفت :یک نزدیدا آرام به تدارا
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ی می و با جهانیرم گی به دست میر داشتن تو شمشی ، همسر من ، برای ... تو ملکه منیدا تیست نیر_ هنوز د
 من ...ینجا به ایدن رسی ام ... برایده کشیار بسی بردن تو سختی که برایا ، بیاجنگم ... با من ب

 نگاه اش را در کاسه چشمانش گرداند و کلفه گفت :تیدا

 کنم !ی می دارم با اهرمن پادشاهینجا ! ایستم اون دختر نفهم گذشته نیگه_ تمومش کن دارا ! ... من د

 و بدون چشم برداشتن ازیستاد آرام مقابل دارا ایدا شد . تیره و ذوق و شوق چشمانش خیدا بهت زده به تدارا
 گردنی دست دارا را آرام بال آورد و رویر خواستند ، شمشی فرصت دوباره میک دارا که یچشمان پپپر تمنا

خودش گذاشت و گفت :

 کشم !ی_ من رو بکش دارا ! .. وگرنه من تو رو م

 گفت :یسی . با لبخند خبیستاد و مقابل دارا اید کشیر با سرعت شمشید دارا را که دمکث

 !ی تن به تن رو انتخاب کردیدن_ پس تو جنگ

ین وقت ایچ هی را بکشد ولیدا ضربه تیک توانست با ی کرد . می کرد و دارا تنها دفاع می مدام حمله متیدا
ی میر ؟! ... همان طور که شمشید جنگی با همسرش مید کرد ... چرا بای خودش تصور نمی را برایزندگ

زدند دارا گفت :

 کنم !ی خواهش میدا تمامش کن ... تیدا_ ت

 و گفت :ید خندتیدا

 که از کشتنت بگذرم ؟!یفتی به پاهام بی ؟! ... حاضریعهد ولی کنی_ تو التماسم م

 شب سرد در گوش ات زمزمهیمه که در آن نی داریاد ! ... به یایی افتم تا با من به نور بی میت _ به پاهادارا
 تو رای گذارم کسی هستم ، تا ابد نمیمانم ؟! ... هنوز بر سر پی گذارم از راه نور بازگردیکردم که هرگز نم

 !یرداز من بگ

 .ی بهش احترام بذارید _ من راه خودم رو انتخاب کردم دارا ، تو باتیدا

 کل تالر را جستجو کرده بود مطمئن داد زد :یدا دارا و تی زنیر شمشین که در حارژنگ

 !!!یستند نیدا بانو تیشان_ سرورم دارا ؟! ... ا

 کرد داد زد :ی دفاع میدا تیر شمشی پبهت زده همان طور که از ضربه هادارا

_ چه ؟؟؟!!!

 زنند .ی نمیر شمشینگونه دارا ! ... شاگردان من اید گوی _ درست مکوشیار

 .ید ! ... از او نگذرید سپیو است سرورم ، دیو _ او دارژنگ

 بهیدا چشم بر هم زدن ، جسم تیک که در یدند دویدا به دست به طرف تیر و ارژنگ شمشیار و کوشکوهیار
یر حلقه زدند و به او شمشیو کرد ! .. هر چهار تن دور دیدا شکل پییر تغید سپیو رنگ و بزرگ دیدجسم سپ
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 از جا بلند شد و به طرفشانیدو سپی و باز دید را محکم به صخره ها کوبیو دیش با گرفتن بازویارزدند ، کوه
 اش را بری عصبانی بود . مشت های و عصبی شاکی و قدرت بازوانش حسابیارهجوم برد . از دست کوه

 به همراهیگر دیوان . دیخت ری و آن را مثل باران سنگ بر سرشان فرو مید کوبی محکم میصخره ها
 صخره ها به مبارزه آنها چشم دوخته بودند .یاهرمن در بلند

 داد زد :ید سپدیو

 !یایید بیاریم ؟! به ید_ چرا به تماشا نشسته ا

 چشم دوخته بود ، قبلید سپیو تکان سرش باز هم به دین به اهرمن نگاه کردند . اهرمن بدون کوچک تردیوان
یل کارش هم دلی را ندارد ! .... برایان با پارسید سپیو کس حق دخالت در مبارزه دیچدستور داده بود که ه

 داشت !یمحکم

 و ارژنگ و گرزیار کوشیر شمشی داشت در مقابل ضربه هایرانیان که از ای با همه تلش و ترسید سپدیو
 بود را درآورد و داخل کمانشیزان که به پشتش آوی چرمیردان از تیر کرد . دارا دو تی مقاومت میارکوه

 دریر و بعد رها کرد . تشید داد کی که کش کمان اجازه مییگذاشت و زه کمان را از پس گوشش محکم تا جا
 چشم دوختند .یو محکم به پشت افتاد ... همه نفس زنان به جسم دیو نشست و دید سپیودو چشم د

 محکم و نترس به طرف اهرمن داد زد :دارا

_ همسرم کجــــــاست ؟

 پپرید سپیو دستش را از خون دی نشسته ظاهر شد ... بطرید سپیو شد و در کنار جسد دیب حرف غی باهرمن
 شانه به او نگاه کرد و گفت :یکرد ! ... آرام از جا بلند شد و پشت به دارا از رو

 شد ! ...یزارتر بود ... و بیزار شما بی ! .. از تمامیافتم وجود ندارد ! ... او را دل شکسته یدایی تیگر_ د
 !!!یدوجودش را ، هرچند سخت ، به من بخش

 هم فشرد و داد زد :ی را رویش پپر حرص لب هادارا

 نساخته ام !یران کجاست تا جهان را بر سرت ویدایم ، تیی گوی_ دروغ م

 !!! ... فراموشش کن !یکی ملکه من شده است دارا ! ... از من ، زاده تاریدا _ تاهرمن

یان که آدمی آنها را گرفتند و به محلیوان به همراه آبدوس و دو فرمانده اش آرام به شهر قدم گذاشتند ، دروبینا
 شده ویل تبدی انسانیبت و آبدوس و دو جن همراهشان که به شکل و هینارا حبس کرده بودند بردند . روب

 و درد ویچارگی تک تک مردم را از نظر گذراند . بینا بودند . روبیده صورتشان کشی را رویشانعرداها
 زد ...ی که در چشمان و صورتشان موج میدی کردند ، نا امی که مدام ناله سر میانیزخم

 لب زمزمه کرد :زیر

 بر تو !ین ، نفرینا روبی ... تو مقصرین_ بب

ین شد ، ای نمی ولیرد احساس گناه را از او بگین کرده بود که ای انداخت . هر کارینا به روبی نگاهیم نآبدوس
 باز هم درد عمق چشمانشی کرد ولی آزاد مینا بود که روبی شهرین سومین اینکه با ای شد ... حتیدرد کم نم

 تمام حواسش بهیاط ثابت ماند ، که با احتای دختر هشت ساله ی روینا روبی کرد ... چشمان اشکی میشتررا ب
ی که رویرمردی به پیدن که مدام مسافت رسیی که در دست داشت بود ، آب را با نگاه هایوانیآب داخل ل
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ی لب هاینکه آب را دخترک با این بداند اینا باعث شد که روبین کرد و همی بود ، حمل میده دراز کشینزم
 برد .ی که به نظر تنها خانواده اش بود میرش پدربزرگ پی برابود ترک برداشته یخودش از خشک

ی دژهای در همه جاید رسی تا دو متر میک زشت که قدشان از یت نهای بیی با صورت هایح کرموجودات
ین از ایکی اهرمن ... یمانان اش ، خانه همپی سنگیبای زی شدند و شهر هم با خانه های میده دیبلند و سنگ

 افتاد .ین در مقابل چشمان پر حسرت دخترک به زمیوان دخترک تنه زد ، لیفموجودات به تن کوچک و ظر

یره توانست باور کند تنها جی شد چشم دوخت ، نمیخته رین زمی که روی حلقه از اشک به آبی با چشماندختر
عگل قرمز رنگیآب امروزشان را به هدر داده ! ... ناباور به آب  بود چنگ زد ، دو قطرهی که حال ، حاصلش 

 آرامیه به اشک و گریش بغض گلوم و کم کید آرام لرزیبایش زی و لب هایختاشک از چشمان پر التماسش ر
 .یستاد خاک ایس کنار خط خیش ، آرام جلو رفت و پاهاید جوشینا صدا بدل شد ... اشک در چشمان روبیو ب

 رساندیش همتای و صورت بیبا به چشمان زینا روبی چرمیبای زی را آرام از کفش هایسشدخترک چشمان خ
 بند آورد .را اش یه ، گرینا صورت روبینان. ابهت و اطم

 بلندش کرد و قمقمه آبش را به دستش داد .ین زمی دخترک را در دست گرفت و از رویف ظری بازوآرام
 صحنه ، آرام و ناباور از جا بلند شدند .ین ایدن با دیوان ، دید دویدخترک با همه شاد

 ؟!یستی _ تو کیوان دفرمانده

عرداروبینا  نگاه کرد . غرور ویو صورتش کنار زد و به صورت دی را از رویش با مکث آرام کله 
 انداخت . محکم و رسا شروع به صحبت کرد ،ی چهره اش ترس را به دل همه آنها مینان و اطمیخونسرد

یت کرد که توان گله و شکای مردم را وادار به سکوت مین شد و همیچشمانش هر لحظه از اشک براق تر م
را از او نداشته باشند .

ی انتهای بین سرزمی یگانه حال ین و در عیتی هستم ، من باعث درد و رنج مردمان چند ملینا_ من ... روب
 آرتان .. منی تمام امپراطوری همتای بیب ، طبین هستم ، دختر خطاکار آبتینا هستم ... من روبینمپدر سرزم

ی من است ... میشان احوال پرین ااهد دانم شی که می هستم ، ابرمردیران ایانگذار و بنیندختر پدر سرزم
 ... آمدهیکن قلبتان نخواهد بود ولی بر داغ و زخم های مرهمیم دانم هرچه بگوی ، مید ایده کشیاردانم رنج بس

 با امپراطور زمانمان ، آرتان دادگر ...یمانی همپی برایرم را بگیاریتانام که جبران کنم ... آمده ام که دست 

 حرفش داد زد :یان فرمانده باخشم با سرعت مدیو

 ...ی کنی_ چطور جرات م

 خوردند .ی داد زد که همه از ترس تکانی طوریو دی ادبی به جبران بینا تمام نشده بود که روبیو حرف دهنوز

 من رایرانم این پدر سرزمی که جام جهان نمای به من داده ! به همان جراتیم که خدای_ به همان جرات
اسطوره پارس خواند ! .... به همان جرات !

 و گارد گرفتند . با اشارهیستادند مقابلشان ایح و موجودات کریوان همه دیوان فرمانده دیپور شدن شیده دمبا
 چشم بر هم زدن پشتشان حاضر شدند و سلح به دست گرفتند .یک هم در یانآبدوس جن

 .ید هستیاه ؟! شما از خاندان ارباب سید کنی _ چه میوان دفرمانده

ععزازئآبدوس  ، همان زمان که به سرورمانیست رانده شده ام ! ... اهرمن از ما نیل _ من امپراطور خاندان 
 و همه کس رانده شد ... ما را با خائنان همتایز سجده نکرد ، از همه چیبتشپشت کرد و به مخلوق دستان پپر ه

 !یدنکن
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 کرد و خطاب به سربازان پشتش گفت :یک چانه اش را به شانه اش نزدیوان گرفتن نگاه اش از دبدون

 .یم کنی خلقتش محافظت میز که از عزیند بی داند و می شاهد احوال ماست ، میزدمان که اید مبریاد_ از 
 .ید ، با دل و جان بجنگیست در کلمات نیف دهد قابل توصی که به ما میپاداش

 گرفت دوختند .ی نمیان و جنینا چشم از روبی نگاهشان را از آنها به فرمانده شان که عصبیده ترسدیوان

 ، آنها آزاد هستند ، جانشان را به آنهایم نداری شوندگان کاریم ، ما با تسلینمان _ بنا به رسم پدرسرزمروبینا
 ما شود جانش در امان است .یمان ... هرکه همپیم بخشیم

 بردین گذشت از بی ذهنشان می را که از پستوهایم فرمانده شان فکر تسلیاد بودند که فریستاده اید پپر ترددیوان
.

 دهد خودم او را خواهم کشت !یان_ هرکه تن به اسارت پارس

 رایرش و شمشید ترس به دلشان دوی بینا همه آنها به طرفشان هجوم بردند و روبیوان اشاره دست فرمانده دبا
 لحظه چشم برهم زدنیک شدن در یب غیت هم که از خاصیان کرد . جنی رحم بر تن و بدنشان وارد میب

 کردند .یاستفاده م

ی برداشته بود و توسط دارویق عمی زخمیش را در آغوش گرفته بود ، بازویش زانوهای تپه ای بلندروی
 بلند و پپر اقتدار سری به جنگل و درخت هایره بسته شده بود . خیدی شده و با پارچه سفیده آبدوس پوشیاهیگ

 و قامت بلندیبایی بود جز زیز چمه هیر هدف ! ... ذهنش درگی بود ، بیره ، به دور دست ها خیدهبه فلک کش
ی گذشت . فکر می بود میده جنگیش آزادسازی که برایه کپدوکی هفته از مبارزه و آزادسازیکدرختان .. 

ی داشت ، برایگری او منبع دی ... نشد ... نا آرامی شود ولی شده آرام میر تسخی شهرهایکرد با آزاد ساز
ی که در حقش دوستی ... دخترک مهربانیدا زد ... تی دست و پا مبهمی مبهم و نامی مدام در کابوس هاینهم

 اسطوره عهد گرفته بود کهیک از او به عنوان یمرغ که سی داد ... دخترکیکرد و او جوابش را با دشمن
ی بود ... مادرش درست میاورده او ... رسم اسطوره بودن را به جا نی محافظت از او بدهد ولیجانش را برا

 دختر کوچک بود !یکگفت ، او هنوز هم 

 چشمانشیده داد ، آرام از کاسه کشی اش قداست میاه که به چشمان سیبایش زی حلقه بسته درون چشم هااشک
 بود .یره هدف به دور دست ها خی هنوز هم بی تکانیچ هی ، بید چکیرونب

 ؟!یم_ بانو

 و ردید گام ، با سرعت دستانش را به چشمان و صورتش کشیک آبدوس از پشت سرش به فاصله ی صدابا
 نشد و از همان فاصله ادامه داد :یک نزدین از ایشتر بینا روبی راحتیاشک را پاک کرد . آبدوس هم برا

 ؟یید و سکوت درآیی تنهایله پین از ایگر دیست_ بهتر ن

 به طرف آبدوس برگرد با مکث گفت :ینکه آرام از جا بلند شد و بدون اروبینا

 ...یرم باز پس گیس را از دست ابلیدا که تی_ نه تا زمان

 تازه کرد و سرش را به طرف آبدوس برگرداند و گفت :نفسی

 پرچم عدالت گستر امپراطورمان آرتان است ؟یر شده باز در زیر تسخی هاین_ چه سرزم
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پخونین ، اوشهیردانا و مهرآذر و پیمیس توسط بانو آرتیک _ آتروپاتن و دروپآبدوس  توسط آرش ویرث گاه و 
 ...ین و ... آبتیاآر

 کردن آنی در مخفی سعیش آب گلوی را چنگ انداخت و با قورت دادن فرضیش آمدن اسم پدرش بغض گلوبا
را داشت ، آبدوس خود را به ندانستن زد و ادامه داد :

ی هاین .. و سرزمیوتاب و یوبرزن ، توسط سورنا و آری و ساگاراتیان و ماسپیان رفی هاین_ سرزم
 و سپاهیابد هم توسط آریا توسط ما آزاد شده اند . ساکنان دریز نیه و کپدوکیان ، گرمانیان دژوسیان،پانتال

 دژ اهرمن رهسپارند .ف به طرینی کنند و از راه زمی می را فرماندهیاش ... همه اسطوره ها سپاه
 ، برادربزرگشان جناب آرشان را بر تخت نشانده و بهیران ای شورایامپراطور آرتان هم علرقم مخالفت ها

 حمله کرده وینی زمیروهای به دست گرفته و به همراه نیرهمراه برادرانشان ، جناب آرشام و جناب آراد شمش
 ...د را باز پس گرفته انیرشان در مسی هاینسرزم

 :ید سر تکان داد و به زحمت پرسیید آرام به تاروبینا

 ؟ی داری رفته اند خبریدا نجات تی که برای_ از دوستان

 گفت :ی سکوت کرد و بعد مکث نچندان طولنآبدوس

 هنوز در دست اهرمنیدا تیکن را کشته اند ، ولید سپیو و ارژنگ دیار و کوهیار کوشی به همراهیعهد_ ول
 را بر سرش بگذارد !یعت از آنکه اهرمن تاج بیش ، پیابیم را بیدا بانو تیداست .. سرورم با

 حرف درد و رنج قلبش را پس زد و متعجب تکرار کرد :ین با اروبینا

 ؟!یعت_ تاج ب

یدا در برابر اهرمن است . با گذاشتن آن تاج ، روح تیدا که نماد زانو زدن تی سرورم ، تاجی _ آرآبدوس
 تاجین کند ! ... ای میی ، خدای خواهد شد ! اهرمن با آن روح پاک و خداوندیده به اهرمن بخشیشه همیبرا

 ، امپراطوریابد آریان پرمپراطورچهار سنگ دارد که هرکدام را در خون ، امپراطور انسان ها آرتان ، ا
 غوطه ور کرده است .یان و امپراطور جنید سپیو دیواند

 متعجب زمزمه کرد :روبینا

 حالشان خوب است ؟یابد من امپراطور آرتان و آری_ خدا

ید سپیو دیکن از خون آنها را داشته باشند ولی که داشته اند توانسته اند کمی ، در مبارزاتیم بانوی _ آرآبدوس
 مرد !ی میدبا

 _ چرا ؟روبینا

 امپراطورانین داند خون ای که اهرمن میی آنها ! ... با جادوی و سرکشیوان دی _ به خاطر قدرت بدنآبدوس
 نداشته باشند !یچی شده در مقابل دارنده تاج زانو بزنند و قدرت سرپیاد شود هر چهار نسل یباعث م

 آبدوس متعجب گفت :ی حرف هایادآوری آبدوس آرام سر تکان داد و با ی مبهوت حرف هاروبینا

 !یانی ! ... تو امپراطور جنیان امپراطور جنی_ تو گفت
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 انداخت و خجالت زده گفت :یر سر به زآبدوس

 شدم ... من ...یر از خون من را گرفتند ، غافلگی اندکی ساگارتین سرزمین ای_ در مبارزه آزادساز

 زد و گفت :ی کننده ایدوار آبدوس گذاشت و لبخند امی بازوی دست روروبینا

 .یدانیم مین ایروز ما پید گوی آبدوس ، خدا با ماست ، قلبم به من میست_ مهم ن

 آبدوس را در ذهنش مدامی سکوت کرد . حرف هاینا گذاشت و روبیش لب های روی لبخند اجبارآبدوس
 نفسش بند رفت ...ید کشیر به تصویش که آبدوس برای اینده کرد ، با آیحلج

 ، بایم بکشیرون را هر چه زودتر از دست اهرمن بیدا که بانو تیم کنی طراحی نقشه اید بایم _ بانوآبدوس
 ،یدا شود و با جسم تی بخشد و جسمش ، جسم اهرمن می ، روحش را به او میدا بر سر تیعتگذاشتن تاج ب

 بر انسان را داشت ،وری سری آرزویشه کند . اهرمن همی را بر همه حاکم میاهی سیاهرمن امپراطور
 شوند و دری میمانش که همپیی انسان هایگر کشته خواهند شد و دیوان دارند توسط دی که روح پاکیکسان

ین از ایشه همی براید خواهند کرد ... نور و خورشی و ترس زندگیکی افتند ، در تاری به خاک میشپا
 و مرگ است ...یاهی سو یکی ماند ، تاری که میزی گرفته خواهد شد و چینسرزم

 بهیدا دانست ، هنوز هم از دادن تی انداخت ، هنوز هم خودش را مقصر میر سکوت کرد و سر به زروبینا
ین به ایدا . اهرمن چه به بر سرش آورده بود که تید دی را میدا و هر شب کابوس رنج تید کشیاهرمن عذاب م

 کرد ...ی نمیش دم رهایکدا ی تیهحال افتاده بود ! ... چه بر سرش آورده بود که چهره پر درد و گر

 مصمم و محکم گفت :روبینا

_ آبدوس من را به قصر اهرمن ببر !

 ناباور گفت :آبدوس

 کشد .ی و در دم میند بی سرورم ؟! اهرمن شما را میید گوی_ چه م

 که گفتم را بکنی فهمد ! ... کاری خوانم ... نمی) را می باستانی دعایه (ی راستی _ أهونور ، دعاروبینا
آبدوس .

 را گذاشت مانند هرینا کمر روبی جلو آمد . دستش را روی سر تکان داد و قدمیید با مکث آرام به تاآبدوس
 در چشمانش گفت :یره چشم بر هم زدن بروند ... خیک در یگر دی به جایی خواستند از جای که میزمان

 ؟!یم گوی ... درست میست ارزشمند نیدا تی در مقابل زندگیتان_ مرگ برا

 پر درد زمزمه کرد :روبینا

پمردم آبدوس ! ... کاش می_ مرگ ؟! .. کاش م پمردم پی   ...ینم را در چشمان پدرم ببی از آنکه شرمندگیش 
پمردم پیکاش م پمردم پی ... کاش مینم را در چشمان دوستانم ببی از آنکه پبهت و ناباوریش   از آنکه نامم بهیش 
پمردم پی حک شود ... کاش میخ بزرگ و ارزشمند تاری اسطوره خائن در برگه هایکعنوان   از آنکهیش 

 که دارا گفت در حقشیپدر و مادرم و مردمم از داشتنم شرمنده و سرافکنده باشند . من مرده ام زمان
 کردم ... من مرده ام !یناجوانمرد
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 زمزمه کرد :ی نچندان طولنی مکثبعد

ید لبخند بزند ! ... بایدنم خدا هر لحظه از دین اید بکنم ، بای ام به خدا هرکاری اثبات پاکی خواهم برای_ م
 فساد کنند " را باین که در زمید از گل بسازی بشرید خواهی گفتند" میم که در ازل به خدایجواب فرشتگان

 آبدوس ...برو دارم بدهم ... ی بر میم خدای که برایی و قدم هایک نیکارها

یشتر براق از اشکش چشم دوخت ... هر لحظه بیبای و چشمان زینا گره شده از تأمل به روبی با ابروهاآبدوس
 اسطوره بود !یک ینا شد .. روبی محترم میش اسطوره برایک دختر به عنوان ینا

یان میچیده جغد پی هوهوی هوا و صدای دود ، سردی درون آتش و بوی سوختن چوب های بود و صداشب
 و ارژنگ پشت بهیار و کوشیار را به وجود آورده بودند ... کوهی خاصیدرختان سر درهم فرو برده ، فضا

ین دارا بتواند اید که شاد بودنیده گذشت ، زودتر خوابی منوال مین به همی بودند ، چند ساعتیدهآتش دراز کش
 بایدارشان دین روز بود که از آخریک و ی کند . سی نشسته بود ، خالیشبغض را که هفتاد روز در گلو

 خانه کردهیش دو ابروین هم رفته صد کلمه هم حرف نزده بود ... باز هم اخم بی گذشت و دارا رویاهرمن م
 تر بود ،ی قویش هم براین آبتی از مسکن هایدا ملل ... ته از دروازیدا قبل از آمدن تیبود ، مثل روزها

یدهزاران که شایبایی زن زیچ را بر لب هیبایش بود ، لبخند زیده کس ندیچآرامش چشمانش را در چشم ه
 شد ... بدون چشمی نمیدایش تیبایی ، به زیبایی زیچ بود ... مجنون بود و هیده بودند ندیباتر زیدابرابر از ت

ین دانست که ای حافظ پناه برد ، می به شعرهایش های آتش باز مثل تمام لحظات دلتنگی از شعله هانبرداشت
 زمزمه کرد :ی پر درد و با احساسی کند ، با صدایاشعار آرامش م

 سربازان و رندانم چو شمعی کوین عشق تو مشهور خوبانم چو شمع / شب نشی_ در وفا

 چو شمعیانم هجر تو گریماری به چشم غم پرست / بس که در بید آی و شب خوابم نمروز

 را بسوزانم چو شمعی فرست / ورنه از دردت جهانی شب هجران مرا پروانه وصلدر

 نقصانم چو شمعین تو روزم چو شبست / باکمال عشق تو در عی جمال عالم آرابی

 صبرم نرم شد چون موم در دست غمت / تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمعکوه

 تو / چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمعیدار با دیست نفس باقیک صبحم همچو

 کرد ، توان ادامه دادن شعر را نداشت . اشک در چشمانش حلقه زد ، همان طور کهیشه ریش در گلوبغض
 ...ید صدا لرزی پهن و مردانه اش بی گذاشت و شانه هایش زانوی را بغل گرفته بود سرش را رویشزانوها
پمرد ، ای میدابدون ت  بود !یده هفتاد روز فهمین را در این 

 لباسش گرفت و سرش را بال گرفت . باین ، محکم اشک چشمانش را با آستی حس نوازش سرش توسط کسبا
 و دستانش را پشتش ستون تنید با تمام سرعت تنه اش را عقب کشید دی که مقابل چشمانش میزی چیدند

 ویار و کوهیار شد ... کوشیره بود خیکش که در فاصله نزدیدی و سپیبا زیر اش کرد ... بهت زده به شیدهخم
 دارا ،یاه در چشمان سیره خید سپیر شدند . شیره خیبا و زید سپیر و به شیدندارژنگ با تکان دارا از جا پر

 صورت دارا بود و بدون گرفتن نگاه اش از دارا آرام و بهیک زد ! صورتش نزدیباییچشمان سبزش برق ز
 شدند .یره به مرد خید سپیر همه ، از جمله شی مردیاحترام سر خم کرد ! .... با صدا

 قرار ما چه بود ؟!ینا _ سامرد

 داد و گفت :یرون نفس حبس شده اش را بیی بلند طلی و موهاید مرد با لباس سرتا پا سپیدن با ددارا
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.ی_ درود امپراطور آراست

 .یعهدم _ درود ولآراستی

 گفت :ی نگاه کرد و با لبخند کمرنگید سپیر به شدارا

 ؟!ینا سای_ خودت هست

 ، چشمان سبز الهام گرفته ازیی الهام گرفته از نور و روشنایی طلی با موهایبایی به دختر زید سپشیر
 شدیل بود ، تبدینش سرزمی بود ، الهام گرفته از آب که نمادهایک نزدید که به سپی آسمانی ، لباس آبیسرسبز

 :گفت آرام و طناز یبایش زی نشست و با صدایش لب های رویبایی. لبخند ز

 پارس !یبای زی منم دارای_ آر

 لبخند را از لبانش گرفت :ی آراستتشر

 !ی بخوانینگونه را ایعهدمان ولی ؟! تو حق ندارینـــا_ سا

 لب باز کرد دارا گفت :ی عذر خواهی که براین همیر تر شد و سربه زیره تینا چشمان سایر نظی بسبز

.ی کنم جناب آراستی_ تمنا م

 گفت :ی با همان متانت و سردییری بدون تغآراستی

 ماینده امپراطور آید و چه نخواهید شما چه بخواهیکن ... ولیعهد ولیزارید بی دانم از مناسبات پادشاهی_ م
 شأن و شوکت امپراطوری نگاهداری برای ... گاهیکن ولیست نی کار درستیان آدمیان میدن ، تفاوت دیدهست

 از دستورات شمای بنا به حس دوستیگران دتا ! ... ید ، محکم باشیــد ، بـــایگرانبودنتان ، در برخورد با د
 شده است !ینی بیش از شروع ، پیش دولت پین نکنند ... مرگ ایچیسرپ

 خواستی که اگر نمی فرو رفت . همان پسرکی سرسخت و جدیعهد شد ، به قالب همان ولی محکم و جددارا
 اش را نداشت ...ی قدمیک شدن به یک کس جرات نزدیچه

ید دانی مید باشیشیده چگونه برخورد کنم ، اگر اندید بای دانم با چه کسی را هم مین ، ای دانم جناب آراستی_ م
یمی که با آنها صمی رسد و مردانی دست هم نمیک به تعداد انگشتان یم گوی که با آنها سخن میکه دختران

 تمامیخ کرد ، در تاری دوستانه برخورد میگران دولت جدم هستند ... جد من هم با دیهستم همه اسطوره ها
 سال است که پای را که دولتشان سال های کنند ، سپاس خدای میاد انسان یک به عنوان یشانملت ها از ا
برجاست .

 .یعهدم نداشتم ولین _ قصد توهآراستی

ی با دست چپ دارا را به همراهی بود تنها سکوت کرد . آراستیده رنجی آراستی که قلبا از حرف هادارا
دعوت کرد و زمزمه کرد :

 کند ...یت بود که دخترم حد و مرزش را با شما رعاین ای سخنان براین ، ایکن دانم تند رفتم ولی_ پوزش ، م
 !یستند ، همه همچون شما فروتن و مهربان نیند ببیب خواهم آسینم
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ین سر تکان داد و به همراه دوستانش از هاله شفاف که محافظ سرزمیید تمام شدن بحث به تای برادارا
 قابل وصف « آرتابازیر مانند و غی بیای بود وارد شد و چشمانشان باز به دنی ، ملکه و همسر آراستیددختش

» روشن شد ...

 :ید لب غریر و زید را به طرف خودش کشیو تنه داهرمن

 چه در کنار خود جمع کرده ام ؟ی_ شماها را برا

 گفت :یده ترسدیو

ی جنگند ، کسی کرده اند و دلورانه میمان را با خود همپیگر دیل سوار مردمان قبای کشتیان_ سرورم ، پارس
 درهمیگری پس از دیکی را یانمان شما سپاهی به همراه خاندان اصلیز نینا ... روبیست مقابله با آنان نیارای

 کرده استیمان مردم را با او همپیش های شجاعت و دلورین تازد و همی ترس به دل دشمن می شکند و بیم
یشان از اسطوره هایان فراموش کرده اند و به او فرصت دوباره داده اند ... پارسیران را به ایانتش، همه خ

 دارد !!!ی بر میان ماند که هر چه نام ما بر آن باشد از می میرانگر وی گذرند .. او به طوفانینم

 و دادید همراهش را بریو و دیو ، سر دید کشیرون را بیو غلف کمر دیر زد و شمشیادی از خشم فراهرمن
زد :

 کنند ! ...ی و زود فراموش میرند گی در آغوش می مدت کوتاهی را برایشان اسطوره هایشه همیرانیان_ ا

 از ترس در خود جمع شد و گفتیو سوم چرخاند ، که دیو نامنظم سرش را با تمام خشم به طرف دی نفس هابا
:

 افتم .ی میتان ، به پاید_ سرورم از من بگذر

 و بلند گفت :یق عمی و نفس هایت با عصباناهرمن

عن آنچه با او گفتم فرا رسی_ از جلو  ...یده چشمانم دور شو ابله ، به «آرشک» بگو زما

 و پا به فرار گذاشت .یستاد ایش پاهای چهار دست و پا از اهرمن فاصله گرفت و بعد روی از ترس کمدیو
ی را در گوشه ایدا و به خودش مسلط شد و آرام در اتاق را باز کرد و وارد شد . تید کشیقیاهرمن نفس عم

 درهم وی ... با موهایدده دی به پهلو خوابین سنگ سرد زمی که در شکم مادرش ، جمع شده روینیمثل جن
 گفت :یاست تخت نشست و مهربان و پر سی از اشک ... آرام کنارش رویس و چشمان خیشانپر

 .یدا تو آورده ام تی را برایی چه جواهرات و سنگهاینی بی_ م

یاه سیای و به دنیستاد ای پنجره سنگی به آنها روبروی نگاهیم بدون نید آرام بلند شد و پپر حسرت و ناامتیدا
ین دود و این ، ایک تاریشه و همیاه سی هواین چشم دوخت ، ایک و تاریاه قصر سین ایی از پنجره کذایرونب

 ضربه را به او زده بود ! ...ین بزرگ ترمن و آرامش را از او گرفته بود ... اهریدنآتش ترسناک ، نفس کش
 کرد ...ی میل را به او تحمیی بداند ، مدام کابوس هایدا آنکه تیب

یدن مرگ پدر و مادرش و دیدن که هربار مجبور بود به دیی ، کابوس هایش و آزارهایامک از سیی هاکابوس
 توانستی افتاد و او نمی از نو اتفاق میش دوباره برایی که هربار گوییمرگ برادر کوچک اش ، کابوس ها

 پپر حسرت پدرش و گفتنشمان که عاشقشان بود انجام دهد ... چیزانی از مرگ عزیری جلوگی برایباز کار
 ... چشمان ناباور و پر درد مادرش بعد ازیست که او نیی روزهای اش برای دوستش دارد و نگرانینکها

 و درد شکنجه ..ی از گرسنگیش ، زجه هایراهنش ... دستان کوچک و مشت شده برادرش به پیقت حقیدنشن

355

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 روز بود کهیک که خواب راحت نداشت ، هفتاد و د روز بویک ... هفتاد و یدباز هم اشک از چشمانش چک
 داد بلکه درد قلب وی نمین آورد و هربار ذکر دارا ، نه تنها دردش را تسکینام دارا را مثل ذکر به زبان م

 عمل کرده بود ... با او مهربان تریاست مدت با سین کرد . اهرمن در ای میشترسوزش اشک چشمانش را ب
 حرف زده بود !!!یعت شرح داده بود ... از تاج بیش برای ازلی را از خطااش یمانیشده بود ، پش

ی که برایان پارسیعت است ! ... همچون دستبند بیم من با خدایعت همان تاج بین .. این .. ببیدا تیا _ باهرمن
 از مفرغ و برنز است .ی مردم عادی مقامات بال و فرماندهان از نقره و برایپادشاهان از طل و برا

 آرام به طرفش قدمید را دیدا تی شد . اهرمن که کنجکاویره و تاب دست اهرمن خیچ و پر پیاه به تاج ستیدا
 دستان اهرمن برداشت و با دقت براندازشی آرام تاج را از رویدابرداشت و تاج را به طرفش دراز کرد و ت

 از جنسیبایی زی سنگ ، آبیک تاج قرار گرفته بود نگاه کرد ... یکرد . به چهار سنگ که در چهار سو
 ... دریره بنفش تیبای ، سنگ آخر از رنگ زی سنگ به رنگ طوسیک ، یق سنگ از جنس عقیکلجورد ، 

 ،یوان ، دیا نماد امپراطوران دریب که به ترتیی شد ... سنگ های میده طل دی ابر و بادی آنها رگه هایتمام
 ، انسان ها بود .یانجن

 گفت :یز وسوسه انگاهرمن

 ؟!یست نیبا_ ز

 سنگ ها آرام سر تکان داد و اهرمن باز تکرار کرد :یبایی مبهوت زتیدا

 ؟!ی سرت بگذاری آن را روی_ دوست دار

 بار اهرمن مطمئن تر زمزمه کرد :ین سر تکان داد . ایید و وسوسه تاج به تایبایی باز هم مبهوت زتیدا

 !ی کنیی خدای توانی تاج بر سرت مین با گذاشتن ای دانی_ م

 تر از قبل شده بود گفت :یف جسمش که نحی حال از ناتوانی زحمت و ببه

 فقط مخصوص خود خداست .یی_ خدا

 در مقابلش نتواند مقاومت کند ...یدا گرفت که تی میش را در پیاستی سید سکوت کرد ، بااهرمن

 کس جرات مقابله با تو را نخواهدیچ که هی شوی بر سرت آن آنقدر قدرتمند میعت با گذاشتن تاج بی دانی_ م
 وی دهی! ... به همه موجودات دستور می؟ کنی میشگی خود همی با آن دارا را برای دانیداشت ؟! م

 تاج همه را به زانوین ؟! .. تو با ایدا ! ... تی گردانی کرده اند را باز میشروی را که تا پاسارگاد پیروهایین
 نادان او را آزار دهند ! به خاطر دارا هم که شده ، تاجیوان ، نگذار دیاور بیاد !! ... دارا را به ی آوریدرم

 ؟!یرا بر سرت بگذار ... دوستش ندار

 خودشی تاج دارا را براین . واقعا با گذاشتن اید روز و شب قلبش لرزیک آمدن نامش بعد از هفتاد و با
ی و رنگید لرزی که میبایی زی حلقه زد . با لب هایبایش زیاه کرد ؟! ... اشک در چشمان سی میشگیهم
 ، لرزان گفت :یدهپر

 خوام .ی ... فقط دارا رو میفته کس به پام بیچ خوام هی_ نم
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ی نمیت را آرام نوازش کرد ، اذیبایش بلند و زی ، موهایستاد ایدا تر از روز اول به تیک بار نزدین ااهرمن
 . آرام و بایخت ری را به دلش میجان هین داده بود !! ... همیشروی به اهرمن قدرت پیدا تیدیشد ! .. ناام

 رساند و زمزمه کرد :ستانش گذاشت و نوازش گونه به ساق دیدا تی بازوی دستش را رویاطاحت

 ! .. به خاطری کنیی _ تاج را بر سرت بگذار تا با دارا از شرق تا غرب ، از شمال تا جنوب را خدااهرمن
دارا ، از حرف من رو نگردان !

ینا که روبی آورد که با دادی اهرمن و تاج آرام دستش را به طرف سرش بال می حرف های مبهوت جادوتیدا
 و نگاه اش را به او دوخت :یستاد راه از حرکت ایمه در نیدازد دستان ت

 ؟!یدا_ ت

 پس آنید دی از دوستانش را زنده میکی . ید در دلش درخشید نگاه کرد ، برق امینا ناباور به روبتیدا
 راینا دروغ بود ؟! .. ناباور نام روبیران ایک بود ، مرگ تک تکشان و یده که در جام اهرمن دیریتصاو

 گره شدهیی و مشت هاانیت و اهرمن با عصبیستاد محکم مقابل اهرمن ایرش با شمشینازمزمه کرد . روب
 .یستادمقابلش ا

 .یدا تیا _ به کنار من بروبینا

 بلند و ترسناک قهقه زد و گفت :اهرمن

 پارس ؟!یانتکار اسطوره خی مقابل من را داریستادن توان ای_ گمان برده ا

 گفت :یدا توجه به اهرمن رو به تی قورت داد و بی بغضش را به سختروبینا

یده کشیار بسی جبران کار گذشته ام سختی ، برای نور پارسین ، تو درخشنده تریدا_ به سخنانش گوش نسپار ت
 توست .یدن ، دارا در لحظه شمار دیاام ... با من ب

 اشک نام دارا را زمزمه کرد ، در اتاق به شدت باز شد و دارا باین در بیدا آمد . تیین پایدا آرام با دستان تتاج
 به طرفیاد نگاه کرد با شوق زیدا و بعد به تینا . اول به روبیستاد دستش نفس زنان مقابلشان با بهت ایرشمش

 را در آغوششیدا . با دستانش محکم و پر تمنا تید دویوان زد به ای میاد را فریدارش که چشمانش شوق دیدات
 بودند کهیگری شکست و دستانش را دور گردن دارا قفل کرد ، هر دو غرق داشتن دیش بغض گلویدافشرد . ت

 و با دستانش صورت دارا را قاب گرفت و نگاه اش راید کنار کشی بهت زده کمیدابا حبس شدن نفس دارا ، ت
 .گرداند صورتش یدر اجزا

 که دارا بهت زده به عقب برگشت ،ین همی زد ولیش نبود ، مدام صدای زده اش عادیرون از حدقه بچشمان
 از تنشینا بلند روبیغ اش حبس شد ... روحش با جینه ، نفس در سید دست اهرمن را دی خونیر تازه شمشیدات

 ...یدپر کش

 قصر بلندشیین به داخل مواد مذاب پایوان ، از ایدا و بهت تینا روبی و زاریه دارا را در مقابل گراهرمن
یستاده آن ای ماند که هر سه تن رویی و تنها سکویخت قصر فرو ریوارهای اهرمن تمام دیادانداخت . با فر

 داشت آرام به زانو درآمد و سکوت ودش را در خویش که تن دارای بدون چشم برداشتن از مذابیدابودند ... ت
 .... دارا در مقابل چشمانش مرد ...یوست پیقت وجودش را گرفت ، بالخره کابوسش به حقیناباور

 داد زد :اهرمن

 .یدا را بر سرت بگذار تیعت_ تاج ب
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 بهت زده آرام نگاه اش را به اهرمن رساند و به زحمت زمزمه کرد:تیدا

 !ی ، دروغ گفتیش ! .. ازم گرفتیدی دارا رو بهم می_ تو قول داد

 پپر خشم داد زد :اهرمن

یای داشت که دارا را از دنی داشت ! آنقدر قدرت خواهی دارا را خواهی را بر سرت بگذاریعت_ اگر تاج ب
 ! ..یریمردگان پس بگ

 ، فکرنکن من احمقم ! ... اونیست بالتر از اون نی زنده و مرده ها خداست ، قدرتیای دنی _ فرمانرواتیدا
 مقدر شدش جا به جا بشه ...ی از جایزی ذاره چینم

 است !ین پس گرفتن دارا سنگی _ بهااهرمن

 فکر گفت :ی و بیع سرتیدا

 دم !ی باشه می_ هرچ

 ، زانو زدن تو در مقابل من !یعتم _ تاج باهرمن

 سکوت کرد و اهرمن پر حرص و نفرت ادامه داد :تیدا

 که همچونی حال شکنجه ات خواهم داد ، طورین تا آخر عمرت با بدتری را بر سرت نگذاریعتم_ اگر تاج ب
 .ی مرگ کنی روز هر دم ، هزاران بار آرزویک هفتاد و ینا

 گفت :ینا سکوت کرد و روبتیدا

 دارا !ی ... حتیدا ارزش زانو زدن تو در مقابل اهرمن را ندارد تیزی چیچ_ به حرفاش گوش نکن ، ه

 از صخرهیدا را هم در مقابل بهت تینا پرت کرد ، روبینا را به طرف روبی با همه خشمش سنگ بزرگاهرمن
 کرد ..ی را با همه وجودش حس میی برد . تنهاین را هم از بیدا جوانه زده وجود تید امین انداخت . همیینپا

 با من و زنده بودنت ؟!یعت بیا ی خواهی مرگ را مین تریح _ فجاهرمن

 محکم تر کرد .یعت را تار کرده بود ، دستش را دور حلقه تاج بیدش با بغض و چشمان حلقه از اشک که دتیدا
 دردید ، شاید ترسی خواست باعث مرگ دوستانش باشد ، از مرگ خودش هم می کرد ؟! نمی چکار میدبا

ی خداوندش میشگاه در پذشته به خاطر گید که شای ... از بازخواستید ترسی شدن تنش میهداشت ... از تجز
 !!!ید ترسی میش ... ازخداید ترسیشد م

 ...ید شنی را میمرغ ، زمزمه سید و شفاف از چشمانش چکیبا را بست ، دو قطره زچشمانش

ی آورد !! .. برای نمیاد را به یبایی اهرمن خاطره زی براین است و ای همان انسان ازلی تو به پاک««روح
 باز هم انسان با همان شکوه و قداستید تو به خداوندگارمان بگوی اهرمن تو را انتخاب کرده که با نابودینهم
 همتا .. تو تهی ، زاده نور ، زاده دستان پر قدرت خداوندگار بی من و سخنم افتاد .. تو انسانی به پایازل

 تویی جسم کوچک و روح بزرگ اهورای را به پای .. معشوقه خداوندگارمان که جهانی خلقت اش هستیتغار
 کهیی گفتن داشته باشد در مقابل خدای برای ، نگذار اهرمن باز سخنیداانداخت. به عاشق وفادارت پشت نکن ت
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 است ..ی خدا پشت کردن ناجوانمردین انداخت ... به ایی به گدای از پادشاهراهر کس به تو اخم کرد او 
 ،ین و بازگشت دوباره داده ... به تو ... انسان .... و همیچی مبر که خداوند تنها به تو اجازه سرپیادهرگز از 

ی با نابوداست سفر برابر ین تو در ایچی سرپیدا ! .... تیدهاهرمن را از حسادت ، از عرش به فرش کش
 انسان ها رای ممنوعه را در دست گرفت و تمامیب گناه آدم که سیکهزاران تن ! ... برابر است با همان 

یک ، مرگ ی باشکوه خداوند کرد . اگر تو از مرگ خود بترسیمستحق رانده شدن از بهشت و نعمت ها
.. »»ید دی را خواهیش و اسطـــوره هایـــرانا

 که برسر جدال انتخابش بود زمزمه کرد :ی و دو راهیشان به صورت پریره و خید چرخیدا آرام دور تاهرمن

 اندازم ، بارها و بارهای را به جانت میامک ، تاج را برسرت بگذار وگرنه سیدا تی نداریشیدن_ زمان اند
 را بهیدی دیال زنده خواهم کرد ، هر آنچه در خواب و خیتمرگ برادر کوچک و پدر و مادرت را برا

 ، تو راینت سرزممحبوب ی مرگ و کشتن همه اسطوره هایدن به دی بدل خواهم کرد و تو .. محکومیتواقع
 کهی ات بشناسند ، کسی خواهم کرد که همه تو را به همان خود اصلی شناسانم ... کاری مینتخائن به سرزم

ی که از مردیند بی میداری همسرش در بیات که در زمان حی شبانه رهسپار ناکجا آباد است ، زنیابدبا آر
 دانند !ی مینا و همه تو را قاتل دارا و روبی ات نداری پاکبات اثی برای فرصتیری فرزند دارد ... اگر بمیگرد

 انتها ؟!ی درد بیا ؟ آرامش یدا تیست... انتخابت چ

یش برایز چشمانش را باز کرد و حلقه تاج را در دستانش فشرد و آرام به طرف سرش بال آورد ... همه چآرام
 که باز بهی انسان احمقیدن ، به دیستاد ایدا تیدن و پپر تمسخر به دیدصحنه آهسته شده بود ... اهرمن عقب کش

 که هزار باره در ذهنشیری تصوگیزترین حال غم انین منظره و در عیباترین کرد ... ! زی پشت میشخدا
 شد!! ...یحک شده بود و ... م

 حرف زد :یش با خدااهرمن

 ؟! اهرمن پرستان منفور و قابل ترحم رایید بشر دوپا چه دارد که عاشق اوین معبودم ؟! ایگانه ینید بی_ م
 پست من ؟! آنها هم انسان بودند ، بای گذارند در مقابل قدم های چگونه سر به خاک گذاشتند و میدید ؟! دیدیدد

 مثال را که بهی بی دانند نه شمای خود مدای چقدر منفورند که من را خیدید ! دیهمان ارج و قرب و بزرگ
 من را بریعت را که تاج بیبایتان پاک و زیدای تینید بی ؟! ... مید محروم کردیزخاطرشان من را از همه چ

 !!! بهید شویمان خجالت آور ! از ساختن شان پشی انسان هاین از اید ، بگذریــــد گذارد ؟! ... بگذریسرش م
 کنم که شما را از منی داغ دلم را برسرشان خالید تا آنان را به ذلت بکشانم ! بگذاراریدشانحال خودشان واگذ

 بدونی هایری تان ، سوگند به اندازه گی مثالتان ، سوگند به قدرت نامتناهی بییگرفتند ، سوگند به خدا
 شما از من روکه ندارد ین ارزش ایــر موجود حقین ، اینتان ، سوگند به هفت آسمان و زمیتانخطا

 حالین ! ... آنان را به بدترید بار بعد از هزاران سال بشنویک را تنها یم ! .. صداید ! ... نگاهم کنیریدبگ
 موجود چقدرین بار به شما اثبات کنم این هزارمی براید و بگذارید . صداش نکنید کنیش آورم ، تنها رهایدرم

 وفا !!!یمنفور است و ب

 دانست اگر انسان را به حال خودش رها کند ،ی را نظاره گر بود ! ... میز که خدا سکوت کرده ، همه چانگار
 شود کهی موجودیال خی شد بی شناخت ! .. مگر می را میش وفای با او نخواهد ماند !! .. دلبر بی انسانیچه

 مراقبیگر دی نهاده بود که باز به شکلیعه هزارم عشقش به انسان را در دل مادر به ودیکاز وجودش بود ، 
 گذشت ،ی درصد از کودکش نمیک که داشت به پاس آن یثارگری مادر با همه ایک باشد ! ... و یزشعز

 نجات فرزندش ، خودش را به آب و آتشی عشق براین هزارم ایک مادر با داشتن یکچگونه او بگذرد ؟! 
 خلقتش را داشت از او دستی به ته تغاری از عشق مادر و فرزندیشتر زد . چطور او که نود و نه برابر بیم
 ؟! ...ید کشیم

 خواست ! بهی کردن میی جان گرفته . روحش خدایز انتها در هر چی بی خدایک انسان از عدم ین دانست امی
 معشوقش را نداشته باشد ! ...یدن حال پرستین و در عیی نبود که وسوسه خدایریکم قانع نبود ! از وجود حق

 و قدرتی ، مهربانیبایی ... عاشق زید دی موجود میا ی را در آن شیش از خدای شد چون جلوه ایعاشق م
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 عشق از ازل درین بودند ... از روح او ، ساخته دست او ... ایش از خدای شد چرا که همه جلوه ای میگرید
یزش چیچ دانست انسان از هی مینکه محض بود ... با ایوانگی گذاشته شده بود و انکارش دیعهدلش به ود

 را در هم بکوبد .ی موجود کوچک اما بزرگش جهانین ای برابود حال او حاضر ین گذرد با ای او نمیبرا
 مثال است ، ثابتی بی را از روز ازل ثابت کرده بود که در عاشقین تمام ملئکش را بزند ! ایدحاضر بود ق

 شد ،ی گذارند .. نمی عالم در مقابلش سر به سجده می و جنون تمام مجنون هایکرده بود که در رسم عاشق
 بگذرد ...تنتوانس

 زد در دلش زمزمهی میاد را فریدا که داشتن تی ، علرقم تمام وجودیری گیم و تصمیار خاطر قدرت اختبه
کرد :

ی ات ، عاشق لبخند و مهربانی ، عاشق چشمان اشکیت کوچک من ! ... منم عاشق صدایدای نکن تیم_ رها
 کنم ،ی کنم ..به من پشت نکن ، که به تو پشت نمی نمیت نکن که رهایم ، منم خالقت ، رهایت ، منم خدایتها
یقه که شمارش ساعت ها و دقیا !... بی نکرده ایم روز و شب است صدایک که هفتاد و یا که دلتنگ توئم ، بیاب

 مانده اش با من !ی قدم با تو ، تمام گام هایک قدم ! .. شروع یک تاب ترم کرده ! ... تنها ی ها بیهو ثان

ی ، صدایرهایشان رقص شمشی ، صداید شنی دوستانش را می کم کم زمزمه ها ، صداها و جنگ هاتیدا
 با چشمان بستهیار اختی ... از ازل تاکنون ! ... بیاکانش نی دلوری در حال مبارزه ، صدایادهایشانفر

زمزمه کرد :

 کنم ؟!یکار چیا_ خدا

یشان خدایاری نوبت ینک قدم را برداشت ! .. ایک یدا ، تیدند گنجی در پوست خود نمی ملئک از شادهمه
 و شبی تک تکشان ... مهربانیرین شی آورد . لبخند هایادش دوستانش را به یت خصوصینبود ... خدا بهتر

ی همراهی ، قولش برارنا سوی آرش ، سرسختی هایطنت سر تک تک دوستانش ، شی بالینا روبی هایداریب
 تنها فرزندش ، چهره پپر تجربه ویدن دی اش برای برادرانه اش ، صورت مهربان مهرآذر و دلتنگیشههم
ی های و سرسختی ، استادیابد آری و احترام ارژنگ ، مهربانیا ، حیار ، ابهت کوهیردانا نگران پیشههم

 در ذهنشیوتاب ی زدند ! ... صدای که خنجر مهایی ی از خودیوبرزن و آریوتاب ، نگاه پپر درد یارکوش
 ، خنده ها وین آبتی هایدگی و رسی خورد ! " .. نگرانی خنجر می از خودیشه همیران انداخت .. " اینطن

 هزاریدن بعد از دیمیس و غرور آرتیاسالری ، دریا ترس آری بیی ، جنگجویسانچهره پاک و کودکانه پر
 بود و هنوز پر قدرت و پر اقتداریده همه را به جان خریمیس نبود .. و آرتی شدنر که در خواب هم تصویدرد
 اش .. " نگذار اهرمن بازی خاص و ملکوتی .. صدایمرغ بود ... نگاه پر جذبه و نافذ سیستاده ایش پاهایرو

 انداخت ،یی گداه بی که هر کس به تو اخم کرد او را از پادشاهیی گفتن داشته باشد در مقابل خدای برایسخن
 عاشقانهی است . " ... لبخند و آغوش امن آرتان ، اشک های خدا پشت کردن دور از جوانمردینبه ا
 بای ... نگاه پپر عشق و احساس دارا ، لبخند هایشان ... صورت آرشان و آرشام و آراد و خانواده هایساتیسپر
 عرشه دری که در روی اش زمانی درگوشمردانه و یبا زمزمه زی انداخته اش ... صدایر و سر به زیاح

 کرد .. " انتخابت هرچهی میچ هیش متلطم را برایای دری فرو رفته بود و سرمایتگرشآغوش گرم و حما
 که با اویی همتای کرد ؟! ... با خاطرات کوتاه و بی می دوستت دارم " .. بدون او چطور زندگیشهباشد ، هم
داشت ...

 . با دست چپ اش تاج را گرفت ویستاد اش از حرکت ایشانی انگشت تا پیک تاج دستش به فاصله عرض لبه
یش پایر زی آتشفشانی . در مقابل پبهت اهرمن ، تاج را به داخل مواد مذاب و گدازه هایدبه طرف لبه سکو دو
 ، سرش را به طرفشداشت ید دوی که از چهره وحشتناک اهرمن که به طرفش میانداخت ، با همه ترس

 زد بازی رقم میش که او برای مرگی ، آغوشش را برایستاد ایشچرخاند ، چشمانش را بست و محکم سر جا
کرد ... آرام و پر درد زمزمه کرد :

 ... قبوله !ی تو بخوای هرچیا_ خدا
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 شد ، باد بهیش تر از پیک را گرفت ... آسمان تاریش زانو زد و گوش هایدا ... تید کشی بلندیاد فراهرمن
ی ، هولناک جلوه میک وحشتناک در آسمان تاری و صاعقه هایره تی گرفت ، ابرهایدنشدت شروع به وز

 با تمام سرعت بهرمن سکو زده شد و سکو را در هم شکست . اهیه به پاینیکرد . صاعقه بزرگ و سهمگ
 در مقابل چشمانیکرش پی کند ، ولیست نین زمی را از رویادش . که نابودش کند و نام و ید دویداطرف ت

 سوختی اهرمن که در آتش میکر بهت زده به پیدا اش آتش گرفت . تی قدمیک در فاصله کمتر از یدا تیدهترس
 که بهتیدا دست اهرمن را نابود کردند ... تی هااخته چشم دوخت ... صاعقه ها تمام کاخ ها و سیادشو فر

پخرد شدن سکوی را از نظر میززده همه چ  که دم دستشیزی به هرچیزی ، به طور غریش پایر زی گذراند با 
 سقوط کرد . از شدتیین هزارتکه به پای سکوی نجاتش چنگ زد ... و در آخر به همراه تکه هایبود برا

یدن با دی ولیچید . از درد به خودش پید دیب راست اش به شدت آسی کتف و بازوی تکه سنگیافتادنش رو
 شد .ی خالیز به آن فاصله نداشت ، ته دلش و ذهنش از همه چیدن تا رسی که فاصله چندانیآتش و مواد مذاب

ا جمله خودش ریک شده اش راه باز کرد ... با یاه و سی صورت خاکی کرد اشک رویشهترس در وجودش ر
آرام کرد ، با چشمان بسته زمزمه کرد :

 ، سپاس گذار باش !ی شی که قاتل دوستات نمینه_ مهم ا

 ... آرام چشمانش را بازیمرغ سی ملکوتی با صدایبا زمزمه زیک ... جز ید نه حس کرد و نه دیزی چدیگر
یرقابل و غیبا ! .. زید دی مواد مذاب میان را در میمرغکرد و به مذاب مقابل چشمانش چشم دوخت ، تولد س

 ...ی مثال خدادادیباور ... با همان شکوه ب

 و بخشش پروردگارم رای مانند ، زاده شده ام تا باز مهربانی ، زاده دستان پر قدرت خداوندگار بیمرغ_ منم س
ی .. زاده شده ام که فروتنیزدم خلقت ای رسانم به ته تغاریاری بکشم .. زاده شده ام تا یانبه رخ جهان

 .. و من ،یسند ننویش داده هایزدم را به پای ای هایپروردگارم را آشکار کنم .. زاده شده ام تا همه بخشندگ
 به انسان را به دوش بکشم !یزدم ایاری یشتر بیم ، زاده شده ام تا افتخار نیان دانای زاد ، دانایک نیمرغس

 اشک و درد از دست دادن تنهایان در میدا . تید و پر غرور بال کشیبا رفت و او را زیدا تنه تیر سرعت زبا
 پارهی را بالباسینا که سرش را کج کرد ، روبین چسباند . همیمرغ سی اش سرش را به گردن بلند و قوییدارا

 کرد ،ی نگهداشتن می را براقدرتش ین شده بود و آخریزان آوی که از تخت سنگید دی زخمیو تن و سر
ی سرش و تخته سنگ دوخت ... روی نگاهش را به بالینا آمد ، روبی به طرفش میم مستقیتخت سنگ بزرگ

 نداشت جزی ... چاره ای آتشفشانی گدازه هایش پایر بزرگ و در حال حرکت به طرفش ، زیسرش سنگ
 !یند مرگش را به تماشا بنشینکها

 ، از صخره جدا شد با دست راست اشی از خستگینا که دست روبین همیدا به طرفش پرواز کرد . تسیمرغ
 ... هر دو چشمید را در هم کوبینا گاه روبیه . سنگ ، تنها تکید کشیمرغ پشت سی را گرفت و روینادست روب

 فشار داد و آرامیش بازوین و بوش را محکم در آغینا ، روبیدا اهرمن گرفتند ... تیختناز قصر درحال فرو ر
 .یختاشک ر

 زمزمه کرد :ی لرزانی با صداروبینا

 ..ی است اگر از تو بخواهم از من بگذریار بسی دانم درشتی دانم مستحق مرگم ، می_ م

 ، حلقه دستانش را محکم تر کرد و فروتنانه گفت :ینا شانه روبی سر روتیدا

 نجاتم تا حدی اهرمن تو جنگل اومد سراغم تو برای وقتینکه تو بگذرم ؟ از ای ؟ از چینا روبی گی می_ چ
 شد ؟ی می معلوم نبود الن چی اگه تو نبودینکه ایا ی رفتیشمرگ پ

 لرزان و پری . با صداید فهمی می از هرکسیشتر که دردش را بی همدردین به ایه شکست با گربغضش
 اشک زمزمه کرد :یان را در چنگ گرفته بود ، به زحمت در میش که گلویبغض
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 ، دارا ...ینا_ روب

یان شمار پارسی بیان سر سپاهی رویمرغ را از سر گرفتند . سیه هر دو شکست و در آغوش هم گربغض
 دستانشان باز هم نتوانست مرگ دارا رای بلند شده رویرهای و شمشیرانی ایان سپاهی شادیادگذشت ... فر

 دهد ...ینتسک

ی و پر نور ، صداید مجلل سفی باشکوه و اتاقی بود ، تختیبایی پر از نور و زینی باز کرد . در سرزمچشم
 او را بهیمرغ سی آن مکان خاص و پر آرامش بود ، صدایقی خوش صدا ، موسیآواز پرنده ها و چکاوک ها

 مانند ..ی پر آرامش و بیی پر غرور و صلبت و صدایشهخودش آورد . مثل هم

 ؟!ی شدیدار_ ب

 کهی نوریر مانندش که زی بی و پرهایمرغ تختش نشست و به سی به پشتیه ، تکیمرغ به احترام حضور ستیدا
 چشم دوخت .ید تابیاز پنجره به داخل اتاق م

 را به تو نشان دهم ؟!یی فرشته نور و روشنایددخت شین سرزمی _ دوست دارسیمرغ

 متعجب تکرار کرد :تیدا

 ؟!یددخت_ ش

 بهیدگی دهد ... او مسئول رسی هم معنا مید ، دختر خورشیی نامش .. نور و روشنای معنای _ آرسیمرغ
 ؟یی آی است .... نمین زمیجنگل و سرسبز

یبایی بنفش ، زیز ری قصر پر بود از گل هاید مرمر سفیوان باشکوه رفت . ایوان ای رویمرغ آرام کنار ستیدا
 مقابلش با آنی بلند و کوتاه ، سرسبزی نفسش را بند آورده بود . رودخانه و آبشارهاین سرزمیت نهایب

یش کرد . براین تا آسمان فرق می بود زمیدنش روز مجبور به دیک که هفتاد و ی و پر دودیک تارینسرزم
 پشتش سوار شد و گفت :ی رویمرغ بهشت و جهنم بود . آرام با کمک سیرتعب

 ؟ینا_ روب

 برم .ی به آنجا میز امن است ، تو را نیش _ جاسیمرغ

 گذراند وی میده شد . همه را با ذوق از دیش پایر زی و رنگیبا زی و گل های و سرسبزیبایی محو زتیدا
ی و پر از گل هاید بلند و مرمر سپیی سکوی رویمرغ به شمارش افتاده بود . با نشستن سیدنشان دینفسش برا

یش هایبایی زی بلندین که از ارزمین مثال سی بیبایی آرام و بدون چشم برداشتن از زیدا ، تی و خوشه ایرنگ
 ! هرچه بود ، درختانید دی وجب خاک نمیک آمد ... یین پایمرغ شد از پشت سی میده به رخ کشیشترب

 درختانی سرسبزین در بین سرزمین که در گوشه و کنار ایبایی زی خروش آب و آبشار هایسرسبز ، صدا
 در آسمانش به پرواز در آمده بودند ویبایی مانند در زی بی و پروانه های رنگی شدند بود . پرنده های میدهد

ین بود . ایده نکشیش هایه که تا به حال به ریزی خنک و دل انگی رفتند . هوای میگراز طرف به طرف د
ینی زمیش را براین سرزمین ، ایچ مارپی با طرح های و مرمرید سپیبای زی ساختمان هاین و ایباییهمه ز

 برد ، بهت زده گفت :یادش را از یدن نفس کشهمین کرد و ینم

پمردم ؟؟؟!!! _ من 

 :ید خندی بلند می با صدایمرغ بار بود که سین را به او جلب کرد ، اولیدا نگاه تیمرغ سیبای خنده زصدای
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عت دیی فرمانرواین آرتاباز است ، سرزمین سرزمین ! ... نام ایـــــر_ خ  و همسرشیددخت من ، شیرینهع دوس
 است .یآراست

 بود کم کم چشمانش از بغض براق ازین سرزمی هایبایی به زیره نگفت ... خیچ سر تکان داد و هیید به تاتیدا
 ... آرام گفت :ید رسی میش به داراینگونه گفت او مرده ! ای میمرغاشک شد ، کاش س

 ؟!ید روز خدا به دادم نرسیک اون هفتاد و ی_ چرا تو

 شد ،یره خیدا مانندش در چشمان تی اش فرو رفت . با همان نگاه نافذ و بیشگی به چهره و غالب همسیمرغ
 بود و داغ ازیشان از دست دادن دارا پری دانست ، برای حرفش را هم مین ای ، معناید را دیداغم درون ت

 گفت :ی آسان نبود ... بعد سکوت نچندان طولنیشدست دادنش برا

 شعر اکنون گواه حالین ایکن ولی کنم ، که بارها ساده از کنارش گذشتی آوریاد را به تو ی خواهم شعری_ م
 .ید گوی از جنس تو ، با تو سخن میگری در زبان دیتتوست ! ... گوش بسپار که خدا

 شد . بایره خیدا آسمان چشم دوخت و با مکث به چشمان تیبای و زی لجوردی تازه کرد و به آبی نفسسیمرغ
ی اشک میش غرق حرف هایدا تیشتر اش دکلمه وار زمزمه کرد و هر لحظه بی و ملکوتیبا زیهمان صدا

 ...یختر

 نشست .یل وضو در کوچه لی مجنون نمازش را شکست ، بی شبیک_ "

 آن شب مست مستش کرده بود ، فارق از جام الستش کرده بود .عشق

 شد ، دل پر آه او ...یل زد بر لب درگاه او ، پر ز لی اسجده

 .ی عشق دارم کرده ایب ، بر صلی از چه خارم کرده ایارب گفت

 ...ی ، شکستم داده ای بازین ، من در ای را به دستم داده ایل لجام

 ...ی زنی ، آنم میلست ، دردم از لی زنی عشقش به جانم منیشتر

 عشق ، دلخونم نکن ، من که مجنونم ، تو مجنونم نکن ...ین ام زخسته

 ...یستم تو من نیلی تو و لین ، ایستم نیگر دیچه بازین امرد

 منم ...یدایت منم ، در رگ پنهان و پیلیت لیوانه دی اگفت

 ...ی ، من کنارت بودم و نشناختی ساختیل با جور لسالها

 باختم ...یکجا در دلت انداختم ، صد غمار عشق یل لعشق

 اما نشد ...ی شوی آواره صحرا نشد ، گفتم عاقل مکردمت

 از لبت ...یامد بر نیل لیر رب ات ، غیا یک در حسرت سوختم

 ! "ی ، گفتم بلی امشب با منیدم ، دی ولی و شب او را صدا کردروز
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 گونه اش نظاره گر بود ...ی رقص اشک را رویش همتای با نگاه بیمرغ . سید آرام چکیدا گونه تی رواشک
ی ولید جز عذاب نرسیز چیچ روز اسم دارا ورد زبانش بود و به هیک گفت !!! .. هفتاد و ی درست میشخدا

 اش فرستاد و او را بهیاری ه را بیمرغ از او کمک خواست و او ، راه درست را نشانش داد ، سیکبارتنها 
 اش ! ... کمکش کرده بود که عشق دارای رساند . کمکش کرد که نور را انتخاب کند ... خود اصلی امنیجا

 افتد ...ی نبندد که از عرش به فرش بیقت حقیچشمانش را به رو

 توجه هر دو را به خود جلب کرد .ی ناباورصدای

 ؟؟؟!!!یدا من ، تی_ خدا

یدا و سورنا ، تید با شوق به طرفش دویدا و تیدند که از صاحب صدا داشتند به طرفش چرخی دو با شناختهر
 تنگ شده بود ، چقدر شاد و سپاس گذار بودیش فشرد . چقدر دلش برایش بازوهاینرا محکم در آغوشش و ب

 دوستینکه جدا شود ، با اسورنا دوستانش او را مجبور کرد از آغوش یگر دی . صداید دی را سالم میداکه ت
 در آغوشش گرفتندیگری بعد از دیکی کند ... همه یه آغوش گرین عمر در ایکداشت از درد نداشتن دارا ، 

 عطری ماند ، تنش بویشتر کرد . در آغوش آرتان بی نگاه میر دل سیک با اشک و لبخند به لب همه را یداو ت
 قابل باور و درکیش دوباره اش برایدن که شنیی آورد ، بغضش شکست که با صدای میادشتن دارا را به 

 اش بند آمد .یهنبود گر

 ؟؟؟!!!ی را از خاطر نبرده ای_ کس

 با بهت به دارا نگاه کرد و زمزمه کرد :تیدا

_ دارا ؟!

 شد چشمی دلتنگش میشه بود که همیزی تنها به لبخند دارا که به نظرش چیدا زد و آرام جلو آمد . تی لبخنددارا
 نگه داشت ویش روبرویستادن کف دستش را به علمت ایدا فاصله داشت که تیدا گام با تیکدوخت . دارا تنها 

 آزار دهنده به ذهن دارای لب همه رفت . فکرز اش شد !!! .. لبخند نه تنها از لب دارا بلکه ایشرویمانع پ
 بود ؟!یده هنوز هم او را نبخشیداهجوم آورد ، ت

 کلفه و سردرگم گفت :تیدا

 چشمام تو رو کشت !ی که اهرمن جلویدم_ د

 که کم از سرزنش نداشت جواب داد :ی آنها ، با لحنی به جایمرغ ناباور به او چشم دوخته بودند که سهمه

 آرشک بود ،یدی دارا دی را بارها به تو هشدار دادم ! آن که تو به جاین ، ایدا_ اهرمن هرگز راستگو نبوده ت
 به انسانیشتر قدم بیک تواند از ی ات خطور نکرد که اهرمن نمیشه اهرمن ! ... چرا به اندیمان همپیود

 نبوده .یمانش ، و دارا همپیمانش شود ، مگر همپیکنزد

 :ید چکیدا از چشمان تاشک

 ؟!یست خواب نیعنی_ 

 داد و با همه وجودش در آغوش دارا فرو رفت .ید امیدا به تین لبخند بود . همیک تنها یمرغ بار جواب ساین
 که در آغوش دارا بودیدا ناباور به تی نگاهیم شد و با نیره خیمرغ بالرفته از تعجب به سیآرتان با ابروها

گفت :
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 دانم ؟؟؟!!!ی هست که نمی_ خبر

 آرتان پهن کرد و گفت :ی اش را مقابل پای با احترام سرش را خم کرد و بال بزرگ و قوسیمرغ

 خواهم داد .یح_ سرورم ، توض

 شده بود ،یا جزء محالت و رویش برایدا سوار شد و دارا که لمس دوباره تیمرغ پشت سی آرام روآرتان
 فرو کرد و در گوشش زمزمه کرد :یش را در آغوشش فشرد و سرش را در موهایدامحکم تر ت

 خواهم آرامش من .ی که به تو روا داشتم ... پوزش میی همه آزارهای_ برا

 لبشی روی کلمه « آرامش من » باز هم از زبان دارا همزمان چشمانش را بست و لبخندیدن با شنتیدا
یه را به خورد ریگری فرو کردند و عطر مست کننده تن دیگری گردن دینشست . هردو سرشان را در گود

 گذاشتند ...یشان و تنهاد وارشان دادند . همه دوستانشان هم آرام و بالبخند از آنها فاصله گرفتنیعقوب یها
یشان برای شده بود ولیچیده و در باند پی زخمیشان حلقه زده بودند ، سر و دست هایمرغ دور سیره حالت دابه

 !یران بود ، نه ویران ، هنوز هم ایرانشان ارزشمند بود که این نداشت ، تنها ایتی اهمینکوچکتر

 کهنسالین سرزمین ای همتای و بی نامی از شما اسطوره هایران _ من از طرف تک تک مردمان اسیمرغ
 پشتیگری با دیش ها و نسبت های کند و به تمام خوشی را رها میزانش که عزی کسیسپاس گذارم ... برا

 مانندمان بهی بروردگار پاداش را خود پین توان قائل شد . ای نمی ، پاداشیرد گی کند و سلح در دست میم
 . سپاس گذارم ازیتی گین نه در ایکن ... ولیوست شک به تحقق خواهد پی دهد و بی اسطوره ها وعده مینا

 زد که راه نور را از خاطر نبرد ...یدا که به تی ، به پاس شجاعت و تلنگریناروب

 دست زدند . دست سورنا دلگرم کننده پشتینا نگاه کردند و به افتخار خودشان و روبینا با لبخند به روبهمه
 داد و دستش را عقبیه داد و تن اش را به خودش کوتاه تکیفی را فشار خفیگرش دی رفت و بازویناروب
د و زمزمه کرد :ی انداخت و سرش را آرام و پدرانه بوسینا دستش را پشت روبین . آبتیدکش

 کنم دخترم ..ی_ به تو افتخار م

 در آغوش پدرش فرو رفت ویشتر سرشار از عشق و آرامش ، بی آرامشبخش و وجودی با لبخندروبینا
 زد نگاه کرد و لب زد :ی دست میش بود و برایره مهربان به او خیقدردان به آبدوس که با لبخند

_ سپاس اسطوره من !

 را گرفت وینا روبیسوی از گی طره ایطنت شد و به احترام سر خم کرد . سورنا پر شیشتر آبدوس بلبخند
 آنهای هایطنت ، همه باز به شید سورنا کوبی با مشتش محکم به بازوینا که دادش را در آورد و روبیدکش
 و موفق نبود نگاه ازیاید لبانش نی کرد روی می که به زحمت سعی با چشم غره و لبخندینا . روبیدندخند

 سوالش کرد :یدن را راغب به پرسیداسورنا گرفت ... سکوت ت

 شد ؟؟؟!!!ی_ اهرمن چ

پکنج خلوتگاه اش پناه برده و منتظر فرصت دوبارهیف _ ضعسیمرغ  تر از آنچه بتوان فکرش را کرد ، به 
 نخواهد ماند ... هرچهیف ضعیشه همی اهرمن پرستان ... و انسان ! ... اهرمن هرگز برایاست ، که با نادان

 رسد ، از خود اوست ...یبه انسان م
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 باز همیدا کردند که تی می را در ذهنشان حلجیمرغ سی حرف ساده و پر معنین به فکر رفته بودند و اهمه
 :یدپرس

 به سرش اومد ؟ی زاد چی_ پر

 آورد .یرون چال اعماق قلعه اش بیاه آبدوس او را از سی _ دارا به همراهسیمرغ

 :ید پرسید پر تردتیدا

_ زنده است ؟!

 گفت :ی بعد مکث کوتاهسیمرغ

ین سرزمین اند . نور ایده خوابیشگی با عشق و آرامش همیسان و پریابد در تختش در کنار آرینک ... ای_ آر
 کرده اند ، آنها رایا مهیدپدخت امشب که به مناسبت حضور شما ، بانو شیهمانی ، در میست خوب نیشانبرا

 ...ید دیخواه

 توانست با دارای از آنها دور شده بود و می و سختی و آرامش بود ! بدیت درامنیز لبخند زد ، همه چتیدا
 داد که جوابش نگاه و لبخند مهربان دارا بود ویفی کند ... دست دارا را که در دستش داشت فشار خفیزندگ

 دانست بای نگاه از آن دو گرفت ، میمرغ داده شد . سیه دارا که با لبخند و چشمان بسته به سرش تکیشانیپ
 آرامش از سرنوشتش بهیی که گویدایی تی ! در دلش برایزد ری میدابازگشتشان به پاسارگاد باران بل به سر ت

 و محکم و رسا گفت :ید کشیقی فکر آزار دهنده نفس عمیندور بود حسرت خورد ! ... با وجود ا

 قصریرون عرضشان فردا غروب در بی و قدرت طیان پاسارگاد ... با کمک جنین رفتن به سرزمی_ برا
 واردیروزی از دروازه پینمان سرزمیروز بود ، تا با شکوه و افتخار به همراه ارتش بزرگ و پیمپارسه خواه

 ...ینمان سرزممانند ی بیان از ما ، همچون جنگجویش پیاکان ، همچون نیم پارسه شوی انتهایقصر ب

 که بخوان هستن !یی چشم بهم زدن جایک _ چرا غروب ؟! جن ها تو تیدا

 با همهین ؟! همسر او هنوز ناتوان است و آبتی برده ایاد و خانواده اش را از یابد آریکن ولی _ آرسیمرغ
 زاد به اجازه پروردگارمان تنها توانست چشم باز کند !ی پرینکه رسد تا ای هفته است که به او میکتلشش 

 بهت زده زمزمه کرد :تیدا

 حالش بده ؟ینقدر ایعنی_ 

 ...ی از آنچه فکرش را بکنیش _ بسیمرغ

 ماند ویره خیمرغ حرکت به چشمان سی را به خاطر آورده بهت زده بیزی چیی سرتکان داد ، گویید به تاتیدا
گفت :

 من ...یعنی هفته ؟! یه ین_ گفت

 گذاشت ... مهربان گفت :یش افتاد و لبخندش را به نماین گوشه چشمانش چسیمرغ

 ..ی هوش بودی هفته بیک_ به خاطر شوک از دست دادن دارا ، 
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 ماند ، آنها چرا تعجب کرده بودند ؟!یره خیگران مبهوت دی بهت زده به چهره هاتیدا

 گفت :یده رنجدارا

 ؟!ید نگفتین سرزمین در ایدا از حضور تیزی ، چرا چیدید دی ؟! .. شما حال من را میمــــرغ من ، سی_ خدا

 داشتم !یل _ دلسیمرغ

یا یر بخواهد دیمرغ دانست ، سی ، چرا که مید اعتراض ندی برایلی حرف قاطع و محکم ، دارا دلین همبا
 بازگو خواهد کرد .یشان را برایلشزود دل

 کنه ؟ی صادر می ، پدر چه حکمیم برگردی _ وقتتیدا

 نگاه کرد ، آرتان ساق دستانش رایشان به آرتان که در قصر مرمر طرف مقابل دره سرسبز روبروسیمرغ
 بای ذهنش را حتی به رود بزرگ و خروشان وسط دره بود . صدایره حرکت خی گذاشته و بی نرده سنگیرو

 و سکوت کرده بود .ت برگشت به پاسارگاد ، در خودش فرو رفیدن . از غروب با شنید شنی فاصله هم مینا
یش آرتان را با خدای بودند ... صدایستاده با فاصله در پشتش با احترام گوش به فرمان ایش ها و خدمه هایمهند
 :یدشن

 ، چه کنم ؟ چه کنم با بارانید جاویشه همیده نادی مانند ، خدای پاک و بی معبود عالم ، اهورمزدایگانه_ 
ین فرمان شما پا نگذارم و از فرزندانم مراقبت کنم ؟ .. ای است ؟ چه کنم که رویمان رویش که پیحوادث

 ؟ چگونهیرم بگیم تصمیابد نبودن آرو زنده بودن ی برایرید پذی دشوار است سرورم .. چگونه میمآزمون برا
 کوچک که من را پدربزرگشیسان کار کابوس تمام عمرم را رقم بزنم ؟... محروم کردن پرین با ایرید پذیم
 که با گرفتن جان پدرش تا ابدیرید پذی . چگونه میست به پدرش وابسته است ، آسان نیت نهای خواند و بیم

 و خانوادهیابد آرامش چند روزه آرید خواند نه پدربزرگ ! .. بای مقاتل من را یگراز من متنفر شود ، د
 است .یاکانم شما و نین از قوانی تخطیرم ؟ .. اگر نگیرمکوچک اش را از او بگ

 اشک بدلی شفاف اشک چشمانش به حلقه هایه ، لید که مجبور به انجامش بود قلبش لرزی کاریادآوری با
 .ید گونه اش چکیشد و آرام رو

 کهی و چهار سال درد و رنجیست که بعد از بیی ... دارایایم دنین ایی ، تنها دارایم من دارای_ خدا
 دراز ، توانستهیان ، بعد از گذشت سالینک جبران من متحملش بوده ، ایرقابلناخواسته .. و به خاطر اشتباه غ

 من ؟ ..یگانه یرید پذی ؟ ... چگونه میرم را از او بگی خوشین ایرید پذی به آرامش برسد ، چگونه میدابا ت
یرم را از او بگینم بی بار مین اولی در چشمانش برایدا که با داشتن تی و قدرتی که برق شادیرید پذیچگونه م

ی برای تحفه ایچ که هید دانی از من میش دارا است ، بی و پنج سالگیست سالروز تولد بیگر؟ ... سه روز د
 داشتنش بگذرد . چگونهی برایستش که حاضر است از همه هست و نی ، تحفه ایستدا نیدارا ارزشمندتر از ت

یک آرامش مردم و فرزندم ی ... برایرم پسرانم را از آنها بگی ، که شادیتی مهربان مهربانان گیرید پذیم
یساتیس پری گذاشتم ، زخم و زبان هایمیس ام به آرتیی عشق اهورای گذاشتم ، پا رویم خواسته هایعمر پا رو

 دادم ...یح نگذاشتم ، صلح مملکتم را به حال خودم ترجین شب راحت سر به بالیک ، یرفتمرا با تمام جان پذ
 بار گله کنم که چرا من ؟ شده است که ناله کنم چرا آرامش رایک نهم ، شده است ی گردن مییدهرچه بگو

 ویی دردها را به تنهاین کنم ، باز هم تمام ای مسکوت ؟! ... باز هم ید من تنها در مرگ قرار داده ایبرا
 ...یکن کشم ولیپدرانه به دوش م

 پهن و محکم و مردانه اش ،ی شانه هایدن دردها ، لرزین ایی ، قلبش هم ، باز گوید ناباورانه لرزصدایش
 مردانه اش که مثلی انداخت ! بغض صدای محکم عرش را هم به لرزه میآنقدر سخت بود که ستون ها

 بود کهی طورش پر قداست ای اشک های شد ، با همراهی نمیادآور صاحبش را ی محکم و سرسختیشههم
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 انداخته ویه لرزان مردانه ، تمام ملئک هفت آسمان را به گری صداین حاضر بود سوگند بخورد که ایمرغس
عن رنگ آرامش ندیهمه ، هم پا  کنند !ی میون ، شیده آرتا

 ویی همتای ، به بید ! .. از من بگذریست من نی آزمون براین کرد ... ایــرم پی زندگین شدم ! .. ایـــر_ پ
 ... باختم !یرم پذی ، میکن دارم ولیمان ایتان انتهای بیبزرگ

 و گفت :ید کشی و پر آهیق نفس عمیزبین ، با چشمان نافذ و تی نسبتا طولنی با سکوتسیمرغ

 داند ...ی نمیز خود آرتان نی کس ، حتیچ_ ه

 بود . دارا آرام از جمعیره خید خورشیز در سکوت و چشمان کوچک شده به غروب قرمز و غم انگسیمرغ
 . بعد از سکوتیستاد قدم برداشت و کنارش مقتدر و شاهانه ایمرغ و به طرف سیدشاد دوستانش کنار کش

 گفت :ینچندان طولن

 .یید خواهم پاسخش را شما به من بگوی دارم که می پرسشیمرغ_ س

 جواب داد :یشه کرد آرام و شمرده ، مثل همی اش تراوش میبت که از هی با همان جذبه و قدرتسیمرغ

 پارس ، نه من ! .. پس من از جواب دادن آن به شمایعهد سوال به شخص امپراطور مربوط است ولین_ ا
 .ید از پدرتان بپرسیدناتوانم سرورم .. با

 نگاه کرد و گفت :یمرغ سیمرخ به ندارا

 !ید بازگو کنیم خواهم شما کامل برای من میکن گفته ، ولیم از آن را برای_ قسمت

 در چشمانش گفت :یره آرام سرش را به طرف دارا چرخاند و خسیمرغ

 !ید مانع شدیاست_ همانطور که گفت ، تو و س

 نگفته ام !ی _ من که سخندارا

 پدرت از تخت بایدن کشیر به زی سفر براین از ایش ؟! تو پی گفت ، فراموش کردی _ مادرت مسیمرغ
 !ی نکردیمادرت مخالفت

 آرام لب باز کرد :یر شرمنده و سر به زدارا

 کرد ...ی از خود دفاع نمیچ بند و بار ، او هی و پدرم را ستمگر و بیدم دی میده کشی_ چرا که مادرم را سخت
 دانستم ؟!ی میدمن از کجا با

ی دره مین ایگر آگاه شو ... پدرت را در طرف دیع وقای و جستجو کردن از درستیشه _ با قدرت اندسیمرغ
 کند نه آرتان ؟!ی کاریشان اهورامزدا افتاده اند که ای به پایان تمام ملکوتیش که از ناله های دانی ؟ .. مینیب

 بهت زده ناباور گفت :دارا

 دانستم .ی نمیر_ خ

 گفت :ی بعد از سکوت نچندان طولنسیمرغ
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 انسان ها در حالی آرتان ، آزمون شخص اوست ، تمامی سخت زندگیمات همانند تمام تصمیم تصمین_ ا
آزمون دادن به خداوندند ، چه اهرمن باشد ، چه نباشد !

 دانا .یمرغ سید _ جوابم را پاسخ نگفتدارا

 و گفت :ید کشیقی چشمانش را بست و نفس عمسیمرغ

 داستان پدرت به تو گفتم ،ین ات را بازکن ... در پس ایشه ! .. اندی_ جواب دادم دارا ! .. تو ساده گذشت
 خواهد بداند بای معناست که مین کند ، به ای سکوت میان آدمی که خداوندگارمان در برابر انتخاب هایزمان

ی و داشتن آن ، چه میرش ، تو با پذکردند ی آن شانه خالیرش پذیت از مسئولیان که افلکیم دو قدرت عظینا
 خواستاریشه ! ... انسان ها همیندیش است دارا ، بین ؟ ... تمام حرف من اینی گزی راه را بر مین ؟! کدامیکن

 تمام تلشت راید که خودت بای بدانید انسان ، بایک ، به عنوان یا ین سرزمیک اند ، تو به عنوان پدر یراحت
 بری که خداوند بداند قدمی . زمانی برسیت که به جواب پرسش های بکنیت پرسش هاپاسخ به یدن رسیبرا

 به پاسی رساند ، ولی نخواهد گذاشت و تو را به پاسخ پرسش ات میت و تنهاید آی ، با تو همقدم می داریم
 انسان است !ی قدم براین که انسان با اهرمن از ازل دارد .. اولییتمام داستان ها

 و آسوده از دره خود را آزاد ویال خی را باز کرد و چشمانش را بست . بیش بال هایمرغ ، حرف سین از ابعد
 با چندیمرغ بودند که سیره رودخانه خروشان بود ، آرتان و دارا بهت زده به او خیک انداخت . نزدیینرها پا

 ، با اوجید رسی آب که ارتفاعش از ته دره تا سطح آب به صد متر میسانت فاصله از سطح خروشان و وحش
 به طرف بال پرواز کرد .یباییز

یدا بودند که تیگری دیدن به پدرش چشم دوخت . محو دید اش را دیره به دارا نگاه کرد و دارا که نگاه خآرتان
 شکم دارا گذاشت و با آرامش چشمانش رای پهن و دست چپ اش را روینه سیبالبخند دست راست اش را رو

 ! لبخند به لبش نشاند ویست آنجا نی کسینکه از اینان مضطرب به اطراف و اطمیبست . دارا با نگاه
 دانستی کس میچ هید را دورش محکم تر کرد . نبایدا فرو برد و دست تیداانگشتانش را در انگشتان دست ت

 دانست او هم مجبور به انتخابی را گرفت ، میش خطرناک بود ... بغض گلویدا تی برایناو ازدواج کرده ، ا
 کوتاه بودنی لحظه هاین کند ... و ایشگی همیش پر حسرت گذشته اش را برای ، زندگید که شایاست ، انتخاب

 !یا رویش را برایدابا ت

 گام آرام ویک که در چپ و راست اش به فاصله ی و همسرش آراستیددخت قدم جلوتر از ملکه شیک با آرتان
 رفت . همه به احترام ورودشانی و مجلل میبا زی سلطنتی داشتند ، به طرف تخت هایبا وقار پشتش قدم بر م

یامنش نشستند . آریشان تخت های روو با احترام سرخم کرد یمرغبه احترام سرخم کردند . آرتان با نگاه به س
 شدند ، هر دو فروتن و باوقار ،ی جدا نمیان لحظه از پارسیک ی و آراستیددخت ، هر دو فرزندان شیناو سا

ی میزی جدا نکرده بود ، در کنار اسطوره ها فارق از هر چیگرانمثل دارا که هرگز مقامش او را از د
 .یدند چرخی مانند پروانه به دور دارا مهمه از یشتر بی و شاد بودند ولیدندخند

 در زمان مناسب ازدواجشانینکه باخبر نشود ، تا ایدا کس از ازدواج دارا و تیچ بر آن بود که باز هم هقرار
 بود ویرانرا به همه اعلم کنند . هنوز کشور در هم و برهم بود ، مردم آواره کوه و صحرا بودند ، خانه ها و

 که بشود ساده از کنارش گذشت ! ... حکم آرتاننبود یزی هم کم چیابد لزم بود ، اعلم حکم آریاری بسیآبادان
 ازدواجشان رای و دارا حلقه هایدا ، تیمرغ به دستور سین همی کشاند ... برای را به آشوب مینان نشیا، در

 را بهیدا تین دانست . همی نمی درآورده بودند و ازدواجشان را جز دوستان گروهشان کسیلشانعلرقم م
 ! ...یرد بگید را به دارا ندینا خاص و پر احساس سای توانست نگاه های ... به خصوص که نمید کشیجنون م

 را به جای نوازیهمان مجبور بود در کنار آنها باشد تا آنها رسم می که به رسم مضحک سلطنتییدارا
ی میت اهمی نسبت به او بید شد و نبای محسوب مینشان سرزمینده ، چرا که دارا امپراطور و پدر آیاوردندب

 ، چون او فرزند اولیدا فرزند اول ملکه و امپراطور بود و بر خلف تصور تینابودند و از همه مهم تر ... سا
 بود و حال ملکهیشین پادشاه پیعهد شد . مانند مادرش که ولی محسوب میددخت شین سرزمیعهدبود ، ول
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 ازدواج با دارا ! ..ی براینه گزین شد و بهتری محسوب مینش سرزمینده هم امپراطور آینا ، ساینشسرزم
 نواخت ...ی میدا ناقوس خطر را در گوش تینهم

ی جارچی با صدایابد دوخته شد . ورود آریدا به تیمرغ دوخت . نگاه سیگر دی به زحمت نگاه اش را به جاتیدا
 ،ید دی اش می کننده چشمان مشکیره را در برق خی ثابت ماند ، لبخند و شادیابد آری رویدااعلم شد . نگاه ت

 داشت . زن دستانی آرام قدم بر میش هم پاکه یبایی بود ، در کنار زن زیده وقت در چشمانش ندیچ که هیبرق
 زنین آنقدر مسخ صورت ایابد حلقه کرده بود و آریابد محکم و قدرتمند آری اش را در بازوی و بلوریفظر

 کس جز آن زن در آن مجلس نبود !یچبود که انگار ه

 آن زن بود وی کرد حال او به جای ازدواج میابد زاد مره بو ، اگر با آری را گرفت ، اگر پریش گلوبغض
 بست ؟! .... بعد سکوتی نبود ! .. اگر نبود به دارا دل نمی زادی ، کاش پری همه توجه و مهربانینمرکز ا

 چهرهین با ایابد آری شه ، حتی نمارا کس دیچ ، محکم و قاطع جواب خودش را داد ... نه ، هینچندان طولن
 کرد ! ...ی زن حسادت مین زاد ! ... به ای پری مثال ! .. ولیو قدرت ب

 شدهی درختان جا سازین که در بیبایی و زیچ پر پی نور کم چراغ هایر ، که زیابد از جنس پوست آرپوستی
ی فر درشت مشکی ، موهایده درشت و کشی با چشمانی پهن و مشکی . ابروهاید درخشیبود الماس گونه م

 شده بودیین الماس تزهای که با سنگ ید سپی پهن قرمز با لباسی ، لب هاید رسی باسنش میبراق که تا رو
 و نازیبایی بود ... خدا در زیده کس ندیچ و ظرافت چهره اش را در چهره هیبایی داشت . زیباییتضاد ز

 کم نگذاشته بود ...یز چیچ هیشبرا

 همسن و سالش کل باغی بچه هایگر او و دی های خنده و شادی چشم دوخت ، چقدر شاد بود . صدایسان پربه
را فرا گرفته بود ..

 حقیابد شد در دلشزمزمه کرد « آری زاد کنده نمی لحظه از صورت پریک که ی نگاه کرد ، چشمانیابد آربه
 بجنگه ! حق داشت منیا دنیه نداشتن اون بخواهدبا ی ، حق داشت اگه برایاد به چشمش نمی زنیچداشت بگه ه

 مثلی مانند کسی بیبایی همه زین ابا یابد ، آریست از او نیباتر زی بودن با اون پس بزنه ! .. زنیرو برا
ی تازه معنایا زاد ... دنی پریدن حال با دی ولیبام گفتند زی مثل من که همه می خواد نه کسیخودش رو م

 فهمه ! ... »ی را میباییز

 باین کرد که تمام مردان و زنان آن سرزمی فکر نمین را بسته بود که اصل به ایدا چشمان تی طورحسادت
ی میدا که در تی درونی و پاکیرونی بیت دانستند ! .. جذابی میبا ، او را زیگر دیبای زاد و زنان زی پریدند
 شود ! ..ی بسته ماحت ریلی چشم ، خی بودند ولیده ندی کاملین جز او به ای در کسیدندد

 را بوسه زد و ... به خودش تشر زد :یا قلب دریاقوت آورد ، در آن شب که یاد را به یابد چشمان آرتیدا

 ، فراموش نکن !یدا تیی_ تو همسر دارا

 جوابش را داد :یگر دصدایی

 زاد نبودند !ی اگه دارا و پری_ ول

 درونش باز هم تشر زد :صدای

 !ی خوای چه می دونی ؟! دارا نباشه ؟! .. تو خودت هم نمیدا تی گی می_ چ

 داد :جواب
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 کار رو نداره !ین خونواده پر آرامش ، دارا قدرت ایه دونم ! ... ی_ م

یدای ناپیان ، پایشتر چشمانش هم بیبایی و زیرایی کرد و چشمانش از اشک براق شد . گیشه ریش در گلوبغض
 کرد ! .. داستانش با دارای میابانش و بدتر از مجنون آواره صحرا و بید کشی به جنونش می ، روزی زندگینا

 شد ؟! ... سوگند راستی و باز پس داده مد شی از او گرفته مینگونه دارا اید ؟! اصل چرا باید رسیبه کجا م
 همه حقارت را تحملین داشتنش ای داد که مجبور باشد برای نمیعهد ولیک گفت ، کاش هرگز دلش را به یم

کند ...

 انگشتشی حلقه روی خالی انداخت ، به جایین نداشت . پربغض سرش را پاید کس دیچ نشسته بود که هجایی
 گذاشته بود بهم فشرد ویش پای کرد . دستانش را که روی اش میچاره بی بغض لعنتین اشک ، این شد . ایرهخ

 . چقدرید دستش چکی قطره اشک از چشمانش رویک حلقه اش را لمس کرد و ی خالی جایگربا دست د
 و دمیند است و او مجبور است ببیگری دیک که همسرش نزدیند ... چقدر سخت بود ببی زندگینسخت بود ا

نزند ...

 آنین خودش در بیی دارا .. تنهای تفاوتی بود ، لبخند و بینا و سایامنش دارا نگاه کرد ، سرگرم صحبت با آربه
 فاصلهیگران شکست ... از دارا رو گرفت و آرام و بدون صدا از دیش از پیشهمه دوست ... قلبش را ب

 که بهی ، درحالیستاد بود از رفتن اده آرام و باوقار که او را مخاطب قرار دای با صدایگرفت که توسط مرد
 :ید کرد با احترام و وقار به طرفش چرخیزحمت بغضش را کنترل م

 کنم ؟یتان توانم همراهی ؟ میدا _ بانو تآریامنش

 که خواست با او همقدمین با لبخند همیامنش کرد . آرییداکتفا تای تنها به تکان سر برایستی رو دربای توتیدا
 آنها را متوجه اش کرد .یمرغ سیشود صدا

 شاهزاده ؟!یرم را از شما قرض بگیدا تی توانم همراهی _ مسیمرغ

 حرف بزند ، به ناچار سرش را به علمت توافق تکان داد ویمرغ حرف سی توانست روی که نمآریامنش
 با نگاه اش او رایمرغ شما ! ... و با اکراه از آنها جداشد ... سی برایعنی گرفت که یدادستش را به طرف ت

 پهن کرد و بایدا تی مقابل پارابدرقه کرد و بعد از مطمئن شدن از رفتنش آرام سر برگرداند و بال بزرگش 
احترام گفت :

_ ملکه من !!

ی صدایمرغ لقب که حقش بود را در خفا داشت ! .. سین هم تنها جرات گفتن ایمرغ سی زد ، حتی پوزخندتیدا
 :یدذهنش را شن

 خواند .ی شما را ملکه و مادر خود میران ایک رسد که ی می ! ... زمانیم_ نه بانو

 لب نشاند و پر درد زمزمه کرد :ی روی را براق کرد ، پوزخندیدا چشمان تاشک

 ؟!ی_ مطمئن

 نو عروسیدای تمام و کمال به تینکه حرکت کرد . با ایدا دو چشم حلقه از اشک تین بیمرغ چشمان نافذ سنگاه
یا را به ذهنش الهام نکرده بود که آیقت حقین دانست ! ... خداوند علم به ای سکوت کرد ، نمی داد ولیحق م

ی پشتش سوار شود ... می رویدا بود تنتظر هنوز هم میمرغ نه ! ... سیا ماند ی میران ملکه ایدادر آخر ت
 دارا کار دستیرت تعصب و غین ، ایدا احساس تین سوار پشتش نشود و از آنجا دور نشود ایدادانست اگر ت

 دهد !ی میران ایک
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ینکه ، ایداست تی و دلربایبا که گفته بود عاشق چهره زیامنش در مقابل حرف آرید دانست که دارا چه کشمی
 تواند بای نمینکه آرزو دارد با اینکه ، ایداست چشمان تی جذاب و مهربان و غرور و فروتنیعاشق خنده ها

 بود که در آن مجلس حال دارا راکسی تنها یمرغاو ازدواج کند حداقل ، دوست و همراه اش باشد ! ... و س
 هم محکم تر فشردهی رویشتر که هر لحظه بی پر حرصی ، لب هایز میر زیش پای ، مشت گره شده رویدفهم

ی روبرویامنش کرد .. و حال که آری می از نشان دادن آن خودداریش لب هاین بیوان شد و با قرار دادن لیم
 ؟! بالخرهی تا کی کرد ولیشتر حرصش را با خوردن شربت پنهان می بود دارا هر لحظه بیستاده ایدات

 بود .یران ایک به ضرر ین شد و ایصبرش تمام م

 اش را که بهی آسمانی آبیر گونه اش ، دامن لباس حری دو قطره اشک رویدن با چکیمرغ با سکوت ستیدا
 ماندی ها مین بالری کفش هایشتر که به بیدی سپیبای زی بال زد و با کفش های زد ، با دستانش کمی میدیسف
 دانست حرف ها با اوی گذارد ... می نمیش قدم پیل دلی بیمرغ دانست سی نشست . میمرغ پشت سیرو

 ...یست با تامل نگرید باید که شاییدارد ، حرف ها

 بسته اند !یت که لب های ذهنت را بشنوم زمانی ، دوست ندارم صدایدا _ سخن بگو تسیمرغ

 و گفت :ید اش را بال کشینی آرام بتیدا

_ خوب گوش نکن !

 آرام و مهربان جواب داد :سیمرغ

 پرسش کهین دهم ، با ای را میت در مقابلش ندارم . من پاسخ پرسش هایاری است ، اختیی توانایک ین_ ا
 مرد !ی دارا در مقابل چشمانت میدچرا با

 را به ادامه داشتن وا داشت :یمرغ سیدا تی و کنجکاوسکوت

 ؟!یکی تاریا ینی گزی تا به اثبات برسد هنوز هم زاده نور بودن را بر می کندی از تمام تعلقاتت دل مید_ تو با
 آزمونین تو خوب از پس ایکن فهمد ولی نمیچ هیده . داغ دی ، دارا را دوست داریز از هرچیش... چون ب

 که مرگ دارا تو را در مقابل اهرمن سست نکرد .یسخت برآمد

 پر درد گفت :تیدا

 شده !ی عادیزام برام مرگ و از دست دادن عزیگه_ د

ینی . خوب با عشق زمی رفتی نمی خبری بیای هفته از داغ نبود دارا به دنیک _ نشده ! ... وگرنه تو سیمرغ
 رود به سرچشمهیر گرفتن مسیش در پیله از خداست و تو به وسی ، انسان جلوه ایدی رسیبه عشق اله

ین بود ، ای دانم آزمون سختی ... می که با گذشت سالها از خاطر ببریست نینی . عشق تو و دارا زمیدیرس
یک ستون و شروع کننده ی خواستی که با او می و پس از آن مرگ تنها کسینیکه ابتدا مرگ خانواده ات را بب

 چگونه در هفت آسمان ملئک نامت را بهی کند . اگر بدانی مقام تو را ارزشمندتر مین ... همیخانواده باش
 کند ، هر لحظه ازی به تو نگاه می کنند .. و خداوند با چه افتخاری آوردند و در گوش هم نجوا میزبان م

 !ی دادی جان میشاد

 ؟!ین دونی _ شما از کجا متیدا

ی انسان و اهرمن ، میان می دهد ، بنا به جنگ ازلی اتفاق رخ مین همی در هر آزمون الهیروزی_ پس از پ
توانم حدس بزنم که در آسمان ها چه خبر است .
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 ماه در آسمان گفت :یبای و زید به قرص سپیره براق از اشک خی و چشمانی متفکر با دلتنگتیدا

 زدی اگه خدا باهامون حرف می دونی زنه ، می شم ! ... چرا باهام حرف نمی متوجه نمیزی_ پس چرا من چ
 کنه ؟!ی افتاد ! ... چرا مقابل تک تک کارامون سکوت می اتفاق نمیتی جنایچ هیگهد

یش که صدای ، زمانیری گی بزرگ قرار می که در آزمونی کند ... زمانی _ خداوند هرگز سکوت نمسیمرغ
ی حرف میزش دهد ، چون عزی ، به تمام کائنات فرمان سکوت میری گی نمی جوابی کنی و حس می زنیم

 رایش شما صدایکن ولید گوی با مخلوقاتش سخن میشه . خداوند همی کنی احساس سکوت مین همیزند . برا
 کردندی آن شانه خالیرش از پذین که موجودات آسمان و زمی پس قدرتیدید شنی را میش . اگر صداید شنوینم

 شود ؟!یو نسل انسان به گردن گرفت چه م

 و پر آبی کرد و آبشار اصلی که دو طرف دره را به هم وصل میبایی پل بزرگ و زی حرف آرام روین ابعد
 آب ، به تنیت نهای حجم بیانه وحشی خنک و صدای آن روان بود نشست . هوایر آرتاباز زینو بزرگ سرزم

 زدی برق میبانه نجیکی که در تاریمرغ به چشمان سیره منحرف کردن ذهنش خی لرز انداخت ، برایدات
گفت :

 ؟!ی چیعنی_ 

 و پر عشق چشمانش را بست و گفت :یبا زسیمرغ

 زدندیمانه زدند / گل آدم به سرشتند و به پیخانه که ملئک در میدم_ دوش د

 باده مستانه زدندین حرم ستر و عفاف ملکوت / با من راه نشساکنان

 که بازیی ادامه داد گویدا سکوت کرد و تیمرغ ، سیدند آخر رسیت که به بین همصدا شد و همیمرغ هم با ستیدا
 همه انسان هاینده به عنوان نمایدا زنند و تی سرباز میشه و اندیار قدرت اختیت مسئولیرش از پذیانهم آسمان

 :ید کشی دو قدرت را به دوش مین ایتباز هم مسئول

 زدندیوانه / قرعه فال به نام من دید_ آسمان بار امانت نتوانست کش

 گفت :ی با مکث کوتاهسیمرغ

ی ، هرچه بود گردن نهادن بید نداشتیری گیم و تصمیار قدرت اختیگر زد ، دی_ اگر خداوند با شما حرف م
 خلقت ؟؟؟!!!ی و ته تغاریان ملکوتیان هست می بود ، در آن زمان چه تفاوتیشان ، به سخنان ایچون و چرا

 خردمندانهی متحمل شده بود را فراموش کرد و محو حرف هایش که چند لحظه پی به کل درد و رنجتیدا
 گفت :یمرغس

 شه !ی نمیل دلین هم قدرت انتخاب و فکر دارن ، ایان_ خب جن

یت آنها هم محدودیار قدرت اختی .. و برایست انسان نیتی نهای آنها به بیشه ، قدرت اندیکن ولی _ آرسیمرغ
ین تواند چندی هزاران راه میان انسان از میکن ولینند توانند برگزی را میکی دو راه یانوجود دارد و تنها از م

 نکردن به انسانیا سجده کردن ی ، برایار اختی اهرمن برخلف فرشتگان بین همی ! ... برایندراه را برگز
 لذت بخشیت نهای بیزدمان ایگانه ی برایز چه چی دانیتوانست انتخاب کند و سر به سجده نگذارد ... م

است ؟!
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 ادامه داد :یمرغ سر تکان داد و سی به علمت نفیزبین گره شده از تفکر و چشمان تی با ابروهاتیدا

 ، با تمام قدرتید فرشته اش را از عرش به فرش کشین بزرگ تریش به نام انسان که برای موجودینکه_ ا
ینکه چون و چرا گردن بگذارد ، ای که به او داده ، باز هم به سخنانش بیتی نهای بیری گیم و تصمیاراخت
 کارید گوی میر و خی که آریار اختی موجود بیک درست است ... وگرنه ید گوی ، هرچه خداوندش میردبپذ

 عشقشیا محتاج کمک است یت نهای که بی کسیان از مینکه شد ، ای کند ! ... دارا هم آزمون سختی نمیبزرگ
 ،یخت آمد و قصر فرو ریرون که از قصر اهرمن بی زمانی کنیشه اندی توانی کند . نمی را انتخاب مینکدام

یک باز پس آورد ... تمام آن یددخت شین و او را به سرزمیستاد زد و چگونه آبدوس مقابلش ایچگونه زجه م
 هفته زبانیک کرد در حق تو روا داشته سوخت ، ی که گمان میهفته او هم در سوز از دست دادنت و کوتاه

 و سکوت درونش غرق بود .ییبست و در غار تنها

 منی دارایگه ... دارا دیه گذره ، اول تو چشماش ی گه و راحت ازم می رو نمین ایگه _ نگاهش دتیدا
 !یستن

 و اشک در چشمانش حلقه زد و گفت :ید کشی و پر آهیق عمنفس

 ؟یمرغ سی کنی ... باور میرم دستم بگی_دلم براش تنگ شده بود .. ازش خواستم حداقل بذاره دستاش رو تو
ی قدم نمیش بودن باهاش پی وقت برایچ هیگه دارا ... پسم زد ! .. دی بودم ولی خواسته کوچولو راضینبه هم
شم !

 وار دوستتیوانه چقدر دیند که نگوید حفاظت از تو به چشمانش بگوی _ دارا مجبور است براسیمرغ
 گرفتن دستان توی دانی دارا آسان است که از لمس دستانت دور باشد ؟! می برایدارند ! ... تو گمان کرده ا

 لذت بخش تر است ؟!یران ای امپراطوری دارا از پادشاهیبرا

 به خروش آبیره گذاشت و خید لبه پل مرمر سفی و ساق دستانش را روید دستانش را به صورتش کشتیدا
 زمزمه کرد :ینغمگ

 شماست و شما مشاور وینده ، دارا امپراطور آین اونیمان ، شما همپیستم ! من بچه نیمرغ سین_ تمومش کن
 ؟!ینم بی که به چشم میزی چیا کنم ی حرفاتون رو باور مید کنی ... واقعا فکر میران حکومت ایدانا

 ! ...یدا تیم گوی _ من هرگز دروغ نگفته ام و نمسیمرغ

 حرفش پرداخت :یه با سرعت به توجتیدا

 باشه من به چه کارشینا سای وقتیگه که دینه نبود ، منظورم این دانا ، منظورم ایمرغ خوام سی_ عذر م
 !یامم

 و مطمئن گفت :ید کشیقی نفس عمسیمرغ

 تواند با او ازدواج کند ...ی نمینا_ سا

 و گفت :ید پریمرغ حرف سین بداند بینکه بدون اتیدا

 بهشونیگه دین سرزمیه نداره ، ی مخالفتیران ای شورایگه . دینه سرزمیه یعهد مثل دارا ولی_ چرا ؟! وقت
 شه !یاضافه م

 تحت فرمان آرتان است !ین سرزمین _ اسیمرغ
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 را بال انداخت و گفت :یش از تعجب ابروهاتیدا

_ واقعا ؟!

ین کند . ای میی کشور موجود در جهان را آرتان فرمانروای و هشت کشور از سیست ، بی _ آرسیمرغ
 است .یم عظی امپراطورین هم جزء اینسرزم

_ اون دو کشور کدومند ؟!تیدا

ی آرتان نباشند .. و جد آرتان با شروطیاکان پرچم دولت نیر _ دو کشور پهناور که خود خواستند ، زسیمرغ
 را ندارند ، و ساختنی کدام از دو کشور حق ساخت و ساز ناو جنگیچ بود که هین از آنها ایکی ، که یرفتپذ

 اعلم جنگ به دولت ما خواهد بود .ی به معنایناو جنگ

 کلفه سر تکان داد و زمزمه کرد :تیدا

یا خوبه ؟! ... خداینا ساین همیا ؟! یره از اون دو کشور زن بگید بار کن ! .. حال دارا بای و باقالیار_ خر ب
 چندتا چندتا هوو داشته باشم ؟!یدهنوز سر سال نشده با

 رساند و گفت :یمرغ حرف با سرعت و نگران ، نگاه اش را به سین ابا

 هوو داشته باشم ؟!ید_ خاک به سرم ! من با

 و با سرعت و بغض ادامهید پریمرغ حرف سین باز مبهوت عوالم خودش بیدا لب باز کرد تیمرغ که سهمین
داد :

 دارا !ی نامردیلی دونم ! .. خی ، من میاره_ دارا سرم هوو م

 بهت زده گفت :سیمرغ

 ؟؟؟!!!ی سپاری به سخنان من گوش می_ تو به راست

 با چشمان گرد شده گفت :تیدا

 گفته مگه ؟؟؟!!!یزی چی دم ، کسی_ آره بخدا ، دارم گوش م

 چشم دوخت .یمرغ بالرفته به سی با چشمان گرد و ابروهایدا و تید بلند خندی با صداسیمرغ

 خواهد ، خلف دستور خداوند است ، و نه من ، نهی را ندارد ، خودش نمینا _ دارا حق ازدواج با ساسیمرغ
 گذاشت !یم خواهیران ایشورا

 را بال انداخت و گفت :یش متعجب ابروهاتیدا

_ چرا ؟! به خاطر من ؟!

 کوتاه گفت :ی بعد مکثسیمرغ
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 که دارد نخواهدی علرقم علقه اش به دارا و وسوسه مقامینا است ! ... سایان جنین ، سرزمین سرزمین_ ا
 در آمده است چرا که انسان ها تابی انسانیل شماین مردمش در ایگر همانند دیناتوانست با او ازدواج کند . سا

 ندارند ...یشان اصلیبت را در هیدنشاند

یر که باز هم ذهنش در خاطرات دور سیی اش ادامه داد ، گوی تازه کرد و باز هم با متانت و وقار ذاتنفسی
 کند گفت :یم

یشگاه آنها در پی داشتن فرزند سال ها به درگاه خداوند مناجات کردند . من هم برای_ ملکه و همسرش برا
 منی را از دعاینا را به آنها داد ، آنها ساینا که خداوند سایخداوندگارمان واسطه شدم و دعا کردم . زمان

 من است .یگر را بر او گذاشتند ، چرا که نامش ، نام دینا نام ساین همیدانستند ، برا

 کرد گفت :ی فکر میمرغ سی متفکر همان طور که به حرف هاتیدا

 !یدم دیبه کتیه یعنی .... یـ بار تو تلویه ! ... یست ، تو نگو آدم نیعهده ولی دختره ولینکه_ گفتم چرا با ا

 در دوره خودش اشاره کرده ! ...یزی هوا به چی بید دادن جمله اش فهمییر تغیع ، از سرید آرام خندسیمرغ
 باز ادامه داد :یدات

 نوشته ، برام جالبیعهدش به ولی نامه ایحت ، نصین سنگ بزرگ نوشته بود که پادشاه اون سرزمیه ی_ رو
 نبوده !یزاد دخترئه ... پس اون پادشاه هم آدمیعهدشبود ول

 متعجب و آرام گفت :سیمرغ

یعهد ، فرزند ارشد ، چه دختر باشد چه پسر ، ولی دانی که تو به باستان میرانی را نگفتم ... در این_ من ا
 خواهدی تمام فرزندانشان دختر باشد ، هنگام ازدواج پدر دختر از داماد می اگر خانواده ایخواهد شد ... حت

 بماند .یدار نام نسل آنها پاینگونه دختر بگذارد . که ایکه نام فرزند اولشان را اگر پسر باشد به نام خانوادگ
 بزرگ و چندی امپراطوریک در ین همی دانند برای میعهد جهان فرزند پسر را ولیچون در تمام سلطنت ها

یعهد کوچک تر فرزند ارشد ولی هاین خواهد شد .. سرزمیعهد همچون دولت آرتان ، فرزند پسر ولیتیمل
 خوانند !ی میعهد آن فرزند را به عنوان فرزند ارشد انتخاب کرده پس ... او را ولدخواهد شد ، چرا که خداون

 در آنی از شوخی گذراند که ردی را از نظر میمرغ سی با چشمان گرد شده در سکوت صورت جدتیدا
 تازه کرد و گفت :ی با همان جذبه و اقتدار نفسیمرغ . سیندبب

 ، تویداست ، آنگونه که از چهره تو هویکن مهم اشاره کردم ولیار اصل بسیک سخنان ساده ام به یان_ در م
 !یساده گذشت

 را در ذهنش تکراریمرغ سی با چشمان کوچک شده دوباره حرف هایدا در آسمان به پرواز درآمد و تآرام
 گرفته ...یده اصل مهم را نادینکرد که بداند کدام

ین و پر چیبا ، زی آرامیم پل قدم برداشت ، موها و لباسش با نسی رویبایش راحت و ساده زی با کفشهاآرام
ین بود . هزاران حرف و نکته دربیده را نفهمیمرغ . هرچه فکر کرده بود اصل پنهان سخنان سید رقصیم

 تنهاینکه دانست ... با انمی از آنها باشد ، یک کدام یمرغ مقصود سینکه گفته شده بود ، ایشانحرف ها
 بود که تمام سخنانیده مدت کوتاه فهمین با ای بود ولیده دیک خردمند را از نزدیمرغ بود که سیچندماه

 از حد معنا و کلمات پنهان است ...یش و پشت کلمات ساده هر حرفش بیل بدون دلیمرغس

ی ، کم کم از لبه پل فاصله مید دزدی که از آب داشت آرام و با دلهره نگاه اش را می طور با ترسهمان
ی که میی انداخت ! ... با همه وجودش تا جایین هوا بلند کرد و از پل به پای مثل باد او را رویزیگرفت . چ
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 که به طرفشی آب و سرعتحشیانه خروش ویدن بود با دیستادن ، قلبش در شرف اید کشی بلندیغتوانست ج
 ! ... با شدت به داخل آب افتاد ...یستاد ایدنداشت ... قلبش از تپ

 داراینه . نفس در سیستادند ایانش زدند و لبه پرتگاه دره و آب خروشان میرون از باغ بیدا تیغ جی از صداهمه
 و تحمل وزنش را نداشت . حاضر بود قسم بخورد که چشمانش مانندیستادن قدرت ایشحبس شده بود و پاها

 او را واداریدا و حس مراقبتش از تشق با سرعت به داخل آب افتاد . عیدا بودند که تیده بدون خطا دیشههم
یش مردانه دست راست آرتان دور بازوی ببرد ... پنجه هایش رفتن پی راست اش را برای فکر پایکرد که ب

 ، دارا را به خودش آورد . دارا با نگاه ملتمسش به چشمان محکم و سرد و گرمیفی خفیحلقه شد و با فشار
 ببردی اش پی به نگرانی آورد که اگر کسیادش چشمان آرتان به ی پدرش دوخته شد که قانع اش کند ولیدهچش

 همسریدا تینکه ایدن شوند و با فهمی سفر داشته همه به او مشکوک مین در ایدا که تی مهمیگاهبه خاطر جا
 دارا را مجبوریقت حقین ندارد ... همیت ها امنین سرزمین ای کجایچ هم در هیگر روز دیک یدااوست ، ت
 قرار بدهد . دستانش در هم محکم قفلیگرش دی بکشد و باز کنار پاین زمی برده را آرام رویش پیکرد که پا

 فکر و بدون تعللی که بی نفرین هم فشار داد ... اولی کشت فک اش را روی که در خودش میشد و با بغض
 بود .یابدخودش را به داخل آب انداخت ... آر

 کارین دانست با ای هم فشار داد . می فشرد . آرام و پر درد چشمانش را رویش از پیش قلب دارا را بهمین
 پس زده شدن که هرین در خلوتشان او را پس زده بود و درد همیهمانی از میش که پیدایش تی ، او برایابدآر

 گرفت . آن نگاهی نمیش و خنده هایابد لحظه از آریک یهمانی خواند ، نگاه اش را در میلحظه در چشمانش م
ی برایابد کار ، آرین . با ایست نیل می بیابد که او هم آریعنی یابد به آریهمانی گاه اش در می گاه و بیها
 دوست داشت که همسرش تنها اویتی کرد . مثل تمام مردان سراسر گی قهرمان و اسطوره جلوه میک یدایشت

 بست !ی اش میی خودنمای ... تمام درها را به رویابد کار ، آرین با ایرا قهرمان بداند ول

ی نمیدنش مانع دیز چیچ چشمانش که هید !!!! ... قدرت دید دی به آب ماند ... نمیره وجودش چشم شد و ختمام
 آرامیمرغ کرد ... سی تاب ترش می و بیشان پرین !!!! .. همید دی نمیزی چیچ هی بار در کمال ناباورینشد ا
 دارا دوخت ...ب تای پل نشست و نگران و آرام چشمانش را به چشمان بی رویباو ز

 برد .ی را با خود همراه کرده بود و میدا جان تی با همه سرعت به عمق رود شنا کرد ، شدت آب جسم بآریابد
 قلبیاقوت به واسطه یدا بود که تین اش ای کرد . تنها دلخوشی گرفتنش تلش می با تمام قدرتش در پیابدآر
 ،ید دی را به او داده بود میا که در آن شب که قلب درید بود ، همان لباس سپیا دریبای زی پریبت ، در هیادر

 شانه اش را از آن شب که به او داده بود ازیدا لبش نشست ، تی روی ... لبخندی و پاکیباییبه همان شکوه و ز
 ...یخت را به دلش ری قشنگیبای حس زینسرش باز نکرده بود ! ... هم

 .ید برد و کمرش را گرفت و در آغوش کشیدا تنه تیر و دست چپ اش را زید رسیدا به تیار زحمت بسبا
 کهی شد .. با بال بردن کف دستش به آب قدرت کم شدن شدتش را داد ... چرا زمانیداناخودآگاه محو صورت ت

 کار را نکرده بود ؟! ... چرا حال ؟!ین بود ایدا تیدر پ

 شد ، تک تکیره مثال چهره اش خی بی و پاکیبا باشد ، به چشمان بسته و صورت زیستاده که زمان اانگار
 متوسطینی اش ، بیاه بلند سی و چشمان و مژه های کمانی صورتش را با مکث از نظر گذراند . ابروهایاجزا

ی ... نمی زد ولی له له مصاحبش تی را مسخ خود کرده بود ... در دلش برایابد باظرافتش ... آریو لب ها
ی کند ... دوستش داشت نه به اندازه پری که به همسر و فرزندش داشت شانه خالیتی بار مسئولیرتوانست از ز

 زاد را دوستی از پریر غی بار بود که زنین ؟! ... اولیرد توانست نگاه از او بگی ! .. چرا نمیدا تیزاد ول
یل دلین همسر دارا باشد دوستش داشت !! اینکه از ایش پی !!! ... ولیگر دیداشت ، آن هم چه ؟! همسر مرد

 شود .یک گذاشت به همسر دارا نزدی درونش نمی طرف نجابت و پاکیک از ی شد ؟! ... ولی کارش نمیهتوج
 را دوستیبایش همسر زیگر دی داشت ؟! .. اگر مردی بود چه حالیت وضعین زاد خودش در ایاگر پر

 کرد !؟ .. کلفه زمزمه کرد :ی مهداشت چ

 ؟ی کردی ! چه میابد بر تو آرین_ نفر
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 زاد را داشت ، تمام وجودش داشتنی زاد و حال که پری داشتن پری زد برای را داشت له له میدا که تزمانی
 باینکه نبافته بود ... ایاهایی ، در ذهنش چه رویداری مشترکشان در بیای رویر کرد ! ... تعبی را التماس میدات

 دل پاکیبای زین کند و بعد با ای بخشش مب قولش را داده بود از بازماندگان کشتگان طلیدا که تیکمک
 اشی با او و مهربانینکه کند . ای مینش برد و ملکه سرزمی میی روشناین کند و او را به سرزمیازدواج م

 با گفتنیمرغ دهد . سی پرورش مینش گل آتش را در سرزمیدا با تینکه کند . ای حکومت میانبازهم به قلب پر
 شده بود ...ین بود ! ... هم شاد و هم اندوهگیده را در هم کوبیالش خیبای زیای دنتمام زاد زنده اس ی پرینکها

 نبود که بتوان ازیزی ! ... چیدا تی زاد ... هنوز هم دوستش داشت ولی ... پریف حس دوجانبه بدون توصیک
دا را آرام راستی نشست و سر عقب رفته تیدا گونه چپ تی و مردانه اش آرام رویاو گذشت ! ... دست قو

 چهره اش را دویبایی و نجابت و زید رقصی آب میف اش آرام در حرکت ظری مشکیبای زیکرد ... موها
 اراده انگشت شستشی بلندش ... بیبرابر کرده بود ... ناخودآگاه بدون چشم برداشتن از چشمان بسته و مژه ها

 شد و مکث کرد ...یده کشیش لب های به رویفش گونه لطی، آرام و نوازشگونه از رو

 در درونش نجوا کرد :ی ازمزمه

 بار !یک بار ! ... تنها یک ، یست کس نیچ_ ه

 نشسته بود و ساق دستانش رای به صخره ایه را خم کرده و تکیش زانوهایک تاری در اعماق غاراهرمن
 به دلشی ، آرام دستانش مشت شد ... شادیابد حرکت آرین خم شده اش قرار داده بود . با ای زانوهایرو

 بارها ویک ین ... همداد ی میدن دوباره و جنگی موجودات بود که به او قدرت زندگی کارهاین ، همیرسراز
 اهرمن نشست ...ی لب های شد ! ... خواسته و ناخواسته ! ... لبخند روی میلکه کم کم به بارها تبد

 را بهیرویش قلبش نگه داشت . نی به طرف قلبش کشاند و رویدا آرام کف دستش را از کنار صورت تآریابد
 به او نشانیگری پس از دیکی را یش قدرت های ناتوان بود ، تمام رازهایدا در مقابل تیشه داد ، همیداقلب ت

 کرد با همهیدن باز شروع به تپیدا تب که حس کرد قلین مشترک بود ! ... همی اینده آیلش دلید داد . شایم
 دستانش داشت تمام مسافتی را رویدا تیکر که پی ، در حالیبا جهش زیکسرعت راه آمده را بازگشت و با 

 .یستاد بود ایده پاشیش که ماه نورش را سخاوتمندانه به روی سنگیبای پل زی کرد و رویدره را ط

 کرد ... به خودش ، بهین داشت ، هزاران بار نفری . دارا بهت زده قدم از قدم بر نمیدند به طرفشان دوهمه
ی را از او گرفته بود . مسخ شده با چشمانی که آرامش و زندگیاستی پر حسرتش ، به سلطنت و سیزندگ

 رایابد آریدا گرفت ، اگر تی او مز را ایدایش چشم دوخت . اگر تیابد تفاوت به آری سرد و بی و ظاهریطوفان
 اش رای مردانگین از ایش فرزند مشترکشان ، بیای کشت که روی را میابد کرد ، بدون درنگ آریانتخاب م

در هم نکوبد !

 اش نشسته بود و هنوز هم از شوک و ترسینه سی که آرام رویدا انداخت ، به سر تیین آرام سرش را پاآریابد
 شد و بهیک زاد آرام و بهت زده چند قدم نزدی شد . پریره هوش بود خی ، بیرانگر و ویافتادن در آب وحش

 چشم دوخت . به دستان مشت شده ویابد سابقه آری و بیشان ... به حال پریستادفاصله چند گام از دارا پشتش ا
 در آنیق که حقای و چشمان نافذ و خردمندش ، چشمانیمرغفشرده دارا که پشت کمرش نگه داشته بود ، به س

 ، به دستانش که با اکراه و آرامید دی که حسرت را در آن می که آرام و با چهره ایابد کرد ... به آری داد میب
ی میار کوهی شده یده کشیش دستان پی شد را روی به انسان بدل می پریبت آرام از هم را که آرایدا تیکرپ

 که ده سالیابدی با آریابد آرین زد که ای میاد زنانه اش فریزبین ... حس تیدا تیل تبدیت خاصینگذاشت ... ا
 و درخشان پشت سری را در شانه نقره ایا قلب دریاقوت ، یار شدن کوهیکهمسرش بود متفاوت است . با نزد

ین ای برایبا زیچی طرح مارپین دانست که ای کرد ... نفسش بند رفت ... میل تبدیقین حدسش را به یدا تیموها
 توانست باشدی نمی امپراطور فعال شده و آن امپراطور کسیک با بوسه عشق یاقوت یاست چون جادو

 ؟!یابدجز ... آر

 ؟یی آی_ همه را به تالر فراخوانده ام ، تو چرا نم
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 و دستانش را که پشتش به هم قلب کرده بود ازه م باز کرد .ید چرخیمرغ آرام به طرف سآریابد

 .یمرغ جناب سیم آی_ م

 را حسیمرغ نگاه سینی که سنگیابد شد . آریره خیابد افتاده آریین سکوت کرده به چهره و چشمان پاسیمرغ
 باز به طرف درهیابد بودند که آریره درسکوت به هم خی رساند . کمیمرغکرد آرام نگاه اش را به چشمان س

 لب باز کرد :ی به آب ماند و بعد از سکوت نچندان طولنیره و خیدچرخ

_ دست از پا خطا نکردم !

 و گفت :یستاد آرام و باوقار کنارش اسیمرغ

 نگفته ام !یزی_ چ

 کلفه گفت :آریابد

 .ید گوی نگاه نافذ شماست که سخن مین ایشه ، همیمرغ جناب سیست به گفتن نیاجی_ احت

ی ، میده دی گفت درون آب را نمی چه شد ؟! دارا میدی به داخل آب پرینکه خواهم بدانم بعد از ای _ مسیمرغ
 ، مویابد خواهم بدانم آری . میدند ترسی چشمانش مید از قدرت دیشه ممکن است ، همیان با قدرت جنیندانم ا

به مو !

 بود چرخاند و گفت :یره به او خی که با خونسردیمرغ سرش را به طرف سی عصبآریابد

 !ید کنیان_ روشن تر مقصوتان را ب

 محکم جواب داد :سیمرغ

 را سراغ ندارم !ی روشن تر کلماتین_ از ا

 را مجبور به ادامه کرد :یمرغ سیابد آرسکوت

 ؟ی کردی جز تو عاشق همسرت بود چه می ؟ اگر کسی کردی شد چه می تو و دارا عوض می_ اگر جا

 سوگندم است ، من دست از پا خطا نکردم ...ین زادم که بزرگ تری _ سوگند به جان پرآریابد

 ؟!یابد آرید گوی چه میش در موهایا قلب دریاقوت_ پس 

 چهره اش وی با غرور ذاتیمرغ نگاه کرد ... سیمرغ ... باز به سید زاد چرخی با بهت به طرف پرآریابد
 زاد رای دانست که حضور پری دره رساند ... میگر زاد به طرف دیچشمان کوچک شده نگاه اش را از پر

 نگفته !یچدر پشتشان حس کرده و ه

 زاد پر درد زمزمه کرد :پری

 ؟؟!!ی_ دوستش دار
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 و کلفه زمزمه کرد :ید کف دستانش را محکم به صورتش کشآریابد

 ؟! ...یست نی جهان کافیک ی جهان را نابود کردم ، نابودیک اثبات عشقم به تو ی ! .. برایــــر_ خ

 داد و گفت :یرون کلفه نفسش را بیابد زاد منتظر بود ، آری چشمان پرهنوز

 نکردم ، هرگزی رویش هرگز پیکن صورتش نشست ... ولی ، دستم تنها به روید کنم دلم لرزی_ اعتراف م
 سوال نبردم .یر خود را به زی و نجابت پارسیدا تیپاک

 بگذردی ، در ازل هم اهرمن توانست از تن آدمیرینه ، بر اساس کتب دیابد نور است آریگاه _ دل جاسیمرغ
 تکه گوشت تپنده ،ین شد ، خداوندگارمان فرمود که ایا را جویلش که دلی از قلب نتوانست و زمانیکنول
ی لحظاتی ! ... اهرمن را برایرد گی لرزد ، تپش می است ، دل از احساس پاک نمی او و هرچه خوبیگاهجا

یدار که به دی ! ... همه تا زمانید او را باز از عرش به فرش کشیدنت پس کشین همیکن ولیدل شاد کرد
 ...ینیم گزی چه بر مینکه ... و ایم هستیکی در جدال انتخاب نور و تاریم رویپروردگارمان م

یشتر که به خاطر آن همه را به تالر فراخوانده بود بیمی تصمی براید کرد و آرام به پرواز در آمد . باسکوت
 .یشید اندیم

 را در چنگ گرفتیش شد و بازوهایک زاد به او نزدی بدون چشم برداشتن از چشمان حلقه از اشک پرآریابد
 گفت :یانهو دلجو

 توانست آرامم کند ،ی ! ... او همچون تو میستی تو نیشیدم اندی بود که می زمانی احساس براین زاد ، ای_ پر
 !یدم با زنده بودن تو من از او دست کشی تو بود ! ... ولیادآور یمبرا

 زمزمه کرد :ی لرزانی زاد با صداپری

 ؟؟؟!!!یدی کشی دست میدا نبود که ما را به هم متصل کند ... باز هم از تیسانی_ اگر پر

 پر اشک بدون چشم برداشتن ازی زاد با چشمانی بدهد ! ... پری چه جوابید دانست بای سکوت کرد . نمآریابد
 آزاد کرد . آرامیابد به عقب گذاشت ، بازوانش را از حصار دستان آری قدمیابدصورت پر بغض و ملتمس آر

 ... بالخره لب باز کرد :د تنها سکوت کرده رفتنش را نظاره گر شیابداز او رو گرفت و رفت . آر

یادم که تو به یسان . در آن دم ، سوگند به جام پریدم کشی زاد ، اگر نداشتم از او دست نمی_ دوستت دارم پر
 زاد ؟!ی ! ... پریسان نه پریآمد

 داشت و آرامش ...یاج گرفت و رفت ... به سکوت احتیش آرام راه اش را پی مکثیچ زاد بدون هپری

ی وسط قصر تنها صدایبای آب فواره زی جمع شده بودند . صدایددخت ملکه شی در تالر قصر مرمرهمه
 خواهدی همه را به جمع شدن در آنجا فراخوانده است . میمرغ بودند که چرا سینتالر بود ، همه در فکر ا

 جمعیل به دور ! .. پس دلس پاری دانایمرغ و از سیست عاقلنه نینکه ؟! اید و دارا را بگویداازدواج ت
شدنشان چه بود ؟!

 محکم و بدون نرمش گفت :ینا در چشمان سرسبز سایره اش خیزبین آرام با چشمان تسیمرغ

 کنم !ی برکنار میعهدی که دارم ... تو را از ولی_ من ، بنا به قدرت
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 بایش محکم تر از پیمرغ که لب باز کرد ، سین از هم باز شد و با چشمان گرد شده همینا بهت زده سای هالب
 بلندتر ادامه داد :ییصدا

 خواهد بود !یعهد ولیامنش پس آرین_ ز

 لبین داشتند ، ملکه آرام و متی هم از چشمان هم چشم بر نمینا و سایمرغ کردند ، سی ناباور به هم نگاه مهمه
باز کرد :

 را ازیعهدم ولی بدانم که به چه جرمید ، بایکن ولیمرغ دارم جناب سیمان مانند شما ای بی و خرمندیی_ به دانا
 ؟یر خیا پرسش را دارم ین .. حق اید کشی مقدر کرده کنار میش که خداوند برایامپراطور

 کهنسال و عدالت دوست امپراطور آرتانین ، از دروازه ملل پا به سرزمید شناسی را میدا _ همه تسیمرغ
 در تمام عمرشان در حسرت انتخابید ورودش ، جام جهان نما که هزاران اسطوره شاینهاده ، در ابتدا

د .ی برگزینمان سرزمیخ جنگ تارین بزرگ تری را برایداشدنشان توسط آن هستند ، ت

 و سورنایابد آرین شده بود بیچیده که دورش پیی در پتویدا چشم دوخته بودند . تیمرغهمه در سکوت به س
ی شده بود و سرش را رویچیده سورنا دورش پیتگر تالر نشسته بود و دست حمای گرد و سنگی سکوهایرو

 دوخته بود . دارا همچشم زد ی مدور حرف می که در وسط سکوهایمرغ به سیره داده بود ، خیهشانه او تک
 باز هم ادامه داد :یمرغ بود . سیره به کف تالر خیفیدر کنار آرتان با اخم ظر

 را از پپل به داخل آبشار پرتاب کردیدا که تی پرداختم ، کسی میزدمان ایگانه یایش_ من در در آتشکده به ن
 !ینا نبود جز ... سای ، کسیدمد

 ناباور دو قطره اشک از کاسهیت واقعیدن که با شنیدا مردم تالر بلند شد . تی بهت و زمزمه هاصدای
 هم به او ... همه اسطورهیدا چشم دوخته بود و تیمرغ هنوز هم محکم به چشمان نافذ سینا . سایدچشمانش چک

 چشم دوختند .یناها سرزنشگر به سا

 ؟یی که بگوی تبرئه خود چه داری دخترم ؟ برایی گوی نمیزی _ چرا چآراستی

 توان گفت ؟!ی چه میقت _ در برابر حقساینا

 اش را در مشت اشی دسته تخت سلطنتی هم فشرد . دستان آراستی آرام و ناباور چشمانش را روشیددخت
 کار را انجام دادهین ایددخت و شی آراستیر کرد که دخترک آرام و سر به زی کس باور نمیچ کرد . هیراس

باشد .

 به زحمت زمزمه کرد :شیددخت

 ؟ینا_ چرا سا

 گفت :یمانی و خونسرد ، بدون حس پشیال خی بساینا

 !یست نیل می بیدا به تیعهدمان کردم ولی برسد ! احساس میقین خواستم شک ام به ی_ تنها م

 ؟ی دهی را در خطر مرگ قرار میدا کار تین با ای دانستی _ مآراستی

 نائل آمده پر شوق گفت :ی که به کشف بزرگیشمندی مثل اندساینا
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یــ دری امپراطوریاقوت ینکه ایکن دانم حدس ام اشتباه بود ولی داشت ، میش را در موهایا قلب دریاقوت_ او 
...

 خوردند :ی منتظره اش تکانیر غی که همه از صدای داد زد طوریبا تقرآریابد

 ویعهدمان به ولیکبار چون او را یبی دختر پاک و نجی دوست من بوده و خواهد بود ! ... به چه جراتیدا_ ت
 !ی کار احمقانه ات کشته بودین را با ایدا ؟! تو تی دهی به من نسبت میگربار د

 ؟یابد آریست سخن چین _ مقصودت از اسیمرغ

 بود گفت :یره خینا که پر تنفر به سای با چشمانآریابد

 ترسد ، افتادن در آبشار خروشان درهی از آب میدا بود ، تیستاده ، قلبش از حرکت ایافتم را یدا که تی_ زمان
ی قلب اش مجبور شدم از قدرتم استفاده کنم ، برای باز گرداندن تپش هایقلبش را از حرکت نگاه داشت ، برا

ی امپراطوریق دهد لی گمان بر باد میک ای را بریگران که جان دی ... کسید بازگشتمان طول کشی مدتینهم
 !یستن

 گفت :یابد از حرف آری شد و پر حرص و ناراحتیره خیابد پر جسارت و گستاخ در چشمان آرساینا

_ هر چه باشم از شما مهترم امپراطور !

 باز هم بدون چشم برداشتنینا سای به عنوان تشر و به سکوت خواندنش نامش را محکم تکرار کرد ولآراستی
 گفت :یابداز چشمان آر

یشتر ؟! جان بید دهی به من میت درس انسانی با چه جراتید را کشته ایان سال تمام پارسیک_ شما که 
ین ، سرزمینشان نام سرزمی ، که معنایرا آیا یا همان آریا یرانیان اید کردی چون گمان مید را گرفتیانپارس

ی میگر دختر دی را در موهایا درقلب یاقوت زاد شما را از شما گرفته اند و حال ، ی است ، پریبمردمان نج
 ...ید زدی را که آن همه دم از دوست داشتنش می زادی که پری ، آن هم زمانینیمب

 از ادامه حرفش ماند . درینا وسط حوض بزرگ تالر سای طبقه طبقه ای لرزش آب حوضچه های صدابا
یستاده ای آب آن مثل موج کوچکیحال ولید رسی میینی پای حوضچه به حوضچه هاین آب از اولیحالت عاد

 قصریرون مردمان بداد و یغبود ! ... همه نگاه ها نگران به حوضچه ها جلب شد ، با حس رفتن نور ماه و ج
 ،ی مانند سدین سرزمی نبود ... تمام آب های را نگاه کردند ... باور کردنیرون بی سنگیهمه از پنجره ها

 بزرگ و بلند آبیوارهای کرد ، دی گل که از مرکزش محافظت می بود و همچون گلبرگ هایستادهعمود ا
 بودند و مدام او رایره و خشمش خیابد و نگران به آریده را در برگرفته بود ... همه ترسیددختقصر و تالر ش

 نداشت ...ی ایده فایچ هی خواندند ولیبه آرامش م

 کرد ،یش گذاشت و نگران صدایابد دست آری دستش را رویت بدون فکر و تنها به علت ترسش از موقعتیدا
ی حرف روی نشسته بود دستش را بیگرش زاد که طرف دی بار پرین فروکش نکرد . ایابدباز هم خشم آر

 گذاشت و در گوشش زمزمه کرد :یابددست مشت شده آر

_ باورت دارم !

 فروی زاد ، همه آتش خشم وجودش به آرامی در چشمان نگران پریره و خید آرام به طرفش چرخیابد آرسر
 زادی آرام در انگشتان پریابد کرد . انگشتان دست آری پسرفت میشان اصلیگاهنشست و آب آرام آرام به جا

 بهی با نگاهیمرغ که سبودند اتفاقات ین هر دو آنها نشست . همه بهت زده ای لب هایچفت شد . لبخند رو
 دارا بود گفت :یش حرف هایشتر بید تاکینکهجمع ، با ا

382

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 که در اوجی شود ! .. تنها کسی زاد نمی ، پریابد آری کس برایچ اتفاق ساده ثابت شد هین ؟ در اینید بی_ م
 ؟!ینا سای گفتن داری برای را به آرامش برساند ، باز هم سخنیابد تواند آری میتعصبان

 محکم و رسا گفت :ید که سکوت تالر را دآریابد

ی میگران جا در برابر دین کنم ، همیید را تایگر دین سرزمیعهد ولید_ من به عنوان امپراطور آب ها ، که با
 شناسم !ی نمیت به رسمیددخت شین سرزمیعهد و ولینده را به عنوان پادشاه آینا ، من سایمگو

 انداختند . آرتان هم سکوتی سر افکنده به هم نگاهی و آراستیددخت ها باز هم تالر را پر کرد . شهمهمه
 دانست که نگاه ملتمسشانی کرد ، می را حس میددخت و شی نگاه آراستینی انداخته بود ، سنگیینکرده سر پا

 بدون در نظر گرفتن جوانب کارز هرگیمرغ دانست که سی خواست و آرتان هم می را میمرغتنها رد حکم س
 آورد ..ی را به زبان نمیحرف

 شود ...ی کنار گذاشته میعهدی دانا ، از ولیمرغ بنا بر حکم سینا _ ساآرتان

ی آرام فشرده شد ، چشمانش را به آراستی هم رفت . دستانش در دست آراستی روی با ناراحتیددخت شچشمان
 بود . آرتان باز هم ادامه داد :یره خیر سر به زینای هنوز هم مقتدر و محکم به سایفیرساند که با اخم ظر

یگران مادرش ، به من و دی امپراطوریان ... تا پاینکه شناسم مگر ای نمیت را به رسمینا سایعهدی_ من ول
 مقام هست !ین داشتن ایقثابت کند که ل

 نقش بست .یش لب های آرام آرام رویبایی شد و لبخند زینا چشمان سایهمان مید امبرق

 سرباز است وی دارایرونی بی قصر را ملکه به ما اختصاص داده ، به دستورم تنها قسمت هاین _ اسیمرغ
 ما هستن ، از مجازات آنها نخواهم گذشت .. چرا که نگاهیان در میانه مخفیشاناگر حس کنم آنها با قدرت ها

 دارا ؟!ی دارید است ، قدرت دیزدارا گواه همه چ

 دوخته و در خودین را به زمیبایش رساند . چشمان زیدا سرتکان داد و آرام نگاه اش را به تیید آرام به تادارا
ی انداخت و هزاران فکر درهم و برهم از ذهنش گذشت ... چرا حال خوبیرفرو رفته بود . سرش را به ز
 شود ؟!می زاد نی پریابد آری کس برایچ که گفت هیمرغنداشت ؟! به خاطر حرف س

 .ید بروید توانی ... مید است ، خودتان به حالتان سر و سامان دهیمه قصر بدون ندین _ اسیمرغ

 گفت :یدا تیشان حال پریدن با دیمرغ بودند که شب را بگذرانند .. سیشان در حال رفتن به طرف اتاق هاهمه

 ...ید دخترم ! با دارا برو و اتاقتان را انتخاب کنیدا_ ت

 گفت :یمرغ در چشمان سیره آرام سر بلند کرد و ختیدا

 اتاق باشم !یه با دارا تو ینم بی نمی_ لزوم

ینکه با ایدا . تیدند چرخیدا شدند و آرام به طرف تیخکوب میشان که بودند سرجای حرف همه در هر حالین ابا
 ادامه داد :یمرغ در چشمان سیره کرد خی نگاه ناباور دارا را حس مینیسنگ

 گردم !ی بر مینم_ بعد از رفتن به پاسارگاد ... من از دروازه ملل به سرزم
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 داد و آرتان ناباور زمزمه کرد :یح با چشمان کوچک شده سکوت را ترجسیمرغ

 انتظارت را بکشد ؟!یامک با رفتنت ، امکان دارد در آنجا سی دانی ! ... می که بمانی آمده ای_ گفت

 لرزان زمزمه کرد :یی با چشمان پر اشک با صداتیدا

_ آره !

 به جمع نسبتا کوچکشان حکم فرما شده بود که سورنا به زحمت لب باز کرد :ینی سنگسکوت

_ پس چرا ؟

 گفت :یشان با حال پرتیدا

 آرمان ویای باستانم ، دنیای به دنی کشه که ربطی من رو می دم ، کسی می که به خودم دلدارینه_ حداقل ا
 ! دارا درستی داره و هم بدی که هم خوبینم بی و حال میدم دی می که من پر از خوبیاییآرزوهام نداره ! دن

ی خواسته هام از روی وقت برایچ ، من هیست من نی نداره ، سلطنت برایبایی زیز گفت ، سلطنت چیم
 شم !ی نمی مدار خوبیاست شم ، من سی رد نمیگروند

 به خطا ویز و جایم دخترم ، انسانیم نبودیب عی ، ما فرشتگان بیست نی و بدی خوبیق جز تلفی _ زندگآرتان
ین ؟ مگر جدم با همی شوی نمی مدار خوبیاست سیت های چه کس گفته تو با مهربانینانلغزش ! .. با همه ا

 را از خاطر بردهینت سرزمپدر پرچم پر عدالتش نگرفت ؟! منشور حقوق ملل یر را به زی جهانیمهربان
 ؟!یا

 را پاک کرد و دستش را دو طرف صورتیدا تی بود با انگشتان شستش اشک هایدا که حال مقابل تآرتان
 نگه داشت و ادامه داد :یدامعصومانه ت

 ...ی چه ؟! تو همسر او هستی که در قبال دارا داریتی به کنار ، مسئولینان ای_ هم تمام

 پهن و مردانه آرتان گذاشت و زمزمهینه سی شد سر روی میش اشک هایشتر بیدن که مانع چکی با چشمانتیدا
کرد :

 گردم !!ی ، من بر میره تونه جلوم رو بگی نمیچی_ ه

 پس زده شدن راین ، درد و بغض سنگید دی آرام نگاه اش را به چشمان دارا رساند ، در چشمانش دلخورتیدا
 ! ... لحظات کوتاه بودنیست گفت مصلحت در بودن آنها با هم نی گفت دوستش دارم و عقلش می .. دلش میدد

 که هزاران بار در گوششیی هام ، دوستت داریش های ، نگرانیش هایبا دارا را به خاطر آورد ، مهربان
 لب باز کرد :یزمزمه کرده بود ... به سخت

 ازدواج باهاش رو دارن ...ی_ دارا اراده کنه هزاران دختر آرزو

 از زبانت بشنوم !یچ خواهم هی نمیگر _ تمامش کن ! ددارا

 دوستانش از پله ها بال رفت و بهیره . بدون توجه به نگاه خید آرام و با اکراه از آغوش آرتان کنار کشتیدا
 داشت را آزادانهیش که در گلوینی سر خورد و بغض سنگیین به آن آرام به پایه شد . پشت در تکیداخل اتاق

 جستجویگر بعد از دیکی اتاق را جود موی منحرف کردن ذهنش کمدهای که گذشت برای ... کمیخت ریرونب
 رایش . موهاید و پوشید کشیرون چشمش را گرفت ، آرام آن را از کمد اتاق بیبایی و زیدکرد . لباس خواب سف
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یکه قبل از رفتن به تالر سورنا در طرف چپ سرش شل بافته بود را آرام باز کرد و چند بار تکان داد . کم
 ...ید بالش دوم تخت آرام دست کشی تخت نشست و رویکف سرش را ماساژ داد و رو

ید تخت دراز کشی پشت در ، با سرعت رویی پای صدایدن نشاند ، با شنیش را در گلوینی دارا بغض سنگیاد
ی نداشت پس بیدنشان کنار کشی برای صورتش را پوشاند ، زمانیش از موهایمیو چشمانش را بست . ن

 ماهی نور نقره ایر زید مانند که با لباس سپیس تندیدای . دارا بدون چشم برداشتن از تیدحرکت آرام نفس کش
 آرام داخل شد و در را آرام پشت سرش بست ...ید درخشیمثل فرشته ها م

 تخت ستون کرد . با دستی رویدا کمر تی رفت و دستش را کنار گودیین تن دارا آرام پاینی از سنگتخت
 را کنار زد . نور ماه از پنجره سمت چپ دارا بهیدا صورت تی افتاده روی آرام و پر احساس موهایگرشد

 خم شد و کف دستانش رایدا تتنه یم نی کرده بود . دارا آرام رویایی اتاق را روی و فضاید تابیداخل اتاق م
 بود ، به تمامیدا نکند . صورتش مقابل صورت تیدار را بیداستون تنش کرد ، هنوز هم اصرار داشت که ت

 چهره راین بار است که این آخری شد . انگار که برایره صورتش با دقت و وسواس خیف و ظریبا زیاجزا
 کند . دردیشگی خودش همی صورتش را برای خواست تک تک ظرافت و زنانگی مین همی . برایند بیم

 را در وجودش حس کرد و آرام شروع به حرف زدن کرد :ینیسنگ

 ؟! ...ی ؟! ... خوابیدا_ ت

 آرام گفت :ید نشنی جوابی مکث وقتی از کمبعد

 ..یم گوی_ بهتر ! .. آسوده تر سخن م

 در حرکت بود .یدا چشمان بسته تی کرد و نگاه اش روی خاطرات گذشته را کاوش مذهنش

 دانمی ، می داشتم . احساس آرامش و شادیفی توصیرقابل و غیبا تو را شناختم که در کنارت حس زی_ زمان
ی . میست نیان و مجنون آوازه اش ورد زبان جهانیلی و فرهاد ، همچون عشق لیرینعشق ما همچون عشق ش
 ، پس مرد رهی دوستم ندارنم دای . مید کشی خواهی و اگر باز هم بمانیدی کشیاردانم به خاطر من درد بس

 سوزم ...ی سو میک ی بود ! .. و من ... فرهاد وار در عشقی نخواهیمزندگ

 اشک قفل شد و انگشت شستشی نشست . نگاه دارا رویدا گونه تی و روید قطره اشک از چشمانش چکیک
 شد و ادامه داد :یره خیدا شد ، باز به چشمان بسته تیده گونه اش کشی پاک کردنش رویآرام برا

 جانی بر سرم گذاشت ، تا پایار که با خلقت تو و دادن عشق تو به من ، منت بسیبایی زی_ قسم به خدا
 دانم من دری . میده و نادیده هزاران قدرت دیابد قدرت دارم و آریک دانم من تنها یدوستت خواهم داشت . م

 توی برایابد و آرینی بی نمیدگانم درت جز قدیتی جذابیچ دانم در من هی . میچم هیت برایابد آریباییبرابر ز
 دانم چرا دری . تنها نمید گوی نمین توست ، نگاه ات جز ایز همه چیابد دانم آری است . میسراسر شگفت

 زانو نزدن در برابر اهرمن ؟!ی هدف بودم برایک یت ، برای گفتی من آری به خواستگاریمرغجواب س

 گذاشتیدا تیشانی پی را رویش . آرام و پر احساس لب هاید کشیش هایه درد و لرزان هوا را با دهان به رپر
 چسباند و زمزمه کرد :یدا تیشانی اش را به پیشانی کوتاه از آن جدا کرد و پیو بعد مکث

 خو نکرده ام ... در دوست داشتن اجباریم هایی ، هرگز نگفته ام به تنهایکن تنها بودم ولی_ ناله کردم که عمر
 باز گردینت ... به سرزمیرم گی ، هرچه تو را به آرامش برساند من هم آرامش می ... هرچه تو بخواهیستن

 رسد ... سوگند بهی که نسبت به تو دارم نمی قدرت عشقی به پایابد بدان که هزاران آریکنآرامش من ... ول
یم تو تصمیم نخواهم گفت ... تصمیچ پس هین کشد . زی را به رخ ام میزدم آن قدرت ایوجودت که هر اجزا

 که با توی کوتاهی لحظه هایرینی بندم که فراموشت کنم ، سوگند به شی هرگز با تو عهد نمیکنمن است ... ول
 ...یگری دیشهبودم و تو در اند
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 ، باز هم آرام باید چکیدا گونه تی شد . اشک از چشمان بسته اش باز هم رویشتر بیش صدا و لب هالرزش
ی که به جانش افتاده بود تمام قدرتش را برای با آشوبیدا صادقانه اش را پاک کرد . تیانگشتانش رد اشک ها

 ادامه داد :م بسته اش به کار گرفت . دارا باز هی پلک هاین از بیش اشک هایدننچک

 بردن نامی به جایان و ملکوتیان سوزم که تمام جهانی ، آنقدر در عشقت مینت_ پس از بازگشت به سرزم
 شدند ، تا ابد نام تو را در صدر نام ها و با قداست وی که مشهور عشق الهی و هر زنیس و ویلی و لیرینش

 پر دردم ...ی آرامش زندگیگانهاحترام بر لب آرند ! .. دوستت دارم 

 و نه تنها از اتاق بلکه از قصرید آرام کنار کشی با اکراه و سختیدا بسته تی لب های روی بوسه کوتاه و آرامبا
 !ید دی باز هم تنها راه را رفتن می کرد ... ولی سپریه تمام شب را با گریدا رفت و تیرونب

 درگاهی پر فخر و وقار در ابتدایش هایمه بودند . ملکه و ندیستاده قصر پارسه ایرون همه در بیان کمک جنبا
 استقبال از آنها بای دوباره آرتان و دارا ، مردم برایدن بود . شاد از دی بود و در چشمانش شادیستادهقصر ا

ی میشان اسطوره های قدم هایر بودند و گل به زیستاده ایل طوی در دو طرف راهی گل و شادیشاخه ها
 بلندی کسانی مردمانشان ... کم کم صدای ، همه از سلمت اسطوره ها شاد بودند و اسطوره ها از شادیختندر

 همی شد و عده ای پاسخ داده می باشادیشان جواب صدای زندند ، عده ای را صدا میزشانشد که نام عز
 که بایی ... اشک ها و ناله هایزشان باور ازدست دادن عزیرقابل غتلخ یقت حقیدنجوابشان سکوت بود و شن

 شد .ی میخته در هم آمیگران دیشاد

 داشت گفت :ی قدم بر میدا و تیردانا همان طور که در کنار پآرتان

 ؟یرفرزانه پی_ نام کشتگان را مکتوب کرده ا

 با احترام سرخم کرد و فروتنانه جواب داد :پیردانا

 سرورم .ی_ آر

 :ید متعجب پرستیدا

 ؟ین خوای_ چرا اسمشون رو م

 و حوصله جواب داد :ی با مهربانآرتان

 کنم !ین معی بازماندگانشان مقرری براید_ چرا که با

 بالرفته گفت :ی با ابروهاتیدا

 ؟!ین کار کنی_ چ

ی برای دارد که حقوقیفه عمرشان دولت من وظیان داشته باشند تا پای کشتگان پدر و مادرین _ اگر اآرتان
 تاید که همسرش ازدواج نکرده ، شای به آنها بدهد ، اگر همسر داشته باشند تا زمانی راحتیگذراندن زندگ

 و دختران تا زمان ازدواجشان ، دولت من حقوقی داشته باشد تا زمان بزرگسالی عمرش .. و اگر فرزندیانپا
 .یبندم در منشور حقوق ملل جدم مکتوب است و من هم بدان پاینانآن کشته را به آنها خواهد داد .. ا

 سر تکان داد و زمزمه کرد :ی آرتان تنها به آرامی مسخ حرف هاتیدا
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 فکر شده .یز_ چه خردمندانه به همه چ

 بازگشتنش دلخور بود .ی برایدا تیم زد و باز سرش را به جلو برگرداند . هنوز هم از تصمی لبخند آرامآرتان
 آورد و به آنها چشم دوختند ... مهرآذر بایرون بیال و آرتان و دارا را از فکر و خیدا دوستانش تی شادیصدا

 و هر دو را با اشک و لبخند درید دود که در آغوش آذرنوش بویباییتمام سرعت به طرف همسر و پسر ز
یدن و با دید بار دور خودش چرخیک را در آغوش گرفت و یش زانو زد و دوقولوهایارآغوشش فشرد . کوش

یار محکم کوشی بازوی رویشان تن دوقلوهای که دستش را از روی در حالیوشیتا و یستاد مقابلش ایوشیتا
 چسباند و هر دو چشمانشان را بستند . سورنایار کوشیشانی را به پش ایشانیگذاشته بود با آرامش و لبخند پ
 پدر و مادرشان را باهم در آغوش گرفتند ، آرش با گرفتنیوبرزن و آریوتابمادرش را در آغوش گرفت و 

 را گرفت و سرش را به سرش چسباند و با نفسین کمر آرشیگرش دست راست اش با دست دیطناز رو
 را بستند که طناز هم دست دور گردن هر دو آنها انداخت و سرش را به سر پدر ون چشمانشایآسوده ا

 بودیره که با چشمان پر اشک به او خیتی گام از آرمئیک به فاصله یلش که علرقم میارمادرش چسباند . کوه
 فشرد ، لبخندتانش را در دسیتی و دست آرمئیاورد کرد ، در آخر طاقت نی نگاه میتی به آرمئیبانه نجیبا لبخند

 ...یشتر هم بیتی کش آمد و لبخند و آرامش نگاه پدر و مادر آرمئیشتر لبان هر دو بیرو

 زانو زده بود افتاد ،ین زمی که روی بود که چشمش به زن جوانیره تک تک دوستانش خی با لبخند به شادتیدا
 را با از دست دادن او ازیش که آرزهای که به خاطر از دست دادن همسر جوانش بود ، همسرییاشک ها

 زن جوان شد و سرشنزدیک حلقه از اشک ی و چشمانیزان آویی که با لب هایدست داده بود ، دختر کوچک
 پشت دخترک نشست و لباس کودکش را دری پناه زن که روی و بیفرا در آغوش گرفت ... دستان ظر

 اش شدت گرفت ..یهچنگش فشرد و گر

ین از ایشتر باشد که بیر داد سر به زیح افراد گرفت و ترجین شاد و غمگی اشک نگاه اش را از چهره هابا
 که سرش را به طرفش چرخاند ،ین نگاه دارا توجه اش را جلب کرد ، همینی نابودش نکند . سنگیگرانداغ د

 حرفی ، باز هم سکوت کرده و بود افتاده بیش ابروهاین که بیفی انداخت و با اخم ظریردارا سرش را به ز
ید که دین همی اول بالبخند دارا را در آغوشش فشرد ولیساتیس راست به آغوش مادرش فرو رفت و پریک

 و دستش رایستاد برد . به همان حال ای دارا پی عادیر آمدن از آغوشش ندارد به حال غیرون بی برایلیدارا م
 حرکت داد ...تش پشیمادرانه دور دارا محکم کرد و رو

 داده بود . اخمیح سکوت را ترجیدا روز گذشته بود ، دارا هنوز هم بر سر عهدش مانده بود . در مقابل تهفت
 شد ... بزرگانی دوخته نمی کسیچ که به هی و نگاهین از گذشته در هم فرو رفته و سکوت سنگیشتر بیشها

 قضاوتی شده بودند و از آرتان تقاضاجمع بود همه در تالر یده از هم پاشیابد را که آرییدولت و خانواده ها
 خواستند ، سوختنی را از آرتان میز چیک رو بودند . هفت روز مدام یش مسائل پی براییو دادن حکم ها

 !ید در مقابل خورشیابدآر

 نخواهم گفت چرا کهیچ است ... من هی چه مجازاتیق لیابد ، آریم که حکم کنیم جمع شده اینجا _ همه اآرتان
یادگار ی برای داند که چند روز است چشم برهم نگذاشته ام چرا که من ... امانت دار خوبیخداوندگار م

 منید حکم کنیده دیز داغ عزی هانواده از من هم بود ... هرچه شما خای ام نبودم ! ... کوتاهیرینهدوست د
 دهم !ی را میشدستور اجرا

 ! "یرد بمید بایابد " آرید رسی صدا به گوش میک همهمه ها بلند شد و تنها صدای

 زاد از اشک براق شد . با بال آمدن کف دست آرتان همهی هم افتاد و چشمان پری آرام رویابد آرچشمان
 داد زد :یدا باشد ، تیگران حرف دیید از هم باز شد که تای آرتان به ناچار کمی و لب هایدهمهمه ها خواب

 ! ..ین دونی نمیچی هیابد ، شما از آرین دونی نمیچی لحظه ! .. شما هیه_ نه ! 

 زد و در گوش دارا زمزمه کرد :ی پوزخندپریساتیس
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 ؟؟!!!ی نشدیزی است ، تو در سفر متوجه چیابد عاشق آریدا کنم تی_ گمان م

 تفاوت سرش را به طرف مادرش چرخاند و بهی گره شده اش در ظاهر بی و ابروهایزبین با چشمان تدارا
 موشکافانه ادامه داد :ی با چشمانیساتیس شد . پریره صورت مادرش خیمرخن

 حسیک ... یدا احساس اعماق نگاه تین زند و ای به آب و آتش نمیگر دی مردی خودش را برای زنیچ_ ه
 تواند ؟!ی تواند باشد ... می جز دوست داشتن نمیزی چیمبهم و دوگانه است ... ول

 باز هر دو را متوجه خود کرد :یدا تصدای

یگه دینکه سخته ، ایزانتون دونم داغ از دست دادن عزی ، مین فکر کنیکم ، ین پرستی می_ تو رو به هرک
 رویکی ین سر و ته بگردی بیای دنین ای ... توین دونی و لمسشون رو جزء محالت میدن و دیستن نیشتونپ

 دوست پدرم ، پدر و مادر وین تریمی شما بودم ، صمیگاه ... منم تو جایده ندیز که داغ عزین کنیدا پین تونینم
 رویره گی و میده که خدا می اون باشم و جونین وقت نتونستم عیچ .. من هی چشمام کشت ولیبرادرم رو جلو

ی جلویران ایه کمک کرد که یلی سفر خین ای تویابد آری برم ولی سوال نمیر . حق شما رو زیرمازش بگ
 کهی بود از عهدیمون و مرگ رفت ، چون پشی نجات جون من تا مرز سوختگیاهرمن زانو نزنه ، برا

 و پدریعهد ... دارا ، ولید کشیرونناخواسته شکسته بود ، دارا رو از دست آدم خوارها نجات داد و از آب ب
 !ینمون سرزمیندهآ

 اش را ازیره دارا نگاه کرد ، محکم و شاهانه کنار مادرش نشسته بود . سکوت کرده بود و چشمان خبه
یز لرزاند و همه چی که قلبش را می ، تنها چشمانید مثالش لرزی گرفت ! ... قلبش از نگاه بی اش نمیسخنران
ی نمی رسد که دوستش ندارد ولی میقین به یشتر بیابد از آریتش دانست دارا با حمای برد . می میادشرا از 

ین تفاوت باشد ، آرام نگاه از دارا گرفت و به زمی که جانش را نجات داده بود بیتوانست نسبت به مرگ کس
 ادامه داد :یش به خودش مسلط شد محکم تر از پیقی با نفس عمی نچندان طولنینگاه کرد ، بعد مکث

 قبلیابد کرد ... آریمان رو با ما همپیا دریل مرگ رفت ، مردمان قبای چشماش تا دروازه های جلویسان_ پر
 رو از نعمتیگیرها کرد ؟ مگه ماهی نمین شما رو تامین ، مگه آب سرزمیارین بیاد سال رو به یک یناز ا
یایی همتا ، از دزدان دری بیمیس آرتیاسالرمون رو به همراه دری کرد ، مگه راه آبی نمیاز نی بیا دریها

 جبران کنه ...ین مجازات شد ، حال بذارید سفر کشین ای که توییپاک نکرد ؟ .. با دردها

 لرزان گفت :ی در چشمانش حلقه زد و با صدااشک

 کنهین ما رو تامینده آیزان تونه عزی میابد زنده آری گردونه ... ولی ما رو بهمون بر نمیزان عزیابد_کشتن آر
!

 فکر به زبان آورده بود در دلش آشوب به پا شد .ی که ناخودآگاه و بی از حرفیدا و تیچید در تالر پهمهمه
 رفت کهی کرد ؟! ... مدام با خودش کلنجار می مین را تامینده آیابد آری انداخت . چطوریینسرش را پا

 در ذهنش حرف زد :یمرغس

یم از نیش که بی در صورتی دانی نمیچ هیاست از سی گفتی که می تو بودین پارس ، ای همتای_ سخنور ب
 همتاست !ی بی ، سخنوریاستس

 در ذهنش جواب داد :تیدا

 زاد !یک نیمرغ راه سیه گفتم موندم توش ، ی چیه گم ! ی_ هنوزم م
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 داد زد :یت جمعیان از ممردی

 کند ؟؟؟!!!ی مین فرزندان ما را تامینده چگونه آیابد_ آر

 آرام چشمانش را باز کرد . همه مشتاقانه به او چشمی که با حرف مرد چشمانش را بسته بود با مکث کوتاهتیدا
 در ذهنش نجوا کرد :یمرغدوخته بودند ، س

_ پرورش گل آتش !

 نشست و پر دل و جرات جواب داد :یدا در چشمان تشادی

 تونن پرورشش بدن ، نهی میا دریان گفت پری میمرغ تونه گل آتش رو برامون پرورش بده ، سی_ م
 ؟!یمرغس

 ، چه خردمندانه موضوع را به سمت اوید را به رخ کشیباش افتاد و باز خنده زین چیمرغ چشمان سگوشه
یاست و سیی استفاده کند ! باز هم به دانایابد نجات آری برایرانیان بود ، که او هم از قدرت و نفوذش بر ایدهکش

 برد .ی پیداپنهان ت

 !یاموزم هم بیابد توانم به آری آموختم . میابد ، من راه پرورش آن را به پدر آری _ آرسیمرغ

 کار را انجام دهد ؟؟؟!!!ین ایابد آرید چرا بایمرغ جناب سیاموزید بیرانیان _ خوب به امرد

 به کاردانید ، کار را بایابد ی قدرت رشد میان حساس است و تنها با قدرت پریار گل ، بسین _ اسیمرغ
ی ... اجباریرید بگیمی چه تصمیابد که درباره آریرید گی میم که تصمید شما هستین ایتسپرد ! ... در نها

 !یستن

 اعلمیابد زنده ماندن آری خود را برایت داغ دار چشم دوخته بودند . کم کم همه رضای به خانواده هاهمه
 اسطورهی لب های بود ... لبخند کم کم روید مفینشان سرزمینده آی از مرگش برایشترکردند ، زنده بودنش ب

ی بودند که صدایره زد خی مو نمیاستمدارشان که با مادر خردمند و سیداها آمد و برادران آرتان با افتخار به ت
 را به باد داد :یشان های زن تمام خوشیک

 گذرم !!!ی_ من نم

 لرزان تر گفت :یی لرزان و صدای پر اشک و چانه ای آرتان قرار گرفت . با چشمانی روبروزن

 ؟!یست حکم شما چینک گذرم پدر ! .. ای برباد رفته ام نمی_ من از خون همسرم ، از آرزوها

 بار نگاه ها به آرتان جلب شد که لبخند کمرنگ اش کم کم جمع شد وین تالر را احاطه کرده بود و اسکوت
 آرام لب باز کرد :ی نچندان طولنیبعد سکوت

 تن است ! ...یک تن هم یک_ حکم من حکم توست فرزندم ! ... 

 باز محکم و رسا گفت :ی سخت بود ولیش برایت نهای بینکه ابا

 مقرر شده برده خواهد شد ... تمام شما هم در آن محل حضوریگاه به جایابد ... آرید_ فردا با طلوع خورش
 عدالت از فرزند خودم هم نخواهم گذشت !ی در اجراید داشت که بدانیدخواه
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 بهی پاک و کودکانه اش ، فارق از همه اتفاقات در اتاقیای غرق دنیسان داد و پری سر میه زاد مدام گرپری
یبای آرام با لباس زیدا خسته چشمانش را بسته بود . تیاد زی های بعد از بازی سلطنتی بچهایگرهمراه د
یاط گرفته بود . آرام به حی به بازرا سرش یر شال حریبایی داشت . باد به زی در راهرو قدم بر میشاهانه ا

 کنار چشمه نشست و آرام بلند شد . به طرف اتاق خودش به راه افتاد . چند گام از در اتاق دارایکاخ آمد و کم
ی . به خاطر سربازان نمیمود پی سر و ته را می بی هنوز هم راهروی آرام تر شد ولیشگذشت . قدم ها

 داشتنش را داشت ،ی تنگ شده بود ، چقدر هوایش برود . چقدر دلش براراتوانست راحت به داخل اتاق دا
 بود رایا لبخند دنیباترین که به نظرش زیی را بشنود و لبخندهایش باز هم صداینکه ، ایتگرش آغوش حمایهوا

 بود و ..یافتی که از اول هم دست نیی تنگ شده بود ... دارا ، دارایش لبخند های . چقدر دلش براینددوباره بب
هنوز هم هست !

یک کرد . با نزدی میستادگی محکم در مقابلش ایدا فشرد و تی رحمش می را محکم درچنگال بیش گلوبغض
 ازیدا نگاه دو سرباز ، تی .. در مقابل ناباوری گشودند ولیششدن به در اتاق خودش ، دو سرباز در را برا

یدا مخصوص حضور تیمه . ندیستاد آمد و پشت در اتاق آرتان ایکنارشان آرام گذشت و به طرف قصر اصل
یدا تی در اتاق را برایمهرا اعلم کرد و بعد از اجازه ورود از زبان آرتان که با مکث نچندان کوتاه ادا شد . ند

 آرام و با متانت وارد شد .یداباز کرد و ت

 مکث به طرف آرتان رفتی حرف و بی داد ! ... دارا هم از جنس آرتان بود . پس بی دارا را می هم بوآرتان
 را در آغوششیدا آورد و تیرون خواند ، دستانش را آرام از پشتش بی را از نگاه اش میداو آرتان که حس ت

یش را دوباره برایزش عززرگترین بیاد که ی بود . آغوشیدا تیفشرد . او هم محتاج آغوش کوچک و آشنا
 کرد ...یزنده م

 زادی کرد . پری از مقابل طلوع میقا دقید که خورشی سنگی صخره ای بردند ، روی اصلیگاه را به جاآریابد
 که جزی مرگ امپراطوریدن نگه داشته، و با اشک به دینه مقابل صخره ، مشت بر سیان پریگربه همراه د

 که به اویابد اشک به چشمان آری هالقه پر شده از حی زاد با چشمانی . پریستادند بودند ایده از او ندیمهربان
 محکم و عمود بسته شده بود سکوت کرده وی که پشتش به چوبی با دستانیابد ماند . آریرهدوخته شده بود ، خ

 شد .ی میرا بود و با آغوش باز مرگ را پذیستاده ایش پاهای روی امپراطور قویکمحکم ، مانند 

 بودند .یستاده ایابد مرگ آریدن داغدار هم به دی . همه خانواده هایستاد آرام با لباس شاهانه اش مقابلش اتیدا
یستاده ایابد مرگ آریدن پردرد به دی هم با نگاهیمرغ اسطوره ها و سیگر و آرتان و دیساتیسدارا و پر

 سفر بزرگین را در ایابد شد خدمات آری نبودند ... مگر میابد به مرگ آری کدامشان راضیچبودند ... ه
 وینند با او سرکرده بودند را ببی و ناخوشی عمر در خوشیک که ی شد از مرگ دوستی گرفت . مگر میدهناد
 هم نباشد ؟!یالشان خینع

 وید جوشیش شد . بغض آرام آرام در گلویره آرام تر و مهربان تر بود خیشه که چهره اش از همیابد به آرتیدا
 دویان نشست و نگاه اش میابد آریبای زی لب های رویاشک چشمانش را براق کرد . لبخند آرام و مهربان

 در گردش بود ، آرام لب باز کرد :یداچشم پر درد ت

 بهیا قلب دریاقوت توانستم با دادن ینکه بالم ... ای انجام دادم به خودم میم کار که در زندگیک ی برایشه_ هم
 را ازیا دری حکم ، امان مواخذه خاندان سلطنتین ای اجراینکه را جبران کنم . با ایدارمان دینتو جسارت اول

 ...ی ترسی از آب نمیگر بالم . خوشحالم دی به خودم میشه ... همیکنمن گرفت ول

 گفت :ی لرزانی و با صداید چکیدا تیبای قطر اشک از چشمان زدو

 که درخوری مرگین و ایندازه تو میاد قطره آب هم من رو به یک به بعد ین ... از ای ترسم ولی نمیگه_ نه د
 ، اسطوره من !یستتو ن

 کش آمد و گفت :یشتر بیابد آرلبخند
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 ...یزند اشک بریم دارم که برای_ باز هم خوشحالم که بعد از مرگم ، به جز خانواده ام ، دوستان

 ازیارش امان و بدون اختی که بیی اشک های مهار کرد ولیینش را با گاز گرفتن لب پایش لرزش لب هاتیدا
 پارس بایاران شهری و به رسم سلطنتیستاد ایابد کرد . با احترام مقابل آری میش رسواید چکیچشمانش م

 و آرام سر خم کرد و گفت :ید چپ اش کوبینهدست راست محکم به س

 !ی اسطوره بودیه گم که تو ی_ به بچه هام م

 که خواست از صخره هاین آرام و محکم قدم برداشت . همیدا را براق کرد ، تیابد اشک چشمان آربالخره
 بلند گفت :یساتیس برود پریینپا

 است !یدنی خونخوار دیک ، مرگ یدا_ بمان ت

 بلند و پرین همی نگاه کرد ، همه به او چشم دوخته بودند ، برایساتیس شانه به پری و آرام از رویستاد اتیدا
درد گفت :

 !!!یست نیدنی دیران به دست خود ایران مرگ اسطوره ایدن_ د

 و ناراحت گفت :ی شاکپریساتیس

 هزاران کودک را در حسرت پدر و مادر گذاشت .یابد_ آر

 باز هم آرام و خونسرد گفت :تیدا

 ؟!یه خونخوار گذشته چیابد ما و آرین ... فرق بیم کنی پنج ساله رو از داشتن پدر محروم میسان_ ما هم پر
 ادامه داره ؟!ی کشتار تا به کینا

 و آرام آرام جمع شد . پر حرص در ذهنش زمزمه کرد « تو خودید ماسیساتیس پری لب های رولبخند
 کنم !ی بار اگه کم نشود خودم کم مین شود ؟! .. ای کم نمیم تو و امثال تو از سر من و زندگیه ! چرا سایاییآند

 شنود . بای را میگران ذهن دی صدایمرغ گفتند سی که همه مید به ذهنش رسین حرف تازه این» بعد از ا
 ! .. آرامیا چشم دوخته و فارق از دنیابد نافذ تنها به آری با چشمانیمرغ سید شد که دیره خیمرغترس به س

 بود ! ...یعه شایک لبش نقش بست . پس ی رویلبخند

ی که در راه بود چاره راه میگری اتفاق بزرگ دی برای بود ! ولیده را شنیز همه چیابد به آریره خسیمرغ
ید کرد ، بای خودش لب باز مید اش خوش باشد ! ... بایافتنی دست نیاهای با رویساتیس. پس گذاشت که پریدد

 کرد ...یخودش انتخاب م

 نگاه اش راینی سنگیدا کرد تی که حس مین بود ... همیدا تمام مدت نگاه اش بدون چرخش سرش به تدارا
 ... باید که با آن از قصر آمده بود ، تازی سوار اسبیدا دوخت ... تی میگری دیمتوجه شده چشمانش را به جا

یش دو پای روی بلندیهه با شسب و اید با سرعت افسار اسبش را کشیدنوازش تللؤ قرمز رنگ طلوع خورش
 دریابد آریدن اسب ، خودش را نگه داشت و به طرف صخره نگاه کرد .. با دی با حفظ تعادل رویدا . تیستادا

 ...ید سرش را چرخاند و محکم تر تازیه زاد با گری پریغ و جی اصلیجا

 را کنارید از طلوع تا غروب خورشیدا شب بود و هنوز تی هایمه کرد . نی میی در آسمان شب خودنماماه
 کار راین بود که راه برگشت را هم گم کرده بود . بهتریده کرده بود . آنقدر با اسب تازیه گریابد آریاد به یادر
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یش پیش پایر زیدن که تا بوسی جز و مدیدن دانست و دیا کنار دری صخره های ، نشستن رویدتا طلوع خورش
 کرد .ی معنا می بیش را برایا دری به ذهنش هجوم آورده بود و سرمایش هاییآمده بود ... تمام دردها و تنها

ی انداخت و تا صبح به خودش می قفل پشتش را میامک از ترس سیشه که همی در اتاقیش هایی تنهای هاشب
 شد ... مرگ پدر و مادر و برادرش ... تک تکی از خاطرش پاک نمیامک دم چشمان پر طمع سیک و یدلرز

ی ها و از خود گذشتگربانی ، مهیش ، اخم هایش بود ، خنده هایز لبریابد و خاطره آریادلحظات سفرش که با 
 دانستی نمیل که اوای مقدمه و احساسی دارا افتاد ، ازدواج بیاد شدت گرفت ... به یش هایه ... گریشها
 که بهی شد و نگاهی آن اخم از صورتش جدا نمیگر که دیی شده بود ... دارایزش و حال همه چیستچ

 چرخاند .ا سرش ریی ماند ... با صدای نمیرهچشمانش مهربان خ

 را سپاس که تو را سالم ....یزد_ ا

 آرام ازیا و آریوتاب بهت زده سکوت کرد . به همراه سورنا و ی با چشمانیدا تیان چشمان گریدن با ددارا
ی برایدا داد ، تی سوال مدام در ذهنش جولن میک شد ، یده درهم کشیش شد ... باز هم اخم هایاده اسب پیرو
ید شکست و با همه توانش به طرفش دویشتر بضش دارا بغیدن با دیدا حال افتاده بود ؟؟؟!!! ... تین به ایابدآر

 زمان برد تا دستانش را که در هوا معلق بودیو دستانش را دور کمر دارا حلقه کرد . دارا آرام و بهت زده کم
 بگذارد .یدا پشت تیرو

 وی ذاری و تنهام می کنی میتم ، اذی کردن من خوشحالیت که با اذیاد دارا ! ازت بدم میاد _ ازت بدم متیدا
 بهید .. حال که پامون رسی ، خودت گفتی رو ندارم ، قرار بود همسفر راهم بشیچکی همه آدم هین اینمن ب

 دروازه ملل اومده ؟!از کس و کار که ی بیه و منم ی افتاد شاهزاده ایادت تازه ینتسرزم

ین کوتاه سکوت کرد و همی لحظه ای برایدا . تید فرو کرد و دلتنگ بو کشیدا تی موهاین آرام سرش را بدارا
 باز کند دارا در گوشش زمزمه کرد :یتکه خواست باز لب به گله و شکا

ی به جان آمد خدا را همدمیی / دل ز تنهای مرهمیغا دری مال مال دردست اینه_ س

ی دمیاسایم بده تا بی جامیا رو / ساقیز که دارد از سپهر تیش آساچشم

پچگل / شاه ترکان فارغست از حال ما کو رستمسوختم ی در چاه صبر آن شمع 

ی باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمیش بلست / ریش امن و آسای عشقبازیق طردر

 و آنهایدند آرام کنار کشیا و آریوتاب محکم تر ، سورنا و یگری شد و دستانشان دور تنه دیشتر بیدا تی هاگریه
را به حال خود گذاشتند ...

 کنارشیدا به صخره داده بود و چشمانش متفکر و کوچک شده به آتش مقابلشان دوخته شده بود . تیه تکدارا
 داراینه سینشسته و دست چپ اش شانه راست دارا را در چنگ داشت و دست راست اش به همراه سرش رو

عردا  گرفتهی را به بازیدا تی و مشکلند بی و با دست راست آرام موهایچید پیدا را دور تیشجا گرفته بود . دارا 
 آب بهی برخورد موج های آتش و صداین بی تق و توق چوب هایبود . هر دو سکوت کرده بودند و صدا

 هم دریوتاب و یا شکست . سورنا و آری را در هم میانشان بود که سکوت میی ساحل تنها صدایصخره ها
 که در انتظار آنها بود .ی اینده حلقه زده بودند و نگران آآتش دور یدا دورتر از دارا و تی کمیگر دیکنار آتش

 زمزمه کرد :تیدا

_ دوستت دارم دارا .
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 !!!یست نیگر دیابد _ چرا ؟؟!! چون آردارا

 توانستی راحت میلی داشت خیابد با آریره که در آن جزی با تجربه اینکه و ایابد مرگ آریادآوری با تیدا
 به چشمانیره دارا برداشت و خینه سیلحظه به لحظه مرگش را تصور کند باز بغض کرد و آرام سر از رو

دارا زمزمه کرد :

 شود هردمی میادت زیلم و مینم بی دردم / تو را می کنی میادت و زینی بی_ مرا م

 مگر دردمی دانی نمی کوشی / به درمانم نمی دانم چه سر داری نمی پرسی سامانم نمبه

 آر و بازم پپرس تا خاک رهت گردمی / گذاریزی مرا بر خاک و بگری که بگذارین راهست انه

 دامنت گردمیرد بگی دستت از دامن بجز در خاک و آن دم هم / که بر خاک روان گردندارم

 برآوردمیی گوی نمی / دمار از من برآوردی تا کی دهی رفت از غم عشقت دمم ، دم مفرو

پرخت می ز زلفت باز میکی دل را بتارشبی  خوردمی باز می هللی و جامیدم دی جستم / 

 / نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردمیسویت در برت ناگاه و شد در تاب گکشیدم

ی کرد و با همه وجودش بعد مدت ها دوریدا آرام دستانش را قاب صورت تیدا به چشمان پر اشک تیره خدارا
 اش کرد ...ی با اشک و لبخند با همه قلبش همراهیدا قدم شد .. و تیشپ

 وید اسبش نشسته بود چرخی که رویدا شد و به طرف تیاده از اسب پیا و آریوتاب به همراه سورنا و دارا
ی اش را روی مشکیبای زی موهاین شانه دارا گذاشت که همی خم شد و دستانش را رویداکمرش را گرفت . ت

 شادیدا صورتش نشست . تی رویباییصورت دارا انداخت ، دارا با عشق چشمانش را بست و لبخند کمرنگ ز
 باز کرد و به چشمانی . دارا چشمانش را به آرامید را کنار کشیشاز عشق دارا قلبش تپش گرفت و آرام موها

 رساند .ین را به زمیدا تی را در آغوش داشت آرام پاهایدا که تی چشم دوخت و در حالیدا و پر شوق تیرهخ
 دارا و دستان دارا دور کمرش ... هنوز همینه سی رویدا و دستان تد بودنیرههنوز هم پر تمنا در چشمان هم خ

 هر دو را از جا پراند .یساتیس پری را از خودش نداشت ... صدایدا جدا کردن تیالخ

 !ی تو از آن محرومیا دارد که گوی مانندی بیبایی پارس ، زی پدخت هایای _ حپریساتیس

 دست چپ اش را پشتش محکم تر گرفتیدا افتاده تیین به چشمان پایره که دارا خید کنار کشی با خجالت کمتیدا
 به چشمان مطمئن دارا چشم بدوزد ، دارا مقابل چشمان بهت زده مادرش گفت :یداکه باعث شد ت

 من !ی_ نه برا

 نگران از آشکار شدن راز پنهان بهیا و آریوتاب را به دندان گرفت ، یینش چشمانش را بست و لب پاسورنا
ین بدتر نکند ... بعد این نزند و اوضاع را از ای حرفیگر و دارا چشم دوخته بودند ... کاش دارا دیساتیسپر

 بهت زده اش گذشتند ،ی هایمه و ندیسساتی و دوستانش آرام از کنار پریداحرف دارا سکوت کرد و به همراه ت
 نسبتا داد زد :یساتیسکه پر

_ بمان دارا !

 نگاه اش را ازی مقابلش قرار گرفت و عصبیساتیس . پریستاد بچرخد ایساتیس به طرف پرینکه بدون ادارا
 به دارا رساند و گفت :یدات
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 سخن چه بود ؟ین_ قصدت از ا

 دو چشم مادرش آرام حرکت کرد .یان اش میزبین سکوت کرد و نگاه تدارا

 :ید بار بلندتر غرین اپریساتیس

_ داااااراااا ؟؟؟!!!

 پر درد زمزمه کرد :دارا

 !ین_ دوستش دارم ... هم

 شاهدختیک دارد نه در حد ی مانندی بیبایی زشت نه زیزک کنین پسر نادان ؟! ای شده ایوانه _ دپریساتیس
 ، تویابم ی میت دختر را براین از ایباتر داند ... زی پارس نمیبای از رسم شاهدختان زیچ است ، هیپارس

 ازیباتر ، صورتش زیشم تر از ابریف لطیش که موهایابم ی میت را برای دارا ... شاهدختیامپراطور جهان
 خوش قامت تر ازی شب ، شاهدختیاهی تر از سیاه سرخ بهار ، چشمانش سی از گل هایباتر زیشماه ، لب ها

 پارس !یسرو ها

 رای زندگیک گذارد با دارا ی زن نمین گفت ای چشم دوخت . تمام وجودش میساتیس بهت زده به پرتیدا
 در چشمان مهربانش سکوتیره نگاه دارا آرام سرش را به طرفش چرخاند و خینیتجربه کند ... با سنگ

 دارا نشست و بدونی لب های مهربان تر ... آرام لبخند رویدکرد ... دارا باز هم مانند گذشته شده بود ، شا
 ماه در چشمانش ،ی که دو درخشش نقره ایدا و معصومانه نگاه تیاه سینتوجه به اطرافش ، غرق در سرزم

پختن بی چشمانش را ازچشمان آهوهایباییقداست و ز  کرده بود زمزمه کرد :یشتر 

 گناه ، من عاشقم و دل بدو گشتهیست مرا نیاه ، گر زشت است و سیاه که معشوق تو زشت است و سیند_ " گو
 معشوق آگاه "یب پبود از عیتباه ، عاشق ک

 آرام از کنارش گذشت .یدا به همراه تیساتیس مقابل چشمان بهت زده پردر

 دارا !ی گفتی به مادرت مید _ نباسیمرغ

یدا توانم از تی نمیگر دیکن سکوت کنم ولید ؟! گفتیمرغ سیم به که بگویم _ اگر به مادرم درد دلم را نگودارا
یار خواهد بود و من به عنوان شهری بزرگ و نابخشودنی گناهیگراندور باشم ، بودنم با همسرم در چشم د

 ...رد پاک جلوه نخواهم کی مرز و بوم در چشم فرزندانم ، مردین ایندهآ

 زحمت زمزمه کرد :به

 ؟!یرد پذی میان درد من پاین ای_ ک

 توجه به سوال دارا محکم گفت :ی بسیمرغ

 کرد !ی مخالفت نخواهیگر دی شاهدختیدن دی مادرت برای امشب در مقابل اصرارهایهمانی_ در م

:ید لب غریر ، زیمرغ در چشمان محکم و نافذ سیره خی عصبدارا

_ هرگـــــز !
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 :ید غری را بال برد و کلفه و عصبیش صدای سرش را بال داد و کمسیمرغ

_ خداوندگارم ...

 کهیتی چشمانش را به دارا و چهره قرمز از عصبانیقی با نفس عمی را بست و بعد سکوت نسبتا بلندچشمانش
 بود آرام تر گفت :یرهبه دور دست ها خ

 تو دشمن تری سخن که مادرت از هزاران دشمن براین از ای گذری دارا ؟! ... چرا ساده میشی اندی_ چرا نم
است !!!

 گذاشت . سر و کمرش را خم کرد و باز هم سکوتیوان و پهن ای سنگی نرده های ساق دستانش را رودارا
 محروم باشد ، آن هم به خاطری معمولی زندگیک از ید قابل درک نبود ، قابل هضم نبود که بایشکرد . برا

ید که حال دارا را دیمرغ و هشت کشور نوشته شده است ! ... سیست بیعهدی اش عنوان ولیاه در بخت سینکها
آرام گفت :

 ؟!ی سپاری من ، گوش می_ دارا

 مکث ادامه داد :ی با کمیمرغ تکان داد و سیید آرام سرش را به تایر سر به زدارا

 همسر توست !یدا به همه بگو تیهمانی_ باشد ، امشب در م

 دوخت ، آرام آرام قد راست کرد . چشمان نافذ و غرور ویمرغ چشمان بهت زده و ناباورش را به سدارا
 توانستی چرا نمی ... ولیست جز راست نید گوی که میزی گفت که چی چهره اش میشگیآرامش هم

 حس در وجودش بجوشد ... دارا پرین گذاشت ای نمیمرغ نگاه نافذ و بدون احساس سینخوشحال باشد ؟! ا
 :ید پرسیدترد

 ؟؟؟!!!یم بگوی_ به راست

 گفت :یال خی بسیمرغ

 بود !!!!ی خواهیدا هنگامه شب ، تو در سوگ از دست دادن تین فردا در همیکن ! ... ولی_ آر

 حرف آرام بال گشود و به پرواز درآمد ، دارا دلخور بلند داد زد :ین ابعد

 ؟؟؟!!!یمــــــرغ ... سی گذاری میمان و تنهایی گوی می در لحظات حساس سخنیشه_ هم

 رفت در ذهن دارا جواب داد :ی همان طور که مسیمرغ

یشه از اندیمی که نی ایشه تفاوت که من از قدرت اندین بالتر از من ، با ای مقامی ، دارای_ چرا که تو انسان
 ،یگری توسط دیتان زندگی پرسش های در انتظار پاسخ هایشه کنم و شما ، همی استفاده را میتشماست نها

 که قدرتیاری دارا ، شهری مرز و بوماین ینده ! ... تو پدر آید و زحمت دادن به خودتان هستیشهبدون اند
 !یست بر بشر نی سروریق نداشته باشد لی بلند و قویشهاند

 ازی با تعجب به عده ایدا ، همه شاد و خوشحال بودند . تی شاد و رنگی با لباس هایهمانان پر بود از متالر
یدا تعجب تی بود . زمانیده آنها ندیبایی به زی بودند چشم دوخت ، تا بحال مردمیبا زیت نهای که بیهمانانم
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یکدیگر کردند و به ی به احترام سر خم میش با لبخند و احترام برایدند رسی میدا به تی شد که وقتی میشترب
 آرام به طرف آرتان رفت و در گوشش زمزمه کرد :یدا دادند ... تینشانش م

 ؟!ین آدما کین_ پدر ا

 اشاره کرد جواب داد :یدا که تیی با نگاه به جاآرتان

 !یی روشناین سرزمی خاندان سلطنتیان_ انسان نه ! ... پر

 که به دلش نشست گفت :ی با بغضتیدا

 شما روی دارا ؟! من اگه کسیر جشن تولد با تاخیان بید ! ... چرا باین کشتی رحمی که با بیابدی_ خاندان آر
 احمق !یادی زیا خوبن یادی زیا یا آدما ... نه پرین شم ! ... ای کنه ازش متنفر میتاذ

 بالرفته گفت :یی متعجب با ابروهاآرتان

 زنده است ؟؟؟!!!یابد_ دارا به تو نگفت آر

 با چشمان گرد شده به زحمت زمزمه کرد :تیدا

_ نگفت !!!

 کوششیت و علرقم نهاید فهمیسان ماند ، پرید در مقابل نور خورشیابد را آری _ پس از رفتن تو مدتآرتان
ینکه ، به پاس اید را بخشیابد دل آن زن هم نرم شد و آریش تمام به صخره آمد . با زجه های تابینگهبانان با ب

 کند ...ین ما را تامین گل آتش سرزمیابدآر

 چطوره ؟یابد و آریسان _ حال پرتیدا

 کودک به پدرش نجاتش داد و از همهین که عشق ای رسند ، به راستی زاد به آنها می و بانو پرین _ آبتآرتان
مهم تر ...

 و گفت :ید را بوسیدا تیشانی لبخند پبا

 گذار و خردمندانه تو شاهدختم !یر_ سخن تاث

یمرغ گونه آرتان آرام از او جدا شد . به طرف سیدن لبش نشست . بعد از بوسی روی لبخند مهربان و تلختیدا
ی شد . با صدای میشتر هر لحظه بیمرغ چهره سیرفت و با او مشغول حرف زدن شد . عمق سکوت و گرفتگ

دارا همه به او نگاه کردند .

ی است ، مینمان زمیران جد بزرگوارم و پدر این که نشان آمدن صلح به سرزمیهمانی مین _ امشب در ادارا
 را اعلم بدارم !یخواهم ازدواج

 سورنایوان لی با نگرانیوتاب ، ید پریش شدند . سورنا شربتش به گلویره اسطوره ها بهت زده به دارا خهمه
 کرد کهی شد . نگاه تک تکشان التماس میره . آرام به پشتش زد و باز نگران به دارا خیدرا از لبش کنار کش

 خواستی به دارا چشم دوخت ، میش همتای هم با نگاه نافذ و بیمرغ نزند . سیدا از ازدواج خودش و تیحرف
 ...یستبداند که انتخابش چ
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 را به همراه ...یمیس خواهم ازدواج بانو آرتی _ مدارا

 رساند کهیش را به لب هایوانش لیمیس اسم آرتیدن کرد و به پدرش چشم دوخت . آرتان با شنی کوتاهسکوت
ی شد ... کاش می نمیرین بغض شین شد ، ای رفع کند ... نمیرین اش را با خوردن شربت شیبغض تلخ زندگ

 شد ؟!ی زن پاسوزش مین اید بای ؟! تا به کی تا به کی ... ولید دی نمیگری را با دیمیسپمرد و ازدواج آرت
 و چهار سال کم نبود ...یستب

 بار بدون وقفه محکم تر و بلندتر :ین باز از نو تکرار کرد ، ادارا

 امشب در جشن سالروزین و پدرم آرتان را به همه اعلم بدارم ... و همیمیس خواهم ازدواج بانو آرتی_ م
 اجرا شود ...یشان آسمانیوند زاد پیک نیمرغ من ، در مقابل سیلدم

یمیس به آرتی نگاهیم ، نیمش و مطمئن به تصمیت اهمی بهت زده نام دارا را به زبان آورد . دارا بپریساتیس
 بودند انداخت و باز ادامه داد :یرهو پدرش که بهت زده به او خ

 ، در مقابل تمامینک کنم و ای میت حمایمیس ، از بانو آرتین زمیران اینده آیار و شهریعهد_ من به عنوان ول
 مادر من محسوب خواهد شد و تایمیس دارم که ، بانو آرتی و هشت کشور اعلم میست هر بیبزرگان سلطنت

 به شخصین توهیشان به این توهو من است یت کند ، مادر من و تحت حمای می که عمر دارد و زندگیزمان
من و خاندان من محسوب خواهد شد ... سخنانم آشکار بود ؟!

 دست زدند شکسته شد .یشان اسطوره ها و کم کم کل مردمان تالر که برایق تالر اول با تشوین سنگسکوت
 . اول پدرش را دریستاد ایمیس آمد . مقابل پدرش و آرتیین پای سلطنتی هفت پله تخت هایدارا آرام از سکو

آغوش گرفت ..

 در گوشش زمزمه کرد :آرتان

 دارا ؟!ی کار را کردین_ چرا ا

 پر حسرت زمزمه کرد :دارا

 از ما به آرامش برسد ...یکی ید_ بگذار

 چشمانش رایقی را در آغوش گرفت . با نفس عمیمیس حرف و بدون نگاه کردن به چشمان پدرش ، آرتبی
 درگوشش زمزمه کرد :یمیس مادر بود . آرتیک کامل آغوش ی معنایش برایشه آغوش همینبست ، آرامش ا

_ چرا دارا ؟!

 زمرمه وار جواب داد :یمیس از آرتیت هم به تبعدارا

 برسد .یقت به حقیدم که آن شب از زبانتان شنیایی خواهم روی_ م

 :ید متعجب پرسآرتیمیس

 ؟!یا روین_ کدام

 هست .یز من نیای که رویایی ! روینا إوریای _ رودارا

397

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 کنار دارایمرغ شد ... سیردانا توسط پیمیس پدرش و آرتیوند نظاره گر پیگران و به همراه دید کنار کشآرام
 انداخت و گفت :یمرغ به سی نگاهیم . دارا نیستادا

 !یافتم را ید) در سخنانتان ، پاسخ گفتی پنهــان (همون در لفافه حرف زدن امروزیت نهای که بی_ پرسش

 هنوز هم به آرتان و مراسم ازدواجش چشمی ولید افتاد و لبخندش را به رخ کشین چیمرغ چشمان سگوشه
دوخته بود .. دارا باز هم ادامه داد :

یک جز یی که بانویرفت پذی نمیاست ، سیافتم را یم و من مانع شدیاست_ مقصود شما و پدرم را که س
 از مادرم را دوست داشته باشد . ترس پدرم ازیر غی پدرم زنیرفتم پذی شود و من نمیرانشاهدخت ملکه ا

 دانم که زنانی ... میست نیبا برسانم ... رسم سلطنت زی آزاریشان من بخواهم به ایشان پس از اینکها
یاسالر حق ماندن در قصر را نخواهند داشت و دریعهد از ملکه و مادر ولیرامپراطور پس از مرگ شاه به غ

ین تری به پنهانیشیدن که با اندیافتم ... یمرغ سیافتم ... یست جدا نیره داینبا عنوان همسر دوم پدر ، از ا
 .ید ندارند خواهم رسپاسخی کنم ی که گمان مییموضوع ، به پرسش ها

 ...یدا _ تسیمرغ

 جواب داد :یمرغ حرف سین بدون آنکه بداند بدارا

 را که عطر او را در تار و پود جان دارد و اندازه تنی هرگز آغوشیکن زمان ما را به هم برساند ... ولید_ شا
 ... ما را به وصال هم برساند ...یگر دی نوای بی داراید بندم که شای نمید بخشم ... و امی نمیگریاوست به د

ی نچندان طولنی داشت ، بعد از مکثید گفتن و نگفتنش تردی سرش را به طرف دارا چرخاند براسیمرغ
گفت :

 را به تو خواهد گفت !یز دارم ! ... برو ، همه چی در انتظار توست و من در تالر کار مهمیوان در ایدا_ ت

 گذاشتهی سنگی نرده های و محکم دست رویبا زیدا آمد ، تیوان دور شد و به ایمرغ آرام و متعجب از سدارا
 و دستشیستاد ایدا چشم دوخته بود . دارا آرام کنار تیران ایانگذار پدر بنی ساده یبود و به آرامگاه هفت سکو

 و پر احساس حرکت داد . آرام با لبخند نگاهرام آیدا انگشتان تین گذاشت و انگشتانش را بیدا دستان تیرا رو
 :ید متعجب پرسیدا چشمان پر اشک تیدن رساند و با دیدا تیمرخاش را به ن

 ؟!یدا_ چه شده ت

 لرزان جواب داد :یی با لب هاتیدا

 خوام برم !!!ی_ م

 گفت :ی با لخوری نچندان طولنی بهت زده بعد از سکوتدارا

 ؟؟؟ی کشی آتش به جانم میی_ چرا هربار با اسم جدا

 گونه اش را پاک کرد و گفت :ی رویخته ری با کف دست اشک هاتیدا

 تونم باهاتی رم ، که ازت دور بمونم ! ... نمی میگه دین سرزمیه به یمرغ_ از دروازه ملل نه دارا ... با س
 تونم !یباشم ، نه که نخوام ... نم
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 و گفت :ید دستش را پس کشی عصبدارا

 که تا ابد پای ازدواج عهد بستی آسمانیوند داشتنت بجنگم ؟! با پی خواهد که برای_ چرا ؟؟؟!!! چون زمان م
یم گوی و با تو سخن مینمت بی ؟! .. هربار که میدا توانم به بودنت اعتماد کنم تی ... چرا نمی مانی میمبه پا

 ...ینک و ای خواهی بودن با من را نمیی ترسم که باز هم بگویم

 دستانش را قاب صورت دارا کرد ، دارا سکوت کرد و محکم چشمانش را بست ، با دستانش مچ دستانتیدا
 که لحظهی و ترسی زندگین از از ایگر کرد نتوانست دستانش را پس بزند . دی را گرفت و هرچقدر سعیدات

 شکمش گذاشت و گفت :ی دست چپ دارا را رویدا بود . تیده داشت به جنونش رسیدا از دست دادن تیبرا

_ بخاطر بچمون مجبورم دارا !

 تلخیه گرین بیدا بود ! ... تیده ماند ... بدون شک اشتباه شنیره خیدا و بهت زده به چشمان تیستاددارا از تقل ا
 و ادامه داد :یدخند

 ... بازم خواستم بهیست دونم حال تو هم بهتر از من نی ناراحت ، میا خوشحال باشم ید دونم الن بای_ نم
 هر بار ...ین که راه رو گم کردم ... عیامتالر ب

 کرد و ازی راه را گم میشه همیدا که تیی ، تلخ و پر حسرت ... ذهن هر دو برگشت به لحظه هاید خندکوتاه
 شد !ی مید نباید شد که شای باخبر مییرازها

 غذاهامی رو تویزی سپرد حواسشون بهم باشه که چی ها میمه که به ندیدم _ تو راهرو مادرت رو دتیدا
 زهریه گفتم گفت " ین همون لحظه به جناب آبتی بود ، ولیب غریب اسم عجیه بود ، ی چیاد نمیادم .. یزنبر

 ! "...یارهخاصه که کم کم شخص رو از پا درم

 هم پر لرزش ادامه داد :یش و صداید جوشی در چشمانش میشتر هر لحظه باشک

ی بچه نبود تموم اون زهر رو به جون مین کنم ، دارا اگه ای پدرم رو تجربه میه مرگ شبیه_ دارا اگه بمونم 
 بچه ...ین با ای ... ولیاده زیلی رو کنار تو باشم ، چون تو ارزشت برام خیم لحظات زندگین که آخریدمخر
 خوام پسرمون رو از دستی بدم ... نمست تونم از تو داشته باشم رو از دی که میزی چین خوام بزرگترینم

بدم ...

 مسخ شده و ناباور زمزمه کرد :دارا

_ پسر ؟!

 و جواب داد :ید کوتاه خندتیدا

 به مشکل نخوره ...یعهدیش ولی که بعدا برایم بچه داریه گه پسره ، النم رفت که به همه بگه ما ی میمرغ_ س
 سلطنت حق پسرمونه ... خدا اون رو بچه اول تو دونسته وین گه ای میمرغ سی ، ولیست نیازیمن گفتم ن

 ..ی امپراطوریقل

 و پشت سر هم گفت :یشان پردارا

 کشم !ی کنار میعهدی وگرنه از ولیرد کنم که تو را به عنوان همسرم بپذی را مجبور میران ای_ شورا

 بهت زده گفت :تیدا
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 دارا ؟؟؟!!!ی گی می چی فهمی میچ_ ه

 کشت گفت :ی که به زحمت در گلو می با بغضدارا

 بار هم که شده دریک خواهم ی کنم ... می مردمان زندگیگر خواهم با تو همانند دی فهمم ، می می_ آر
 ...ی گذاری نمیم ... قول بده که تنهایدا نگذار تیمآرامش باشم ، تنها

 را در دست گرفت و ملتمس ادامه داد :یدا تبازوهای

ی می کس ما را نشناسد زندگیچ که هیی در جای خودشان ، با تو در کلبه ای ارزانی امپراطورین_ تمام ا
 ...یم بگوی سخنیهوده ندانم و بیزی چی که از سختیستم ... من ، تو ، پسرمان ... من شاهزاده ناز پرورده نیمکن
 توانم از همسر و فرزندمی که نمی امپراطورین ، من ایدا خواهم ... تی تو نمی سلطنت را بین ، من ایر بپذیدات

 مردم به کوهین ، از دست این سرزمین از ایا ، بیا افتم بی میت ، به پایزد خواهم ... تو را به ایدفاع کنم را نم
 !یم پناه ببریابانو ب

ی صورتش می امان روی کرد . اشک بی دارا نگاه می و عصبیشان به حرف ها و حرکات پریه با گرتیدا
 پاک کردنشان نداشت . به زحمت لب باز کرد :ی براینشست و اصرار

 .ی مردمین_ دارا تو پدر ا

 داد زد :ی عصبدارا

 گرفتن دستانتی را در ازای امپراطورین معناست ! .. ای بیشان باشم که آرامشم برای خواهم پدر مردمی_ نم
 دهم !یم

یمرغ با سیش آرتاباز ، حرف هاین آورد ، پل بزرگ سرزمیاد پل را به ی جرقه زد ، رویدا حرف ذهن تین ابا
 گفت از کنارش ساده رد شده ! ...یمرغ که سی... نکته ا

ی کنی ... باور میرم دستم بگی_ «دلم براش تنگ شده بود .. ازش خواستم حداقل بذاره دستاش رو توتیدا
 بودن باهاشی وقت برایچ هیگه دارا ... پسم زد ! .. دی بودم ولی خواسته کوچولو راضین ؟ به همیمرغس
 شم !ی قدم نمیشپ

 وار دوستتیوانه چقدر دیند که نگوید حفاظت از تو به چشمانش هم بگوی _ دارا مجبور است براسیمرغ
 گرفتن دستان توی دانی دارا آسان است که از لمس دستانت دور باشد ؟! می برایدارند ! ... تو گمان کرده ا

 لذت بخش تر است ؟! »یران ای امپراطوری دارا از پادشاهیبرا

 را شکست :یانشان سکوت میمرغ سی بود که صدایره با چشمان گرد شده به چشمان دارا ختیدا

یاسالر دریدن دیب آسی به معنایعهدی دارا ، کنار گذاشتن ولی داریت مسؤلیمیس بانو آرتی_ تو در قبال زندگ
 آسانیعهدی تو از ولیدن با بانو مهربان خواهد بود ؟! ... کنار کشید آی که میعهدی ولی دانیاست ! از کجا م

 را به خاندانیشان و قدرت هایازات امتی به راحت، زنده باشد یدا گذارند تی دارا ! ... خاندان مادرت نمیستن
 همسر توستیدا تینکه ، از ایدم که در تالر بودند دی بخشند ... همان طور که در ذهن کسانی نمیتپسرعموها

 توست !یعهد مادر ولیدا بدانند که تینکه پرورانند چه برسد به اینقشه کشتنش را در سر م

 اش را دری و مردانگی خواست غرور شاهی چشم دوخت . میمرغ با چشمان براق از اشک محکم به سدارا
 ویت که انسانی لرزانی توانست با چشمان براق از اشک و صدای چطور می حفظ کند ، ولیگرانمقابل نگاه د
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ی اسطوره ها با چشمانع کند ... همه دوستانی تفاوتی غرور و بی باز هم ادعاید کشیاحساسش را به رخ م
 به او چشم دوخته بودند .یانگر

 قرار خواهم گرفت ، چرا که اگریار دانم مورد سرزنش بسی برم ، می مین سرزمین را از ایدا _ تسیمرغ
 بعد از تولدش او راینکه ایا ، ید بکشیامده نیا کنند که فرزندتان را به دنی باردار است ، مجبورتان میدابدانند ت

 شاهزاده پارس ...ی دانی از هر کس میش ، تو بیست نیبا کنند ... رسوم سلطنت زی میستسر به ن

 دارا لبخندی دل خوشی مچ دستان دارا را گرفت و برایدا ... تید محکم دستانش را چندبار به صورتش کشدارا
زد و گفت :

ی ، اون که گناهیم ... ما اون رو آوردیم از کوچولومون مراقبت کنید دارا ! ما بایستم_ من اصل ناراحت ن
 ..یم بکنیم تونی که می سالم بودنش هرکاری براید ، بایه چیتمون دونه مقام و وضعینداره ، اون اصل نم

 نه ؟!یادرسته 

 کننده زد و ادامه داد :یدوار املبخندی

 خودمیش پیشه تو رو همی طورین برم ، ای مین سرزمین کوچولو رو باخودم از ای دارایه_ در ضمن ، من 
دارم !

یدا ؟! .. تید کشی به درازا میشان کلمه هزاران بار در ذهن دارا تکرار شد . نکند تا ابد دورین ؟! .. اهمیشه
 را بهیینش چانه اش ثابت ماند . دارا به زحمت لب پای رویدا و نگاه تیدلبش را گاز گرفت . چانه دارا لرز

 ، لبخند زد ... باید دارا به چشمانش رسی لب هااز آرام یدا درهم رفت . نگاه تیشتر بیشدندان گرفت و ابروها
 . دستانید اش را با مکث و آرام بوسیشانی پنجه پا بلند شد . دستانش را قاب صورت دارا کرد ، پیآرامش رو

 حلقه شد و خانواده کوچک اش را در آغوش گرفت ...یدادارا محکم و دلتنگ دور کمر ت

 بود وساق دستانش پشت گردنیستاده ایش پنجه های دارا چسباند ، هنوز هم رویشانی اش را به پیشانی پتیدا
 مکث ،ی ، بعد کمیدا به چشمان تیره ماند . دارا آرام چشمانش را باز کرد و خیرهدارا ، به چشمان بسته دارا خ

 گردن وی سرش را در گودیگران توسط دیش اشک هایدن ندی محکم تر کرد و برایداباز دستانش را دور ت
 فرو کرد . زمزمه وار گفت :یدا تیموها

 ندارم ؟!یادگار را به ی کوچکیدای_ در نبودنت من چه کنم که ت

 . هر دو زمانیخت گردن دارا فرو کرد و اشک ری صدا بغضش شکست . سر در گودی با حرف دارا بتیدا
 گفت :یمرغرا از دست داده بودند که س

 .یم بروید شدن بایر از دیش_ پ

 در آغوشش ماند و بعد در آغوش تک تک دوستانشی آرام از دارا جدا شد و به طرف آرتان رفت . کمتیدا
 و گفت :یستاد اینافرو رفت مقابل روب

 ...ی از من مراقبش هستیشتر دونم بی تونم دارا رو به تو بسپرم ، می راحت میال_ با خ

 را در آغوش گرفت و گفت :یدا براق از اشک تی با چشمانروبینا

 دوست من .ی که بازگردی گذرم ، تا زمانی میرین سلمت شاهزاده ام ، همچون گذشته از جان شی_ برا

401

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 که چشمانی بود ، پسریده وقت ندیچ اش را هیه که گری . پسریستاد با لبخند سپاس گفت و مقابل سورنا اتیدا
 اشک دری او ، حلقه های گرفت و حال برای داشتن هرگونه احساس را از او میالو صورت مغرورش خ

چشمانش نشسته بود .

 .ی ارزشمندیت نهای بیم برای دانی دانم که می _ مراقب خود و کودکت باش ... مسورنا

 سورنا زد و آرام در آغوشش جا گرفت و زمزمه کرد :ی به مهربانی لبخندتیدا

 .یدنشه چقدر مشتاق دییش گم که دای_ آره ، به بچم م

 فراموش نکند بهیدا که تین خواست ! همی را مین محکم تر شد . همیدا سورنا پر حسرت دور تدستان
 مکث به ناچار هری بود ... بعد از کمیده ، چه خوب دردش را فهمیدا خطابش کند و تیی که دایدفرزندش بگو

 آرامشیزانشان که در کنار عزی بار به دوستانش نگاه کرد . دوستانین آخری برایدا . تیدنددو آرام کنار کش
 رفت ...ی میدگرفته بودند و او با

 حرف ،ی از جان کندن سخت تر بود ... دارا بیش به طرف دارا رفت ، چشم گرفتن و دل کندن از او براباز
 بالیمرغ انداخت . از بال سیش زانوهایر و دستش را زیستاد مقابلش ایدابدون گرفتن نگاه اش از چشمان ت

 اش را با مکث و بایشانین بار پی آخری پشتش نشاند . برای را رویدا زانو زد . تیمرغ پشت سیرفت و رو
 .یددرد بوس

 زمزمه کرد :ی محسوسی عشق با لرزش صداپر

ید جان ز تن برآیا تن رسد به جانان یا / ید_ دست از طلب ندارم تا کام من برآ

ید از مرد و زن برآیاد لب که فری / بگشایران واله شوند و حی رخ که خلقبنمای

ید جان از بدن برآی کامیچ بر لبست و حسرت در دل که از لبانش / نگرفته هجان

 زد و زمزمه کرد :ی لبخندتیدا

 مردیچ هیا یابد وقت آریچ دوستت داشتم و دارم . هیشه اعتراف کنم دارا ... همیه_ دوست دارم قبل رفتنم 
 ویبا زی هایجان هیابد . قبول دارم که با آرید تو رو برام کمرنگ نکرد و قلبم ، تنها با نگاه تو لرزی ایگهد

 که کنار تو حس کردم از همه حس ها سری ... آرامش و عشقی رو تجربه کردم ولیزی شگفت انگیلحظه ها
 کردم تمام کائنات سکوت کردند و فقط به ما چشم دارن و تو ... با همه آرامش ویتر بود ... کنار تو حس م

 ...ی من شدی وقت تجربه اش نکرده بودم ، مرد و اسطوره زندگیچ که هییعشق و حس ها

ی آتش جان اش نمی خاموش کننده روی باز هم کم بود و آبید بوسی ، هرچه مید را بوسیدا تیشانی باز پدارا
 بهی دانست تا به کی که نمیی آرامش روزهایره لحظه هم نبود چه برسد به ذخین بوسه ها آرامش همینشد . ا

یوان ای رویدا عقب عقب رفت . بدون گرفتن نگاه از تیمرغ پشت سی انجامد .. آرام و با اکراه از رویطول م
 چشم دوخت .یدا دوستانش پر حسرت به تیهآمد و به همراه بق

 گفت :یمرغ ، خطاب به سیدا گرفتن نگاه اش از چشمان تبدون

 برد ؟ی خواهین سرزمین_ او را به کدام

 هرگز نخواهم گفت سرورم ...یشان ایت امنی _ براسیمرغ
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 چشمانیان پای و حسرت و درد بیگران دیان در مقابل چشمان گریمرغ آرام سر تکان داد و سیید به تادارا
 از آن آگاه نبود ...ی کسیش که جز خود و خداینیدارا آرام اوج گرفت و رفت به طرف سرزم

 کهینی او دور شود و بعد به سرزمید کند که از دی می را طیادی مسافت زیمرغ دانست سی مینکه با ادارا
یدا و به دور دست ها و تیستاد خود ای و تنها در جایکه ید باز تا طلوع خورشی رود ، ولیانتخاب کرده م

 کرد دارا هنوز هم به اوی که حس میی هنوز هم به پشتش و جای ولید دی دارا را نمینکه ، با ایدا ماند . تیرهخ
ی به اندازه تمام شادیش برایند بی مانند دارا او را می دانست چشمان بی که مینچشم دوخته ، نگاه کرد . هم

یعنی لبش نشست ... ی روی شکم تخت اش گذاشت و لبخند تلخی ارزشمند بود ... آرام دستش را رویا دنیها
ی بینده آیدا بود که تین بچه این ایدن حکمت نفس کشیا کند .. ی آرامش زندگدر که با دارا ید رسی میروز

 کند ؟! ...ی سپرینگونهدارا را ا

 خوابم گرفته چرا ؟!یمرغ _ ستیدا

 .یم شدیک است ، نزدیرن پازین سرزمیت از خاصین ، ایر _ محکم گردنم رابگسیمرغ

 هم افتاد . بای که چشمانش روید دم و باز دم نرسیک حلقه کرد و به یمرغ دستش را محکم دور گردن ستیدا
 چشمانش را باز کرد . نور چشمانش را زد ، چند بار آرام چشمانش رایمرغ و خوش آهنگ سین دلنشیصدا

 کرد . آرام کفی خنکحساس تن و دستانش ایر اطراف عادت کرد . زیدباز و بسته کرد تا چشمش به نور شد
 خوردندی تکان میش که برگ های درختانیدستش را حرکت داد و سبزه ها را لمس کرد ، نور از لبل

 رنگی نارنجیته تنالی برگ هاین دقت کرد . ایشتر کردند . بی تن اش باز میر سرسبز زینلجوجانه راه به زم
 :ید آلود پرساب نشست و متعجب و خوین زمی نبودند ! آرام رویعاد

 زنن ؟؟؟!!!ی برگا چرا بال مین_ ا

 به درختان گفت :یره اش را باوقار جلو داد و سر بلند کرد و خینه سسیمرغ

 آورم .ی نمینی ... تو را به بد سرزمیدا نگاه کن تیشتر_ ب

یکدفعه و درختان بود قدم برداشت که ین زمی که رویی و به طرف برگ هایستاد ایش پاهای آرام روتیدا
 مثال اند ... پروانه ها دوری بیی با نقش هایی رنگ ، پروانه های نارجیته تنالی برگ هاینمتوجه شد که ا

 پروای و مثل کودکان بید چرخمی از شوق دورخودش یدا و تمام قامتش را چرخ زدند . تیدند چرخیدا تیپاها
 بازیبایی زی شدند و با چرخش های بلند میش نشسته بودند آرام مقابل قدم هاین زمی که رویی . پروانه هایددو
 توجه اش رایی و رقص پروانه ها بود که صدای سرخوشین مست ایدا نشستند . تی و درختان مین زمیرو

جلب کرد :

 !ی کردیش را درخشان تر از پینم ، سرزمیمرغ_ درود س

 فریش را داشت ، با ری که صورت مردید را دی بالدارید سپیر و در کمال تعجب شید به طرف صدا چرختیدا
ع ورودیه ... درست شبیی درخشان و طلی فر با تاجیی و موهایو استوانه ا  بایدا کاخ پارسه ! ... تی سردر

 نامنظم و چشمان گرد شده از بهت ، به موجود مقابلش چشم دوخت .ینفس ها

 گفت :ین با لبخند چشمانش آرام و متسیمرغ

 .یرن_ درود امپراطور پاز

 ازی در کسریدا جهش به طرف تیک داشت آرام قدم برداشت و با یر شیک که ی با غرورین آرام و متپازیرن
 شد ... نوکیل پرنده شکل تبدید بلند و سپی به شکل مردم پارس و بال هایی طلی با لباسیبا زی به مردیهثان
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 شدند و بعد از گذشتنیاو هم از جا بلند می مقابل پایبا زی شد . پروانه های میده کشین زمی بلندش رویبال ها
 و کنجکاوانه چشمانش را در تک تکیستاد مقابلش ایدا گام فاصله از تیک نشستند . با ی میناو باز به زم

 جا گرفت و آرام و شمرده گفت :یدا آرام و با وقار کنار تیمرغ گرداند . سیدا صورت تیاجزا

 امپراطورمان آرتان نهاده .ین ، همسر دارا ... از دروازه ملل پا به سرزمیدا_ ت

 ادامه داد :یمرغ سر خم کرد و سیدا به احترام تیدا آرام و با وقار بدون چشم گرفتن از تپازیرن

 .ی دانی سخنم را که می ، معنایرن پارس را در شکم دارد پازی امپراطورینده آیعهد_ ول

 خوش فرمش داد و گفت :ی به ابروهاینی چپازیرن

 مراقبت کنم ...یشان از اید او هستند و من بای کشور جهان در پی و هشت کشور از سیست ! بی_ آر

 که پتن_ خنده در خودش داشت گفت :ی با صداسیمرغ

 شناسند !ی میت و آبدوس ملکه بودن او را به رسمیابد شدت ! ... آرین_ نه با ا

 و گفت :ید سر به آسمان برد و بلند خندیمرغ چشم دوخت که سیمرغ به سی عاقل اندرصفپازیرن

ی کار بزرگ تو را انتخاب نمین ای دارم ... وگرنه برایمان ایت خوب دوست من ... من به قدرت هایار_ بس
کردم .

 داشتند . چشمان هر دو از شدت نور کوچکی قدم بر میرن پازین سرزمیی آرام لب ساحل طلیدا و تسیمرغ
 با سر عقابی بالداریر شیل همراه دو محافظ اش که در شکل و شمای صخره ای بر رویرنشده بود . پاز

ی هایته تنالیشان . تمام برگ هاود بین سرزمین ایبای درختان زیبایی محو زیدا بود ... تیستادهبودند ، باوقار ا
یرن پازین درختان سر در هم فرو بره سرزمیان که در میبایی بلند و زی بودند با کاج هایقرمز و زرد و نارنج

ی ، در ذهنش نمیعت طبیر نفس گی رنگ های و بازی آب ... سرسبزیقامت راست کرده بودند ... آب
 ، نه تنهایمرغ محکم و پر صلبت سی بود ! ... صدایاورده نی بدجای او را به یمرغ که سی ... به درستیدگنج

 ، بلکه نفسش را هم از دم و بازدم انداخت ...یدرشته افکارش را بر

 بروم !ید_ با

 او را دریمرغ چشم دوخت . چگونه سیمرغ و با چشمان پر التماس و نگران به سیستاد از راه رفتن باز اتیدا
 وید و به طرفش چرخیستاد هم ایمرغ ؟! با چند گام فاصله ... سی گذاشت .. تا به کی مردم ناآشنا تنها مین اینب

دلگرم کننده گفت :

 را ندارد ... همهیش کس توان مقابله با قدرت هایچ ، هیدا در محافظت است تیی همتای ، امپراطور بیرن_ پاز
 قدرتش هم خبر نداردیک کس از یچ است ... هی چه قدرتی داند دارای کس نمیچ برند چون هیاز او حساب م

...

 با موجودات ناشناخته و ...ین سرزمیه تو ی ذاری _ تنهام متیدا

 :نالید

 ...یمرغ_ نرو س
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 تازه کرد و ادامه داد :ی گرفت و نفسیدا نگاه اش را در چشمان به حلقه اشک نشسته تسیمرغ

 ! ..ی نشویک به او نزدیاد دهم زی دارد ، هشدار میار خواه ماست ... درد بسیک دولت نیمان همپیرن_ پاز
 زد ...ی خود رقم نخواهی را برایبایی زینده آی رسم را بشکنین شود و اگر ایک به او نزدیدوست ندارد کس

 که ما در حالی مدت کوتاهین بود ! ... در ای که در کنارش در امان خواهیم توانم به جرات بگوی میکنول
 و قدرتش شک نکن ...یی کرده ... در دانایا بودنت مهیت در امنی را برایز ، او همه چیمسخن گفتن بود

ی که روی آرامی و اشک هایدا و با چشمان کوچک شده به چشمان بسته تید آرام مالیدا تیشانی را به پسرش
 شد زمزمه کرد :ی میرگونه اش سراز

 ...یرم بگی مهمیمات تصمید ... بایازمندم نیی_ به سکوت و آرامش و تنها

 وید کرد و آرام بوسیمرغ پنجه پا بلند شد و دستش را قاب سر سی سر خم کرد و رویید به ناچار آرام به تاتیدا
 لرزان زمزمه کرد :ییبا لب ها

 تنهام نذار ...یاد زی_ باشه برو ، ول

ین خواهد بود پس سکوت بهتری چه زمانی بعدیدار دانست دی نمی سکوت کرد ... وقتیدا در جواب تسیمرغ
 محویدا فاصله گرفت . آرام آرام در مقابل چشمان حلقه از اشک تیداجواب بود ! ... با چشمان نگران آرام از ت

 به طرفش برنگشت .ی از پشت سرش توجه اش را جلب کرد . ولیرن پازیشد ... صدا

 بانو ... اگریرید قابل دسترس است ، بر او خرده نگیر حال غین و باشکوه و در عیبا پرنده زیک یمرغ_ س
 نبود !یمرغ در دسترس بود نامش سیشههم

 به آن نداشت بسنده کرد :ی باوریچ جمله کوتاه که هیک تنها به گفتن تیدا

 کنم !ی_ درک م

 اطرافش همین سرزمی هایبایی زی به طرف ناکجا آباد قدم برداشت . حتیرن پشت سر پازی بغض و ناراحتبا
 دهد . در دلش با خودش حرف زد :ین را که در دلش داشت را تسکی توانست درد و بغضینم

ینان صدا اطمیه و نشناخته به یده ندید گذاشتم ؟ از اول هم درست فکر کردم ! نباین سرزمین_ چرا پا به ا«
 ازدواجیه پر اسطوره ؟! .. ین سرزمین برام داشت ای ذاشتم ... چی قابل باور میر غی کردم و پا به شکافیم

 خوان !ی و هشت کشور که مرگ من و بچم رو میست به خون تشنه .. بی شورایهناموفق ، 

 به بخت اش زد و باز هم به افکارش پر و بال داد :پوزخندی

 ها و لحظه ها رو با پدر بچم دریه فهمم قراره بچه دار بشم تمام ثانی می کردم وقتی فکر میشه_ بچه ؟! .. هم
ی به من نگاه می دارا هم به همون مهربونیعنی مونم .. مثل مهرآذر ! .. ی اومدن اون میاانتظار به دن

کرد ؟! ...

 زد :یب وجودش به افکارش نهصدای

ی هم پایمرغ و سی . خودت انتخاب کردی بدید رو باینی سنگی بودن با دارا بهای برای دونستی_ تو که م
انتخابت موند .

 جواب صدا در دلش جواب داد :در
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ی زده نمی وقت حرفیچ داد هی ازدواج دارا رو به من نمیشنهاد بود ! اگه اون پیمرغ سیر_ نه ! همش تقص
شد !

 درونش لب به اعتراض گشود :ی هم صداباز

 زد ؟!ی از علقه اش بهت نمی دارا هم حرفیعنی اشتباه کرده ؟! ییش با همه دانایمرغ سیعنی_ 

یبایی زین تا به حال به ای بشریچ لب هی که روی آورد . اعترافش ، لبخندیاد کوتاه بودن با دارا را به لحظات
 پنهانی . براید رسی نمیش هم به پایمرغ سیزبین که چشمان نکته سنج و ریرایی بود . چشمان نافذ و گیدهند

 وار در چشمانش نشسته بودند چندباریر رحمانه و زنجی که بیی و اشک هایش گلوینکردن بغض سنگ
 بودیره خیش بود و به روبه رویستاده که پشت به او مقابلش ایرن پازی . با صدایددستانش را به صورتش کش

نگاه کرد :

 من !یشی هم کلبه دروین_ ا

 وید شد ... به قصر سپی از هم باز میشتر نگاه کرد . چشمانش هر لحظه از بهت بیرن پازیشی به کلبه دروتیدا
 و خروشان که راه در دل جنگلیبا زی رودخانه ای که بر روی چشم دوخت . قصریرن پازیدهسر به فلک کش

 ازین سرزمین ای همچون همه جای و درختانی گرفت قد علم کرده بود . درختان شکوفه دار رنگی میشدر پ
 بودند ... بوتهیده قصر را در آغوش کشیکر خوش قامتش که پی کاج های گرم و سرسبزی رنگ هایتهتنال
 گرفتهیش دور تا دور قصر را در برگرفته و به طرف قامت قصر راه در پید گل سرخ و سپیبای زیها

 قصر بهیبایی مبهوت زیدا شود . تیده کشیننده به رخ ببیشتر قصر بیدی باعث شده بود که سپینانبودند . همه ا
 بای ، موجوداتیرن دقت کرد . نگهبانان قصر پازیشتر دور قصر بی به راه افتاد ... به پرنده هایرندنبال پاز

 تنهایرن که پازی کردند . در حالی به احترامش سر خم میرن پازیدن به شکل عقاب که با دی و سریر شیکرپ
 به آنها ...ی نگاهین گرفت .. بدون کوچک تری میش نگاه اش را در پیدخط د

 کهیی های اش را پری شده بود . بهت و ناباوریین تزیمتی قصر با همه جواهران و سنگ ها و ظروف قداخل
یباتر زیکی از یکی داشتند ، یبایی زی کرد . همه بال های میشتر بیبادر گوشه کنار قصر و سربازان بالدار ز

ی گرفته شده بود ... همان لباس هاظر مکان هم در نینو رنگارنگ تر ... همان سرستون ها و ابهت بنا در ا
 داشتند ! ... تمامیار دین تفاوت که مردم پاسارگاد بال نداشتند و مردم این با ای و پر زرق و برق پارسیباز

ی کننده ، که گاهیره همتا و خی بیی داشتند با رنگ های لخت و بلندیمردمان قصر ، چه زن و چه مرد موها
 ،ی ، نارنجی ، قهوه ایی ، طلیتونی را بگذارد ! ... زی توانست اسم چه رنگی نمیشان موهای رنگ هایرو

 ... !یه شناخت و بقی بود که میی رنگ هاینقره ا

 ! ... مطمئن بودید رسی کمرش می بود که لخت تا روی براقی سرش مشکی رساند موهایرن را به پازچشمش
 اطرف بود کهیبایی بود ! .. باز به مردم تالر چشم دوخت ... مبهوت زیده گونه ندین ورودش او را ایابتدا

 برخورد کرده بود ...یرن پازکم محینه برخورد کرد . سرش را بال گرفت ... سرش به سی سختیزمحکم به چ
ین که بینی با چیرن کرد ... پازی میشتر بیش حس ترس را براین و همید رسی میرن پازی به سر شانه هایداقد ت

 چشم دوخته بود ، گفت :یدا به تی بود دست به کمر شاکیشابروها

 ؟!ی سپاری_ به سخنانم گوش م

 گام عقب گذاشت و آرام گفت :یک خودش را نباخت و تیدا

 دم ،ی کنم ؟! ... الن گوش می می رو بررسیز برام جالبه و دارم همه چین سرزمین این دونی_ شما نم
 !ییدبفرما
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 احساسش محکم گفت :ی به جلو رفت و با چشمان سرد و بی آرام و سلطه گر قدمپازیرن

ی نمیزی شما چیگاه ، بنا به رتبه و جاید هستیهمان سنجم ! ... شما می را میز هستم که همه چی_ مـــن ... کس
 !یعهد دانم که امپراطورم آرتان چگونه عاشق شماست .. و ولی .. میمگو

 و گفت :ید را در هم کشیش ابروهاتیدا

 !یــرن ! ... همسر من ، جناب پازید_ دوست دارم دارا را به عنوان من خطاب کن

 وید سرش را دور خودش کشی موهای شال رویدا را بال داد . تیش ، متعجب ابروهایدا لهجه تییر از تغپازیرن
گفت :

 !یگه اتاق منه دین_ ا

 وید کشیش هایه به ری آمد ... نفسش را عصبی نمیین پایره کرد دستگی رفت و هر کاریره دستگی رودستش
 وید به او چشم دوخته بود ، چرخینه که دست به سیرننگاه اش را در کاسه چشمانش گرداند . به طرف پاز

گفت :

_ بازش کن !

 دوستانهیر که از برخورد سرد و غیدا بود . تیره خیدا هنوز هم با چهره سرد و بدون احساسش به تپازیرن
 گفت :ی بود عصبیده رنجیرنپاز

 گم باز کن در رو !ی نگاه کن ، میگه دیکم_ 

ید به طرفش دویدا آرام به راحت افتاد ! تیدا مکث در چهره اش ، در مقابل چشمان ناباور تی بعد از کمپازیرن
 و در همان حال گفت :ید را کشیشو بازو

 گم ؟!ی می چی شنوی_ اصل م

 شد ...یمان از کارش پشیدا محکم و ابهت چهره اش تی . از اخم هاید با سرعت تمام به طرفش چرخپازیرن
 بار رگهین که ایرن پازیاه و با چشمان گرد شده از ترس به چشمان سید پس کشیرن پازیآرام دستش را از بازو

 شدی میده چشمانش کشیاه سمک و به مردید چرخی چشمانش میاهی و سبزش مثل گردباد درون سیی طلیها
 و به آنها چشمیستادند داد زد که همه مردمان تالر از حرکت ای طوریرن پازی ماند . بعد مکث کوتاهیرهخ

دوختند .

 شود . هنوز به اتاق شمای باز نمی عدریچ است ... تا من اجازه ندهم هی _ هر عدر مخصوص اشخاصپازیرن
 مدتین که تمام اید دانستی مید ما هم گوش بسپاریای ، به دنیال خیای بودن در دنی . اگر به جایم ایدهنرس

 کردم ...ی بازگو میتان قصر را براین اینداشتم تمام قوان

 چشمانش را بست ویع سریرن به عقب برداشت . پازی قدمیرن با ترس و چشمان گرد شده در چشمان پازتیدا
یاهی درون سیی سبز و طلی نچندان کوتاه چشمانش را باز کرد . رگه های انداخت و بعد مکثیینسرش را پا

 بودند .یستادهچشمانش از حرکت ا

 را آرام تر کرد و ادامه داد :صدایش
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 با منید تا آخر عمر سعادت آن را نخواهند داشت ، پس بدانیگران دی خواهد که گاهی من سعادت میدن_ د
 خود را ازیگاه پس ... جایهمانید مین سرزمین در ایمرغ ! ... شما تا بازگشت جناب سیید گویچگونه سخن م

 !یدا بانو تیدخاطر مبر

 سرشی نگاهینی با حس سنگیدا خشک شده بود گذشت . تیش که در جایدا از تیگر دی حرف اضافه ایچ هبی
ی صورتی پهن ، با اجزای استخوانی داشت و صورتی گندمی که پوستید را دیرا به آن طرف گرداند و مرد

 ... نگاه پر معنا و درایی و گاه طلی نقره ای و فاخر با نقوشید سپی و لباسیی طلی .. موهایک و باریفظر
یر و ناراحت سر به زین کند به چهره اش ثابت بود .. غمگیرش توانست تفسی اش که نمی حال خنثینع

 به راه افتاد ...یرنانداخت و با اجبار فراوان به دنبال پاز

 وقتین ایشه بود که همیده بود فهمین سرزمین که در ای مدتین ای ... طید از لبه پنجره قصر سرک کشآرام
 بود ...یز رود ... حواسش به همه چی مینش به تمام سرزمی شود و به سر کشی از قصر خارج میرنشب پاز

 ازیرن پازینکه کار را کرده و قبل از این ای او چندباری ممکن بود ... ولیر غیزبینش نگاه تیرفرار از ز
 پایوار طرح دار دی قسمت های رویاط راحت و با احتیال گشت . با خینبودنش مطلع شود به قصر باز م

 به نگهبانانی رفت ... با همه تلش و ترفند از کنار سربازان گذشت . با نگاهیینگذاشت و کم کم از پنجره پا
یش که کم و بی گل سرخی کردند . درون بوته های پرواز میبایشان زو خاص ی که در هوا با بال هایریاساط

ی را رویش پاهایاط و بال رفته بود پنهان شد . آرام و با احتیچیده رنگ پید سفی قصر مرمریوارهایدور د
ی از پشت سرش قلبش را برایی تازه کرد ، صدای لبش نشست و نفسی که لبخند روین گذاشت و همینزم
 انداخت :پیدن از تیمدت

 !یست نی باور کردنیوار دین آمدن از ایین ، پاید که در شکم داری_ با کودک هشت ماهه ا

 شکمش گذاشت . پرغرور وی تفاوت دستش را روی . بید چرخیرن . آرام به طرف پازید کشیقی نفس عمتیدا
ی را به ابهت ترسناکش میبایی که پشتش بهم قلب بود و غرور زیرن و دستان پازیرانهمحکم به چشمان مچ گ

 حرکتی عقاب مانندشان پشتش بی هم با بال هایش هایمه قدم برداشت و ندیداداد چشم دوخت . آرام به طرف ت
 ... محکم بدونیاید باز به حرف بیرن باعث شد پازیدا دوخته بودند ... سکوت تیدا را به تیشان و چشم هایستادها

ین بود که ایده مدت فهمین طول ایدا بود ... تیین درهم مزی با اخم هایشه همیل دلی که بینرمش ... و چهره ا
 حساب ببرند و بدانند که او از خطا ویشتر از او بینکه دستانش بود و ایر و زیرن پازین حد فاصل بیبرا

 گذرد ..ی ساده نمیشانکارها

 من ...یاید بیعهد سر پسر ولیی اگر بلید دانی _ بانو مپازیرن

 سرشان ازی خورد و نگهبانان پرنده بالی از ترس تکانیدا که تی داد زد ... طوری کرد و عصبسکوت
 .یستادندحرکت ا

_ نگهبانـــــــان ؟!

 داشتند کنارش فرود آمدند و به احترام سر خمیر سه نگهبانان پرنده که سرعقاب و تنه شیه از ثانی کسردر
یی طلی بار سرخ با ذره هاین چشمانش که ای با رگه های با چشمان به خون نشسته و عصبیرنکردند . پاز

شده بود گفت :

 گذرد و شما را خواب بردهی در مقابل چشمانتان مینگونه که باردار است ای ؟! زنید دهی می نگهبانینگونه_ ا
؟!

 گفت :یر انداخت و سر به زیدا به تی بهت زده نگاهنگهبان

 ..یــ خواهی شود ... امان می تکرار نمی کوتاهین ایگر_ سرورم پوزش ، د
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 انداختند .یر سر به زیدتر زد که نگهبان نا امی حرفش پوزخندین بپازیرن

 ها چگونه ام ...ی که در نگهبانی دانی _ پوزش ؟! مپازیرن

 تر و بدون نرمش ادامه داد :محکم

 گردنتان زده خواهد شد !ی در مقابل تمام سپاه امپراطورید_ با طلوع خورش

 شانسش را امتحان کرد :یگر بار دنگهبان

 همه سال خدمتین بعد ایم افتی میتان . به پایست قابل احترام نی نگهبان ، مرگیک ی براین_ سرورم ا
وفادارانه ...

یمش بود که از تصمی معنین نگهبانان به ای براین چرخاند . ایگر دی درهم سرش را به جای با اخم هاپازیرن
 حقارتشانین که مسبب ایدایی به هم و تی نگاهیم ... سه نگهبان شرمنده با نیشه گرد ... درست مثل همیباز نم

 :ید غریش دندان هاین رساند و از بیدا خودش را به تیرن انداختند ... پازیربود ، سر به ز

 بانـــو .ید_ با من همراه شو

 بود . جسوریی و خودنمایدن سرخ داخلش در حال جوشی که رگه هایرن پازیاه بهت زده به چشمان ستیدا
گفت :

 ؟!ی سرشون رو بزنی خوای میعنی_ 

 مکث خونسرد جواب داد :ی سکوت کرد ... بعد کمیدا در چشمان تیره خپازیرن

 بودید کار مسبب مرگ پر حقارت آنان خواهین .. و شما با انجام ای ، آریکن ولینم بی نمیح توضی برایلی_ دل
!

 گفت :ی نچندان آرامی با صدای ناباور و عصبتیدا

یک تو شریای کاریف خواهشا ! من تو کثیس من ننوی خودت رو به پای های ! .. بدیمنــی ؟! تو اهری_ چ
 شم !ینم

 به پا بود دریرن که درون پازی به صورت خونسرد و آتشفشانیدا همه بدون چرخش سر تنها از چهره تچشمان
 سرش بود مدام در ذهنش تکرار شد ..ی مثل پتک رویدا حرف تیک که تنها یرنرفت و آمد بود .. پاز

 رنگ چشمانیی و طلرخ سی دختر گستاخ او را اهرمن خوانده بود ؟! .. گردباد رگه هایناهرمن ؟! .. ا
 را محکم در چنگ گرفت . باد با شدت شروع بهیدا تی کرد . بازوهایدن شروع به وزیش از پیشتر بیاهشس

 هولناک در آسمان نقش بستند .ی آسمان را فرا گرفتند . رعد و برق و صاعقه هایره تی گرفت ، ابرهایدنوز
 و مردمیوانات کردند . همه حی برخورد میگر دهای به موج ی آبشار مقابل قصرش متلطم و وحشیآب ها

ی فروکش کند ... انتهایرن کردند که خشم پازی پناه گرفتند و دعا می امنی خودشان در جایدر کنار خانواده ها
 ها از ترس توان جلو رفتن را نداشتند .یمه دانستند ... نگهبانان و ندی خشم را مینا

 داد زد :پازیرن
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 من که هستم ؟! ..ی دانی ؟! تو می رانده شده برابر دانستیک ؟؟؟!!! تو من را با ی_ تو من را اهرمن خواند
 که ..ی نه ادب ! توئی داریبایی که نه زی نادان ، توئی بانویرفته پذی که تو را به همسریدهدارا در تو چه د

 داد زد :یرن پازی حرف هاین به ستوه آمده بود ، بیرن و فشار دستان پازیت که از عصبانتیدا

ی دستات به جایر چون همه زی نازی مین ؟! به ای نازی که به خودت می داری ؟! چی داری_ آره ! ... تو چ
یه نه با ی کنند ولی و اونا بازم بهت نگاه می گذری کنن ، از کنارشون میاحترام از ترس جلوت سر خم م

ی چون ترس توید تاسف بخوری ... به حال خودت باینشونه بزرگ مرد پاس دار و پدر سرزمیهلبخند که 
 کهیفی مرد ضعیه ... تو ی مرگ محکوم کنیرترین دستت بدن که اونا رو به حقیچشماشون که نکنه بهانه ا

 رفع احساس گناهت منی و برای کنی مرگ مین تریح دستات رو محکوم به فجیر ارزش زی کار بیه یبرا
 و جزی کنی راهت رو کج مینی بی تو قصر و هر بارم من رو می ! ... من رو حبس کردی دونیرو مقصر م

 هستم ناراحتــ ...ینت من تو سرزمینکه کنم از ای با کارات حس می ... وقتی دی بهم نمیچیاخم ه

 کرد که بچه اش در شکمش جمع شد ... حس کرد که نفسش بند رفت ... حس کرد دستان کوچک پسرشحس
یاهی سیای به دنینکه ... به اجبار حرفش را خورد و قبل از اید شکمش چنگ کشیواره محکم به دید امینبا آخر

 :ید لب نالیر حبس شده زی برود با نفسی خبریو ب

 ، بچه ام ...ی_ آ

 بودیش پای ملفه روی هدف روی گذشت که کم کم نگاه اش را که بی . کمید از خواب پریدی با تکان شددارا
یدا تی خالی ... سرش را آرام به طرف جاید از عرق سردش کشیس . چندبار دستانش را به صورت خیردبگ

 رایدا فشرد ... تمحکم تخت را در چنگش ید و روکش سپید تخت کشیبرگرداند و آرام دست چپ اش را رو
 دمیک بود که چه پر سوز نام دارا یده زد ! ... دی بود چنگ در خاک ، زجه میده بود ... خواب دیدهخواب د

یراهن ندارد ! .. پیبایی زیر گفت تعبی خوابش چه بود ؟ ... هرچه بود حسش می شد ... معنایاز لبانش جدا نم
 اتاقش به راهی . آرام به طرف در خروجید کرده اش پوشق تن عریاش را از گوشه تخت برداشت و رو

 که لب باز کرد دارا کف دست راست اشین مخصوصش همیمهافتاد . سربازان به احترام سر خم کردند و ند
 سکوت به طرفش بال برد .یرا به معنا

 ...یایید باشم ، به دنبالم نیی خواهم در سکوت و تنهای_ م

 لجوجانه اصرار کرد :ندیمه

 سرورم ...یکن_ ول

 :ید غریش دندان هاین از بی عصبدارا

 !یشام_ تمامش کن ن

 .یستاد ایش . نگران از حال دارا به اجبار سر جاید آمده را عقب کشیش به احترام سر خم کرد و قدم پنیشام
 لبیر نبود ... زیدا از تیدارا به راه افتاد و نگاه اش را به دور دست ها دوخت . تا فرسنگ ها دورتر خبر

 :یدنال

 خوب است چرا من آرامش ندارم ؟!یش ؟! ... اگر جای آرام جانم را به کجا برده ایمرغ_ س

 نبود ! .. سوار اسبش شد وی او زندگی برای زندگین و شکست خورده آرام قدم برداشت ... چرا اغمگین
 . از آن بال ... در خلوتید او را نظاره گر بود به طرف آتشکده تازیوانمقابل چشمان نگران آرتان که در ا

 که هر وقتی او بکند ... پسره و پسر کوچکشان را بیدا حرف بزند و سفارش تیش توانست با خدایبهتر م
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 ... تمام عمرش به خودش قول داده بود نگذارد فرزندش حسرتیزد را چنگ میش افتاد . بغض گلوی میادش
 بود ! ...یگری دی منطق و احساس ... او هم دارای بی شوراین انگار ... با ای او را داشته باشد ولیها

 شد ..ی واضح میش اطرافش کم کم براصداهای

 .یب کن طبی _ کارپازیرن

 ...یارند ... هوشید _ حال بانو خوب است سرورم ، نگران نباشطبیب

 رفت .. نگران زمزمه کرد :یین پایرن وزن پازینی از سنگتخت

 ؟!ید من خوب هستی_ بانو ؟ .. بانو

 لب گفت :یر زتیدا

_ بچم ؟

 ...ید _ خوب است ، آسوده باشپازیرن

 و زمزمه کرد :ید تخت بلند شد و دستانش را چندبار به صورتش کشی از روآرام

 را سپاس ، سپاس ، سپاس ...ی_ خدا

 پشت به اویدا شد نام چرم را بر آن گذاشت و هم پارچه لخت در مقابل تخت تی که هم می با لباس فاخرپازیرن
ی میش زانوهایکی که تا نزدی چرمی هاین و پوتید رسی میش لباس به مچ پای بود . بلندیستادهکنار پنجره ا

 دو طرف لباسش بودی بود ... چاک بلندته تمام لباسش را در بر گرفی پپر ظرافت نقره ایمی . نقوش اسلیدرس
 اش به تنش محکم شدهیی هم افتاده و با شالبند طلی رویش پهلوی روی دوختیچ لباسش بدون هیو لبه ها

 مات و بلند ...یی طلی در داخل مچ دستش ... موهای لباسش هم راسته و با چاک کوتاهی هاینبود . آست
 آزادانهیش موهایه پشت سرش محکم کرده و بقیبا زی و با بافتکشیده را به پشت سرش یش موهایقسمت جلو

ی روید کشی را به رخ مینش جواهرسازان سرزمی که هنرمندیفی ظریبای پشتش افتاده بود . تاج زیرو
 جا خوش کرده بود .یش و درون موهایشانیپ

 از ستارگان آسمان بود ...ی بود ... انگار که چشمانش جلوه ای . چشمانش را کهکشانید چرخیدا طرف تبه
 اش را شکست :یسکوت نسبتا طولن

 وین سنگی بها دادم ... بهاید سوال بردیر به زینگونه که ایگاهی جاین ای بانو ... برایستم_ من اهرمن ن
 باور!یرقابلغ

 شد و خونسرد و آرام گفت :ی اش خنثچهره

 بانو .یایید_ با من ب

 شد و با اخمینه زده بود ، ناراحت دست به سیه تخت تکی که درون تخت گرم و نرمش به پشتی در حالتیدا
 گرفت و به پنجره نگاه کرد :یرن را از پازیشرو

 زنم !ی_ کجا ؟! من با تو حرف نم
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 آرام و مهربان گفت :یشه برخلف همپازیرن

 را به شما نشان دهمینم سرزمیبای زی خواهم مکان های شما را در قصرم حبس کرده ام ؟! ... مید_ مگر نگفت
.

 با اکراه دستش را در دست اویدا گرفت . تیدا و دست راست اش را به طرف تیستاد آرام کنار تختش اپازیرن
 کرد .ی مینی بار احساس سنگین ایشه از تختش جدا شد ... برخلف همیرن و کمک پازیاطگذاشت و با احت

 که با تکان سر از اویرن پازب در مقابل جوایدا و تید کشیش را پیش بازویرن شکمش گذاشت ، پازیدست رو
 صبورانه او به طرفی آرام آرام و با همراهیش به بازویه زد و تکی شده تنها لبخند کوتاهیزی چید پرسیم
 قدم برداشت .ی اصلیاطح

 که ندامت در آن مشهود بود توجه اش را از حال و احوال موجود کوچک درونش گرفت:یرن پازصدای

 به شما ..ینم_ پوزش ملکه من ، به خاطر توه

 زد و گفت :ی فروتنانه و مهربان لبخندتیدا

 بگم ؟!یزی چیه یرن ... پازیگه دی کنی جبران می نداره ، داریب_ ع

 باز حرف بزند :یدا باعث شد تیرن پازی و نگاه خنثسکوت

 ؟ی کردیکار_ اون نگهبانا رو چ

 جوابین آرام و متید عمر طول کشیک یدا تی کوتاه که برای سرش را باز به جلو برگرداند و بعد مکثپازیرن
داد :

ید ... اگر نداشتید محافظ داریه که لید ثابت کردید را به خودم باز پس دایم قدرت هایت که در عصبانی_ زمان
 بخشم ...ی ... هنوز هم خود را نمیدم بخشی رساندم ، هرگز خودم را نمی به شما میبیو من آس

 زمزمه کرد :یش تر از پآرام

 .یدمشان ... بخشیشینم پی شما و کودکتان ، برخلف دستورهای_ به پاس سلمت

 بال رفته زمزمه کرد :ی با ابروهاتیدا

 نداشت !یر من تاثی محافظ دارم ، چون قدرتاش رویه گفت من لیابدم محافظ ؟! .. آره انگار آریه_ ل

 نگاه کرد و گفت :یدا تیمرخ متعجب به نپازیرن

 ؟!ید ایده را دیابد آری_ قدرت ها

 دانستند با سرعت جواب داد :ی نمیگران دانست و دی که میزی سرخوش از چتیدا

 ...ی داریی شناسم که بدونم چه قدرتای ! .. تو رو نمیارم بیادشون ذهنم بی توی باطله که حتیال خی_ آره ، ول
 گم .ی نمی رو به کسیمن راز کس

 و گفت :یستاد نشست ... ایرن پازی لب های روی کمرنگلبخند
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 کنم .ی که قصر را ترک میم ام بگوی ارشد امپراطوریر ، وزیزدیار به اید باید مکان بمانین در ای_ اندک

 . سرشید را شنی خنده دختربچه ی نگذشته بود که صدایادی . مدت زیستاد آرام سر تکان داد و ایید به تاتیدا
 خنده قدم برداشت . خنده ها را ازی دختر شاد کجاست . آرام و به دنبال صداینرا به اطراف گرداند که ببند ا

 عنکبوت وی باز اتاق را به عقب هول داد و مبهوت تارهایمه . آرام در نید شنی میک خاک گرفته و تاریاتاق
 گذاشت .یکخاک خورده اتاق پا در اتاق تار

 سرش را به پشت برگرداند و آرام دستانش رایده تمام اتاق را گرفت . ترسیکی محکم پشتش بسته شد و تاردر
 کرد ! ... اصلی نمیدایش در گشت ... پیره به دنبال دستگید که به در رسینجلوتر از خودش نگه داشت و هم

 صاحب منصبان ، خود بهیا اتاق ب اتاق ها در مقابل شخص صاحین ای وجود نداشت ! .. درهای ایرهدستگ
 که پنجره بزرگ اتاق را پوشانده بود بهی عادت کرد پرده ایکی که چشمش به تاری شدند ! ... کمیخود باز م
ین و همید ... با ترس به پرده رسید را پشتش شنیعی سری قدم های و به طرفش قدم برداشت .. صدایدزحمت د

ینکه محکم تنه اش را برگرداند و با سرعت به عقب پرت کرد . قبل از ای کسید پرده رسیکیکه دستش به نزد
 حرکت از جا کنده شد ...یک فرو رفت و پرده پنجره با ی برخورد کند در آغوش کسیزیبه چ

 شد . نور اتاق بزرگ را نسبتا روشنیب از مقابل چشمانشان غیه از ثانی بود در کسریاهی که گرد سموجودی
 ... هنوز همید کاوی پنهان گوشه اتاق را می هایکی و چشمانش تاریزد هنوز از ترس نفس نفس میکرد . ول

 بزرگ و قد بلندش را حسی در آغوشش گرفته . بازوهای چه کسیندجرات نداشت سرش را برگرداند و بب
 قدم شد و او را آرامیش ! ... خود آن فرد پیگر دیری موجود اساطیک هم ید مرد بود ... شایککرده بود ... 
 که داشت چشمانش را بست .ی با همه ترسیدابرگرداند . ت

 رای دو طرف شکمش حس کرد و بعد زانو زدنش ! ... چشمانش را بهت زده باز کرد ، مردی مردانه ادستان
یشتر اش ... بیی طلی و موهاید بود ... با همان لباس باشکوه سپیده دیی ورودش در راهرو بالی که ابتدایدد

 کرد ! ... هنوز همی اش را رصد مده که تمام شکم برآمی و تمرکز و نگاهیش ابروهایاندقت کرد ... گره م
 آرام و خاص مرد در گوشش نشست :یقدرت عکس العمل نداشت ... صدا

 !ید نخوری تکانین کوچک تریتان از جاید داری_ اگر جان فرزندتان را دوست م

 رفت و آن را برداشت . بهیز می روی . مرد به طرف جام خاک خورده ایستاد ایش بهت زده در جاتیدا
ی شد . دست مرد آرام و رقصان با فاصله رویل تبدیی و طلیز تمیمحض قرار گرفتن در دستانش به جام

یی چهارتایز ری هارگ که گلبیبایی فرو کرد و گل زیش موهاین بار دست در بیندهانه جام حرکت کرد ... ا
 در آنید سپین زری دهانه جام قرار گرفت مثل گردی که روین شد در دست گرفت و همی را شامل میدسپ
 لب هفت بار زمزمه کرد :یر زینی آرام و دلنشی و با صداید دهانه جام کشی شد ... آرام انگشتش را رویختهر

 شود و شفا بخش باشد ...یکی جهان یی قدرت اهورایگانه_ باشد که قدرت من ، با 

 قرار گرفت و گفت :یدا تمقابل

 بانو !ید تر بخوریع_ هرچه سر

 وی و آبیی طلی بود که رگه های مردیاه برد و هنوز هم نگاه اش به چشمان سیش پید دو دستش را با تردتیدا
 و خاص شربتیرین را به دهان برد ... طعم شیوان آرام لیدا زد . تی درونش برق میباییبنفش نامنظم به ز

 زانو زد ویش مرد در مقابل پاباز ... ید نفس تا ته سر کشیک را از جام گرفت و یشقدرت گرفتن لب ها
 را از لبش فاصله داد و به مرد چشم دوخت ...ی متعجب جام خالیدادستانش را دو طرف شکمش گذاشت . ت

 نگاه به چهره اش سرش رای .. و قد بلندش که مقابلش علم شد ... براید نفس آسوده مرد را شنیبالخره صدا
بال داد . بالخره لب باز کرد :

413

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 !یدم_ من شما رو د

 به احترام سر خم کرد و با وقار گفت :مرد

 .یرن امپراطور پازیر هستم .. وزیزدیار سرورم ، ای_ آر

 ابرو بال انداخت و گفت :تیدا

 شد ؟!ی قصر پس چیرون بیم ری میم که اومد به شما بگه ما داریرن پازی_ ول

 و سکوت کرد ...ید ابرو درهم کشایزدیار

 ؟ی بود بهم دادی دوا چین _ اتیدا

 با مکث جواب داد :ایزدیار

 خطرناک است !یتان بانو .. براید تنها در قصر رفت و آمد کنید_ شما نبا

 بودم ، سوالم جواب نداشت ؟!یرن _ تنها نبودم با پازتیدا

 او و محکم تریدن حرکت شما باعث چرخین بود و کوچک تریچیده _ بند ناف دور گردن فرزندتان پایزدیار
 شد و در آخر ...یشدن بندناف دور گردنش م

ی بهت زده و با نفس هایدا . تید دو چشمش را دوین سکوت کرد و چشمانش فاصله بیدا در مقابل بهت تایزدیار
منقطع گفت :

 کار رو کرد ، حس کردم تکون خورد ، حس کردم ...ین_ اون موجود ا

 نفسین کرد ، ای آرامش مید بای کرد ؟! .. ولی مطمئن نبود لب باز می باز سکوت کرد ... چرا وقتایزدیار
یدن دی را در دستش گرفت و سرش را برایدا تی داد ! ... بازوهای منقطع کار دست خود و کودکش میها

 خم کرد و گفت :ی کمیداچهره ت

 ؟ید کنی خوب است .. حس نمیعهد بانو .. حال ولید_ آسوده باش

 سر تکان داد و به هق هق افتاد ... حساس شده بود ... حساس تر ازیید با چشمان حلقه از اشک آرام به تاتیدا
 را غمخوار باشد ... کف دستانش را به چشمانشیش هایت حساسین کس نبود که ایچ و هیگریهر زمان د

یر که بهتر شود . آرام دست زد خواهی دانست زمان می شناخت و می را میدا حال تین که ایزدیار . ایدکش
 حال وین . در ایخت در سکوت آرام آرام اشک ریدا دستانش بلند کرد . تی انداخت و او را رویشزانوها

 به تمام معنایزدیار داشت و ایاز نی دلسوزین نبودن دارا و مهر او ... به ای وانفساین اش ، در ایاحوال مادر
 شناخت ...ی حال را مینا

 آرام از آنی باز شد ... با قدم های و دستور باز شدن عدر را داد ... در به آرامیستاد مقابل در ایزدیار اپاهای
ی مجلل قصر قدم گذاشت ... هنوز هم در مقابل هق هق ها و نفس هایبای پر نور و زیخارج شد و به راهرو

 لبش نشست و مهربان لب باز کرد :ی رویبایی سکوت کرده بود ... بالخره لبخند آرام و زیدامنقطع ت

 !ید داریبایی_ پسر ز
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 و لبخندش نگاه کرد :یزدیار را با کف دست پاک کرد . سر بلند کرد و به ایش اشک هاتیدا

 ؟!ینینش بی_ شما م

 زد .یدا را به حرف تیید کش آمد و مهر تای کمیزدیار البخند

 !ینم را ببیانش آمده و گریین پای توانم لب های هم مینک _ اایزدیار

 به طرفیزدیار سر ایدن نگاه کرد . با چرخیزدیار ناخودآگاه آرام و شمرده شد و متعجب به ایدا تی هانفس
 و زمزمه کرد :ید شکم اش نوازش گونه و آرام کشی انداخت و دستش را رویینخودش آرام سر پا

 کنه ؟ی میه_ چرا گر

 آرام جواب داد :یدا بدون گرفتن نگاه اش از چهره پاک تایزدیار

 او هم شما را حسید کنی ... به همان اندازه که شما حالت او را حس میند بی میان_ چرا که مادرش را گر
 .ید او هم شده شاد باشی کند ... پس برای میه خندد و با شما گری کند .. با شما میم

 رساند و گفت :یزدیار چشمان حلقه از اشکش را به چشمان اتیدا

ینمشون اگه بخوام ببی ، وقتیستن نیشم که بهشون وابسته ام پیی دوستای از دارا دورم ، وقتی ؟! وقتی_ چطور
 توش داره و مدام آدماش رنگیزایی دونم چه چی که نمینی افتادم تو سرزمیر گی .. وقتی ! .. وقتیهمرگم حتم
 پارسهی کاخ اصلی دو محافظ سر در ورودیه شبیدمش ... اول که دیرن پازین کنن ! .. مثل همیعوض م

 و لخت شدی موهاش مشکیم مردم پاسارگاد .. بعدم که تو قصر اومدیبت در هی مردیه شد به یلبود ... بعد تبد
 هم تو اتاقم اومد ...یو .. وقت

 و به زحمت زمزمه کرد :یستاد بهت زده اایزدیار

_ چگونه بود ؟!

 به سبز کرد کهیش هایی رنگ طلیر شروع به تغیزدیار سکوت کرد و ترس در قلبش نشست . چشمان اتیدا
 گفت :یدات

 محافظ دارم !یه ده ، من لی کارا رو من جواب نمین ای ولی کنی میکاری چی دونم داری_ نم

 شد و آرام گفت :یشتر بیزدیار ابهت

 خواهم چکار کنم ؟!ی مید دانی_ چگونه م

 چشماتون سبز شد !یی طلی رگه های ولید کنیکار چید خوای دونم می _ نمتیدا

 :ید بهت زده با سرعت پرسایزدیار

 ؟ید ایده دیی هایبت را در چه هیرن کنم شما پازی_ تمنا م
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 حالتیه یه حالش عادی ... چشماشم وقتیی کمرنگ و شالبندشم طلیی! .. موهاش طلیبایی _ تو اوج زتیدا
ین وقتام سبز ، عی شه ! .. بعضی قرمز میه هم که عصبانی شما ! .. گاهین تو خودش داره عیی طلیگرباد

 !ی چیعنی دونم ی شما ، که نمیشچند لحظه پ

 با سرعت گفت :ایزدیار

ی با کسید گذاشتیان سخنان را که با من درمین کنم هـرگــز ، ای مید من ، هرگز ، تاکی کنم بانوی_ تمنا م
 وگرنه ...ید ... با خود و افکارتان هم تکرار نکنیید نگویگرد

_ وگرنه ؟!

 و نگرانید ، از ادامه دادن حرفش باز ماند . چشمانش نا امید که از پشت سرش شنیرن محکم پازی صدابا
یرن به خود مسلط شد . به طرف پازی و کوتاهیق محکم تر شد و با نفس عمیدا هم افتاد ... دستانش دور تیرو

 به احترام سر خم کرد ...ی ... بعد مکث کوتاهیدو چشمان به خون نشسته اش چرخ

 لحظهیک بود و سوزشش یت نهای که داشت بی . دردید دست چپ اش را مشت کرد و ابرو در هم کشمحکم
 نگران به طرفش رفت ویدنش آمده بود با دیش هایمه شبانه اش با ندی رویاده پی که برایدا شد . تیهم کم نم

گفت :

 ؟یچی پی شده ؟ چرا به خودت می ؟ چی ؟! ... خوبیرن_ پاز

 هراسان گفت :ندیمه

 شده سرورم ؟یده خنجر برین من ، دستتان با ای_ خدا

 متعجب گفت :تیدا

 عفونت نکنه ...یم که روش ببندیارین بیزی چیه نداره یب_ ع

 دندانین فرو کرد . از بین را در خاک سرسبز زمیگرش افتاد . انگشتان دست دین زمی از درد روپازیرن
 بالرفته گفت :ی بالبخند و ابروهایدا را در خودش خفه کرد . تیادش چفت شده اش فریها

 که ازیدم دیی پارس ، زخم های ؟! من تو سفر با اسطوره های کنی می طورین چرا ایست نیزی_ بابا چ
 کردن .ی کدومشون لب باز نمیچدردش ه

 گفت :یدا را خبر کند و خودش به تیب سپرد که طبیگر دیمه هراسان به ندندیمه

 مرگ رایت اندازه و در نهای بی سرورم دردی خنجر براین ، ایده با خنجر آتش بریشان من دست ای_ بانو
 خواهد داشت !یدر پ

 خنجر آن را دریدن و با دید هراسان به طرفش دویزدیار و ترس داد . ای را به نگرانیش کم کم جایدا تلبخند
 خنجر را پرت کرد و بای عصبید دورتر دی کردن آن در کمیز تی که برای سوهانیدندستش گرفت . با د

 ماند .یره رفته بود خو که در سنگ فری بهت زده به خنجریدا خنجر در صخره فرو رفت ... تیناباور

 به طرف خنجر رفت و آن رایدا دستانش بلند کرد و آرام به طرف آسمال بال زد ... تی را رویرن پازایزدیار
 که کنار تخته سنگ افتاده بود را هم برداشت و به راه افتاد ...ی . سوهانید کشیروناز صخره آرام و ناباور ب

 قصر .. مدام از نگهبانان اتاقی از در ورودآرام یدا وارد شد . تیرن اتاق پازیوان از ایش به بال هایزدیارا
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 که دری و هزاران اتاقی وضع جسمین زدند ... با ای و همه از نشان دادن اتاقش سر باز مید پرسی را میرنپاز
 :ید را شنیزدیار ای بود که صدایگران توانست تمام اتاق ها را بگردد ... در حال بحث با دیقصر بود نم

_ چه شده ؟!

 تازه گرفته بود به طرفش آمد و گفت :یدی که امتیدا

 به اتاقش .ین_ اتاقش کجاست ؟ تو رو خدا من رو ببر

 .. در دلش زمزمه کرد ... " هنوز تنم از زد وید ابرو درهم کشیدا سنگ و سوهان دست تیدن با دایزدیار
 نگونی شما همان وعده داده شده ید کنی آن روز کوفته اس شاهدخت .. چرا هربار ثابت میخوردها

 گذشت محکم و بدون نرمش گفت :ی که از کنارش می !؟" ... در حالیدبخت

 بانو !ید دور بمانیرن از امپراطور پازید توانی_ تا م

 :یستاد به طرفش برگردد اینکه بدون ایدا حرف تبا

ی کسیگه دی دونم تو بذاری برات احترام قائلم ... میافر ، به اندازه آری هستیرن پازی دانایر تو وزیزدیار_ ا
 ازش مراقبت کنم !ین ، بذارینمش ببین تونه رو حرفت حرف بزنه ... بذارینم

 و گفت :ید آرام به طرفش چرخایزدیار

 هاست.یمه کار ندین_ چرا شما ؟! ا

 !یستیم نیت _ اگه اون نباشه من و بچمم در امنتیدا

 ! ... چشمانش را در چهرهی قاتلش بود نه حامیرن زد ... پازیدا پاک تیشه به اندی در دلش پوزخندایزدیار
 تکان داد و گفت :یید گرداند ... آرام سرش را به تایدامهربان و مادرانه ت

 .ید_ با من همراه شو

 نگاه کرد .. به خنجر ویدا شد چه ؟! .. به دستان تی قلب سنگش آب نمیرن کرد چه ؟! اگر پازی اشتباه ماگر
 پروا ابزار مرگش را به دستان قاتلشی چه بیدا فرو کردن در قلب او و تی کرد برای میز تیرن که پازیسوهان
 دستش به آنینکه بدون ای زمزمه کرد و در به آرامیزی لب چیر ... زیستاد گرداند !! ... مقابل در ایباز م

 دستش را به طرفش گرفت و گفت :یدا و باز شد . قبل از ورود تید پاشنه چرخیبخورد رو

 بانو ...ید خنجر و سوهان را به من بدهین_ ا

ی نابودش مید شد ... بایره به خنجر کف دستش خیزدیار دستش گذاشت و داخل شد . ای آرام خنجر را روتیدا
 دوریرن از نظر پازیزی شد چی مگر می کرد ... ولی میدایش شک پی بیرن کرد پازیکرد هرکجا پنهانش م

بماند ؟!

 ... دستید سپی شده در پارچه ایچیده ... دستش را پید را در مقابل پنجره اتاقش دیزدیار باز کرد ... اچشم
 به طرفشیدن بدون چرخیزدیار ... آرام در تخت بزرگ و شاهانه اش نشست . ایدسالمش را به صورتش کش

محکم گفت :

_ پس از گذشت هفت شبانه روز ، درود ..
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 سرد و اخم آلود جواب داد :پازیرن

_ خنجر کجاست ؟!

 را به همراهیرن مکث که نگاه کلفه پازی شد . بعد کمیره و در چشمانش خید آرام به طرفش چرخایزدیار
 ربط به سوالش جواب داد :یداشت ب

 شبانه روزش به شما ،یدگی و رسیاد زی خستگیل بود . به دلیدار سرتان بی هفت شبانه روز در بالیدا_ ت
 اش خود و کودکش جانینده قاتل آین خواب آور به او خوراندم که بر بالی در اتاقش خواب است . داروینکا

نسپارد !

ی در حالیزدیار سکوت کرد . ایزدیار در چشمان ایره و خیزان را از آن آویش لبه تختش نشست و پاهاپازیرن
 حرف و بدون چشم گرفتن ازی بیرن را گفت .. و پازیش رفت حرف هایکه محکم و مقتدر به طرف در م

 حرکت ماند .ی سکوت کرده و بیزدیار ای خالیجا

 دوباره تو با فرزندش جان داد ...یدن ماند ! .. آشا هم تنها بود ... آشا هم در حسرت دی ، همچون آشا میدا_ ت
 که تو ..ی تو ساخت ، در حالی را برای زندگین تفاوت که اهرمن این تو را خواهد داشت . با ایندهدارا هم آ

 که عهدی امپراطوری را برای زندگین ... اری پاس دار امپراطوین ، امپراطور پاس داران و برتریرنپاز
 ! ...یرن پازی درست گفت ! ... تو اهرمنیدا .. تی سازی می کنی را فراهم میشش آسایبست

 به سان سری و سریرن کوچک تر از پازی و کمیبا زی با بال هایری شیبت به هیه از ثانی در کسرایزدیار
 شده بود گفت :یل اش تبدی که به شکل اصلی در حالیرن شد ... پازیلعقاب تبد

 کنم .ی را جبران میتان بانو ... عهد بستم که مهربانینید_ بر پشتم بنش

 بلند تر از آن بود که بتواند سوارش شود . مردد در راه چاره بود ،یرن نگاه کرد ، کمر پازیرن به پشت پازتیدا
 به طرفش آمدید رسی کمه کم ، قدش به دو متر مین سرزمین که مثل همه مردمان ایرن پازی هایمه از ندیکی

 گفت :یرو فروتنانه سر به ز

_ ملکه من ؟!

 انداختیش زانوهایر مرد دست زیمه صدا زدنش را بپرسد ، ندیل که خواست دلین و همید به طرفش چرختیدا
 گذاشت .یرن دستانش بلند کرد بر پشت پازیو رو

 شدم !یکتان حد نزدین خواهم که تا ای _ پوزش مندیمه

 گذاشته بود زمزمه کرد :یرن طرف تنه پازیک را یش که پاهای بهت زده درحالتیدا

 نداره ، ممنون از کمکت .یب_ ع

 دهند !ی خود را انجام میفه ، وظیید _ به خدمتگزاران سپاس نگوپازیرن

 !یست برتر نیگری کس از دیچ داده که هیاد من بهم ین _ پدر سرزمتیدا

 ...ید عقب کشیر رفت و سر به زین از بیرن پازی چشم دوخت و لبخند محوش با نگاه جدیدا قردان به تندیمه
 جز سکوت نداشت .ی سکوت کرد ، چاره ایدادر برابر حرف حق ت
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 خواهم پرواز کنم .ی بانو ، میرید_ مرا محکم بگ

 _ برو حواسم هست .تیدا

 دری کنده شد و باشکوه خاصین اش را باز کرد و چند بار بال زد . آرام از زمی بلند و قوی بال هاپازیرن
یش پایر زی آبیای محو دریدا به پرواز درآمدند . تیزدیار پشت سر او و ایشآسمان اوج گرفت . خدم و حشم ها

ی پشت سرش جدا نمی وفت از موهایچ که هیابد آریه هدیادآوری کرد و هم ترس ... با یهم احساس شوق م
 دوخت ... چقدر دلتنگ دوستانش بود . بغض دریرن باشکوه پازینکرد لبخند زد و چشمانش را به سرزم

 داد که لبین سرزمی هایبایی همه هوش و حواسش را به زیزدیار ای حرف هایادآوری با ی نشست ولیشگلو
 داشتن کوروشیادآوری صدا با او بغض نکند ... با م نشود و هیده کشیین پسرش پایبای کوچک و زیها

 پسرش گذاشته بود .ی لبش نشست .. نام پدرش را روی رویلبخند

 بود .یده ارتفاع ندین را در ایرن پازین و شکوه بود . تا به حال سرزمی سراسر سرسبزیش پایر زسرزمین
ی هاین را از نظر گذراند ... مردمان را در حال کار کردن در زمیز همه تن اش چشم شد و همه چین همیبرا

یم نیشان که خانه های ، شهرلل شکوه و جین در عیبا زی مردم ، شهری . بازار و خانه هاید دیشانزراعت
 کوچک بال دار ... لبخندی بچه های هایطنت و خنده ها و شیغ هنرمندانه بود ، جی شده ین سنگ چی هایرهدا

ینی ... سرزمیره و دای منحنی همه از دم با طرح هایشان خانه های لبش نشست ... در و پنجره هایآرام رو
ی بود ... معماران را در حال بحث درباره ساخت بنایده ندیا دنای کجیچ که در هی معماریباییدر اوج ز

 ... درختانید رسی میگر معمار به معمار دیک کارگران بنا که سرشان مدام از ی و کلفگید دیشانروبرو
 کهی شکوفه مانند پر بود .. گل ها و سرسبزی و تک گل های رنگارنگ و خوشه ای که همه از گل هایباییز

ین داشت ایمان نگذاشته بود ... نفسش به شماره افتاده بود .. ای باقیرن پازین را در سرزمخاکی ی جایک
 !یست نینی ، زمینسرزم

 باید با همه سرعت به داخل درختان سر در هم فرو برده پر از شکوفه رفت . شکوفه ها در نور خورشپازیرن
ی و وجد و شادیختند ری سرشان فرو می و رقصان رویبا رنگارنگشان زی پتن هایمنعکس کردن نور رو

 را از دو طرف بادستانش ید جوشی که از اعماق وجودش می با خنده و شوقیدا کردند . تی میشتر را بیدات
 سرعتش را کم تر کرد .یاط محض احتیرن باز کرد و سرش را بال گرفت . پازیاطاحت

 کس اجازهیچ به هیرن چشم دوخت . پازیرن زد به پازی که آرام بال می بهت زده معلق ماند و در حالایزدیار
 به قلبشی مکان آوره بود ؟! ... آرامش تا حدودین را به ایدا . چگونه تیایدنداده بود به خلوتگاه خودش و آشا ب

ی دروغ باشد . هاله آرامش اطرافش نمتوانست ی کرد نمی که در درونش حس میرن حس پازین شد ... ایختهر
 باشد ..یرنتوانست ساخته و پرداخته پاز

 _ چگونه است بانو ؟پازیرن

 خم شد و در گوشش زمزمه کرد :یرن تنه پازی با چشمان پرشوق روتیدا

 !یرن قابل وصف .. سپاس امپراطور پازیر و غیبا_ ز

 !ید خوانی بار است که من را به نام امپراطور مین _ نخستپازیرن

 پدر !یه .. ی کنی رفتار می امپراطور داریه _ چون مثل تیدا

 گفت :ی با مکث کوتاهپازیرن
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ید ببریاد فرار از پنجره را از یشه کنم اندی خواهم برد . تمنا مینم پس خود ، شما را به گردش در سرزمین_ ز
 کنند را دارند .یچی که از فرمانم سرپی. چرا که نگهبانانم ، حق کشتن کس

 دست دست کردنی آرام سرش را به اطراف تکان داد. بعد از کمی با لبخند مهربانیرن که پازید خندیز رتیدا
 :یدپرس

 ؟!ید دهی بپرسم پاسخ میزی_ چ

 _ آره ، اگه بتونم چرا که نه ..تیدا

 ؟؟؟!!!ید داریتان را در موهایا قلب دریاقوت _ چگونه پازیرن

 و جواب داد :ید ابرو درهم کشتیدا

 دوست منه !یابد_ آر

 شود نهی با عشق فعال میا قلب دریاقوت ی دانم که جادوی را مین ایکن ولیم ندارم بانوین _ قصد توهپازیرن
 !ی احساس ساده دوستیک

 .ینن بی موهام می رو تویاقوت ین که ایی همه کساین . عی کنیر خودت تعبی کنم که برای _ سکوت نمتیدا
 بهمیدارمون دین جبران اولی برایابد رو آریاقوت ین رو بارها ثابت کرده ... این دوست و همراه منه ، ایابدآر

 آب خفهی تویی جورایه بود ... آخه من رو ته زاد کمر به قتل نسل آدم بسی از غم از دست دادن پریداد ، وقت
کرد .

ی از شما تنها بزرگان دولت ها میش کس تا پیچ که هی _ چگونه راز خاندانش را به شما داد ... رازپازیرن
 ...یاها زادگان دریب از آنان آن را افسانه نجیلیدانستند و خ

 آتش بردم ..ی من دستم رو تویسان نجات پری رو بدون که براین ای ولیه _ قصه اش طولنتیدا

 بهت زده گفت :پازیرن

_ چرا ؟!

 کنند .ی وجودشون ، سر سجده خم می اند که فرشته ها پر افتخار بخاطر پاکی _ بچها موجوداتتیدا

 درهمیش کرد ابروهای در می کوچک پسرش که خستگی با تکان دست و پاهایدا سکوت کرد و تپازیرن
ی روی آن نفسش را بند آورد لبخندیک ی که برای شکمش گذاشت و با همه دردیرفت . آرام دستش را رو

لبش نشست .

ی مین که از دل زمیبایی که دور چشمه زیی به سنگ هایه تکین زمی رنگارنگ و روی دشت گل هابین
ی داشتند . پروانه های چشم از او برنمیستاده دورتر از او ایزدیار و ایرن شده ، نشسته بود . پازیده چیدجوش

 دامنی هم روی و گاهد بانمک دور و اطرافش در رفت و آمد بودنی و خرگوش و سنجاب های رنگیبایز
ی ترس به کنارش می که بیواناتی و حیدا به تی هم دورتر از او با شادیش هایمه نشستند . ندی بزرگش میدسپ

 بودند ...یرهآمدند خ

 .یست سخنان شما نین سرورم ! .. ایایید _ به خودتان بایزدیار
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 گفت :یدا مسخ چهره مهربان و لبخند تپازیرن

 آن را همیج ، باور نکردم و .. نتاید آی بر سر من و خاندانم میی در آن سفر به من گفت که چه بلیشگو_ پ
 .یدمد

 گفته اند کهیمان خدایگانه مکتوب ، ی که در کتب هایاورید بیاد همسر داراست ... به یدا _ تایزدیار
 و هنوز همیده بخشیران را به پدر این زمی بخشم ... امپراطوری را به هر کس بخواهم مینم زمیامپراطور

 خاندان ...ین کودک از خون این است ... و ایشاندر دست فرزندان ا

 را داشته باشد !؟ین زمی ؟! که خواست امپراطوریزدیار ایی گوی _ چه مپازیرن

 بود .ید دولت خواهین که پاس دار امپراطور و مردمان اید شما و خاندان شما سوگند خورده ایکن _ ولایزدیار
 از قانون خداست !یچی کار شما سرپینا

 دوخت و گفت :یزدیار نگاه اش را به ای عصبپازیرن

 خواهم !ی را میدا ندارم ، تی کاریشان_ من با امپراطور

 بهت زده جواب داد :ایزدیار

 کار شما اعلم جنگ بهین دارا را در شکم دارد ، همسر داراست و مربوط به خاندان او ... ایعهده_ او ول
 خواهد بود ... اگر فرزندش بزرگ شود ...یرانا

 اش از شمارش انداخت :ینه نفس را در سیرن پازحرف

 گذارد !ی نمیا ... زنده پا به دنیست ما نیای گفت فرزند آن زن که از دنیشگو ماند ! .. پی_ زنده نم

ی دستانش را پشتش به هم قلب کرد و با چشمانیرن را به زبان آورد . پازیرن لب نام پازیر بهت زده زایزدیار
 خبر از همه جا چشم دوخت ...ی خندان و بیدای به تیدپر ام

 بگذارد خبرینمان پا به سرزمیدا تینکه از ایش که پیاورید بیاد _ اهرمن باز درونمان رسوخ کرده ، بایزدیار
 انتقام آشا بود !ی در مقابل اهرمن قد علم کرد ... کار او به نوعیانآمد که چگونه به همراه پارس

یزدیار چرخاند و در چهره اش سکوت کرد . ایزدیار در هم گره شد و سرش را به طرف ایش ابروهاپازیرن
باز به حرف آمد :

 قهار بود . هزاران باری دروغگویک یشگو دانم آن پی_ آشا خواهر من بود و فرزندتان خواهر زاده من ... م
 از دست نشاندهیشگو ؟! ... خود آن پید ایده او نرسی او با شما گفتم و شما هنوز هم به باور ناراستیاز ناراست

 اتفاق ها .آن اهرمن بود ... او مسبب مرگ خواهر من بود ، مسبب همه یها

 آرامشی و چهره مهربان و خندانش دوخت . حتیدا نگاه اش را به تی عصبیزدیار به حرف ایت اهمی بپازیرن
 محافظین که آشا نبود که با نگاه اش او را ... بزرگتری کرد . هر کسی قلبش را رام نمیشچشمان و خنده ها

 پارس را رام کند !ینسرزم

 دهم !ی جان دوباره را به همسر و فرزندم میی اهورایدای ، من با خون تیزدیار ای کنی_ خود را خسته م

 :ید بهم فشرده اش غری دندان هاین از بی عصبانایزدیار
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 منی . اگر تو پنج سال با او بودید رسی من نخواهی ، به پایرن پازی_ هر قدر هم آشا را دوست داشته باش
 کردم .ی از تو لحظات عمرم را با او سپریش سال بیستب

 گفت :یانه گذاشت و دلجویزدیار ای بازوهای دستانش را روپازیرن

ی همتای بی دختر ، در برابر آشاین توانم انجام دهم ... مرگ ای که می بازگشتش هرکاری_ پس بگذار برا
 ندارد !یمن ارزش

 و گفت :ید کشیرون بیرن را از دست پازیش بازوهاایزدیار

 ! .. بدانیم به خاک گذاردیش سر سجده برایاکانمان همه نی که زمانی ، کسیرن انسان است پازیک دختر ین_ ا
ی کوه هاین ، در آتش بزرگ ترین سرزمین آشا در دورتری زندگیر داشتم اکسیمان ارزن ایکاگر به اندازه 

یم زدم .. و برای وقفه فرسنگ ها بال می تصاحب آن بی آسمان است برای در انتهایا یا در قعر دریاآتشفشان 
 از قانون خداوندمان استیچی ... سخن تو سرپیرن پازیا ... به خودت بیکناز دست دادن جانم ارزشمند نبود ول

 . پسیافته ! ... آشا در درگاه خداوندمان آرامش یشگو پیک ی هایی گویهوده. جان همه در دستان اوست نه ب
 ..یااز گذشت هفت سال شبانه روز ، به خودت ب

 کلفه نگاه اش را در کاسه چشمانش گرداند و طعنه زد :پازیرن

 ؟!ی نداریی جز پند گوی_ تو کار

 _ چرا ! ...ایزدیار

 :ید غریش دندان هاین محکم و با سرعت از او دور شد و از بی قدم هابا

 شد رای که باعث آزار آشا می کنم ... چرا که امروز همان موجودی را بررسینمان محافظ سرزمیوار دید_ با
 را در قصر خود ازیگری دی باش تا آشایت اهمی ... باز بیدم دیـــرن ، در کنار گوش پازیـــرندر قصر پاز

 !یدست بده

 لب زمزمهیر دوخت ... زیزدیار با مکث چشمانش را به ایرن همه سرعت عمود در هوا اوج گرفت .... پازبا
کرد :

 ؟!یگر دی_ آشا

 رساند و سکوت کرد ...یوانات اش با حی و مهربانیدا چشمانش را به تآرام

 بود ،ین سنگیت نهای بیرن پازی براین سکوت کرده بود ... ایرن در مقابل پازیزدیار روز گذشته بود و اسه
 کرد . چشمانش چشمان آشا بود ! ... بهی زنده میش آشا را برایاد یزدیار ای آورد ولی خوش نمیهرچند به رو

 آشای های ها و نگرانی مهربانیشه خاص و منحصر به فرد ... اخلق و رفتارش همی و رنگ هایباییهمان ز
 اگر مدامی کند حتی اش دل می و زندگیا بود که در کنارش از دنی تنها کسیزدیار کرد ... ای زنده میشرا برا

 شد .ی از او غافل نمیش هایی گویحتنص

ی . با لبخند تک تک گل ها را بو مید سرخ باغ دی گل هاین را دربیدا قدم برداشت . تیاط به طرف حآرام
 گل رز باعث شد که گل را از شاخه اش جدا کند .یک کرد . وسوسه کندن ی و نوازش میدکش
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 ، نشکستن شاخه درختان مکتوبیعت احترام به طبینت پدر سرزمیه در ده قانون پای دانستی _ مپازیرن
شده ؟!

 به گل دستش نگاه کرد و شرمنده آرام گفت :تیدا

 دونستم ...ی_ نه نم

 ادامه داد :یدا شد .. تیک شد و آرام به او نزدیره خیدا درهم از تفکر ، در چهره تی با ابروهاپازیرن

 !یاکانمم نی ، من باعث شرمندگیست نیبی عجیز_ چ

 از هم باز شد و زمزمه کرد :یرن پازی ابروهاگره

 ؟!یشی اندی مینگونه_ چرا ا

 زد و گفت :ی لبخند تلختیدا

ی من آتش رو میاکان گفتن نی می کردم وقتی باور می دونم ... وقتی نمیاکانم از رسم و رسوم نیچی هی_ وقت
 سپاس گذار خدایدم کشین سرزمین ای که توی دونم ... هر نفسی ملتم نمی از اسطوره هایچی هیپرستند وقت

یاکانم نیگه دیای ... اگه تو دنیرن پازپمردم ی آشنا کرد ... اگه میاکانم نیتشدم که قبل از مرگم من رو با واقع
 کردم ؟!ی تو چشماشون نگاه میی با چه رویدم دیرو م

ی که با همه علقه ای دانم چقدر سخت است زمانی جز رنج نداشت . میزی تو چی براین سرزمین _ اپازیرن
 باز نخواهدی تا به کیست تو را به من سپرده و روشن نیمرغ که سی ... زمانی از او دوریکه به دارا دار

 !یی من تنهای نا آشناینگشت ... در سرزم

 نشست و گفت :یدا لب تی روی مهربان و فروتنلبخند

 و حواس جمعیره کنم با نگاه خی هوام رو داره که حس میی ، خدایستم ! .. من تنها نیرن نگو پازی طورین_ ا
 ... بایزدیار تونن بهم چپ نگاه کنن ! ... بعدم تو رو دارم و سربازات که مراقب منن ... و ایاون ، کائنات نم

 انجامی کاراتون از روین دونم همه ای ... مچمه بازم نگران من و بی که با من داره ولی و سردیهمه سرسخت
 ...ین هستی من دوستون دارم ... شما موجودات خوبی ، ولین دادیمرغ که به سیه و قولیفهوظ

 شکمش گذاشت و آرام نوازش کرد و ادامه داد :ی کشد و دستش را رویقی عمنفس

 رو نشونیات کرد ... بهم واقعی شما به من لطف بزرگیی اهوراین ؟ خدا با آوردن من به سرزمی دونی_ م
ین احترامه ... نشون داد آتش مقدس تری من چقدر دارایاکان نیداد ... نشون داد آتش ، آب ، خاک و باد برا

ی پدر و اسطوره هایای از بزرگواریردانا هفت فلسفه آتش رو برام گفت ... پیمرغعنصر بوده نه خدا ! ... س
ی ... من الن با جرات می ام ، از چه شکوه و خاندانی فهمم که من از چه نسلی گفت ... کم کم دارم مینمسرزم

 دونم !ی میاکانم هزارم درباره نیکتونم بگم 

 رایدا درهمش از هم باز شد . نگاه اش فاصله دو چشم تی آرام ابروهایرن حلقه بست . پازیدا در چشمان تاشک
در رفت و آمد بود .

 رو ساختهیران که ایه کنم پسر من از خون بزرگ مردی فکر مین به ای وقتی ولیرن پازی باور نکنید _ شاتیدا
 خوام !ی از خدام نمیچی هیگه عاشقش بودم ... دیشه که همی... مرد
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 شد و گفت :یره گل دستش خبه

 شدم اون رو از شاخه اش جدا کنم .ی_ کاش وسوسه نم

 اش گذاشت و گلیدگی بری ساقه گل گذاشت . دستش را آرام روی را آرام گرفت و رویدا گل دست تپازیرن
ی روی لبخند کمرنگیدا تی از شادیرن . پازید خندی بهت و ناباورین بیدا خورد ! ... تیوندآرام به ساقه اش پ

 که نگاهیدا نداشته باشد . تی سوار شن مشکلی برایدا نشست . که تین زمی شد و رویللبش نشست . آرام تبد
 پشتش سوار شد ...ی آرام روید را فهمیرنپاز

 صاف ویش جنگل و درختان پر شکوفه جا گرفته بود رفت . تمام صخره هایان که می به طرف آبشارپازیرن
 کهی که درون غارها بود . با بهت به صخره ها و آب خوش رنگی آهکی بود درست شکل سنگ هایقلیص

یپوری شهای که در دل درختان شکوفه دار و گل ی روشن بود چشم دوخت . آبشاریلی خی سبز _ آبینب
 شناخت !ی شناخت و نمی که میی با تمام رنگ هایی همتای بییبزرگ و گل ها

 آمد و در جنگل وی میین پایغلی صی و صخره های آبشار که از بلندیبایی که نفسش از زی زده در حالبهت
 بود زمزمه کرد :یده را در خواب هم ندیباییشان که زی مثالی بی درختان پر شکوفه و گل هاینب

 هست ! ...یی جاین تونم تو خوابم تصور کنم همچی ، اصل ... اصل نمیباست_ چقدر ز

ین ایدن است . انسان توان دیچ هینم سرزمین ایگر دی مکان های هایبایی ها در مقابل زیبایی زین _ اپازیرن
ی در دم ، جان میند ببیباییشان ها را ندارد ، درست مثل ساکنان ملکوت که اگر انسان آنها را در کمال زیباییز

 بردم .یسپارد ... وگرنه شما را به آنجا م

 ... آرامیستاد ایاط صخره با احتی داد و رویه تکیرن آمد و دستش را به پشت پازیین پایرن آرام از پشت پازتیدا
 ... پر حسرت به آبیستاد بود قدم برداشت ، ای جارین زمی آب که روین بی صخره هایقدم برداشت و رو

 شد ...یرهخ

 خاطراتید تجدی کرد ... آب برای آب فرو می ورم کرده و داغش را درون خنکی دوست داشت پاهاچقدر
 ...یابد آب با آریر زیای دنیدن گذشته اش به ذهنش پر پرواز داد ... چقدر محسور کننده بود دیرینتلخ و ش

 شکل ... رقصقارچی و ی و درختچه ای حبابی مرجانی و درشت و رنگارنگ ، صخره هایز ری هایماه
 بهیده کشاند و نرسی انتها می بیای ماه که لجوجانه از سطح آب خودش را به اعماق دریبای ها و نور زیماه

 _یی جنگل سرسبز و تللؤ طلیدن بود دیبا شد ... چقدر زی محو میا مطلق قعر دریکیاعماق آن در تار
ید نور خورشیر او ، قدم زدنش زی برایابد آریی فداان هوا و جی در افق ... خنکید خورشیبای نور زینارنج

 باشد ... سپر کردن تن محکم ویبند بار با دادن جانش به آن پاین خواست ای که می اش به عهدیبندی پایبرا
 کوچک شده ویشه که همی دارا بود ، دلتنگ چهره اش ، چشمانی مردانه اش ... چقدر دلتنگ خنده هایتگرحما

 خوش فرمش ...ی عمق لب های و لبخند نامحسوس و پنهانیش ابروهاین بیف اخم ظریک ا بود ، بیقدق
یابد که آری کهکشان ها را به او نشان داده بود ... کاری هایبایی مانند دارا که آسمان و زیچشمان نافذ و ب

 خاص دارا بود ، خاص پدر فرزندش که خودش خاص بودنش را در مقابلینقدرت و توانش را نداشت ... و ا
 به او اعتراف کرده بود آنقدر دوستشی که روزیی بود ، صدایش باور نداشت ... چقدر دلتنگ صدایابدآر

 کند ...یدارد که مشهور تمام ملئکش م

 صادقانهینقدر ... کدام مرد به همسرش اید رقصیین گونه اش آرام به پای از چشمانش راه باز کرد و رواشک
ینا روبی هایه و کنایش باشد بر آن ؟! .. دلتنگ اخم ها و نییدی مهر تایش کرد که لرزش صدایاعتراف م

 ارژنگ ... دلتنگیبانه خاص و نجنگاه و احترام و یا ... دلتنگ حینبود ... دلتنگ چهره مهربان و نگران آبت
 شد ... دلتنگی میین طرفه مزیک لبخند یک با ی که گاهی ها و چهره محکمی و اخم و تخم و سرسختیارکوش

 و وقار بهی که خانمیوتابی به یطنتش مهربان و بدون شی ، نگاه هاینا سورنا به روبی ها و آزارهایطنتش
 ... دلتنگ آرش ویردانا کرد ... دلتنگ آرامش و سکوت پی اش از وجودش تراوش میرزنیهمراه قدرت شمش
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 برد ... دلتنگ وقار وی نمیاد با آنها هرگز از یرزدن را در هنگام شمشیشان های که شوخیوبرزن و آریاآر
ی کرد ... دلتنگ آغوش پدرانه آرتان ... آرتــان ، بزرگ مرد اسطوره ای حس میمیس که در کنار آرتیتیامن
 بود ...ینش سرزمی اسطوره و پدر اسطوره هاهک

 ... دلتنگ شد ازید را شنیدا ذهن تی ، تمام حرف هایش همتای بیی و قدرت شنوای با قدرت ذهن خوانپازیرن
 دلتنگش بود ؟؟؟!!!ینگونه مرگش این واپسی ... آشا هم در روزهایدا تیدلتنگ

 قدرتش را نشان دهد گفت :یدا به تینکه ابدون

 بانو ؟ید شوی_ چرا داخل آب نم

 فشرد . به زحمت بایش از پیش قلبش را بیدا از اشک تیس برگرداند . چشمان خیرن سرش را به طرف پازتیدا
 لرزان جواب داد :ییصدا

 ترسم .ی شم و با وجود بچه ام ... می میل تونم ، تبدی نمیا قلب دریاقوت_ با بودن 

ی اتفاقیچ ... هید وارد شوید ! .. اگر دوست دارید گوی آبشار قدرت من سخن مین و این سرزمین _ در اپازیرن
 افتد ... من هستم !ی نمیتانبرا

 ...ی را گفته بود ولین چنگ زد ، به آشا هم همیش جمله کوتاه آخرش بغض در گلواز

 برگردیرن که خواست به طرف پازین انداخت و همیر آرام سر به زیدا انداخت . تیر تازه کرد و سر به زنفسی
 محکم بهیش افتد پهلوی به داخل آب بینکه تعادلش را بر هم زد و قبل از ایش پایر زیقلی سنگ صیسیخ

 به شکل انسانیه از ثانی به خودش آمد و در کسریدا بلند تیغ با جیرنصخره درون آب برخورد کرد . پاز
 به صخره برخورد کردهیش شده بود و پهلویر دی را گرفت ولیدا . کمر تید شد و درون آب پریلبالدار تبد

بود .

 چکار کندید دانست بای که دستپاچه نمیرن به پازیش های و زاریه گریان و میچید پی از درد به خودش متیدا
 کرد :یالتماس م

ی دارام رو نجات بده ... نمیادگار ... تنها یرم می منم میره ، بچم ... نجاتش بده ، اگه بمیرن_ تو رو خدا پاز
خوام اون رو هم از دست بدم ...

 بلندش بغض را هر لحظهی هایغ جی و صدایخت گونه اش ری رویش از درد جمع شد و اشک هاصورتش
یا کرد ی کمکش مید کرد ؟! .. بای چکار مید کرد ، چشمانش به اشک نشست . بای میشتر بیرن پازیدر گلو

 بدل شود ؟! ...یقت به حقیشگو گذاشت تا گفته پیم

 که شب ها رای باز در ذهنش جولن داد ... مثل هرشب که به خاطر فرارش از آن اتاق و از آن تختخاطراتش
یی در خودش داشت . شب هایشگی که عطر تن آشا را همی کرد ، تختی مهابا و بدون ترس سحر میبا او ب

 عادت به اتاقشان نرود وه رفت . تا بنا بی میرون به ارتشش از قصر بیدگیکه به بهانه پرسه زدن و رس
 به روح و احساسش نباشد ...ی نبودن آشا ، پتک محکمیقتحق

ی آشا رویف شد ، ساق دستان ظریره در چشمانش خیفته آورد ... آشا با لبخند مهربان و چشمان شیاد به باز
ی که پر احساس و با مکث روی شد ... بوسه ای اش محکم میاه سی در موهایفش .. دستان ظریششانه ها

 آرامش ساده ،ین ، همکرد ی عوض نمیا اش را با دنی لحظات ناب زندگین ایشه نشاند . همی اش میشانیپ
 رایدا درختان پر شکوفه که تنها تین بیشان ... پروازهایش موهاین رقص آرام و روح نواز دستان آشا بینهم

 آشا ...یف و لطید سپی که خلوتگاهشان بود آورده بود ... بال هایایی بداند چرا به آن مکان روینکهبدون ا
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 دانست ... و در آخری کس نمیچ که با هم ساخته بودند و هی اونفره دی اش ، عاشقانه هایلبخندش ، مهربان
 کهیی و اشک هایادش دستانش ... فری جان آشا روی نجاتش به خرج داد و در آخر ، تن بی که برایتمام تلش

یشتر هر دادش ، دردش را بی کند ولی کرد را خالی مینی قلبش سنگی که روی که داغ دردیدبا همه وجود کش
 تر ...ین سنگیش کرد و بغض را در گلویم

 گفت و بعد سکوت :یز چیک اکنونش آورد ... تنها یای به تن اش داد ، به دنی تکانیدا تجیغ

 ..یاوریم بیا کودک را به دنید_ با

 بدهدی خواست باز هم وعده نامطمئنی افتد ... نمی نمی اتفاقیچ هید بگوینکه بدهد ... بدون ای دلدارینکه ابدون
 چشمانین آمد ... از بیا سر تکان داد ... بعد از ساعت ها درد بالخره نوزادش به دنیید به تایه گرین بیدا... ت

 اشی درپی پیادهای خش دار از فرییش نمانده بود با صدای که برای را تار کرده بود و جانیدش که دیپر اشک
به زحمت زمزمه کرد :

 ؟؟؟!!!ی گی نمیزی کنه ؟؟؟!!! .. چرا چی نمیه_ چرا گر

 و حال نزارش رساند ... چگونهیدا دستانش داشت ، نگاه اش را به تی را روی تن کوچک پسرینکه با اپازیرن
 نوزاد را در آب گذاشت ... کف دست چپ اش را پشتش و دست راستی حرکت ناگهانیک گفت ؟! ... در یم

 کهی آبی پشتش که توره اش را از صخیه به زحمت تکیدا اش ... چشمانش را بست ... تینه سیاش را رو
 تکانیش را گرفت . به زحمت از جایرن پازی ، برداشت و نگران بازوید رسی نمیشترعمق آن تا کمرش ب
 که با رقصی اراده ای بیف به پسرش که با چشمان بسته و دستان کوچک و ظریرن پازیخورد و سر به بازو

 شد .یره خورد خیآب تکان م

 !!!یرن پازی کنی خفه اش می ؟؟؟!!! داری کنی میکار چی _ دارتیدا

 که به اوی از درد نداشتن تنها موجودیدا ... هنوز هم تیستاد از کارش نایرن پازی زد .. زجه زد .. ولداد
 گاه اش ... بعدی و گاه و بیف ظری ، بعد از آن تکان های زد . بعد از نه ماه سختیدلخوش کرده بود زجه م

 که ازی موجود کوچکیه گریدن صدای طاقت فرسا که ساعت ها تحمل کرده بود به عشق شنی دردهایناز ا
 ضربه به روح و احساسش ... بغضین و سلمتش ... حال سکوت ... بزرگ تریوجودش بود و نشان زندگ

یدن که مادرش با شنی که پدرش مرد ... بدتر از زمانی کرد ... بدتر از زمانیشه ریش در گلویشهبدتر از هم
 را بندیش برادر کوچک اش در آغوشش ... بغض راه نفس و گلوگ از زبان او دق کرد ... بدتر از مریقتحق

 از چشمانشیشتر خسته اش بکشد ... اشک هرچه بی هایه را به ریژن ذره اکسیک توانست یآورد ... نم
 ، روح رایات حیر کرد ... مانند اکسی را پاره میش کودکانه پسرش که گلویه با گرینکه شد ... تا ای میجار

ی داد و چشمانش را بست ... سکوت کرده به صدایه رمق به صخره تکی ... بید در تن خسته اش دمیگربار د
 روحشی گونه سرد و بی بسته اش روی پلک هاین پسرش گوش سپرد ... اشک هنوز هم لجوجانه از بیبایز

 کرد " سپاس "ی کلمه را زمزمه میکراه باز کرد و مدام 

 بود و با دست راستیچیده که دست چپ اش را دور تنه کوچک پسرش پید را دیرن مکث چشم باز کرد . پازبا
یمه نی با چشمانی کرد ، نگاه اش را به آنجا دوخت و در کمال ناباوریاش به طرف خارج از آبشار اشاره م

 و بنفش رنگ ازید و سپیی طلیپوری شی که گلبرگ گل هاید دیاری و ناهشیاری از هوشی حالتینباز ... ب
 کم کم ظاهر شد .یش جایگری تکه دیک جدا شد و باز گلبرگ یدور گل به آرام

 و زمزمه کرد :یچید دور تن کوچک پسرش پیکی یکی گلبرگ ها را پازیرن

 ... بنفشی که از پدر داری ، به پاس مقام ارجمندیی تو ... طلیی مادرت و روح اهورای ، به پاس پاکید_ سپ
 ات !ی و خاندان ستوده و آسمانیاکانبه پاس ن
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 اش آرامیه گوشش زمزمه کرد ... هر لحظه کودک گریک و نزدید کودک را بوسیشانی با چشمان بسته پآرام
 سپرد .ی و با جان و دل گوش مید فهمی را میرن پازی که حرف هایی شد ... گویتر م

 تمدن وین بزرگ تریانگذار پدر بزرگوار و بنیره دارا و نبیده_ کوروش ، پسر دارا .. نوه آرتان ، ند
 کهینی ات ، پاس دار تو و سرزمی ... من در تمام زندگید ... و خواهد دیده که جهان به خود دیامپراطور

 باش تای خواهم بود ... پاس دار فلسفه"آتش"و "سپاس" باش ! ... امپراطور پاک و دادگریامپراطور آن هست
 ...یست بالتر از آن نی که قدرتیی و اهورایگانه مانند پروردگار ی بی قدرتم ، در پناه قدرت هایتبتوانم با نها

از تو دفاع کنم ...

 سر و صورتش نشسته بود .ی از عرق سرد و آب که رویده آشفته و چسبی دوخت . موهایدا را به تچشمانش
 کرد .. زمزمه کرد :ی افتاد و به اصرار ، دوباره بازش می هم می و مدام آرام روید دی که تار میبا چشمان

 ...ید در قلبتان پنهان بداریز را نید ایده که از من دیی ، قدرت هایابد آری کنم همچون قدرت های_ تمنا م

 خاطرات را از ذهنتان پاک کنم "ین دانم چرا دوست ندارم ای دلش حرفش را ادامه داد " نمدر

 لب زمزمه کرد :یر هم افتاد و زی رویدا تچشمان

 !یدم ندیزی_ من چ

 است نه دروغ ، کهیش گرفتن قدرت هاید ندی سخنش به معناین دانست ای نقش بست . میرن لب پازی رولبخند
 تنه اش را در آب خواباند و دستش رایاط شد . با احتیک نزدیدا برافروخته شود ... آرام به تیدنشبه خاطر شن

یه استفاده کرد . راز داشتن لهم او ی زخم هایم ترمی شکمش گذاشت و زمزمه کرد . از قدرتش برایرز
 کرد !ی محافظت مید پلی که او را در مقابل قدرت هایمانی بود ... ایمانش او ، ایه ! ... لید را فهمیدامحافظ ت

 دخترک پتخس و طناز قد علم کند ! ... آرامین داشتن ای تمام جهان برای دارا جلوید چرا باید فهمی... حال م
ی در قلبش حس می دختر متفاوت بود ... آرامشین را در آغوشش گرفت ... ایدا و تنداخت کتف اش ایردست ز

 بود ... نگاهیمانش که همپی که همسر دارا بود ... همسر امپراطوری همه مدت ... با دخترینکرد آن هم بعد ا
 بود ... بازیبا هم زاز درهم ، بی و موهایده پری رنگ و روین ماند ... با ایره خیدا روح تی چهره بیاش رو
 گرفت .. زمزمه کرد :ی می را از هر موجویار چهره اش قدرت اختیهم پاک

 ات سر به سجده نگذاشت ؟؟؟!!!ی و در مقابل پاکید_ چگونه اهرمن تو را د

 اش را محکم در آغوشش گرفت . باز هم چهره سنگ و عبوسش را حفظ کرد و آرام در آسمان اوجتنه
گرفت ...

 پنجرهید مقابل نور شدیستاده ای ، و مردید چشمانش را باز کرد و خودش را در تخت گرم و نرم مجللش دآرام
 .ید آرام به طرفش چرخیرن به زبان آورد . پازید خش دار نامش را با تردی، پشت به خودش ... با صدا

 پسرشیف ضعیه گری بود در آغوشش داشت . با صدایچیده که هنگام تولد پییپسرش را در همان گلبرگ ها
 باورش زنده بود ...یرقابل لبش نشست ... زنده بود ... ثمره ساعت ها درد غی رویدلش ضعف رفت و لبخند

 . احساسید آرام به طرفش چرخیدا تخت نشست و نوزادش را در آغوشش گذاشت . تی آرام کنارش رویرنپاز
 چشم دوخت :یرن کرد ... متعجب به پازیدرد نم

 درسته ؟!یست تنم نی توی دردیچ کنم هی_ کارتوئه که حس م

 پری حالتش را به نوزاد دوخت . حسرت در عمق چشمانش نشست . با مکثی سکوت کرد . چشمان و بپازیرن
درد زمزمه کرد :
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 کنم .یدارتان خواستم بی میگر_ گرسنه است ، د

 آرام از جا بلند شد وی باز با همان چهره سرد و سنگیرن جانش جواب داد . پازی اش را با لبخند بی مهربانتیدا
ی که با لبخند به او نگاه میدا شانه به تی در خشک شد . از رویره دستگیبه طرف در اتاق رفت . دستش رو
 نگاه اش را به او دوخت ویدا برگرداند تسر که باز ین ... همی احساسیچکرد چشم دوخت ... بدون لبخند و ه

 او را به مکث دعوت کرد :یشصدا

 من ...ی_ سپاس ، اگه تو نبود

 اش ... دست کوچک و انگشتانی آمده از گرسنگیین پای چشمانش را به پسرش دوخت و لب هانگران
 را در دست گرفت و زمزمه کرد :یفشظر

_ سپاس .

 حرف از اتاق خارج شد . در را پشت سرش بست . آرام قدم برداشت و هر لحظهی سر برگرداند و بپازیرن
 و از قصر خارج شد ... با همه وجودش به طرفید گرفت و در آخر با همه توانش دوی سرعت میشقدم ها
 ...یخت ری گونه اش می مهابا روی بیش و در آسمان اوج گرفت . اشک هایدبال پر

 رفت ... بهید درخشی مینش سرزمی همتای در دل درختان بید سپینی که چون نگی طرف آرامگاه مجللبه
 پر نقش ویبای اش را در خودش داشت ... به فاصله چند گام از تابوت زی که تمام هستی مانندیخطرف تابوت 

 و رنگارنگیزی ری و گل هاد بسته بویبایش به طرفش رفت ... چشمان زین سنگینگار فرود آمد . با قدم ها
 پوشید سپیبای خوش تراش زن زیکر تمام پیبایش زید به همراه بال بزرگ و سپینش و خاص سرزمیوحش

 فرویش اش به درون موهایشاتی پی که از رویمی با نقش اسلیی طلیبای را در بر گرفته بود . تاج زیخدرون 
 بغضین افتاد ... داد زد و باز ... ایه انداخت و به گریخی تابوت ی جان خودش را روی بی رفت با قدم هایم

یبای زی که در آغوش زن در گلبرگ های تن کوچک نوزادی ، رویخ ی شد ... دستش را آرام رویتمام نم
 دوستیشتر را که از جانش بی شده بود نگه داشت ... چگونه مرگ همسر و فرزندیچیده پیی و طلیدسپ

 برد ؟!ی مرگشان را از خاطر می برد ؟! چگونه ، چگونگیداشت از خاطر م

ی کرده بود جا داد . در حالیا پسرش مهی برایزدیار که ایبای پسرش را در گواره زیدا اتاق را باز کرد . تدر
 آشفته و چشمانش از شدت اشکی چشم دوخت . موهایرن گهواره پسرش خم شده بود به پازیکه تا کمر رو

 . آرام قد راست کرد و زمزمهاند رسیرن متعجب نگاهش را به خنجر دست پازیدا به خون نشسته بود . تیشها
کرد :

 ؟!یرن پازی_ خوب

 بهی قدمیده ترسیدا . تیستاد قدم برداشت و مقابلش ایدا بود به طرف تیدا که در چهره اش هوی با بغضپازیرن
یه اش حبس شد ... گرینه در سیدا فرو کرد ! ... نفس تیدا مهابا خنجر را به شکم تی بیرنعقب برداشت ... پاز

 لباسیقه یدا ... دستان تید دویرون اتاق به بز و اید کشیغی جیمه ... ندید کشیپسرش عمق فاجعه را به رخ م
 پناه وی ... بید را پس کشیدا را فرو خورد و دستان تیش بغض گلویرن را محکم در چنگ فشرد ... پازیرنپاز
 شکمش فشرده شد ...ی در خودش فرو رفت و دستش ناباور روینی افتاد ... از درد مثل جنین گاه به زمیهتک
 شستنی در کنار پارچ آب قرار داشت و برایز می که روی به طرف ظرف بزرگحساس ای سرد و بیرنپاز

یدا تیدن و با دید به درون اتاق دویزدیار آمد ... ایدا شد رفت و آن را برداشت ... به طرف تیدست استفاده م
 وجود او راکه یرن چشم دوخت . پازیرن و به پازیستاد چارچوب درگاه این بهت زده و ناباور در بین زمیرو

 بایزدیار را داد ... ایدا فرمان حرکت به طرف تیشحس کرده بود بدون برگشتن به طرفش ، باز به پاها
 را در آغوش گرفت و داد زد :یدا قرار گرفت و کمر تیدا او و تینسرعت ب
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 ؟؟؟!!!یــــرن پازی_ چه کرد

 خواهم !ی زنده کردن آشا و پسرم می _ خونش را براپازیرن

 :ید غری عصبایزدیار

 رایا دریان ؟! .. مرگ پری فهمی . چرا نمیستم ای در برابرت می_ پس من را هم بکش ، چرا که همچون سد
یختن آورد . ری را به ارمغان میدی پلی زندگیکن بخشد ولی میبه خاطر آور ، به خاطر آور که خونشان زندگ

 آن فرد به همراه خواهد داشت .ی را برایدی پلی پاک ، زندگیخون موجود

 .یستاد ایش پاهای را در آغوشش گرفت و رویدا تیزدیار آمد که ایدا به طرف تیزدیار به ایت اهمی بپازیرن

 .ی از خون او را به آشا بدهی_ هرگز نخواهم گذاشت قطره ا

 زد و گفت :ی مثل مسخ شده ها پوزخندپازیرن

 !ی_ تو آشا را دوست ندار

 جواب داد :ی بعد از مکث نسبتا کوتاهایزدیار

 بار آشا باین خواهم ای ... دوستش دارم که نمینم ببیدی موجود پلیبت خواهم او را در هی_ دوستش دارم که نم
 را که به نام آشایمنی که دوستشان دارم ... اهری سوگند به تمام کسانی ! ... اگر او را زنده کنیرددستان من بم

 خواهم کشت .ی کنیزنده م

 :ید لب نالیر زید امنا

 ...یرن پازیا_ به خود ب

 را محکم به سرشی سفالیبای با قدرت ذهنش ، کوزه زیزدیار آمد که ایش پی به او باز قدمیت اهمی بپازیرن
 افتاد ! ... بایدا تیاد به نگهبانان دستور داد او را به اتاقش ببرند ... تازه به یرن به جسم افتاده پازیره ... خیدکوب

 آرام تر از آنچه که بتوانیش بسته بود و نفس هایش گذاشت . پلک هاین زمی جانش را رویمهسرعت تن ن
 کمرشی چرمیف را از کی کوچکی زخمش گذاشت و آرام زمزمه کرد . بطریحسش کرد . دستش را رو

 تا ابدینشان چشم باز کند وگرنه سرزمیدا نشده باشد ! ... کاش تیر ... کاش دیخت و در دهانش رید کشیرونب
ی اتفاق نمین کرد ... اگر کنارش بود ای ... مدام خودش را سرزنش مید کشمی را به دوش یهمانننگ کشتن م

 آمد هرگزی سر او میی با نبودن آشا کنار آمده ! ... اگر بلیرنافتاد ... چقدر ساده بود که باور کرده بود پاز
 ...ید بخشیخودش را نم

 دو دستش گرفت و محکم فشاریان . آرام از جا بلند شد و سرش را مید تخت دی باز کرد ، خودش را روچشم
 را بهیز مکث همه چی سوخت ... با کمی کرد ... چشمانش هم می را حس میداد ... در سرش درد وحشتناک

 رایزدیار اش سراغ ایمهخاطر آورد ... چه کرده بود ؟! ... با سرعت از جابلند شد و وارد راهرو شد ... از ند
 ... آرام جلو رفت :یدگرفت ... او را در در تالر نشسته بر تخت مخصوص وزارتش د

 توانم وجودش را در قصر حس کنم !ی ؟! نمیزدیار کجاست ایدا_ ت

 آرام سربلند کرد و پر درد و حسرت به او چشم دوخت .. و زمزمه کرد :ایزدیار
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 ؟!ی خواستی_ مگر مرگش را نم

 تشر زد !ی کلفه و عصبپازیرن

 ؟؟؟!!!یزدیـــار_ ا

 ...ی ... مجبور شدم برایکن _ پوزش دوست من ولایزدیار

 که بر تو کردم !ی بر من و اعتمادی_ وا

 بهت زدهیزدیار ... چشمانش در چشمان اید کشیرون از پشت سرش روح را از تنش بیمرغ سی صداشنیدن
 سوالیر بود با زی کار او مساوین را احضار کرده باشد ... چرا که ایمرغ کرد او سی ماند ... باور نمیرهخ

 و آرام از جا بلند شد و پشت بهحت دانست نارای را میرن نگاه پازی که معنایزدیار ! ... ایفشبردن تمام وظا
یش دانست صدای زمزمه کرد ، میرن .و در دلش خطاب به پازیستاد تالر ایوان و ای رو به پنجره سنگیرنپاز

 شنود :یرا م

ی ... مجبور بودم برایر خیا بماند ینمان که بانو باز هم در سرزمیافت ی آمد و چاره راه را می میمرغ سید_ با
 تو و دولتمان پر را بسوزانم ... از من بگذر دوست من ...یآبرو

 :ید و ابرو درهم کشیستاد ایرن مقابل پازسیمرغ

 دانمی کنم چرا که می تو را به مرگ محکوم میم گوی چشم باز نکند ... نمیدا اگر تیگانه یزد_ سوگند به ا
 را از تو خواهم گرفت ! ... جسم آشا !ییت ! ... پس ... تمام دارای خواهی را مینهم

 بند آمد و با سرعت جواب داد :یرن پازینه در سنفس

 من ...یمرغ_ جناب س

 سپر کرد و محکم جواب داد :ینه سسیمرغ

 ! ... خاموش ! ... به پاسیرن ... خاموش باش پازیکن ولیست نیسته شایگران در سخن دیدن دانم پری_ م
 من را سرزنش خواهند کرد .. و دارا ...یان که بر تو کردم تا ابد پارسیاعتماد

 :ید لب نالزیر

_ کردگارا دارا ...

 پر درد از کنارش گذشت و زمزمه کرد :ی و با چشمانآرام

 شد ...ی محافظ خواهین ، برتری کردیاد سوگند یت کردم همان طور که بعد از مرگ بانوی_ گمان م

 گفت :ی را خورد و بعد مکث کوتاهحرفش

 ...ی_ خوب پاس دار امانت پارس بود

 مشت بزرگ و مردانه اش فشرد ...ین آشا را بیبای فر و هر زنانه و زگردنبند
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یشانی پی رویدار در لحظه وداع و دیشه که همی بوسه این و آخریدارشان دین آورد . آخریاد"لبخندش را به 
ی شد . بوسه ای بسته میفی بوسه با عشق و لبخند ظرین از عشق ایشه که همیبایش نشاند . چشمان زیآشا م

 در انتظار بودنت هستم پسرمصبرانه ی شکم برآمده آشا نشانده بود و زمزمه اش " بی رویدار دینکه در آخر
 و کوچک اش را دریف که تن نحیدی دو بال کوچک سپین بسته ، در بی" .. لبخند پسرش را با آن چشم ها

 ... سوگندیش و دفاع از امپراطوریدن جنگی گرفت براید لبش نشست ، امی . لبخند رویدآغوش گرفته بود د
 باشد "سطوره پسرش همانند تمام پدران ، ایخورد برا

 ...ید رقصیین گونه اش به پای بسته اش آرام روی پلک هاین از هفت سال بالخره اشک از ببعد

ی میرانه به دل سپاه رفته بود و همراه سربازانش دلیزدیار اش به همراه ای دفاع از مرز امپراطوری" برا
یمان همپیح و موجودات کریوان سربازانش تن سپاه دی مانندش همزمان با پنجه هایر شی . پنجه هایدجنگ

یاد ... فریر ، نه گردونه ها و نه شمشیزه ، نه نیر مانع اش نبود ، نه تیز چیچ کرد ، هیاهرمن را پاره پاره م
ی که آشا را در آن تنها گذاشته بود ... باور نمی ... قصرید کشیرون قصر او روح از تنش بی روید سپیود

 آشا را در آن فرسنگ ها دورتر همید سپیبای زی کرده بود ؟ .. بال هایر قصرش را تسخید سپیوکرد چگونه د
 وجودیبا چه زیش و نقره اید سپی که به هم بسته شده ... شکم بر آمده هشت ماهه اش در آن لباس راحتید دیم

ید براق و صورت سپی مشکی ... چهره نگران آشا را با آن موهاید کشیپسر در انتظار تولدشان را به رخ م
 کهاش و لبخند مضحک ید سپیو ... چشمان حلقه به اشک نشسته اش ... دست دید دی پهن قرمزش میو لب ها

 قصر ظاهری روی آمد و در چشم بر هم زدنیرون انداخت ... از بهت بیین مکان قصر به پاینآشا را از بلندتر
 به تن آشا فاصله داشت ...یدن سه گام تا رسیا انداخت ... دو یینشد ... با همه توانش خودش را از قصر پا

 حرف در برابرین دانست ای لبش نشست ... می روی که لبخند تلخییزمزمه کرد " من هستم ! " ... و آشا
 دور است ! ... دستش را به طرف آشا درازیدی ، امید کشی مینش جاذبه که به طرف زمیت نهایسرعت ب

 وجود دستش راین با ای رسد " ولی ، دستمان به هم نمیرن شود پازی گفت " نمیکرد ، لبخند تلخ و نگاه اش م
 حرفین دانست ای برد ... زمزمه کرد " دوستت دارم " .. میش پیرن پازش و تمام تلی دلخوشیتنها برا

 تلشیشتر گرفتن دستانش بی نبود چه برسد به مرگش ... باز برایبابدرود گفتن اوست . فکر نداشتن آشا هم ز
 لبشی رویروزی آشا را در دست بزرگ و مردانه اش گرفت ... لبخند پیف دستان ظریرنکرد ... دست پاز

 دو طرف تن آشا سطحیش به او باز مانده بود ! .. پاهایره آشا خیبای ... به خودش آمد ... چشمان زی ولنشست
 را لمس کرد ... سر وین زمیش آشا نشست و زانوهای پاهای را شکافته بود ... ناباور روینسفت و محکم زم

یادش کرد ... فرین تمام تن اش را رنگشا اش فشرد ... خون آینه محکم و بزرگش به سی بازوهاینتن آشا را ب
 اش تباه شده بود ...ی انداخت ... آشا رفته ، زندگی میه را به گریان کرد و تمام افلکیگوش آسمان را کر م

 باز همی دم امروز بدون آشا باز هم قدرت ابراز وجود داشت ؟! ... مگر بدون آشا زندگیده سپیدمگر خورش
 داشت ؟!"یانجر

 داده بودیه به او تکیده پریی که با رنگ و رویدا و سرش را آرام به طرف تید کشی نفس پر آهسیمرغ
برگرداند و زمزمه کرد :

 !ی که ... از او راحت تر بگذرینی ذهن و خاطراتش را ببی آوردم و کمک کردم صداینجا_ تو را به ا

 چشمیخت ری میگران و به دور از دیی که در تنهایی و اشک هایرن حال به پازی بی روح و با چشمانی بتیدا
 دری و خفگیامک سی داشت . هنوز آزارهای ترسناکی تجربه های اسطوره ای هاین سرزمینداشت . در ا

 هم به آن اضافه شد ! ...پزیرن کار این شبانه اش جدا نشده بود که ای متحملش بود از کابوس هایابدآب که آر
 آسان نبود ...یش خاص و خاص نبودن او ! ... برایی که پر بود از اسطوره با قدرت هاینیبودن در سرزم

 داده بود لب باز کرد :یه تکیمرغ که تنه اش را به سی زحمت در حالبه

 خواهد بکند !ی که می هرکاریزانش بودن عزی به دل ندارم ... حق دارد برایزی_ از او چ
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 و گفت :ید ابرو درهم کشسیمرغ

 هرکار سجده بهین ؟! .. اگر ای کنم ! ... هرکاری پارس بلکه سرزنش ات می کنم بانوی ات نمیش_ ستا
 چه ؟!یت سجده در برابر اهرمن باشد و پشت کردن به خدایزانتاهرمن باشد چه ؟! اگر داشتن عز

 نگاه اش را در کاسه چشمانش گرداند و گفت :تیدا

 نده !یر گیگه گفتم تو دیزی چیه یمرغ_ س

 دانند ،ی تو را الگو و اسطوره خود میگران .. دی مرز و بومین _ تو به عنوان همسر دارا ، مادر اسیمرغ
 .ی آوری بدان چه بر زبان میشههم

 زد و گفت :ی پوزخندتیدا

 من !ی_ اسطوره ؟! اونم ک

 زمزمه کرد :یدا بود که تیره هنوز هم سرزنشگر به او خیمرغ سچشمان

 تو هنوز !ی کنی نگام مینطوری چرا ایمرغ ! ... بابا غلط کردم سیی_ باشد ، پوزش ، هرچه تو بگو

 در چهره اش نگاه اش را به دور دست ها دوخت و گفت :ییری بدون تغسیمرغ

 ؟!یی به زبان خودت سخن بگوید به زبان خودت ... چرا نبایا سخن بگو یان کامل به زبان پارسینکه ایا_ 

 تخت خودش بود چرخاند و آرام جواب داد :ی خوردن هنوز رویر سرش را به طرف پسرش که بعد از شتیدا

 ... که پسرم کمتریم سخن بگویم کنی می که درکنارشان زندگی پس همانند مردمانین_ با خودم عهد بستم که ز
 !یند کس او را تافته جدا بافته نبیچ ... که هیندآزار بب

 گرفت ! ... بای میاد ید داد ... بالخره که بای چشم دوخت و سکوت کرد ... حق را به او میدا به تسیمرغ
 اشی شد و اخلق و شکوه امپراطوری می تافته جدا بافته تلقیان آدمی دانست تا ابد کورش برای مینکها

 بردی ، اگر او را به پاسارگاد مفت گری می بزرگیم تصمیشان براید شود ... بای میانهمانند جدش ورد جهان
 هر دو اشتباه ،ی کشت ! ... در دو راهی آنها را میرن ماندند پازی شدند و اگر هم می شک هر دو کشته میب

راه درست چه بود ؟!

 افتاهیش که برای توان هضم اتفاقی کرد ولی را درک میرن پازینکه بود . هنوز هم با ایستاده اتاقش ایوان اروی
 پسرش نگاه اش را به او رساند . از خواب پپر آرامش پسرش لبخندیف و ظریمقبود را نداشت . نفس ع

 دور تن کوچکیشتر را بگرم و نرم و یبا زی جادوئی لبش نشست . آرام گلبرگ های رویکمرنگ و تلخ
 به صورتیره بانمکش ، لبخند زد . خی بازش ، به خواب خرگوشیمه و نیاه و به چشمان سیچیدپسرش پ

 اش بود ، با پشت دست چپ اش که هنوز هم حلقه ازدواجش در آنینه سی که جلویفشکوچک و دستان ظر
یر جر و بحث حواسش را به زصدای . ید و کوچک پسرش کشیف گونه لطی روی ، به آرامید درخشیم

یمه قصر رد شد . ندیاط درختان حین عرق کرده و عدم تعادل از بی با صورتیرنپنجره اتاقش جلب کرد . پاز
 :ید نالی ملتمس میش هایمه از ندیکی به دنبالش ، یشها

یده شنیتی اهرمن را در گوشه و کنار گی . زمزمه هاید قصر را تنها ترک کنید کنم ، نبای_ سرورم تمنا م
 ...ید گوش بسپاریر کنم به سخنان من حقی پروراند ... سرورم تمنا می حکومت درسر می ، باز هم سودایما
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 دانستی نمی دانست اهرمن تا ابد هست ولی حد باز شد . امکان نداشت ، مین تا آخریدا حرف چشمان تین ابا
 خورد وی تکانیرن داد پازی ! ... با صدایگر دی باز هم جنگیعنی ین ها باز گردد . ای زودینقرار است به ا

 . باید کشیقی و عمیف ضعیناخودآگاه به پسرش چشم دوخت . دستان کوچکش آرام از هم باز شد و نفس
 نگران به او چشم دوخت :یرن داد پازیصدا

 ؟؟؟!!!ی به من دستور بدهی کنی_ چگونه جرات م

 قدم شد :یش اش پی با همان آرامش و خونسردیزدیار بار ااین

 سرورم !ید ها ، برویمه ندید_ مانع نشو

 چشم دوخت . امکان نداشتیزدیار برافروخته از خشم به ای ایافه و نامنظم با قی عصبی با نفس هاپازیرن
 از بودنش خسته شده بود ! ...یگر او هم دید شد ! ... شای میالش خی بیش هایت در هنگام عصبانیزدیارا
 کرد ادامه داد :ی می را عصبیرن پازیشتر باز هم خونسرد که بیزدیارا

 هم با کودکش در قصر تنهاست . قصر بدون جنابیدا که امشب همانند بانو آشا ، بانو تید مبریاد از یکن_ ول
 .یست برخوردار نی کافیت و شما از قدرت و امنیمرغس

ی میزدیار چشم دوخت ... ایزدیار به اید جوشی بار گردباد ذرات قرمز در آن مین که ایاه سی با چشمانپازیرن
ی هربار مرگ آشا را به نبودن او نسبت مینکه کند ، ای مجازات محکوم مین را هربار به بدتریرندانست پاز

 سپاه را به او بسپارد و خود در کنار آشا بماندی جنگ فرماندهین مجبور بود ... بارها گفته بود که در ایداد ول
 توانست با آن موجودی بار هم نمین حالت ممکن است ... این تریف، چرا که قصر بدون امپراطور در ضع

 قصر را ترکیرن کند و بگذارد که پازیسک ، رینشان محافظ سرزمیواره شدن دیف بود و ضعیده که دیدیپل
یی ضربه های خواست مجبور بود ... خودش را برای مرگش را می که جهانلیعهدی و ویدا جان تیکند ... برا

 شد آماده کرد .ی متحمل میرنکه از جانب پاز

 کرد ... صورتیره خیزدیار سر برگرداند و چشمانش را در چشمان خونسرد ایزدیار با خشم به طرف اپازیرن
 جمعیشتر کرد بی با قدرت ذهن و از سر خشم به تنش وارد میرن که پازیی هر لحظه از درد ضربه هایزدیارا
ینه و طرف چپ سید تنه اش کشی روم چشم دوخت . دستش آرام آرایرن به پازیستاده باز هم ایزدیار شد . ایم

 شد ...ی جمع میشتر قلبش فشرده شد . چهره اش هم هر لحظه از درد بیاش رو

 پنجرهیر قصر و زیاط نگهبانان در اتاقش به حی و علرقم مخالفت هاید با همه وجود به طرف در دوتیدا
 .یدند دوی کردند پشت سرش می دعوتش میستادن خبر هم که به ای و نگهبانان بیداتاقش دو

 شدهیدار جدل آنها از خواب کودکانه اش بی . دست راست اش دور پسرش که با صدایستاد ایرن مقابل پازتیدا
 که از خشم به شدتیرن پازینه سی بود ... دست چپ اش را رویچیده کرد پی میه گریفش ظریبود و با صدا

ی محکم و پر قدرت حس مبود قلبش نی دستش روینکه شد گذاشت ... کوبش قلبش را با ای میینبال و پا
 ... مبهوتید دی را مید درخشی چشمانش میاهی در سی و قرمز که مثل گربادیی طلیکرد ... رنگ ها

 زانو زدهین زمی که رویزدیار ها توجه اش را به ایمه داد ندی بود ... صدایرن و خاص چشمان پازیبا زیبترک
 که بایزدیار ای با صدایدا آمد جلب کرد ... تی بر نمدستشان از یبود و همه دورش نگران نشسته بودند و کار

 کرد به او چشم دوخت :ی منقطع به زحمت زمزمه مینفس ها

 وید را ... به باد بسپاریتان ... خاطرات و لحظات ناب زندگید_ بانو آشا مرده اند سرورم ... فراموشش کن
 .. ـد ...یــ .. هر چه خود را آز .. ار ... دهید کنیزندگ

 خون را در بدنش مختل کرده بود و هریعی گردش طبیرن توانست مقاوت کند . قدرت پازی نمین از ابیشتر
 شد ...یلحظه کم و کم تر م
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 ماند دستش رایره شده بود خیی چشمانش تماما قرمز _ طلیاهی که سیرن سر برگرداند و به چشمان پازتیدا
 قلبش نگه داشت ... زمزمه کرد :ی چپ اش ، روینه سی و پهنش حرکت داد و روی تنه عضلنیآرام رو

 ؟! ... خشم صلح اهرمن است ، نه تو که اسطوره و پدر مردمتی شنوی را میم صدایرن ؟! پازیرن_ پاز
ین تو ایرن تو ... پازین سرزمی دانایر و وزی است ... دوست دوران کودکیزدیار مرد این ، ایرن ... پازیهست

ی دارم که نمیمان ... ابخشید ی هرگز خودت را نخواهیاید سرش بیی ! خودت را بشناس ، اگر بلیستین
 ...یبخش

 در خودش فرو رفته بود برگرداند و ناخونینی مثل جنین زمی که رویزدیار اش را مضطرب به طرف انگاه
 داد زد :یزدیار فرو کرد و از ترس نبودن ایرن محکم و پازینه را در سیشها

 ...ی کنی بفهم چه میـــرن_ پاز

 که تازه به خودش آمده بود با همهیرن . پازید کشیقی نفس نچندان عمیزدیار به خودش آمد . ایرن پازیدا داد تبا
 و داد زد :یدوجودش به طرفش دو

_ همه داخل قصـــر ...

 چشم دوخته بودیرن باز به پازیمه که با چشمان نیزدیار نگهبانان رد شد و کنار ای از جلویدا رفتند و تهمه
نشست ...

 ...یدا _ بانو تنگهبان

 کوروش بلند شد :یغ که جی داد زد ، طورپازیرن

_ چه گفتم ؟؟؟!!!

 با چشمان حلقه از اشک دست راست اش رایرن داخل قصر شدند . پازی با ترس و بدون حرف اضافه اهمه
 رایزدیار ای مکث که نفس ها و رنگ و روی گذاشت و چشمانش را بست . بعد از کمیزدیار چپ اینه سیرو

 قصرش نشست .یاط حی سبزه های گذاشت و رویش پای را رویزدیار ای کرد چشم باز کرد و تنه یبهتر م

 لرزان گفت :ی بغض و صدابا

 ؟!ی کنی نمیم و رهای گذری ؟! چرا از من نمیزدیار ای کار را کردین_ چرا ؟! چرا ا

 زمزمه کرد :ایزدیار

 سرورم ... هفت سال از مرگ همسر ویرید ، آرام بگیرید خواهم آرام بگی ، مید_ شما دوست من هست
 من هم ،یبای ... خواهر زید گذرد و شما هنوز رفتنشان را باور نکرده ای گذرد ... هفت سال میفرزندتان م

یرنی خواهد همان پازی ... مید کنی خواهد که زندگی ... میرید خواهد که آرام بگی خواهد ... می را مینهم
 اش دوستش داشت ...ی لحظه زندگین که تا آخریدباش

 گام پشت به آنهایک به فاصله یدا هم افتاد . تی که روی شد و بعد چشمانی آرام و آرام تر میش لحظه صداهر
 شانه به آنها نگاه کرد وی داد . نگران از روی بود و پسرش را در آغوشش آرام به اطراف تکان میستادها

 گفت :یدهترس
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_ چه شد ؟!

 زمزمه کرد :ی خش دار و لرزانی دوخت ... با صدایدا به تیزدیار به زحمت نگاه اش را از اپازیرن

 ... آسوده است ...ینک را متحمل شد و ایادی_ فشار ز

 داد :ی دلگرمیرن که لب باز کرد ، پازین همیشتر بی با نگرانتیدا

 دم ، بهتر خواهد شد .یده من ، خواب است و سپی بانوید_ نترس

 زد چشمی داد و سرش را به طرف پسرش که معصومانه به انگشت شستش مک میرون نفسش را آسوده بتیدا
 که نکوست از بهارشی بود ... سالیده را دی اش نگذشته بود و او چه صحنه هایدوخت ... چند روز از زندگ

 دستانش نگهی را رویزدیار اه کید را دیرن بال زدن نگاه اش را باز به پشتش دوخت . پازی ! ... صدایداستپ
 :ید را شنیشداشته بود و به طرف بال حرکت کرد و در همان حال صدا

 ...ید برم ... شما هم داخل شوی_ او را به اتاقش م

یان که در میرجیرکی و بلندش و جی قوی بال های . صدایستاد معلق درهوا ایرن زد که پازیش بامکث صداتیدا
 شکست ..ی پنهان شده بود سکوت شب را در هم میاط موجود در حی درختان افسانه ایشاخه و برگ ها

 کند ...ی _ سخن گفتن آرامت متیدا

 خواست کهی تمام وجودش مینکه به طرفش برگردد سکوت کرد و آرام بال زد و رفت . با اینکه بدون اپازیرن
 و هریی را بگویزی چی خواهی با تمام وجودت می ... نگفت ! ... گاهی ولیاوردکلمه "پوزش " را به زبان ب

 !ی گذری چرخد و در آخر ... سکوت کرده می گفتنش نمی زبانت برای کنی میکار

 در گوشش زمزمه کرد که پاس دار فلسفه سپاسیرن آمد پازیا که پسرم به دنی ؟ .. زمانیمرغ _ جناب ستیدا
 ؟یستباش .. فلسفه سپاس چ

 گفت :ی و بعد مکث نچندان کوتاهید متفکر ابرو در هم کشسیمرغ

 گفت ؟! ..یرن_ پاز

 ادامه داد :یمرغ سر تکان داد . سیید به تاتیدا

 ...یک ، کردارنیک ، گفتار نیک زرتشت ! .. پندار نیک از سه اصل نی پاسداری_ سه ، پاس ! .. به معنا
 سه اصل را پاس داشتهین معناست که این به ایند گوی سپاس میگری دیک در مقابل کار نیان که پارسیزمان

 شد .واهد خی آن در زندگیشتر هرچه بیان و جریادآوری کلمه باعث یناند و تکرار ا

ی را به پشت سرش جلب کرد ولیدا از پشت سرشان توجه تیزدیار ای سر تکان داد . صدایید بهت زده با تاتیدا
 بود .یره خیدش هنوز هم متفکر به افق دیمرغس

 .یاست رفتن مهی برایز ، همه چیمرغ_ جناب س

 زمزمه کرد :ی کرد و به سختی بود نگاهیستاده حرف ای تالر آرام و بیوان که در ایزدیار ابه

_ رفتند ؟!
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 کهین داد و همیرون نفسش را بیرن و در چهره منتظرش مکث کرد . پازید آرام به طرفش چرخایزدیار
 جواب داد :یزدیار ایردخواست از او رو بگ

 باخبریرن شود که همه از کار پازی گفت " رفتنم باعث میز چیک تنها یمرغ !! در برابر اصرار سیر_ خ
 بداند چه بری خواهد کسی خواهد رفت ! " .. گفت نمیار بسی پرسش هایر اش زی پاسدارینگونهشوند و ا

 !یسرش آورد

 به راه افتاد . پشت دریدا مشت شده ، به طرف اتاق تی انداخت و با دستانین شرمنده تر سرش را پاپازیرن
یکی اش با کودکش ی . درست مثل آشا مهربانید زد را شنی مهربانش که با کودکش حرف می . صدایستادا

 بر درگاه اتاقش نشاند وی بوسه ام مادرانه ! ... آرایبای زیبود . همان حرف ها ، همان لهجه ، همان تن صدا
 کردی جبران مید را محترم شمره بود ... بایشبه طرف اتاق خودش رفت ... چقدر سپاس گذارش بود که آبرو

...

 گذشت . پسرش کوروشی میرن قابل باور پازیر و غیایی روین در سرزمیدا سال و چهار ماه از بودن تیک
 به لهجه مردمان باستانش تسلطیدا ... تیش تر از روز پیرین و شیباترهفت ماهه شده بود و هر روز هم ز

یرزنی و شمشی با او دفاع شخصیدا ماه ها را به خواست خود تین هر روز ایزدیار کرده بود و ایدا پیشتریب
 کرد که هرچهی می شده بود ، لحظه شماریل تبدی نقصی ماهر و بیرزن به شمشیگر کرد . دی مینتمر

یرن نشان دهد . پازیار اش را به آنها و از همه مهم تر کوشیرزنیزودتر به نزد دوستانش بازگرد و قدرت شمش
 و پسرشیدا هر روز نسبت به قبل با تی بود ، ولکرده و سرگذشتش سکوت ی مدت درباره زندگینتمام ا

یگر و با دید خندی گذراند . می با کوروش می و بازیدا استراحتش را با تی شد . تمام لحظه هایمهربان تر م
 ،یدا هنوز هم در امر محافظت سرسخت و محکم بود و بعد از کار تینکه کرد . با ایسربازانش بهتر مدارا م

سرسخت تر هم شده بود ...

یکی که در تاری بلوری شن های و کوروش به رسم هر شب به کنار ساحل آمد . آرام رویرن به همراه پازتیدا
 ساحل کنارش گذاشت .ی شن های داشت نشست . کوروش را روی رنگی آبیایی و رویباشب درخشش ز

 اندازه بزرگبه یش که برای کوچکی گاه تن اش کرد . نگاه اش را به پسرش و شادیهدستانش را پشتش تک
 بود دوخت . چقدر قانع بود ! درست مثل دارا !یا دنی های شادینتر

 چاردست و پا با سرعت به طرف آب رفت . عقبی درخشان آبیبای زی با خنده و شاد از دانه هاکوروش
 کودکانه اش را بلند کرد . چقدر پاک بودید قی و خنده بیغ جیایی و درخشان ساحل رویبا زینهرفتن آب از س

ین ، سرزمیایشان و دنکودکان کرد ! .. ی می هم بازید کند ! ... شای می کرد آب هم با او بازیکه فکر م
 که تنها به موجودات کوچک اما ستودهینی بزرگ ، اما کوچک بود ! .. سرزمی انسان های برایممنوعه ا

 داد ...ی را داشتند اذن ورود میش ناشناخته هایای چون او ، که قدرت درک و ورود به دنیانیافلک

 ، دستان کوچک کوروش هنوزید کوچک پسرش برد و تن کوچک اش را بال کشی بازوهایر شد و دست زخم
 مهربان تشر زد :یدا بود که نتوانسته بود لمسش کند ... تیهم به طرف آب

 که بایست آبشار نینجا کند . ای ما را حس میابد ، آری به آب دست بزنید که نبای دانی_ کجا پسرم ؟؟؟!!! م
 .ی کنی در آن آب تنیرنپاز

 داد و چشمانشیین را پایش لب هایدا تی نگاه کرد . بعد از اتمام حرف هایدا با چشمان گرد شده به تکوروش
 هم فشاری انداخت و چشمانش را رویر هم فشرده شد . ناز کرده سر به زی شد و بعد رویزاز اشک لبر

 کاره گذاشته بود !یمه اش را نی شادیداداد ... ت

 نرمی موهای زد و آرام دستش را روی درآورده بود لبخندیش تمام به اجرایبایی که پسرش به زی از نازتیدا
 دست کوچک اش را از دهانشی داد . بالبخند و مهربانیش سرش حرکت داد و آرام و مادرانه دلداریمشک
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 خوردی میر شیاق که با اشتر داد . کوروش با چشمان گرد شده و پر اشک همان طویر آورد و به او شیرونب
 اشک چشمانش را پاک کرد و لبخندش رایاط آرام و با احتیدا چشم دوخت . تیدابه صورت و لبخند ت
 افتادی هم می اش شده بود ابراز کرد . کم کم چشمان کوروش آرام روی که همه زندگیسخاوتمندانه به پسر

 مانند دارا داشتهی ممکن بود چشمان کوروش قدرتیعنی بودند ، یره هنوز هم هر دو به چشمان هم خیول
باشد ؟!

 سریار ساحل را درهم شکست ، کوروش هشی که کنارشان فرو آمد ، سکوت موج هایمرغ بال زدن سصدای
 گرفت و بایمرغ . دستش را به طرف سید اول با چشمان گرد شده و بعد پر ذوق خندیمرغ سیدنبلند کرد . با د

 دریدا تینکه .. به خاطر اافتاد ین چیمرغ را به لب آورد ... گوشه چشمان سیزبان کودکانه اش کلمات نامفهوم
یک تاریای هنوز به دری تکانین بدون کوچک تریدا . تیستاد دادنش بود با فاصله از او پشت سرش ایرحال ش

ین زرینه سی که روی آرامتری آرام و موج هایایمقابلش چشم داشت . بغضش را در گلو خفه کرد و به در
 :زد چشم دوخت و طعنه یدند درخشی ساحل میآب

!یمرغ جناب سید ما هم افتادیاد_ چه خوب ، به 

 که او هم حالیی خوردن شد . گویر و باز مشغول شیستاد ایدن آرام سر بلند کرد و کوروش از خندسیمرغ
ین و زرید سپی داد ! .. پرهایح کرد که سکوت را به حرف زدن ، هرچند نامفهوم ترجیمادرش را درک م

 نچندانی ساخت ... بعد از سکوتی می جاودانه ایس تندیمرغ و از سید درخشی ماه می نور نقره ایر زیمرغس
 لب باز کرد :یطولن

 ، آنقدریست آمده ام که تو را به پاسارگاد باز گردانم ! ... حال دارا خوب نی و چه نخواهی_ چه بخواه
یده شنی نه گوشیده نه به چشم دی ، هرگز لبخندش را پس از تو کسی شناسیسرسخت و محکم شده که او را نم

 نفس دریک تمام طول روز را ود مدت که از تو دور بین تر شده . در ایشگی اش همیشانی پی روی، اخم ها
 سرانجام به اتاق توی بی است و شب ها خسته و از پا افتاده از صحبت هایران ایحال بحث و جدل با شورا

 برد .یپناه م

یقی نشست . کوروش را محکم تر در آغوشش فشرد و نفس عمی میدا تی گونه های رویشتر هر لحظه باشک
 را تجربهی شد ؟! همان مرگی گذاشت چه می گذاشت ... اگر نمی نمین سرزمین وقت پا به ایچ .. کاش هیدکش

 کرد ؟!یف توصیامک کرد که سیم

یمرغ و به سیستاد لباسش را مرتب کرد و کوروش را در آغوش گرفت ، سرپا ایدا تیرن پازی بال های صدابا
 بودیده مدت فهمین کرد چشم دوخت . بعد ای میی صورتش خودنمای مدت اخم روین که برخلف ایرنو پاز
 چرا ؟!ی است .. ولیری طور جبهه گیک ، یرن حال پازینکه ا

 دوست من ... چه شده ؟!ی _ خوش آمدپازیرن

 کرد محکم گفت :ی را کاوش میرن پازی که هنوز هم با چشمان نافذش حالت های در حالسیمرغ

 را به پاسارگاد بازگردانم .یدا_ آمده ام که ت

 اش نشست و با همان اخم جام شربت اش را به لب رساند و سکوت کرد ،ی تخت مجلل پادشاهی روپازیرن
یاز که به او نی زود ! ... هرگز زمانیا آمد ی میر دیشه همیا ... یمرغ وجودش آرام و قرار نداشت ... سیول

 بود ! ... لب باز کرد :یدهداشت او را در کنارش ند

 تا کوروش به بلوغ برسد وید!؟ .. بگذارید او را به پاسارگاد ببرید خواهی اوضاع نابسامان مین_ چرا در ا
بتواند از خودش مراقبت کند !
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 داند نه دارا !ی _ آن زمان تو را پدر خود مسیمرغ

 به هدف زده بود ! ... به آنها وابستهیمرغ سیشه شد و سکوت کرد . مثل همیره خیمرغ به چشمان نافذ سپازیرن
 خواست که از او جدا شوند! ...ی نمین همی ، برایزد به او میشده بود و نبودنشان باز هم ضربه بزرگ

 و شفافش ، خاطرات نابچک پدر ، اسطوره وار در ذهن کویک و هر روز مثل ید دیکوروش را پسرش م
 کودکین را با کدامیش کرد ؟! .. حس خفته و سرکوب شده پدری مید رفت چه بای کرد . اگر او میرا حک م

 احساسات نابین گرفت ... برخلف تمام ای او ضربان می بداند چرا قلبش براینکه کرد که بدون ایقسمت م
وجودش گفت :

 !ید جوی پدرش را میش کنم باز هم خون درون رگ های_ هرچه در حق او مهربان

 به صلحین از ایش ماندن بیکن ، ولی کردی و پسرش بزرگواریدا ! .. تو در حق تیرن دانم پازی _ مسیمرغ
 خواهمی فرزندش ادا کند . نمی را برای خود او حق پدرید پس باین شده و زیش . دارا شکسته تر از پیستن

ینگونه مرد این فرزند ای بود من هم براینش او و والدین بیهمچون جدش که پدر بزرگش باعث دور
 دانم .ی راه را درست نمین پس هرگز این ... زیکنباشم ! ... زال هم تا بلوغ در کنار من بود ول

 گفت :یرد بگیمرغ را از چهره سیزبینش چشمان تینکه بدون اپازیرن

 بانو !ید شوی_ چرا داخل نم

 از ترس تکان خورد ، آب خشک شده دهانش را قورت داد و گفت :تیدا

_ پوزش ، من ...

 گفت :یال خی بپازیرن

 .ید ... داخل شوییم گوی_ درباره شما سخن م

 شد . همه با سرعتیره خیزدیار ناباور به ایرن خطر به صدا درآمد ، پازیپور چند قدم جلو آمد شیدا که تهمین
 کردند و هرچه بر سر راهشانی می رویش در شهر پیکر و غول پیح رفتند . موجودات کریوانبه طرف ا

 توجه هر سه تنشان را به آننگی سیوان خرد شدن ای . صدایدند کشی به آتش میا کردند و ی میرانبود را و
 قدرتمندی فشار پنجه هایر فشرد . سنگ زی آن گذاشته بود و محکم می دستش را رویرنجلب کرد . پاز

پخرد میتشر هر لحظه بیرنپاز  گونه حمله کردند و آشاین همی شد . خاطراتش به ذهنش هجوم آورد ... روزی 
 بودیچیده که از او در آفاق پی ... با قدرت و سرسختینک و اام که جوان بود و خیرا از او گرفتند ... روز

 انتقام همسرید داد . بای می به آنها درس بزرگید کرده بودند ؟! ... بایدا را پینشچگونه جرات حمله به سرزم
 .ید بسته شده به کمرش را در دست گرفت و با همه قدرت در آن دمیی طلیپور گرفت . شیو پسرش را م

 و شاهکارش راید اش دمیی طلیپور در داخل قصر و خارج از قصر گارد گرفتند ... باز در شیانتمام سپاه
 خودشان ...ی اصلی هایبت و همان هیی طلی با زره های شماری بار سربازان بین ... اید کشیبه رخ جهان

 که در رزمی ... سپاهیستادند ایری سربازان اساطیگر دین اسب در بیا تنه گاو با سرعقاب یا یربه شکل تنه ش
 بودند ...یده دی سختی هر روز آموزش هایو جنگاور

 و گفت :ید چرخیمرغ به طرف سپازیرن

 شود .یر از آنکه دیش ، پید من ببرین بانو را از سرزمینک_ هم ا

 دری کرد و نگاه اش را مشتاق و پر از دلتنگیدا رو به تیرن آورد و پازیین پایید با مکث سرش را به تاسیمرغ
 گونهی روی شد . خم شد و بوسه آرامیره کوروش خیدهچهره اش گرداند و در آخر به چشمان گرد شده و ترس
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 شده بود را در دستش گرفتراز به طرفش دیدنش در آغوش کشیکوروش گذاشت . دستان کوروش را که برا
 از صورتش زمزمه کرد :ی. با فاصله کم

 تهیدی ام را در هم کوبی تو ... وجود سنگی کردن برای_ به وجود پر مهرتان عادت کرده بودم ، به پدر
 خلقت !یتغار

 و دور گردنشید کشیرون داد را از گردنش بی را نشان میرن پازی اصلیبت اش نقش هیه که پاگردنبندی
انداخت و باز ادامه داد :

یبندم بود . عهد مید من خواهیت با تو خواهم بود .. تو و مادرت در حمای گردنبند هرکجا که باشین_ من با ا
 شناسم ..ی میتکه تو مادرت را به رسم

 اش را در دست گرفت و بدون چشم برداشتن ازیه گردنبند چشمش را گرفته بود پای که درخشندگکوروش
 نشست . سر بلند کرد و در چهرهیرن لب پازی هرچند کمرنگ روی آن را به دهانش برد . لبخندیرنچشمان پاز
 تنی دستش بلند کرد و رووی را ریدا زد . با احترام سر خم کرد و تی آرام و آسوده ای لبخندیدامهربان ت

 به دلیانش در آمد و سردمدار سپاهیدش سپیر شیبت هم در هیرن اوج گرفت و پازیمرغ گذاشت . سیمرغس
ی گذاشته بودند میش که پا به مرز امپراطوری دشمنانیکر را بر پیشدشمن تاخت . با تمام وجودش پنجه ها

 آشا باز هم در ذهنش نقشیاد ... ید کوبی در هم مدیگری پس از یکی را یکر غول پیح ... موجودات کریدکش
 بلند ویاد ... لبخند آشا ... همزمان شد با فریفش گردن حریدن ... همزمان شد با بریبایشبست ... چشمان ز

 آشا و نگاه اش که بهیغ ... جید که به سر و صورتش پاشی دشمن فرو رفت و خونینهپنجه قدرتمندش که در س
 که پسرش را دری در حالیدا کردند ... تی زخمیزه را با نیمرغ نبود ... سی ... باور کردنرگشتپشت سرش ب

ی اوج میدا که به طرف تی افتاد ! تمام قدرتش را به کار برد و در حالیمرغ پشت سی فشرد از رویآغوشش م
 زد :یادگرفت فر

 بده .یش سپاه را آرایزدیار_ ا

 با تمام قدرت به طرفیرن کرد . پازی به زحمت سر برگرداند و سپاه را نظم داد و رهبریدا تیدن با دایزدیار
 به طرفش دراز شد ... چشمانیدا به او فاصله داشت ... دست تیدن گام تا رسیک رفت ... هنوز ی میدات

 انسان بالداریبت را جمع کرد ... به هش تمام قدرتی بلندیاد زنده کرد ... با فریشملتمسش چشمان آشا را برا
 دستانشی ... تن اش را روید را گرفت و محکم به طرف خودش کشیدا تی آمده یش شد ... دستش دست پیلتبد

 را شکافت ... موفق شده بود ! ... نفس زنان به چهرهین برخورد کرد و زمین محکم به زمیشبلند کرد و پاها
ی توانی دانستم می گفت " می که میی ... لبخندش و صداید چهره آشا را دیدا تی جاه نگاه کرد ... بیدا تیدهترس

ی ... زمان مید گونه اش چکی حلقه بست و بالخره از کاسه چشمانش رویرن!" .. اشک در چشمان پاز
دای زانو زد ... تین زمی رفت و رویمرغ به خودش مسلط شد و آرام به طرف سیخواست ... بعد مکث کوتاه

 گذاشت .ین زمی رویمرغرا کنار س

 .ید برسیانتان _ من عصاره گل آتش را دارم امپراطور ... سپاس ... شما به سپاهتیدا

 . بعد ازید کشیرون بیمرغ سینه را از سیزه و نید کوبینه آرام از جا بلند شد و به احترام مشت به سپازیرن
 عصاره را در دهانیدا شد و در آسمان اوج گرفت . تیل و بالدارش تبدید سپیر شیبتاحترام به او .. باز به ه

ی که خراب میبایی زی که داشت چشم دوخت ... خانه هایی به جنگ و دستاوردهایدا . تیخت ریمرغس
یی شدند ... گل های اهرمن شکسته و سوزانده میکر غول پیمانان همپی پایر که زیباییشدند ... کمر درختان ز

 بودند ...یستاده جان پدر و مادرشان ای پناه ، در کنار جسم بی و بیان شدند ... کودکان گریکه لگد مال م
 مرگ و جان کندن خانوادهیدن که محکوم به دی شدند وکسانی خود کشته مده چشم خانوایش که در پیزانیعز

ین سرزمی کمانین که از حفاظ رنگین سپاس گذار نباشد ، همیمرغ وجود نتوانست از سینشان بودند ... با ا
 رسد .. زمزمه کرد :ی نمیرن به گوش پازیش مطمئن شد که صدایدا گذشتند و تیرنپاز
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ی پس با آرامش چشم بر هم مین ... زیکن خطرناک بود ولیت نهای دانم نقشه مان بی ، میمرغ_ سپاس س
 کند ...ی مردمش پدری تواند برای مینکگذارد ! .. ا

 کهین ، همین همی کار شک داشت . براین لحظه به انجام این سکوت کرد . تا آخریدا در برابر تسیمرغ
 کوفته بود .ین نکرد . هنوز هم تن اش از برخورد با زمی خوردن تلشین به زمی را گرفت او برایدا تیرنپاز

ی لحظه مین گرفت ، او در آخری را نمیدا تیرن اگر پازی در ذهنش جولن داد ... به راستیادیسوالت ز
پمرد ، چه می میدا شود ؟! .. اگر تیدا و تین زمیان میلتوانست حا  سال جوابیک شد ؟! .. چگونه پس از ی 

 کردی سعیقی کرد ؟! ... با نفس عمی به کنار ، با عذاب وجدانشچه مینان داد ؟! ... همه ایدارا و آرتان را م
 شد کهی می وارد تالریگر دی پاک کند ، چرا که تا چندیهوده بی هاخوریذهنش را از تمام سوالت و خود

 بودند ...یعهدش و پسر ولیدا در آن در حال بحث و جدل درباره بودن با نبودن تیرانتمام شورا و بزرگان ا

یچیده دورش پیی طلی که علوه بر آن پارچه براق و فاخر بنفش با نقوشید سپی کوروش را در پارچه اتیدا
 توجه اش رایمرغ سی چشم دوخت . صدایش پایر زیبای زیایشده بود در آغوشش محکم تر گرفت و به در

جلب کرد :

 ...یم را به تو بگویزهایی به پاسارگاد چیدن از رسیش پید_ با

 را به حرف آورد :یمرغ ، باز سیدا تسکوت

 در حال پرورش گل آتش است .یابد شده ، آریوان دی کرده است . ارژنگ فرمانرواییر تغیزها چیلی_ خ
 از وجودی به تازگیران ای باردار است و ... شورایمیس با هم ازدواج کرده اند و بانو آرتیوتابسورنا و 

ی ایسته دانم مادر شای ! ... می پارس را در آغوش داری امپراطوریدکوروش باخبر شده است ... تو خورش
 خودت همیه ، از سایم که به پاسارگاد بازگشتی شوم . زمانی نمیادآور ات را به تو ی ، مادرین همی برایهست

 .ی تنها بگذارید آن نبایکبترس ! کودکت را 

 زمزمه کرد :تیدا

 ؟! اگر .. اگر شورا دستور مرگ پسرم را بدهد چه ؟!یمرغ اوصاف ، بازگشتنمان درست است سین_ با ا

 جواب داد :ی و بعد مکث کوتاهید ابرو درهم کشسیمرغ

یا امپراطور جهان ... قبل از دنین انسان است و نواده بزرگ تریک است ؟!.. کوروش ی سادگین_ مگر به هم
 او ازیت حمای نوعیرن گردنبند پازین را پنبه کرد . ایشان بود و کار من تمام رشته های کار شدنینآمدنش ا

 برخورداری ما از مقام کمیای دندر یرن پارس ... پازی دارم بانوی محکمیل هرکارم دلیشماست . من برا
 نکرده ...یم تقدی و هرگز تا به حال گردنبند شخص خود را به کسیستن

 تازه کرد و گفت :نفسی

ی در دوری شود ، اگر عمری مشکل درست نمین ایم مشکل فرار کنین که اگر تا ابد از ایافتم ... و یشیدم_ اند
یر که باشد ، توسط آنان به صورت غی ... و کوروش در هر سنید آی دل شورا به رحم نمیداز هم بسوز

 کشته خواهد شد !یرسم

 با سرعت گفت :تیدا
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 کهی با پسرم و خاطرات کوتاهیگر دینی کنم ، در سرزمی دارا را تحمل می است من تا ابد دورینگونه_ اگر ا
 !یمرغ شود سی ! ... بگو می خواهم نه منصبی می خواهم کرد ، نه مقامیبا دارا دارم زندگ

 سال رایک ین که او تمام شب و روز ای ؟! در حالی از او گذشتی سادگین _ دارا چه ؟! ... به همسیمرغ
 را ازیران ایانگذار پدر بنیکن کنم بانو ، ولی جنگد ؟! ... تو را درک می و زمان مین داشتن تو با زمیبرا

ی میگران او را به دکوروش ی رگ های بود ، خون پادشاهین چنین او هم ای ؟! زندگیخاطر برده ا
 دهد وی فرمان میهایش ساده اش به اسباب بازی های که چگونه در بازیدمشناساند . من در چشمان کوروش د

 شان دارد او رایدمان ها و چی که به تمام اسباب بازی و کلیره کند ! .. نگاه خی می آنکه بداند آنها را رهبریب
 آشوبین مادر در ایک را گفتم که همچون ین ، ای را نگفتم که بترسینان شناساند ... ای میندهپادشاه خردمند آ

 خواهم کوروش همچونی ... نمی کنیت را ندارد حمایها از کوروش که جز تو و پدر و دوستان اندک تان کس
جدش هفت سال از مهر پدر محروم باشد ...

 آرام مقابلیمرغ نداشت ؟! .. سیش نقطه آسای زندگین دور کوروش محکم کرد . چرا ایشتر دستانش را بتیدا
 هزار رفت . دو سرباز با خم کردن سر در را آرام باز کردند .ی رویدا قلب تی و تپش هایستاددروازه تالر ا

 آن قراری پادشاه روی که تخت هاد ماننی پله ای ، مقابل هفت سکویمان همپیهمه مردان بزرگ دولت ها
 از قبل شده بود کلفهیشتر بیش هایدی سپی مرتب که کمیی هایش بودند . آرتان با مو و ریستادهداشت ا

یره خین به زمیدی داده بود و با اخم شدیه تخت تکی را به دسته هایش ، و دارا ساق دست هایستادهمقابلشان ا
 کل تالر را برداشته بود .یادهایشان داد و فری خسته شده بود . صداام سرانجی بی گفتگوهاینبود . از ا

ی گرفت و کف دستش را رویش بازوهاین پسرش را محکم تر بیدا آرام و با شکوه قدم برداشت و تسیمرغ
 دولتمردان خوابش را آشفته نکند ... با نگاه ناباور و ثابتی دادهایگوش کوروش آرام فشار داد که داد و ب

 و با چشمان گرد شده همه راد آب دهانش را قورت دایدا . تیدند به پشت چرخیگری پس از دیکیآرتان همه 
 موقع تالر سرش را بال آورده و نگاه بهت زدهی گذراند و در آخر به دارا چشم دوخت که با سکوت بیدهاز د

 آنها ثابت مانده بود .یاش رو

 با همه وجود سپاس گذارش بود . دارایدا باز نکرده بود و تیدا شدن تیاده هنوز بال اش را به علمت پسیمرغ
 آرام و ناباوریمرغ آمد . به طرف سیین پله ها را پایگری پس از دیکی تخت بلند شد و یآرام و ناباور از رو

 در مقابل دارایدا ، بال راست اش را باز کرد که تیش مقتدرتر از پیلی با نگاه نافذ و استایمرغقدم برداشت . س
 فشار داد ،یش بازوهاین را بیدا شد و دارا با همه وجودش ، دلتنگ تیاده آرام پیدا شود ... تیاده پشتش پیاز رو

 را دوست داشت ، چقدریرین شیای روین ! چقدر اید دی خواب میشین پی ! باز هم مثل شب هاید دیخواب م
 برخلفیدا ماند . تی میشه همی خواب براین دوست داشت ، کاش بر خلف هر شب ، در ارا آرامش ینا
 :ید بود به اجبار نالینشان به خاطر پسرش که بیلشم

_ دارا پسرمان .

 ناشناخته که تا به حال حس نکرده بود پارچهی . آرام و با حسید بود را دیدا که در آغوش تی تازه کودکدارا
 بستهی صورت گرد و کوچک پسرش ثابت ماند . لب ها و چشمای صورتش را کنار زد . نگاه اش رویرو

 کهیدا . تید شدن چشمانش رساق کم کم به بریش ، نفسش را بند آورد ... بغض گلویقشاش ... نفس کوتاه و عم
یاط نگاه کرد و با احتیدا با لبخند آرام دستانش را به طرفش گرفت . دارا با چشمان ناباور به تیدحال دارا را د

 کرده بود زمزمه کرد :یشتر را بیش که لرزش صدایپسرش را در آغوش گرفت . با بغض

 !ی ، هستی ؟! .. آری_ تو پسر من هست

 شانه دارا بهی را مجبور کرد که خودش را در آغوش دارا جا بدهد و سر رویدا حلقه بسته چشمانش ، تاشک
 تالریبی شدند . سکوت عجیره کرد ، خی پسرشان که مست خواب چشمانش را باز و بسته میبایصورت ز

 کنارشان جا گرفت . داراآرام و پسرش شوکه شده بودند . آرتان یدا همه از بودن تیدرا فرا گرفته بود .. شا
 چهرهیدن محکم تر کرد . آرتان پر شوق به دیداپسرش را به دستان آرتان داد و دست چپ اش را در پشت ت
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 کوروش را بلند کرد که آرتان بر خلفیه آرتان گری شد . چهره نا آشنایرهاخم آلود و متعجب نوه اش خ
 باز گرداند ... و پر درد زمزمه کرد :یدا اش او را به تیشانی پی روی با بوسه ایلشم

 ؟یست_ نامش چ

 تابان .ید خورشی ، کوروش .. به معناین زمیران _ نام بزرگ مرد اسیمرغ

 نگاه کرد . باز همهمه ها بلند شد . آرتان محکم و بدونیدا لبش نقش بست و پر افتخار به تی روی لبخندآرتان
 را بلند کرد :یشنرمش صدا

یرش دهاک (ضحاک) که پدربزرگم را به وزی که چون اژید کنم ... انتظار نداری_ بزرگان دولت ها ، تمنا م
 درندگان رها کند !یان بسپارم که او را در دره و میافرهارپاک ، سپارد من هم کوروش را به آر

 ستاند .ی دهد ، خود باز می را که خداوند می نشان داده ، عمرین زمیران و سرنوشت پدر ایخ _ تارسیمرغ
 خاندان آرتان است ، خداوند مقررین ؟! کوروش جانشیرید پذی دست باشد . چرا نمیاگر که هزاران دست رو

کرده که باشد .

 آذرفر پوزخند زد و گفت :شاه

 آورند نه خداوند !ی میا دنین_ کودک را زن و مرد به ا

 محکم و قاطع جواب داد :سیمرغ

 آذرفر ؟!ی نداری است ، تو با داشتن ده ها همسر ، چرا فرزندینگونه_ اگر ا

 طورین داد جوابش را ای میح سکوت را ترجیشه که همیمرغ آذرفر کم کم جمع شد . انتظار نداشت سپوزخند
 تالری پادشاهان و وزرایگر بدون نرمش نگاه اش را به دیمرغ بدهد ! .. سیگرانمحکم و قاطع در مقابل د

 بدون چشم برداشتن از آنها گفت :یش رسایدوخت . آرام و خونسرد با صدا

ین دانستم . خداوند به ایران بر ای و مادریعهد ولی همسریق را لیدا شما هستم ، من تی_ من طرف گفتگو
 که زاده نور است و خود او نام سرچشمه نور ! ..ی از مادری بخشد ، پسری را مین زمیکودک امپراطور

ی را تفاوت نمموجودی یچ تابد و هی مین ها و مردمان زمین تابناک به سرزمیدیکوروش همچون خورش
یش کنم که پی می مادرش را داشته باشد ... کاریا قصد آزار او ی کنم و اگر کسی میتگذارد ... من از او حما

 هرگز ، انجام نداده ام !یناز ا

 مکث کرد و ادامه داد :کمی

 کن .یی_ دارا ؟ همسر و فرزندت را به اتاقتان راهنما

 که ...ی _ آنها حق ندارند تا زمانین آذشاه

 نسبتا داد زد :آرتان

 ؟ین که چه آذی_ تا زمان
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ی تنها صدایفش کودکانه و لطیه گری سر داد . صدایه و گرید اش پری خرگوشیمه از خواب نصفه نکوروش
 انداخت و آرام گفت :یر حرفش را خورد و سر به زینتالر بود ، آذ

 که همه دولت ها آن رای ... و به رسوم سلطنتید احترام نگذاریمان_ امپراطور ! ... اگر شما به خواسته ها
 چرا که خشمیم کودک را بخواهین مرگ ایم توانی ، ما نمیم کشی کنار میران با ایمانی ... از همپیم ایرفتهپذ

 .یم ستانی خود میخداوند را برا

 رای که بنا به رسوم خود ساخته ، خانواده ای هم متوجه شماست ! ... زمانینک _ خشم خداوند هم اسیمرغ
 ؟!ید ، شگفت است که در انتظار لطف و بخشش خداوند هستید کوبیدرهم م

 باز ادامه داد :ی بعد مکث کوتاهآذین

 بهیده نسنجیم تصمین زمان را با ای امپراطورین چرا بزرگ ترید جوابگو باشید ، بایمرغ_ شما جناب س
 از دختران خاندانی از پاسارگاد بروند و دارا همسریشه همی کودک و مادرش براین اید ! ... بایدیدآشوب کش

 مانده است .ی تنها راه باقین ... ایرد بگیمان همپی دولت هایسلطنت

 حرف ها وین ایدن با دیدا مشت کرد . تیشتر هم فشار داد و دستانش را هرچه بی فک اش را محکم روآرتان
 که لب باز کرد ، دارا با سرعت دست راستین نگران همی که به خاطر آنها دور نبود با چشمانییجنگ ها

یمرغ کرد . ستش گذاشت و به سکوت دعویش لب های گونه چپ اش و انگشت شستش را رویاش را رو
 گفت :یرد نگاه اش را از چشمان بزرگان و شورا بگینکهمحکم بدون ا

 ؟؟؟!!!یعهد_ چه گفتم ول

 کوروش را به آغوش دارا داد . دارا با شوق ویدا آرام به احترام سر خم کرد و باهم به اتاقشان رفتند . تدارا
 و ساق دستانش را دو طرف تنید تخت به پشت خواباند و خودش هم به شکم خوابی کوروش را رویاطاحت

 و گفت :یدکوچک کوروش گذاشت و با دست راست اش دست کوچک پسرش را در دست گرفت و آرام بوس

 سال و چهار ماه ...یک نبودنت ... ی به اندازه تمام روزهای دانم باز هم گفته ام ولی_ من پدر تو هستم ! ... م
ی حرف میت برایاهایم ... در روی که من را بشناسیم گوی را مین عمر گذشت ایک هر روزش یمکه برا

 تو و مادرت ...یزدم ... برا

 ماند . انگشتان دستیره دارا خی گره شده از تعجب به صورت نا آشنای با چشمان گرد شده و ابروهاکوروش
 چشم دوخت :ی زد آرام و بدون عکس العملی حرف میش را به دهن برد و باز به دارا که مهربان برایگرشد

 شودی که میز داشتن تو در کنارم حاضرم از هرچی برای دانی را داشتم ؟ میدنت چقدر حسرت دی دانی_ م
ی بیرین راحت است ، من همچون فرهادم و او چون شیشبگذرم ؟ .. مادرت نگذاشت ، دل کندن او از من برا

 و بزرگ شدنت را به چشمکشیدن نفس ی گذشتم که تمام لحظه های میز ، از همه چین از ایشوفا ! .. وگرنه پ
 .ینمبب

 باز هم ادامه داد :ی عکس العملیچ هی لب نام دارا را به لب آورد . دارا بیر پر حسرت زتیدا

 اگر خودشی از ما دور کند . حتی گذارم کسی ، مادرت را هم نمیرد تو را از من بگی گذارم کسی نمیگر_ د
 ، نگذارند تو و مادرت رایدی مردان داخل تالر که دین کنم در کنارمان بماند ! ... اگر اینخواهد مجبورش م

 را خواهم زد ...یز همه چیددر کنار خودم داشته باشم ، ق
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 چشم دوخت .یش اش به دارا و لب هایع کوتاه و سری آورد و با نفس هایرون دستش را از دهانش بکوروش
 زد و ادامه داد :یدارا لبخند

 جهان تو را محروم کردم بازی که از امپراطوری بدانی ؟! اگر پادشاه نباشم ، اگر روزی_ باز هم دوستم دار
 خداوندگارمیم گوی کودک چه میک ... با ی ایهوده بیشه ؟! ... چه اندی ؟! ... اصل دوستم داریهم دوستم دار

.

 دارا گذاشت ... دارا آرام و پر عشق چشمانش را بست وی لب های آرام دستش را بلند کرد و روکوروش
 و دست راستید تخت دراز کشی آرام کنار دارا رویدا و کوچک اش زد ... تیف دست ظری رویبوسه آرام
 .ید پشت دارا گذاشت و آرام گونه اش را بوسیاش را رو

 عمر در حسرتیک که به اندازه یلیی تو هستم دارا ، لیلی !؟ من لی دانی میرین _ چرا من را شتیدا
 لبخندت کهیدن چشمانت ، در حسرت دیدننداشتنت سوخت ... در حسرت لمس دوباره ات ، در حسرت د

 آوردم و لبخندتی میاد روزها ، آغوشت را با آغوش کوچک کوروش به ین ... تمام ایاست لبخند دنیباترینز
 ادب !ی شاهزاده گستاخ و بی انصافی دارا ! .. بی انصافی ... بیدم دی او میرا در لبخندها

 افتاده بود به چشمان کوروش که از چهرهینشان بیفی که گره ظریی و ابروهایزبین تمام مدت با چشمان تدارا
ی روی شد و آرام لبخندیره خیدا بود . با جمله آخر ، به چشمان حلقه از اشک تیره در گردش بود خیدااو به ت
یاد دانست ... به ی ادب می گستاخ و بده او را شاهزایدا گذشته و سفرشان که تیاد نشست ... به یشلب ها

 به اویبا زین چنین وقت علقه اش را ایچ هیدا عمر سوخت و تیک یدا که در حسرت ابزار علقه تیگذشته ا
 کرد چسباند و با همهی میه که گریدا تیشانی اش را به پیشانیاعتراف نکرده بود . آرام سرش را جلو برد و پ

وجودش زمزمه کرد :

_ دوستت دارم آرامش من !

 دارا زد و دستش را دور گردن دارا حلقه کرد ،ینی اش را چندبار به بینی و نوک بید خندیه گرین بتیدا
 حالین فاصله و در عین دارا رقصاند ... هر دو سکوت کرده بودند ... به همیدستانش را آرام در موها

ین ببرد و ایش سرش را پواست که خین نشست ، همیدا کمر تی هم قانع بودند ... دست دارا آرام رویکینزد
 برگشته ویی . هر دو با خنده به کوروش که با لب هاید کشی گوش خراشیغفاصله کم را تمام کند ، کوروش ج

 ثابت بود پپریشان در مقابل چشمان پر حسرت دارا که رویدا کرد ، چشم دوختند . تی نگاه میدادلخور به ت
 زمزمه کرد :ان گونه اش گذاشت و مهربی رویعشق بوسه ا

 پسر کوچک و حسود من !یا_ ب

 دارا کمرنگ تر شد و گفت :لبخند

 .ی_ لهجه گذشته را ندار

 به بزرگانیگر دیلی خواهم باز دلی ... نمید سخن بگوینش _ دوست دارم ، پسرمان به زبان مردم سرزمتیدا
 !یستیم مردم نین بدهم ، که ما از این سرزمینا

 دانند چهی او را از خودشان نمینکه دانست از ای چشم دوخت . میدا خاص به تی پر از معناهای با نگاهدارا
 ... چقدر دوستش داشت ... چقدریفتاده نی اتفاقیچ کند نشان دهد که هی می کشد و باز هم با لبخند سعی میدرد
 به خاطر بودن در کنارش جانش را کفه کی ... دخترید بالی دختر در کنارش به خودش مین داشتن ایبرا

یرند بفهمد بگی کسینکه آمده بود که هر آن امکان داشت که جانش را بدون اییدستش گرفته بود و به دل شورا
 مخصوصیمه ندی از اتاق هر دو را متعجب کرد ... صدایرون همهمه بی ! ... صداید خندیو او باز هم م

 بلند شد :یشامدارا ، ن
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 را ممنوع کرده اند ...ی هرگونه ملقاتیعهد_ سرورانم ، ول

 !یم دانم که مقصودشان ما نبوده ای مید برسانیعهد ، شما آمدن ما را به گوش ولیشام نیم_ند

ید به سرعت باد با در آغوش داشتن کوروش از جا پریدا که همراهش بودند ، تی سورنا و خنده جمعی صدابا
ی و انرژیطنت طول سفر ، پر شیدای لب دارا نشست ... هنوز هم مانند تیو به طرف در رفت ... لبخند رو

ی نفرین روبرو شد . سورنا اولیشان دوستان و خانواده های با شوق در را باز کرد و با چهره هایدابود ... ت
 گونهیدن و کوروش را همزمان در آغوش گرفت و با بوسیدا و دلتنگ تیدبود که با شوق داخل اتاق پر

 ... باز هم پر شوقید چشم دوخته بود کنار کشیده ندیکجا همه آدم که ینکوروش که با چشمان گرد شده به ا
یغش آخر با گاز گرفتن لله گوش کوروش ، با در آوردن جدر ... یدگونه کوروش را نوازش کرد و بوس

 کرد به طرف دارا که با چشم غرهی که او را از کوروش دور میوتاب و به زور دستان یدسرمست خند
 و داخل اتاق شدند . دریدند را با شوق در آغوش کشیدا تیگری پس از دیکی بود رفت . یره به او خیساختگ

 تختی کنار دارا رویدا آمد . تیه به کنار بقین و با در آغوش گرفتن پسرش آرمبسترا مهرآذر پشت سرش 
 که آنها را ازی و بدون توجه به مقاماتیا ری و تخت کنارشان بی صندلی ، روین زمینشست و دوستانش رو

 همهین از اد کل قصر را برداشته بود . دارا بعیشان های خنده و شادی کرد کنار هم نشستند . صدایهم جدا م
 لبخند را بر لبین با دوستانش باز از سر گرفته شده بود ... همیش های و شوخید خندیمدت بالخره م
 آورد .ی ها میممحافظان و ند

 مهرآذر ویه شبی چهره این ... آرمینا و فرانک و روبین پر شوق به چهره دوستانش نگاه کرد ... آبتتیدا
ی پدر و مادرش بود مین بی ... وقتی برازنده اش بود ، آرامش و آسودگیآذرنوش داشت و نامش به راست

 هم بالخره بایار ... کوهیری داد آرامش بگی که به چهره پدر و مادرش می از آرامش و آسودگیتوانست
 . آرشیریکا و نائیرک ائیشان و دوقلوهایوشیتا و یار . کوشیدند خندی ازدواج کرده بود و هر دو شاد میتیآرمئ

 کردند خندهی می تخت نشسته بودند و سعی که پشت دارا رویوبرزن و آریا . آریطنت و طناز پر شینو آرش
 داد سورنا صحبتی . صدایطنت پرشی و سورنایوتاب درآورند . د دارا نشسته بوی پاهایکوروش را که رو

 در دستان کوچک کوروشیشهمه را قطع کرد و متعجب به او چشم دوختند . دارا خونسرد به سورنا که موها
 دستان کوروش گذاشت و تشر زد :ی دستش را رویدا شد چشم دوخته بود . تی میدهکش

 دارا ؟!ی_ چرا گذاشت

 گفت :یال خی بدارا

 کم نگذاشت !یش ، باز هم گوشش را گاز گرفت و کوروش هم برایرد گی_ پسرم حقش را م

 با خنده گفت :تیدا

 ؟ی را داریت هایطنت_ سورنا هنوز ش

 به بازار کهنه شود دل آزار !ید را سپاس ... نو که آی _ خداروبینا

 را از دستان کوروش آزاد کند گفت :یش کرد موهای می که سعی در حالسورنا

 است !یت و در اولویرین شیم ، آزار دادن تو هنوز هم برایـــــر_ خ

 کلفه گفت :ید خندی که می در حالیدا به تاسف تکان داد .. تی با خنده سرروبینا

_ پسرم تمامش کن !
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 بالی . دارا با لبخند و ابروهاید سورنا کشی موهاین لجوج تر دست و پا زد و دستش را محکم تر بکوروش
 کهی خنده درهم رفت . از حرصین سورنا بیرفته پپر شوق به تلش کوروش چشم دوخته بود . ابروها

 را قطع کنند .ن توانستند خنده شای کدامشان نمیچ کرد هی سورنا خرج می موهایدن کشیکوروش برا

 کرد .. آآآآآخ ... باشد پوزش !ی شود با او شوخی _ درست همانند داراست ، نمسورنا

یه کوروش برد و تشر زد که باعث شد کوروش با گری بازوهایر و دستش را زیستاد به ناچار مقابل دارا اتیدا
 آمده ویین پای سورنا بردارد . دستان کوچک اش را مقابل دهانش گرفت و با لب هایدست از سر موها

 را مقابل صورتش گرفتش تن کوچک کورویدا که تین چشم دوخت . همیداچشمان براق از اشک دلخور به ت
با چشمان گرد شده گفت :

 را چه کنم ؟!یت دندان های ؟! جای_ سورنا لپ اش را گاز گرفت

 !ید داری _ پسر خوشمزه اسورنا

 بهیشتر اش بند آمد ، با ترس بیه شد که کوروش گریز خیم بود با سرعت نیدا طرف کوروش که در آغوش تبه
 و با چشمان گرد شده به او چشم دوخت .. دارا با خنده گفت :ید چسبیدات

 !یی نه دای کنی اهرمن جلوه میش براینگونه_ نکن سورنا ، ا

 گفت :یطنت پر شسورنا

 !یروم میش_ من با شگرد خودم پ

 ، درون تختیش بود گرفت و آرام تر از پیده خوردن خوابیر که در حال شیدا آرام کوروش را از آغوش تدارا
 و با نوکید تنه اش کشی گرم و نرمش را روی که در مقابل تختشان بود گذاشت . پتویکوچک و مجلل

 سورنای دندان هاای جی گونه و قرمزیانگشتانش ، دست کوچک پسرش را نوازش کرد . آرام دستش را رو
 زمزمه کرد :ی با لبخند آرامیفش و بدون چشم برداشتن از صورت گرد کوچک و لطیدکش

 نگذاشت !یش برای_ سورنا جان

 با خنده آرام جواب داد :تیدا

 کوروش را بلند نکند !یغ دم نبود که جیک ینکه است ، با ای خوبیی_ دا

 زمزمه کرد :یدا آرام سر تکان داد . تیید کمرنگ دارا کش آمد و به تالبخند

 ، از کجاست؟ی ساخته ایا کوروش مهی برایبایی_ تخت ز

 به کوروش آرام جواب داد :یره خدارا

ی ام ... وجودم میده به مقام پدر شدن رسی و گفتی که رفتی ساختم . زمانیش تخت را براین_با دستان خودم ا
 بسازم ... چهیش تخت را با دستان خودم براین به او بدهم که از خودم است ... قلبم گفت که ایزیخواست چ

 که تا سحرگاه به آن زل نزدم ...ییشب ها
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 تخت نشستهی طرف گردنش انداخته بود رویک که ی بلند مشکی و موهاید ... با لباس سپید چرخیدا طرف تبه
و به او چشم دوخته بود ... آرام به طرفش رفت و گوشه پتو را کنار زد و زمزمه کرد :

 استیرین شیای رویک ین ، همانند تمام آن شب و روزها ... اگر ایاست رویک ینان کنم همه ای_ حس م
 نکن ...یدارمهرگز از خواب ب

 دارا قلبش گرفت و زمزمه کرد :ی از درد پنهان صداتیدا

 .یستیم دارم که خواب نیمان خوب و بر وفق مراد است دارا ، با سخنان دولتمردان تالر ایز همه چیا_ در رو

 بهی با نگاهیدا داشتند ... تید ماند ... هر دو تردیره انداخته بود خیین که سرش را پایدا سکوت کرده به تدارا
 دارا فرو کرد ...ی به اطراف نداشت ... آرام دستانش را درون موهایدی عنوان دیچ که به هیپسرشان و تخت

یدا که از حس بودنشان کنار هم گذشت تی برد ... کمیش آرام سرش را پیدادارا دلتنگ چشمانش را بست و ت
 بسته و نفسی پلک هاین که از پشت ایاقی به چشمان بسته و اشتیره دارا چسباند ، خیشانی اش را به پیشانیپ

 ناآرامش هم قابل مشاهده بود زمزمه کرد :یها

 مرز با من باش .ی دوستت دارم ... تا ابد ، بی مرزیچ هی من ... بیکن_ بودنمان باهم پر از مرز است ول

 اش کرد ...ی باز هم با همه وجودش همراهیدا قدم شد و تیش بار دارا دلتنگ تر و پر احساس تر از قبل پاین

 .ید تابی رنگ در باد ، به داخل اتاقشان مید رقص پرده نازک سپی ماه از پنجره اتاقشان ، ازلبلی نقره انور
 و دست چپ اش را ستون تن اش کرده بود که بهتر به چهرهیده دراز کشیدا تخت ، کنار تیدارا به پهلو رو

 را جزء محالتیدا کرد . لمس دوباره تنوازش را یدا آرام موها و گونه تیگرش مسلط تر باشد . با دست دیدات
یده چشم از خواب باز کرده بود و او را باز در کنارش دیدا و حال که مانند آن شب ها با ترس نداشتن تید دیم

 نبود ...ی باور کردنیشبود ، برا

 باز هم تجربهی همه دورین بعد از ایدا که با تیرینی شیای روی پسرشان ، او را از بازسازی کلفگصدای
 شدنیدار کوروش و ترس از بی تخت برداشت ، صدایین . با سرعت لباسش را از پاید کشیرونکرده بود ب

ی رفت و از روسرش اش شد . با سرعت به طرف تخت کوچک پیراهن پیدن از خواب ، مانع از پوشیدات
 در آغوش گرفت ویاط با احتیمتی همانند شئ ارزشمند و گرانقیش در پتویچیده . کوروش را پیدتخت سرک کش

 پسرش رایف برهنه اش گذاشت و آرام نوازش کرد . تن ظرینه سیآرام تکان داد . سر کوچک اش را رو
 .یچید برداشت و دور خودش پین زمی از رویاط و احتی تخت را به آرامیین پاید کرد و ملفه سپیل مایکم
 رفتیوان به ایدا نگاه به چهره در آرامش و خواب تین و با آخرید بال کشی گردنش به آرامیر را تا زیدا تیپتو

.

 برهنه اش انداختهی شانه های را که روی ، پارچه بزرگید کشیش هایه و باد خنک را به رید کشیقی عمنفس
 به آرامگاه جدش زمزمه کرد :یره و آرام تکان خورد . خیچیدبود ، دور کوروش هم پ

 نخواهم بود !ید گذاشته ایادگار که به ینی سرزمی برای که پدر خوبید جد بزرگوارم ، بگذرید_ از من بگذر
 ، نامش کوروش است ، هم القاب و هم نام شماست ... او همینید بی دانم که می ؟! ... مینید بیفرزندم را م

 که از خانواده خودی پدرید گفتی سخن شماست که مین در حال طلوع ! ... ایکن است ولی تابناکیدخورش
 شوم ، احساسش رای پدر میدم که شنی فرزندان دولتش نخواهد بود . زمانی براینتواند مراقبت کند ، پدر خوب

 که به باور برسم ،یدم را ندیدنش توانستم درک کنم ، لحظه لحظه بزرگ شدن و نفس کشی عنوان نمیچبه ه
یاد که در آغوشش گرفتم تمام تار و پود جانم فرین همیکنک کلمه بود ... ولی امروز ین تا همیم کلمه براینا

 از من چهیخ در تاریست مهم نیم کنم ... برایت و کوچک با همه جانم حمایف موجود ظرینبرآورد که از ا
یخ پشت پا زدم ! ... تاریاکانم زن به سنت نیک بودم که به خاطر ی مردیند اگر بگویستخواهند نوشت ، مهم ن

 پوسند وی ... در صفحات خاک خورده اش مینک گذشتند و ایزشان که از همه چییپر است از اسطوره ها
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 پا برجا و وردیت دانم خاندان من تا ابدی مینکه از آنان ! .. با ایکی آورد ... من هم ی از آنها نمی کس نامیچه
یت گذاشته شما ... حمایادگار به ی ... و امپراطورم همسر و فرزندیان ... من میکن خواهد بود ولیانزبان جهان

 دانم ...ی میفم وظایتاز همسر و فرزندم را در اولو

 .ید درخشی محکمش مینه سی کوچک روی نگاه اش را به پسرش دوخت ، دست چپ اش مثل ستاره اآرام
 دست و انگشتان کوچک اش رای رویاط لبش نشست . پشت انگشت اشاره اش آرام و با احتی رویآرام لبخند

ین به چپ و راست تکان خورد و کوروش را محکم تر در آغوشش گرفت . اینوازش کرد . باز هم به آرام
 ازینیاتوری موجود کوچک و مین اینکه وصف بود . ایرقابل و غیبا زی پپر از احساس هایشکودک برا

 کرد . احساس پدری با در آغوش داشتنش احساس قدرت مینکه . ایتش و امنیتوجودش است و او مسئول حما
 وصف نبود ...ابل قی واژه و کلمیچ بود که با هی آنیبای بودن . احساس زیبودن ، حام

 شد ... احساس گناه کهیر داد با دو حس متضاد درگی گوش میش که با چشمان باز به دارا و همه حرف هاتیدا
 عشق دارا به او و فرزندشان که ازی .. و حس قوید کشی بر مردمش کنار می امپراطوریتدارا را از مسئول

 ناراحت ؟!یا بود ی خوشحال مید شد ... بایآنها غافل نم

یدا آب پر شوق دست و پا زد . تیدن گذشته به لبه سراب رفت . کوروش با دیاد به یوتاب همراه سورنا و به
 کوروشیغ نکند راه اش را کج کرد که جی کوروش هوس آب تنینکه ایمحکم تر در آغوشش گرفت و برا

 آمده اش نگاه کرد و پپر عشق لبیین پای کوروش را مقابل صورتش گرفت و با لبخند به لب هایدابلند شد . ت
 :ید سراب باز هم بشنود ... شنین که انتظار داشت در ایی گونه کوروش گذاشت . صدای را رویشها

 پارس .ی بر بانویگانه پاک و ی_ درود اهورمزدا

 گونهی که رویی و آرام لبه سراب رفت و نشست . کوروش با دهان باز و اشک هاید با لبخند به پشت چرختیدا
 تازه کردیدار دیوتاب با سورنا و یابد کرد چشم دوخت . آری که با لبخند به او نگاه میابداش بود متعجب به آر

 رساند و گفت :یداو نگاه اش را بالبخند به ت

 ؟یرینه دوست دی_ خوب

 را سپاس ، خوبم .ی پاک بر تو امپراطور آب ها ... خدایزد_ درود ا

 ... مادر شدن مجبورت کرد ؟!ی _ چه خوب سخن گفتمان را آموختآریابد

 دانست ! .. نگاه اش را پپر عشق بهی را میز چه خوب همه چیابد سکوت کرد و آرام لبخند زد ...آرتیدا
 کرد دوخت ... محجوبانه گفت :ی نگاه میابد درشت اش متعجب به آریاهکوروش که با چشمان س

 .ی_ سپاس که آمد

ی اش را در آن لباس پادشاهانه آبی بزرگ و عضلنی بهم قلب کرد و بازوهاینه سی دستانش را جلوآریابد
 گفت :یطنت ... با لبخند پپر شید به رخ کشیکاربن

 ؟!یم تازه کنیدار گذشته دیاد ؟ .. آمده ام که به یایم را بشنوم و نیت شود صدای_ مگر م

 و گفت :ید خندتیدا

 !یابد عمرم بس بود آریک ی برایکبار_ همان 

 و نگران دستانش از هم باز شد ، زمزمه کرد :ید رفت .. متفکر ابرو در هم کشیابد از لبان آرلبخند
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 ؟ینی بی_ هنوز هم کابوسش را م

 کرد ! ... با مکث در چهرهی گفت و عذاب وجدانش را زنده می مید را به دندان گرفت . نبایینش لب پاتیدا
 شد و گفت :یره خیابدمنتظر آر

 !یست ! ... مهم نی_ گاه

 توانم آن قسمت را از خاطرت پاک کنم ، تنها بخواه .ی ؟! .. میست _ چگونه مهم نآریابد

 زد و گفت :ی لبخندتیدا

یبایی پپر از عشق و زیم ، براین سرزمین خاطراتم در ای کنم ... تمامی_ هرگز خاطراتم را از خاطرم پاک نم
 شدم !یادآوراست ... پوزش که 

 جواب داد :ی با لبخند تلخآریابد

 شود ...ی ، جبران نمی کنی هست که هر کار می اشتباهاتی پوزش بخواهم ... گاهید من هستم که باین_ ا

 لبش نشاند و گفت :ی روی مهربان لبخندتیدا

 کمرنگ تریم که کابوس خفه شدن در آب برای ساختیم برای ، خاطراتی جبران کردیا قلب دریاقوت_ با دادن 
 معناست .ی بیم خفه شدن در آب برایگر دارم که دیمانشده ، چرا که ا

 با سکوت نچندان کوتاه گفت :آریابد

یمان در گردن پسرت ایرن گردنبند کوچک شده پازیدن ، با دی بوده ایرن پازین مدت را در سرزمین ایدم_ شن
آوردم !

 داده بودیز ساییر تغیرن گفت ، انگار که گردنبند پازی درست میابد متعجب به گردن کوروش نگاه کرد . آرتیدا
 باز بهیابد آری و چگونه ؟! چرا او متوجه نشده بود ؟! .. با صدای کیو اندازه گردن کوروش شده بود ! .. ول

او نگاه کرد :

 به همهیوان خواهد به عنوان امپراطور دی که ارژنگ در راه آمدن به پاسارگاد است . میده_ به من خبر رس
 از تو ویان شناساند . من هم به عنوان امپراطور آب ها و پری میتاعلم بدارد که تو و پسرت را به رسم

 کنم .ی میتپسرت حما

 لب سپاس گفت ، باز هم کوروش را که به طرف آب خم شده بود به عقب برگرداند .یر زد و زی لبخندتیدا
یدا کوروش آرام به طرفش رفت و دستانش را به طرفش گرفت و کوروش را از آغوش تیاق اشتیدن با دیابدآر

 شد ویره و پپر عشق به چهره اش خیدگرفت . به صورت مشتاق کوروش چشم دوخت و آرام گونه اش را بوس
گفت :

 افسوس که دختریکن داشته باشم ولیز را نیگری داماد من باشد حاضرم دختر دینکه ای ، برایبایی_ چه پسر ز
 .یند گزیبودن و نبودن فرزندم را خداوند بر م

یابد چشم دوخت . لبخند آریابد و ذوق زده به چهره مهربان آریید را به هم سایش و پاهاید با ذوق خندکوروش
 لب به اعتراض گشود کوروش با ذوقیدا که تین کوچکش را به آب رساند . همی کش آمد و آرام پاهایشترب
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 از آنها نداشتی که دست کمیدا بهت زده کنار تیوتاب شد ! .. سورنا و یل به باله تبدیش و آرام آرام پاهایدخند
نشستند ...

 زد :یغ جیدا کرد که تی بالبخند به شوق کوروش نگاه مآریابد

_ او را به من بده !

 ازیش بی که از ناراحتیی و صدای با نگرانیدا و بغل گرفت . تید کشیرون بهت زده و آرام کوروش را بآریابد
 گفت :ید لرزیحد م

 بدانند پسرم ... آن زمان ...یگران است که دی من چگونه امکان دارد ؟! .. کافی_ خدا

 ؟!یی گوی ، چه میدا _ پسرت چه تآریابد

 را به حالت پچ پچ در آورد و گفت :یش صداتیدا

 من امکان ندارد ...ی که من ... که تو ... خدایشند اندی بدانند میگران ؟! اگر دیابد_ چگونه امکان دارد آر
من ... من ..

یدا و به آغوش تید آرام گونه کوروش را بوسیابد گرفت . آریابد افتاد و دستش را به طرف آریه صدا به گربی
 روح از تن همه برد !یساتیس پریداد ... صدا

یابد و آریدا بلکه ، فرزند تیست دارا ! کوروش فرزند تو نیست تو نی_ گفتم او در شان و شکوه امپراطور
است !

یشه مانند همیابد و سورنا حبس شد . آریوتاب ینه چشم دوخت . نفس در سیابد با چشمان گرد شده به آرتیدا
 اش قلب کرد و گفت :ینه سی چشم دوخت و بعد آرام دستانش را جلویساتیسخونسرد به پر

 ، ساده نخواهم گذشت !یساتیس است ملکه پری بزرگیار بسین_ توه

 پوزخند زد و گفت :پریساتیس

 کنم !ی_ پس اثباتش م

 شد و گفت :یشتر بیساتیس . پوزخند پرید دستش را عقب کشیدا طرف کوروش هجوم برد که تبه

 دارا ؟!یدی زشت ؟! .. دیزک کنی رسوا شوی ترسی_ م

 نگاه کرد و آرام گفت :یساتیس تفاوت به پری بدارا

پسخنین کنم آرام تر ... ای_ مادر تمنا م  همسر من است ، دوستم داشته و هنوز هم دارد . بایدا است ؟ تی چه 
 ...یدا تی زمان کم نگذاشته ام ، نجابت و پاکیچ او هی . من براید کنی مین کار به من هم توهینا

 کلفه گفت :پریساتیس

 که نه اصل وی ، دختری کم گذاشته ایش پسر من ؟! .. نگفته ام تو برای ساده اینقدر_ تمامش کن دارا ، چرا ا
 !یست نین جز اینسب دارد نه پدر و مادر
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ینگونه که ایدایی جرات نگاه کردن در چشمان تی حرف ناراحت و کلفه چشمانش را بست . حتین با ادارا
مورد هجوم سخنان مادرش قرار گرفته بود را نداشت .

 چه خبر است ؟ینجا_ ا

 .یدند دیمیس و او را در کنار آرتیدند محکم و مقتدر آرتان همه به طرفش چرخی صدابا

 گفت :یساتیس پرندیمه

 گذارد .ی نمیدا تیکن خواهد او را آزمون کند ولی باله شد ، ملکه می که کوروش در آب دارایدیم_ ما همه د

 :ید غری عصبآرتان

 ، بدان چه بریمه من است ندین به شاهدخت سرزمین توهین بزرگ ترین ! .. ایمه ، ندیدا ، نه تیدا_ بانو ت
 .ی آوریزبان م

 محکمیساتیس که لب باز کرد پرین چشم دوخت و همیساتیس انداخت و آرتان به پریر شرمنده سر به زندیمه
داد زد :

 دانند کهی را همه مین باله شد ! .. آرتان ای دارایابد کودک در آب همچون آرین که ایدیم دیم هایمه_ من و ند
یا دریان که پدر و مادر هر دو انسان باشند فرزندشان ، همچون پری امکان ندارد ، امکان ندارد زمانینا

 !یست کودک از خون تو و خاندان تو نین داشته باشد ... ایل تبدیتخاص

 دوخته بود و کوروش را در آغوشش داشت چشمین حرف نگاه اش را به زمی که بیدا تمسخر و حقارت به تپر
دوخت و ادامه داد :

 کودک خون امپراطور آب ها را در رگ دارد !ین_ ا

 آرام فرود آمد و همه به احترامش سر خم کردند .سیمرغ

 _ آترس ؟ چه شده ؟سیمرغ

 !یست کند کوروش فرزند دارا نی ، ملکه ادعا میم دانم چه بگوی _ نمپیردانا

 پر شوق گفت :پریساتیس

 کنم .ی من اشتباه نمی_ آزمون کن دارا ! با دستان خودت ، تا که به باور برس

 تر شد ، لب و دهانیزبین تیمرغ قدم برداشت . نگاه سیدا به تنه اش داد به طرف تیساتیس که پری با فشاردارا
ین دهد از سر درون ... ای رنگ رخساره خبر می جلوه کند ولی کرد خود را عادی می خشک شد و سعیدات

یدا تیده شد ... دارا نگاه اش را در چشمان ترسی متوجه می بهتر از هرکسیمرغ را سین و ایست نیعاد
کوچک کرد و زمزمه کرد :

 ؟!ی_ خوب

 به اجبار زد و زمزمه کرد :ی را پنهان کرد ، لبخندیزی شود چی دارا نمیزبین دانست از چشمان تی که متیدا
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 خوب باشم دارا ؟!ید باین توهین_ در مقابل ا

 شد .یده بغل کوروش را گرفته بود آرام عقب کشیر دارا که زدستان

 کرد ؟!یر چه تعبید ؟ .. سکوت تو را بایدا تیی گوی نمیزی _ چرا چسیمرغ

 که مانع از جمع شدنی براق از اشک ، و غروری چرخاند و با چشمانیمرغ آرام سرش را به طرف ستیدا
 شد جواب داد :ی اشک میشترب

ی برایاوش و نجابت ام را به اثبات برسانم ؟ .. همچون سی پاکید ؟! .. چگونه بایمرغ جناب سیم چه بگوید_ با
 خواهم گذشت ! ...ید ام از آتش بگذرم ؟! ... باشد ... آتش را به پا کنیاثبات پاک

 ادامه داد :دلخور

 جهان ، مردمان و اسطورهین خودم در ایای کردم برخلف دنی گذاشتم گمان مین سرزمین که پا در ای_ زمان
 خود که تنها خدا را داشتمیای کردم بر خلف دنی دانند نه دشمن ! ... گمان می هستند که من را دوست مییها

 ... در آنیمرغ نکرده جناب سییر تغچیزی من است ... یاور و یار یران ایک یم جهان ، علوه بر خدایندر ا
 !یم جهان هم ... خداینجهان خدا را داشتم و در ا

 باز همی حرف زد ولینگونه را رنجانده که ایدا آزمون پسرش ، تی قدم شدنش برایش دانست پی مینکه با ادارا
 دلخور زمزمه کرد :یرسر به ز

 نداشتم !یگاهی جایچ هیت_ باز هم من برا

 ، به او پشت کرد و بلندتر ادامهیدا تین به چهره غمگی نگاهیم نشاند و بدون نیش ابروهاین را بی وحشتناکاخم
داد :

 .ید دارم ، کوروش پسر من است . تمامش کنیمان_ من به همسرم ا

 ...یکن _ ولپریساتیس

 محکم و مطمئن جواب داد :دارا

 مادر ...ید_ تمامش کن

 زمزمه کرد :لرزان

 ...ید_ تمامش کن

 به چهره گرفته دارا گفت :یره خیابد حکم فرما شد ، آرینی سنگسکوت

یتان ، همه به عشق وعلقه شما به بانویعهد ولید داریمان همسرتان ای که شما به نجابت و پاکیم دانی_ همه م
 کارین چقدر سخت و ناگوار بوده ... و ایتان آزمودن پسرتان برای قدم شدنتان برایش پیم دانی . میم داریمانا

 دانشی بود که بی و بستن دهان کسانیتان بانوکی شود و تنها به خاطر اثبات پای میشما از اعتماد شما ناش
 آورند !یهرسخن را بر زبان م
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 دانست ، قدردان به او چشم دوخت .ی میدا کار او به گوش تیت را رساندن نیابد سخنان آری که اصل معنادارا
 باز هم ادامه داد :یابدآر

ی مرد میک نخواهم گذشت . به عنوان یساتیس ملکه پرین من هستم ، من ساده از توهین توهین طرف ایک_ 
ین دانند که بدتر از ای دانند . می جمع مین شما سخت و دردآور است . تمام مردان ای سخن چقدر برایندانم ا

ی کار ، براین ای ... با تمام سختیکن شود ولی نمیافت مرد در جهان یک وجود یدن درهم کوبیسخن برا
 !ید ... آزمون کنید را به همه نشان دهیتان بانوی پاکینکها

 دانست که کوروش در آب بهی می ... وقتید فهمی نگاه کرد ، مقصودش را نمیابد با چشمان گرد شده به آرتیدا
 از داشتن باله کوروش متعجبیابد کرد ؟! .. اصل چرا آری کار را مین اید شود چرا بای باله می دارایلیدل

 دستانش گرفت و لبه سرابی دانست ! ... دارا آرام کوروش را روی داد ، می اش را به باد مینشد ؟! .. زندگ
 وجب از سطح آب دستش از حرکتیک گرفت و به فاصله کمتر از ی دستانش افقینشست ، کوروش را رو

 .یستادا

 _ چه شد ؟!آریابد

 _ آب سرد است و پسرم کوچک .دارا

 ورودش گرم کردهی و آب را هم برایند آمدن از آب به تنش ننشیرون _ به آب فرمان دادم که بعد از بآریابد
ام .

یدا تیشتر و از همه بیوتاب سورنا و ینه سپاس گفت و کوروش را آرام به داخل آب فرو برد ، نفس در سدارا
 بودند .یده کردند ، از گوشه و کنار ستون ها سرک کشی که در قصر کار میحبس شد ... همه کسان

 :ید لب نالیر زتیدا

 آزمونم نکن !ینگونه هرگز ایا_ خدا

 کند .ین را بهت زده از زمیدا دوخته شده تین آرتان چشمان به زمصدای

 ؟!یساتیس ، پریی بگوی_ چه دار

 خودش را داشت بهت زده گفت :ی به کوروش که در آب هم پاهایره ناباور به طرف دارا رفت و خپریساتیس

 را نشان ندهد !یش کودک باله هاین کرده که ای کاریابد ... آریدند ها هم دیمه ، ندیدم_ خودم د

 :ید غری عصبآرتان

 عروس خاندانم رای ... تو آبرویند گوی نمیزی چیشان ها خلف سخنان بانویمه ، ندیساتیــــس_ تمامش کن پر
 .ی گرفتیبه باز

 بالهی چشم دوخت . چگونه ممکن بود کوروش دارایدا به تیزبین درهم و چشمان تی با ابروهاسیمرغ
 درست نبود ؟!یان مین ایز رنگ از رخسارش بپرد ؟! .. چه چید بایداشود ؟! ... چرا ت

 ...یعهد دانم به خاطر ولی سپارم ، می _ امپراطور .. مجازات بانو را به خود شما مآریابد

 داد چشم دوخت و ادامه داد :ی هم فشار می را رویش که با حرص لب هایساتیس کرد و به پرسکوت
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 ، خرسند خواهم بود !ید_ هرچه صلح بدان

 بالخره داد زد :پریساتیس

 کار نشود !ین که ای کردی_ تو کار

 خونسرد جواب داد :آریابد

 .ید امتحان کنید خواهی که می بار نه ، هزار بار در هر آبیک ید خواهی بانو ... میروم_ من م

 بودند به احترام سر خم کرد و مشت بهیستاده که کنار هم ایمرغ احترام سرخم کرد و به طرف آرتان و سبه
 و گفت :ید کوبینهس

 دهم و با همسر و فرزندمی را سازمان مینم سرزمی کارهایگر_ بنا به فراخوانتان سرورم ، من تا چند روز د
به کاخ تچر خواهم آمد .

 سر خم کرد و گفت :یب و دارا هم نگاه کرد و به ترتیدا به طرف تیابد سر تکان داد و آریید آرام به تاآرتان

 ؟! ..یعهد من ؟! ... ولی_ بانو

 بهت زده لب باز کرد آرتان بهیساتیس که پرین زد و رفت . همیرجه احترام توسط آنان در آب شی از ادابعد
 بشنودیساتیس را تنها پریش کرد صدای می که سعی چفت شده اش در حالی دندان هایانطرفش آمد . از م

 :یدمحکم غر

 توانم تو را سختی نمیران بودن و ملکه ایعهد گذرم ، به خاطر مادر ولی تو نمین توهین_ از مجازات ا
 ماه از تو گرفتهیک تا یحاتت بود و تمام تفری هفته در اقامتگاه ات حبس خواهیکمجازات کنم ، پس به مدت 

 ملکه و مادرید چگونه رفتار کنی پس بدان که باین زیکن ولی هستین از ایش بیق دانم لیخواهد شد . م
 !یعهدمول

 چشم دوختیمیس شد . آرتان به آرتیره کرد خیغ که باز از او دری با خشم به چشمان آرتان و نگاهپریساتیس
 پپر تنفر از رفتنشانیساتیس با او همقدم شد . پریاطو دستش را مهربان پشت کمرش گذاشت و آرام و با احت

یدا تی بودند گرداند . رویستاده ااتفاق ین تک تک مردمان که به نظاره ای گرفت . نگاه اش را به رویچشم نم
 ماند .یره گرفت خی گره شده از او فاصله می توجه به او با اخم هایو پسرش و دارا که او هم مثل پدرش ب

 گرفت !ی آرام مید شاینگونه کشت ! ای او را می کرد . روزی می تلفی کار آرتان را روزین ایدبا

 آرام کوروش را درون تخت کوچک و مجللش گذاشت . قد راست کرد ، هنوز هم به چشمان بسته و نفستیدا
 شانه اشی ، رویدا و کوتاه اش چشم داشت . دست دارا دور کمرش حلقه شد ، سرش را کنار سر تیع سریها

 به پسرش زمزمه کرد :یرهگذاشت و خ

 ؟ی_ از من ناراحت

 فکر جواب داد :ی بتیدا

 !یم گشتی_ کاش باز نم

 شد او را به خودش آورد :ی گرفته و دلخورش را که از او دور می دستان دارا کم شد و صدافشار
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 ؟!یمانی من پشیش ؟! از بازگشتن پی چند روز است که سکوت کرده این همی_ پس برا

 گفت :یانه به طرف دارا رفت و دلجوتیدا

 بود ... دارا ؟یگری دیز ... قصد من چیست نینگونه_ ا

 و زمزمه کرد :ید تنه اش کشی پتو را رویدا پشت به تدارا

 بالخرهینکه ترسم ... ای از احساس تو به خودم میشه ! ... همیدا ام تیده ترسی کنارم بودینکه از ایشه_ هم
یچ ! ... هیشه همی بار براین ، ای بروی خواهی ... میی گوی و می نگری رسد که در چشمانم می میروز

 گونهیچ فاصله که هیک ... بود ما ین حصار بیک یشه ... همیزمان من را از احساس ات مطمئن نکرده ا
 شود ...ی نمی شود ... نخواهی نمیی بردارم ... تنهایان توانم آن را از مینم

یده زد . دم از نادی او دم از رفتن میش در پیشه گفت . همی انداخت ، دارا راست میر شرمنده سر به زتیدا
 بودیامده آمد در کنار دارا به وجد نی به وجد میش و قدرت هایابد که با آری وقت به اندازه ایچگرفتنش ! .. ه

ی و روید تخت دراز کشی شود ! کنارش روی او نمیش کس برایچکه دارا را مطمئن کند که دوستش دارد و ه
 کرد با لبخند گفت :ی میغ که نگاه اش را از او دری به چشمانیرهتنه دارا خم شد و خ

_ ناز بکشم ؟!

 تنه دارا به آغوششی پتو را کنار زد و خودش را از رویطنت با شیدا که تید صورتش کشی پتو را رودارا
 که دست دارا به سرعتید کشیفی خفیغ بخورد جین تخت به زمیگر که خواست از طرف دینانداخت و هم

مانع اش شد و تشر زد :

 ام .یده را نخوابیشب ، تمام دی باشیدار بینش بر بالید دم بایده شود خودت تا سپیدار_ آرام تر ! اگر ب

 :ید شد .. زمزمه اش را شنیره به صورتش خید خندی که می ، باچشمان مهربانیدا تیز خنده ربا

 !ی کنی مین ، پدر بودن را تمریست که بد نین_ ا

 زمزمه کرد :ی با لبخند تلخدارا

 رسد .ی دست هم نمیک ؟ شمارش به انگشتان یم ام ! چند بار با هم بوده ایاموخته_ من هنوز همسر بودن را ن

 گفت :ی کم کم جمع شد و جدیدا تلبخند

 ؟!یمانی_ پش

 صورتش کنار زد و گفت :ی را از رویش آرام موهادارا

 و او تمامیست دانم احساسش به من چی کودک از او ، هنوز هم نمیک که با داشتن ی_ از چه ؟! .. از دختر
یار کنم هزاران کوهی حس میرم گی در آغوشش می از داشتن کوروش که وقتیا و آرامش من است ؟! یهست

 آسوده چشم بر هم بگذارم وخیال با ی شد روزی کند ؟! ... کاش میستادگی تواند ایدر برابر قدرت بازوانم نم
 ...یست حس سر کردن کم نین عمر با ایک ... ی و احساس ترسیشه ... آسوده از هر اندیدابخوابم ت

 _ دارا ؟!تیدا
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 _ جان دارا ؟دارا

 لرزان زمزمه کرد :یی با صداتیدا

 ما ...ینکه از ایمانی_ پش

 بهی مهر خاموشی در گردش بود ، با تک بوسه آرامیدا دوچشم حلقه از اشک تین که بیزبینی با چشمان تدارا
 چسباند که او را از ادامه دادن حرفش منصرف کند ...یدا اش را به لب تیشانی زد . با مکث پیدا تیلب ها

 سر دارا فرو کرد وی در موهارا دارا گذاشت و دستش یشانی پی روی آرام بوسه ایداموفق هم شد ... ت
زمزمه کرد :

 ... صلح مردم را در نظر داشتم و حال با بودنیست دم از رفتن زدم نشانه دوست نداشتن تو نیشه_ اگر هم
پسرمان ...

 دلخور زمزمه کرد :دارا

 تو هستم ؟!ی بندیم تقسین ای_ من کجا

 دوستش دارم . ما مسئول سلمتشینگونه دارا ، کوروش چون از وجود توست ای منیز _ تو همه چتیدا
 ماند .ی میت نگرانش هستم ... دارا ؟! ... اگر با ازدواج دوباره ات پسرمان در امنین همی ، برایمهست

 سکوت کرد و دارا دلخور به چشمانیدا . تید کشیرون بیدا دستان نوازشگر تین با سرعت سرش را از بدارا
 شد و جواب داد :یره افتاده اش خیینپا

 ...یدا ؟ .. با تو هستم تی کنی و باز سخن ات را تکرار نمی کنی_ چرا در چشمانم نگاه نم

ی که برای و توانیدا حال تین ایدن . دارا با دید چشمانش چکین چشمانش را بست و اشک لجوجانه از بتیدا
یکش نزدیدا . تید تخت نشست و دستانش را چندبار به صورتش کشی رویآرام کردنش نداشت ، کلفه و عصب

 دلخورش رای ... صداست صورت دارا کنارشان بکشد نتوانی کرد از رویشد و دستانش را گرفت ، هرکار
 :یدشن

 آرامش دادنی خانواده ام هستم و شب ها هم به جایرش پذی_ تمام روز را با شورا در حال بحث و جدل برا
 ؟ی شوی میادآور یمبه من ، تمام سخنان طول روز را برا

 :ید و چشمانش حلقه از اشک بود . زمزمه لرزانش را شنید لرزی دوخت . چانه اش میدا اش را به تنگاه

 قسمت کنم ؟!یگری راحت است تو را با زن دیم برای_ گمان کرد

ی ؟! از ترس قسمت کردن او با زنیخت ری اشک مین همی ... پس براید حرف قلب دارا لرزین ابا
 گذاشت ... بایدا و دو دستش را دو طرف صورت تید کشیقی دوستش داشت ! .. نفس عمیدا ؟! .. تیگرد

 گفت :ی را پاک کرد و بعد از مکث کوتاهیشانگشتان شست اش ، اشک ها

 جز تو بسپارم ، خوب گوش بسپار آرام جانم ... ازدواجی خودم را به دستان کسیست من هم آسان نی_ برا
 شودی ، او ملکه مینم برگزیگر دی دهد . اگر من همسری در خطر قرار میشتردوباره من ، تو و پسرمان را ب

ی فرزندید ، باینم برگزیگر دسری ! ... اگر من همید ... برده زر خریک داشت جز ی نخواهی مقامیچو تو ه
 جز تو به چشممی زنیچ باشد ... هیعهدم داشته باشم که ولی از او فرزندید ؟! بایدا تی شنویاز آن زن ... م
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 توانم با عشق ، بلکه تنهای نمین همی را به اندازه کوروش دوست نخواهم داشت ، برای کودکیچ و هید آینم
 و بعد از مرگم ،یرند گی به دل مینه آنان از من ، تو و پسرمان کینگونه ... اد با آنها خواهم بویفاز سر وظا

 تواندی کس نمیچ و هیاورند پسرمان بیا تواند بر سر تو ی میی هر بلی رسمیر به صورت غیعهدم ولیاملکه 
ی می هرکاران بودن تو و پسرمیت در امنی ! ... من براید نداری مقامیچ ، چرا که تو و پسرم هید بگویزیچ

کنم ... تنها به من اعتماد کن ...

 سریید آرام به تایدا شد . تییدش گرداند و منتظر تایدا چهره تی حرف آرام نگاه اش را در تک تک اجزاین ابعد
ی محکم تر کرد و بوسه ایدا دارا گذاشت . دارا آرام دستانش را دور تن تی شانه هایتکان داد و سرش را رو

 پریدا عوض کردن حال تی و برااند شد نشی در آغوشش پنهان میه با گریشتر سرش که هر لحظه بیرو
 گفت :یطنتش

 کوروش تنهاست ؟!ی کنی همچون من گمان نمیز کنند ، تو نی مید و تمجیف پسرم تعریبایی_ همه از ز

 و دستانش را دورش محکم تر کرد . آرام و پر عشقیشتر دارا زد که لبخند دارا را بینه به سی مشت آرامتیدا
زمزمه کرد :

پملک دل ، فردا قامت غرورم با افتخار خمی توست ، روز شاهانه شاهی_ " امروز روز تاجگذار  ات بر 
 جهان در گوشی که ملکه هایست خواهد کرد ، فردا روزیخواهد شد ، چرا که سلطان عشق بر سرم سرور

 داستان هایباییت از فر، تو ی تو ، از طنازیی تو ، از شکوه ناز تو ، از دلربایباییهم پچ پچ کنان ، از ز
ین عاشق تریخواهند نوشت ، و شعرها خواهند سرود ، و ترانه ها خواهند خواند ، و حسرت خواهند خورد ا

ی به من داری چشمی که تو گوشه ی شادمانم ، از آن رویز ، و من چه شگفت انگی عاشقیخ تاریمعشوقه 
 شود ، روز توست ، روز دوست داشتن ... دوستتمی روز اسپندارمذگان آغاز یدبانو" ... با طلوع خورش

 ...یز از هرچیشدارم ، ب

 گردن دارا فرو کرد و پر عشق زمزمه کرد :ی سرش را در گودتیدا

 از تو ...یش_ من هم دوستت دارم ... ب

 لب هر دو نشستی روی نگاه کرد ... لبخند آرامیدا آورد و به چشمان مهربان و مشتاق تیین نگاه اش را پادارا
ی شد که صدای میک بودند و سکوت اتاق ، صورتشان آرام به هم نزدیگری... هر دو غرق نگاه مهربان د

 شانه ناباور بهی کند و از رویدا تخت کوروش باعث شد دارا خودش را سپر تن تیین پایکری و افتادن پیرشمش
 تخت چشم بدوزد .یین پای افتاده یکرپ

 پشت به آنها ظاهر شد و نفس زنان بدون نگاه کردن به آنها گفت :ی با لباس جنگساینا

 پا به اتاقتان بگذارم .ینگونه جان پسرتان مجبور شدم شب هنگام ای ... برایعهد خواهم ولی_ پوزش م

یع دستش چشم داشتند . دارا سری خونیر و شمشینا خشک شده و به سایشان هنوز بهت زده در جایدا و تدارا
تر به خودش آمد:

_ چه خبر است ؟!

 بود ، جواب داد :یستاده نامنظم پشت به آنها ای هنوز هم با نفس هاساینا

ی شدند و در رساندن او بر تخت سروریمان با او همپیان از جنی حکومت دارد . عده ای_ اهرمن باز سودا
 خواهم ..ی وقتم پوزش می حضور بی کنند . باز هم برای اش میاری یانبر آدم
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 چشمین زمی به لباسش چنگ زده بود و به جسم افتاده جن رویده که هنوز هم ترسیدا به تی نگاهیم با ندارا
 گفت :یناداشت رو به سا

 .ی به طرفمان بازگردی توانی_ م

 :ید و به احترام سر خم کرد و دارا پرسید به طرفشان چرخیر آرام و سر به زساینا

 ؟ی رساندینجا افتاد ؟! چگونه خود را به ای چه اتفاقینک_ ا

 ،یدا ضربه به تین بزرگ تری که در پیدم حکومت دارد . شنی که اهرمن باز سودایدم _ از جاسوسانم شنساینا
یست جز فرزندش نیزی که امروز مادر شده ، چیدایی ضربه به تین است . بزرگ تریروزشدشمن سرسخت د

یشان رفتن نزد ای برده اند . برایرن پاسدار ، جناب پازین برترین را به سرزمیشان ایمرغ جناب سیدم! ... شن
 حمله شده .یرن پازین به سرزمیدم شدم که شنی آماده میرن پازینبه سرزم

 نگاه کرد و گفت :یدا بهت زده به تدارا

 ؟یدا تی_ حمله شد ؟! چرا نگفت

 دانم ، فراموشم شد .ی _ نمتیدا

 ناباور زمزمه کرد :دارا

 رایننده از هر بید را در بر دارد امکان دینش که سرزمی با آن محافظیرن پازین_ چگونه ممکن است ؟! سرزم
 دانند راه آن ازی دهد . تنها بزرگان پاک دولت ها می نمید را به موجودات پلینش و ورود به سرزمیرد گیم

 نبرد .ابشان اش شوند و خوی توانند وارد قلمرو امپراطوری طرف است و مینکدام

 .یدم شنیزدیار را از این مشکل شده بود ... ای داراینشان کنم محافظ سرزمی _ گمان متیدا

 از تختش برداشت و با دری و کوروش را با مهربانیرد از دارا فاصله بگیدا کوروش باعث شد تیه گرصدای
 باز کوروش ویمه به چشمان نیره داد . دارا خیر تخت کنار دارا نشست و به او شیآغوش داشتنش باز رو

یمه شد کوروش چشمان نباعث که ید زد و آرام و با مکث گونه اش را بوسی خوردن لبخندیر شی برایاقشاشت
 با لبخند رویخت را به دل دارا ری شوق بدون وصفین بزند . همیبازش را به او بدوزد و لبخند آرام و کوچک

 کرد و گفت :ینابه سا

 جواب نخواهم گذاشت .ی کار تو را بین ات ، ایاری_ سپاس از 

 گفت :ید به احترام سر خم کرد و پر تردساینا

 !ید دارم اجابت کنید دارم که امی ... خواسته اید جواب نگذاری کارم را بید خواهی_ اگر م

 گفت :ید که سکوت و انتظارش را دینا چشم دوخت و ساینا منتظر به سادارا

 کهید دانی ، میعهد خواهم محافظ جان ملکه و پسرتان باشم ولی ... میم شناسی را میکدیگر ی_ ما از کودک
 پنهان است را دارد .یان آنچه که از چشمان آدمیدن قدرت دیانچشمان ما جن

 پر سوال جواب داد :تیدا
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 ؟!یز_ مانند چه چ

 به جداست ! ..ی شود بنا بر عدالت پروردگارمان مختص هر موجودی می که از چشمه ها جاری _ آبساینا
 .. هرکدام به جداستیوان .. آب دیان .. آب پریان .. آب جنیوانات .. آب انسان ها .. آب حیعت و طبیاهانآب گ

 خودی هر آب برایکن ولید آی نمیش پجدی ی خورند و مشکلی دانند و از همه آب ها می.. با آنکه انسان ها نم
 تواندی را در هر غذا و آب می آورد ... چشمان من ناخالصی را به بار میآن موجودات سلمت روز افزون

 من چندی ... قدرت بازوهایکن ولیعهد قدرت را دارد ولین دانم که چشمان شما و پسرتان هم همی . میندبب
 مکانین توانم از دوردست تری آن ، میک شوم . من در ی متوجه خطر متربرابر قدرت انسان است . من زود

ی ، در نبود شما با آنان از خانواده شما پاسدارید که اگر اجازه بدهیگر دیی بروم ... و قدرت هایگر دیبه جا
کنم .

 بهیش آرام سر تکان داد . نگران به کوروش که با چشمان بسته هنوز هم لب هایید به تای با مکث کوتاهدارا
 شد و با لبخند گفت :یره خورد خی خورنش تکان میرخاطر ش

 چشمان کوروش قدرت چشمان من را دارد ؟!ی_ به راست

 لبخند زد و گفت :ساینا

 .یدم که چشمان شما دارد را دیی_ پسر کو ندارد نشان از پدر ... در چشمان پسرتان ، همان رگه ها

 گفت :یان احترام سر خم کرد و در پابه

ی وقتم پوزش می حضور بی باغ مراقب خواهم بود . باز هم برای سرورم ... من در حوالید_ آسوده بخواب
خواهم .

 به دارایدا شد . تیب غی را گرفت و در چشم بر هم زدنین ، نشست و جسم افتاده بر زمید کوبینه با به سساینا
 کرد چشم دوخت و نگران زمزمه کرد :ی گونه و دستان کوچک کوروش را نوازش میاقکه با اشت

 به ما کمک کند ؟!ید باینا_ دارا ؟! چرا سا

 نگاه کرد و گفت :یدا به چهره نگران و پر سوال تدارا

 من است .ی دوست دوران کودکینا_ سا

ی وجود به ما کمک مین . چگونه با ایدند کنار کشی او را از امپراطوریمرغ ؟! پدر و سی _ فراموش کردتیدا
کند ؟!

یک یش برایعهد ولیک از ی هست . گرفته شدن امپراطوری امپراطوریق اثبات کند که لید _ پدر گفت بادارا
ی توانم همزمان که با شورا بحث می . من نمیرد کند تا آن را باز پس گی می هرکارین همیننگ است ، برا

یگر کار ممکن است ... دبهترین ین ... ایست شورا قصر امن نی سرسختینکنم ، مراقب شما باشم ... با ا
 ، او را به من بده تا در تخت اش بگذارم .یدخواب

 به چشمان بسته پسرشیره ، خید کشیفش تن ظری کوچک اش را روی را در تختش گذاشت و پتوکوروش
گفت :

 کوروش در اتاق ما باشد ؟ید بای تا به کی_ به راست
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ینه که دست به سیدا به تیره تخت نشست . خی رویدا و کنار تید خندیز . دارا رید ابرو درهم کشی به شوختیدا
 گفت :یطنت به او چشم دوخته بود پر شیو اخم ساختگ

یا نبودن یدار تمام تمرکز و هواسم را به بید و باید از با تو بودن نخواهم فهمیچ دانم هی مینکه_ باشد ... با ا
 سرورم !یید ... هرچه شما امر بفرمایکن بدهم ... ولی وجبیک یننشدن ا

 تر گفت :ی بار جداین

 ... گفتمیدا بعد از آن نخواهم گذاشت تیکن گذارم در اتاق ما و با ما باشد ، ولی می_ بنا بر عهدم ، تا دوسالگ
 آنگونه بهتریا گویکن اش ، ولیمه اش را با پدر و مادرش بگذراند نه ندی خواهم برخلف خودم تمام کودکیم

بود !

 تخت انداخت ...ی . دستانش را دور گردنش حلقه کرد و خودش را به پشت روید از لحن بانمک دارا خندتیدا
ی به چشمان بسته و لب هایاق که ساق دستانش را ستون تن اش کرده بود پر اشتی در حالیدادارا هم از خنده ت

 ماند ... با خنده تشر زد :یره خیداخندان ت

 .یم شوی میچاره دم بیده تا سپی کنی میدارش_ آرام تر دختر ، ب

 با تاسف سرش را چندبار به اطراف تکان داد ... نتوانست مقابل شوقی بلندتر شد . دارا با لبخند آرامیدا تخنده
 شد ...یشقدم کند ... پس پیستادگی آورد ای دختر که به وجدش مینبودن با ا

 تمامین شده بود . آبتی کرد و عصبی میه شد . مدام گری روز گذشته بود و کوروش هرروز ناآرام تر مچهار
 با تمام سرعت به طرفیدا که در حال رشد کردن بود نسبت داده بود . تیی را به دندان هایش های قراریب

 و چشمان براق از اشکشته برگشی کرد رفت و او را از تختش جدا کرد . به لب های میهکوروش که گر
 اش کمتر شد .یه گونه اش نگه داشت گری را رویش نشست و لب هایش لب های شد . کم کم لبخند رویرهخ

 را صدا زد و به کمک اویمهمهربان بوسه اش را کامل کرد و دست و صورت کوچکش را با آب شست . ند
 دادن ویر و کوچک تخت مشغول شبزرگ ی به بالش هایه تخت نشست و تکی کرد ، رویض را تعویشجا

 گرفت ،یدا آمده تیش ظرف دارو را به طرف دست پیمه که ندین کوچک پسرش شد . همینوازش دست و پا
 وید ترسیدا شکسته شد ، تی بدی ضربه زد و ظرف با صداین لحظه ظاهر شد و به کاسه سفالیک در یناسا

 :ت در آغوشش فشرد و گفیشترناخودآگاه پسرش را ب

 !ی ؟! ما را ترساندینا سای کنی_ چه م

 هراسان و نفس زنان گفت :ساینا

 .یدم را سپاس زود رسیزد کاسه زهر در خود داشت بانو .. پوزش .. این_ ا

 فرستاد ویرون حبس شده اش را به زحمت بی اش گذاشت و نفس هاینه قفسه سی بهت زده دستش را روتیدا
گفت :

 آماده کرده اند .. چگونه امکان دارد ؟!ین است که شخص آبتیتی دوا تقوین_ ا

ی من صلح شما و پسرتان را میکن ... ولید اعتمادی من هنوز هم به من بی دانم به خاطر خطای _ مساینا
ی زهر در دواین جناب آبتیم گوی . من نمید هم بپرسیشان و از اید را بخوانیعهد ولید توانیخواهم بانو ... م

ی که چه کسید کنیاط احتین از ایش بید بایکن امپراطور هستند و دوست شما ... ولین امیشان ، ایختهپسرتان ر
 بانو ...ید کنم ... باورم کنی از شما آزمون میش را پیتان پس خود غذاهاین شماست ... زیمسئول آوردن غذا
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 به چهره آرام پسرش که دریدا و شورا . تیان بود و دارا هنوز هم در تالر در حال بحث و جدل با دربارشب
 را با لباسیدش تخت گذاشت و لباس خواب بلند و سپی شد ، آرام تن کوچک اش را رویرهآغوشش خفته بود خ

ید رسی میش زانویر آن به زی که جلوی دامنیر و بنفش آن در زید که آستر سفی زرد رنگیبای و زیرسم
ی ها رویمه را هم ندید رسی باسنش میر ناف تا زی از رویش که بلندیبایش کرد . شال کمر هفت پله زیضتعو

 که مانندیمه اش را با دستانش به پشت کمرش انداخت . سه ندی بلند و مشکیلباسش به کمرش بستند . موها
 لباسش را مرتبین سرش گذاشتند و چی را رویبایش و تاج زیر ، شال حریدند چرخیپروانه به دورش م

 به راهینا پوشاند به همراه سای را میش اش که پنجه های تخت چرمیبای زی کفش هایدن با پوشیداکردند . ت
ی کند ... نمی قصر زندگین توانست در ای نمینگونه خورد ... ای هوا می کرد و کمی فکر میدافتاد . با

 توانست باز هم دارا را در آشوب به پا شده تنهای دهد ... نمیح هم فرار را بر قرار ترجارتوانست مثل هرب
ین کرد همه او است ! با ای به دوسال تحمل میک که دارا نزدیی های سختین دانست مسبب تمام ایبگذارد . م

 کرد ... به طرفی او نمه بی اشاره این گذاشت و هرگز کوچک تریوجود دارا شب ها با خنده پا به اتاقشان م
 :ید پرسینا قصر متعجبش کرد ... از سای هایمه ندی رفت ... تکاپویوانا

_ چه خبر است ؟!

 توجه اش را جلب کرد :یی لب باز کرد صداینا که ساهمین

 درباره شما بهیری گیم و تصمیید تای برایمان همپی_ همه به خاطر وجود شماست ! بزرگان دولت ها
پاسارگاد آمده اند .

 بود . ظاهریده که تا به حال چهره اش را ندید را دی صدا برگشت . مردی به طرف صاحب نا آشنامتعجب
 کهیونانیانی و ی به لباس رومیشتر تکه بود ، بیک و شکن و بلند و ین داشت . لباسش پر چی و آراسته ایباز

 بود ویده کشیاهی خط چشم سرا را گرفته بود و دور چشمانش یش ماند . ابروهای بود میده ها دیلمدر ف
ینا شد ، سایره خینا بال رفته از تعجب به سای با ابروهایدا داشت !!! .. تیش بود آرایده که دیبرخلف مردان

خونسرد به احترامش سر خم کرد و گفت :

 هستند بانو .یونیه ین ، شاهزاده سرزمیراد شاهزاده هیشان_ ا

 به احترامش با وقار سر خم کرد که شاهزاده هم بدون چشم برداشتن از چشمانش به احترام سر خم کرد .تیدا
 زمزمه کرد :ینا در گوش سایدات

 دارد ؟!یش_ چرا با وجود مرد بودن آرا

 هم در گوشش زمزمه کرد :ساینا

 وی امپراطورشان بود که آنها را از مردانگیاست دارند بانو ! سیش و سارد مردانشان آرایونیه_ مردم 
 آنها خواند کهی بپردازد !در گوش تمامیش های آسوده به خوشگذرانیالی دور بدارد و خود با خیجنگاور

ی برایشان ماده است و صدانس و آراسته تر از جیباتر نشان داده که جنس نر زیوانات و حیعتخداوند در طب
 هم طبق رسومیران ایانگذار مردان آنها نوازنده و خواننده اند ! پدر بنیشتر بین همی رساتر ! برایریجفت گ

 و اعتقادشان آزاد گذاشت .ینتمام عمرشان آنان را در د

 حرفش را خورد :ینا سایراد هی صدابا

 پارس !ی از دو تن باشند دور از ادب است ، بانویر غی که کسانی_ در گوش زمزمه گفتن ، زمان

 .ید من بگذری ادبی خواهم شاهزاده ، از بی _ پوزش متیدا
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 زد و گفت :ی لبخندیال خی بهیراد

 !یدید را به آشوب کشیز همه چینگونه که اید باشیعهد ولیبای زی بانوید_ شما با

 مکث سرد و محکم جواب داد :ی بعد از کمتیدا

 گذارند !ی کند و بزرگان نمی خواهد زندگی که میی بانویید_ بهتر است بگو

 نقش بست و گفت :یراد لب هی ماند روی به پوزخند میشتر که بی طرفه ایک لبخند

 کنم !ی مین ، طمع شما را تحسی_ آن هم چه زندگ

 زد و گفت :ی پوزخندیدا بار تاین

 ندارد شاهزاده !ین پا انداخته شده تحسیر_ سه اصل ناپاک (پندار وگفتار و کردار بد) که در نماد فر وهر به ز
 نامتان برازنده شماست !ی.. به راست

 لبانش نشاند و وسوسه گر زمزمه کرد :ی روی کرد و لبخندیز چشمانش را رهیراد

 من ؟!یبای زی بانویدید رسیشه اندین_ چگونه به ا

 جواب داد :ی با مکث نچندان طولنتیدا

 !ید و سالم را دارا هستیبا و شما هم تنها ... ظاهر زیباست ظاهر سالم و زی به معنایراد_ ه

 رساند و زمزمه کرد :یدا چشمان گرد شده اش را بدون چرخش سر به تینا ناباور سکوت کرد . ساهیراد

 .یید با او سخن بگوینگونه اید کنم ، شما نبای_ سرورم ، تمنا م

 جواب داد :یش آوردن صدایین و بدون پای عادیراد به هیره خیش با چشمان جنگجوتیدا

 !یم گوی هرکس با او سخن میت_ من بر اساس شخص

 :ید لب نالیر زساینا

_ ســــرورم ؟؟؟!!!

 .یرم گی میده بار نادیک ین شما را تنها همی تن هستم ، آن هم داراست . درشتیک یبای زی _ من تنها بانوتیدا

 هم فشار داد و گفت :ی را رویش با حرص لب هاهیراد

 ؟!ید خواهی ملکه بودن می را براینم من و سرزمیید که تای دانی من که هستم ؟! می دانی میچ_ ه

 گفت :یت اهمی بتیدا

 !یست مهم نیم نبودن برایا_ ملکه بودن 
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 با او همقدم شد و گفت :یراد به احترام سر خم کرد و از کنارش گذشت . هآرام

یید تای براینگونه ایعهد ولین همی ! براید مقام سرها از تن جدا کنین ای براید زنده ماندن پسرتان بای_ برا
 و نجابت شما هم ...ی ام ... درباره پاکیده شنیار شما بسی زند ... درباره قدرت سخنوریشما به آب و آتش م

یشید اندی از آنچه که میش ... من درباره شما بد شیده کشی شما به نابودی اهرمن در برابر پاکینکهدرباره ا
 دانم !یم

 :ید و به طرفش چرخیستاد اتیدا

 ؟!ید خواهی_ چه م

 لبش نشست و گفت :ی روی لبخندهیراد

 خورم که در شورای ! ... سوگند میرید شد ... تنها اگر با من بودن را بپذیم خواهیقی لیاستمداران_ ما با هم س
 کس از رابطه ما باخبــ ...یچ کنم ، و هیتاز شما حما

 لبشی روی لبخند پپر افتخارینا ... ساید به صورتش زد در دهانش ماسیدا که تی محکمیلی حرفش با سادامه
 بهینکه جوابش را بدهد تا ایدا داد تی میح . ترجید رفته را پس کشیشنقش بست و سکوت کرد ، آرام قدم پ

 چشمینش و چشمان خشمگیدا تبه بهت زده یراد او را به سکوت بخواند ... هیراد زاده بودن هیبرسم نج
دوخت ...

 داد و پر جسارت گفت :ینا پسرش را به دست ساتیدا

 حکومت داشته اند ؟!ی که هزاران بار سودای درست است ؟! همان دولت مردانیونانند همان مردمان یونیه_ 
 نبودند ؟! ..یش آنان در آرامش و آسای دم از شورش هایک و بزرگانش ، یران که ایهمان بزرگان پپر طمع

 . من همچونیست نینش خائن به همسر و سرزمی پدخت پارسیک ام شاهزاده ... ی پدخت پارسیکمن 
 من فراتر از تمام مقاماتش ، ارزشمندتر از آن استی ! .. دارا برایستم پروا نی شما بیشاهدختان و ملکه ها

 .یشید اندیکه م

 را بال برد :یش صداینا . ساید کوبیوان را محکم در چنگ گرفت و به ستون ایدا تی بازوهاهیراد

 ! ... شاهزاده !؟ید را انجام دهم که نبای کارید_ شاهزاده مجبورم نکن

 :ید غرینا سای به تذکرهایت اهمی بهیراد

 که ...ی حد دانستین ؟! چگونه خود را در ایزک کنی که در گوش من زدی_ چگونه جرات کرد

ینا سایر شمشیه از ثانی در کسریدا جدا کند ، تیدا آن از تیک را در یراد جلو آمد که با قدرتش هینا که ساهمین
 و او را از ادامه دادن حرفش منصرف کرد ، باید کوبیراد هیرا برداشت و همزمان محکم به پشت زانو

 ستون کرد و دستیراد هینه قفسه سوی را ریش زد . ساق پاین اش او را از پشت به زمینه به تخت سیدنکوب
ی گلویر را زیر نگه داشت . با دست راست اش شمشیراد ، کنار سر هین زمیچپ اش را ستون تن اش رو

 بودن نشست و بایستاده که هر دو گام ای لب سربازان نگهبانی روی گذاشت . لبخند کمرنگ و پپر افتخاریراده
 مقابل چشم دوختند .به نامحسوس به هم باز مجسمه وار ینگاه

عمردک ! من دختر ساده ویچ _ تن من تنها معبد داراست ! هتیدا  کس جز او حق دست زدن به من را ندارد 
ی میده را نادیم تو نبوده ؟! چرا هشدارهای من در کاوش هایت خصوصین ! ایستم نیی دست و پایآرام و ب

 ؟!یریگ
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 من !ی به ثمر نشسته بانویم تلش هاینم بی خرسندم که میت نهای_ ب

 را بال انداخت ویش با لبخند ابروهایابد و سر عقابش چشم دوختند . آریر تنه شیبت با هیزدیار به ایراد و هتیدا
 سکوت کرده به او چشمید خندی میاق که پپر اشتی بهم قلب کرد و دارا هم با چشمانینه سیدستانش را جلو

 رایزدیار که لب باز کرد ورود ایننا گرفت . همی را به طرف سایر شرمنده از جا بلند شد و شمشیداداشت . ت
 تکاند گفت :ی را از خاک میش که لباس های از جا بلند شد و در حالیراد هیدخوشامد بگو

یر زیر شمشینگونه که اید دهی ؟! چگونه به خودتان جرات مید کنی برخورد میتان هایهمان با مینگونه_ ا
 ؟!ید بگذاریونیه شاهزاده یگلو

 دارم .یار کارم شاهد بسی _ من براتیدا

 گفت :یر پپر تحقینا به سای نگاهیم زد و با نی پوزخندهیراد

 تو شده ؟!یمه برکنار شده که ندیعهد شاهد ؟! ولین_ کدام

 زد و خونسرد گفت :ی لبخندتیدا

 چون شما نگاهی ، دوست ماست و افتخار داده که کودک من را از چشم عبدانیست برکنار شده نیعهد ولینا_ سا
ی . شهادت آنان را هم نمیستاده ای سربازیوان این ... و هر دو گام ایم و خداینابدارد ! .. علوه بر سا

 ؟!یریپذ

 با همان پوزخند جواب داد :هیراد

 مانند !ی سخن و حرکت می خود هستند همچون مجسمه بی که سر پپست های_ سربازان زمان

 و به احترام ورودش سر خم کردند :یدند همه به طرفش چرخیرن پازی صدابا

 را !یز ... همه چیم را از زبان خودت بشنویت توانم وادارت کنم که واقعی ، میست_ لزم ن

 با همانیرن سرش را خم کرد و از آنها دور شد . پازیت به اجبار با دستان مشت شده از حرص و عصبانهیراد
 فر ویده بالدار باشکوه ، با سر انسان سرد و گرم چشید سپیر قرار گرفت . همان شیدا اش مقابل تی اصلیبته

 لب ، و شوق درونی را تکان داد . لبخند رویش و دست و پاید کشیغ پپر ذوق جیرن پازیدنهر ... کوروش با د
یرن گرفت . پازینا با لبخند کوروش را از آغوش سایدا شد . تیر سرازیرن پازیشترچشمان حاضران و از همه ب

 و در گوشش زمزمه کرد :ید قرار گرفت و گونه کوروش را بوسیداآرام مقابل ت

 !یرینم و شیبا بودم پسر زیدارت_ من هم دلتنگ د

 مشغول حرف زدن و قدم زدن در چهار باغیابد و آریدا به فاصله چند گام جلوتر از تین و دارا آرام و متپازیرن
 با سرعت در ذهنش گفت :یابد که لب باز کرد آرین همیدا مقابل قصر بودند .. تیبایز

 شنود !ی میرن بانو ! .. پازید_ خاموش بمان

 بهت زده گفت :تیدا

 !یشی اندی از آن است که میش بیرن پازی چه ؟! قدرت هاینک_ ا
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 نشست و به همان صورت جواب داد :یابد لب آری روی طرفه آرامیک لبخند

 در ذهنمانینکه کنم ، ایجاد ذهنمان محافظ ای توانم برای ندارد ! .. میگری دارم که دیی_ من هم قدرت ها
 کس نفهمد !یچ و هییمسخن بگو

 تکان داد و گفت :ی سرتیدا

 ، به آن عادت ندارم !یست سخن گفتن آسان نینگونه ؟! ای وسعت دهیشتر بی محافظ را کمین ای توانی_ نم

 شد و گفت :یره چشم دوخت ، باز به جلو خیدا کوتاه به تیبایش با چشمان نافذ و زآریابد

 فهمند که قدرت منی شوند و می بهت زده میمان صدایدن ما و نشنی از تکان خوردن لب هایگران دینگونه_ ا
 از همه شمایش و بیند که امکان دارد پشت سر ما بگوی شما و سخنانی بانو ، برایم گوی خود نمی . برایستچ
 ؟ید کنی ام را درک می ... مقصود اصلیم گوی مینید ببیبآس

 کوروش را ازیابد آرام و نامحسوس سر تکان داد . آریید کرد به تای نگاه میش که به مقابل پای در حالتیدا
 گونه اش باز هم آرام قدم برداشت .یدنآغوشش گرفت و با بوس

 کنم ، ابتدایش توانم از آب جدای شود ؟! تا ابد نمی باله می ترسم ... چرا کوروش در آب دارای میابد _ آرتیدا
 ...یم دانم چه بگوی ... نمینک دادم و ای نسبت میرن با پازیش های بودن در آب را به آب تنیشوقش برا

 بوده !یتان در موهایا دریاقوت نطفه اش یل هنگام تشکینکه _ به خاطر اآریابد

 حرف را بزند !.. سرین پروا ای بینقدر ایابد کرد آری شد . فکر نمیره خیش پای با چشمان گرد شده به جلوتیدا
 چشم داشت آرام جواب داد :یرن که به دارا و پازی در حالیربه ز

 ؟!ی را به من نگفتیاقوت قدرت ین_ چرا ا

ین همی دانست ! .. برای خود میی را فعال کردم قلبم ... شما را ملکه فرمانروایش که جادوی _ زمانآریابد
 آنید خوابی که می دارم به شما گفتم ، زمانیاد گذاشت ... به یر بر آن تاثیاقوت ی نطفه اش جادویلهنگام تشک
 .ید جدا کنیتانرا از موها

 ناباور آرام جواب داد :تیدا

 مقصودتان ...یشیدم_ اند

ین تری از خصوصیاقوت یک به خاطر یابد آن را داشت که با آری را خورد ، نه دوست داشت ، نه روحرفش
ی از جان گذشته بود ، مردیش که برای . مردید دی اش مینده را همسر آیابد .. او هم آن شب آریدمسائلش بگو

ی های و ماهی مرجانی هاتچه درخین بیا دریر که زی گذاشت ، مردیادگار به یش را برایکه لحظات ناب
 اش بای هم با تمام ناباوریدا ازدواج داده بود ! ... تیشنهاد به او پیدند رقصی دورشان میبا که زینیرنگ

 کهی زمانی عشق اولش شده بود . حتیابد دانست ! .. از آن شب به بعد آری کس نمیچ بود و هیرفتهلبخندش پذ
 آوردنیاد جز ی مقصودیچ " هیافتی دست نیعهد " دوستت دارم ولگفت افتاده بر تخت پپر احساس یبه دارا

 ازی چهره اش مخلوطینکه حال ممکن بود نداشت !.. این در بدتری پر جذبه و نامدارش ، و دوستیاکانن
 کرده بودند ویافتی که شورا او را دست نیعهدی آنان ! .. ولی بود و او عاشق تمامین زمیرانبزرگان نام آور ا

 دوست داشتنش در آنی را برایالش ، خیابد آری های از خود گذشتگی او را خاص تر ! .. ولینا روبسادتح
ید را درهم شکسته بود ... تردیش زاد کاخ آرزوهای بر زنده بودن پری مبنیمرغزمان بسته بود ! ... حرف س
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ی که حسیی ازدواج او با دارای برایمرغ سیشنهاد زاد داشت همزمان شده بود با پی که به پری و علقه ایابدآر
 به او نداشت ! ...ی احساس ساده دوستیکجز 

 ؟!یابد چه کنم آرینک _ انالید

 شود کوروش خاص باشد ؟؟!!!ی _ مگر چه مآریابد

 داد زد :یبا لرزان تقری در ذهنش با صداتیدا

 خواهم !ی نمین از ایش_ کوروش خاص هست ، چشمان دارا را دارد . ب

 چشمانش را براق کرد و به زحمت ادامه داد :اشک

 احساس درستین ... ایکن ولی زاد و من مردد مانده ای پرین دانم بی ، میابد سوگند آریزد_ تو را به ا
یبند ، پایم هستی زاد است ... ما پارسی به دارا و پریانت احساس سردرگم ، خین با ایدارمان دی ... حتیستن

ید شود ... منه ناپاک ، تو را هم به تردی مخته پا اندایر در اصول آنان به زید ... سه اصل پلیاکانمان نیینبه آ
 دانم کهی کوروشم بردار ، او پسر داراست ، بگذار پسر او هم بماند ! ... می جادو را از روینکشانده ام ... ا

 .ی توانیم

 احساس در همین ، ایی جایک ید کشاند . بای را به جنون میدا ها و احساس گناه ، تی خودخورین دانست امی
 کند .ی تواند کاری داشت نمیمان شد . ای از خاطر کمرنگ مید بای نبود ولی شد ! .. فراموش شدنی میدهکوب

 متعهد بودند ، متعهد به وفا بهو کرد ! هر دی ساده تجاوز می دوستیک از ید نبایاحساس سرکش بود ول
 دانستی هنوز هم نمی شد ! .. ولی عنوان فراموش نمیچ که به هیگری بسته بودند ... دیگری که با دیعهد

 را باهم دریایش شد ، روی همسرش مینده در آید شود . شای و چرا کمرنگ نمیست آنها چین احساس بینا
 بودند !یده دیداریب

 چه ؟!یدا تی را در هم بکوبد ولی او جهانی ؟! هنوز هم حاضر بود براید کشی زاد ، چگونه از او دست مپری
 او و خاطراتی در پیالش خی رفت تنها گاهـیرن پازین که به سرزمی بود ؟! پس چرا زمانینگونه او هم ایبرا

یرین شی کرد و در لبخندهای زاد تمام لحظاتش را به او فکر می در نبود پری کرد ولیسفرشان پرواز م
 بالهی که کوروش در آب دارایرد بپذیدا کرد ؟! چرا اصرار داشت تی زاد را جستجو میدخترش لبخند پر

ی و احساسش رسوا شود ، چگونه پاکیشه گفت که اندی را میاقوت راز ید که نبای درحالیگرانباشد ؟! .. به د
 او هم گذشت ؟! .. دارای نگاه دانایر شد از زی نافذ اش ... مگر مچشمان و یمرغ کرد ؟! .. سی را ثابت میدات

 را فراموش کند و با او به آرامش برسد چه ؟! .. خودشیش ها و کمبودهای سختیدا خواست با داشتن تیکه م
 درارش ، افکیش هایی در تنهای ، باز هم گاهی زادی با داشتن پرینکه خسته شده بود ، از اید تردینهم از ا

ین که اولیدایی بود ... تیباتر شناخت زی که میانی آب از تمام پریر بود که در زیدی سپیراهن پیبای زیدای تیپ
 زاد ؟! ...ی آمد ... بعد از پری لرزاند و در کنارش لبخند به لبش می زاد قلبش را می بود که بعد از پرییبانو

 بود ...ین اولیش زاد برایباز پر

 زادی را گفت " پریز چیک زاد زده بود ذهن و احساس و روحش ی حرف از زنده بودن پریمرغ که سزمانی
 هم داشت ؟! ..یگری انتخاب دیسان چه ؟! " .. مگر با بودن پری آب بستیر که با او زی و عهدیدا تیکن! .. ول

 را بهیدا هفته فرصت تیک نداشت ! .. هنوز هم آن یت ، رسمیزد نداشت در درگاه ای شاهدیچ که هیعهد
 هفته سکوت کرده بود ویک که یمرغی زند ! .. سی داند و دم نمی داشت میمان که ایمرغیخاطر داشت ... س
 کند ... خودش مقصر بود ، آن شبیدا احساس دو طرفه پین خودش را در ایگاه جایدازمان داده بود که ت

 رای دانست ، کشتی چون مید که شایمرغ ، دور از چشمان سمه آورد ، دور از هیاد عرشه را به ی روییجدا
 آنها ... نوک عرشه ... سکوت کرد و شبی ترک کرده بود و بعد از آن در جای مدت کوتاهی خبر ، برایب

 نشکند :ین از ایش کرد در مقابلش بی می که سعیدارا به سحر رساند ... چشمان براق از اشک ت
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 بدم ؟!ی رو چیمرغ ؟! جواب سیابد کار کنم آری دم روز هفتمه ، چیده"_ فردا سپ

 گفت :ید و پپر تردیج شد و گیره خیدا داشت پر تمنا در چشمان تید هنوز هم تردینکه ابا

 ..یکن ... ولیدا_ دوستت دارم ت

 به چشمانیره خیدا هم فشرده شد ... تی محکم رویابد دهانش را مهر و موم کرد ! .. چشمان آریدا دست تکف
 را زمزمه کرد :یز چیک حلقه از اشک ی لرزان و چشمانی با صدایابدنم گرفته آر

یشت زاد سالم پی پریدوارم ، مرگ اون احساسه ! .. امیاد و اما و اگر بی دوست داشتن ، ولی توی_ وقت
 کنم ..."ی می خوشبختیبرگرده ، برات آرزو

 هم ناباور بهیدا به طرف درختان چهار باغ قصر رفت . تی . بعد مکث کوتاهیستاد از حرکت ایابد آری هاقدم
 مشغول حرف زدن بود ... بالخره به دنبالیرن او و دارا که پشت به آنها با پازیندارا نگاه کرد و مردد ماند ب

 که به آن دو چشم داشتی خبر از همه جا ، در حالی بی به دارای ناباور با نگاه کوتاهینا رفت ! .. سایابدآر
 ...یستاد ایشسر جا

 داشت .ی به طرف اتاق مشترکش با دارا قدم بر میوان کرد ، آرام در ای میی ها در آسمان شب خودنماستاره
 ،یوار به دیده چسبی با نور مشعل هاید تابی میوان اینه ماه که بر سی نور نقره ایر در زیبایش زرد زیراهنپ
ینه سی گرفت و کوروش سر روی میش کرده بود . آرام و بغض کرده راهش را پیدا پی و جلل خاصیباییز

 پدری آرامگاه هفت سکویدن با دیوان ایچ . سر پید مکی حرف انگشت شست دست چپ اش را میاش آرام و ب
 .یستاد از حرکت ایش قدم هایرانا

 احساسین کند و ای دانست با وجود کوروش چه می کرد ، احساس تنفر از خودش که نمی گناه ماحساس
 که نشان داده بود با او بودن رای مردین چه ؟! .. اولیابد آری داشت که دارا را دوست دارد ولیمان ... ایدترد
یبند که آنقدر پای مردین که خودش را سپر تنش کرده بود . اولی مردین خواهد . اولی زن بودنش میفرا

 به ارمغان داشت قدم زده بودیش مرگ را براین که دردناک ترید نور خورشیر نجات او زیعهدش بود که برا
 کمرنگ کرده بود ...ی را با آرامش و مهربانیامک که تمام خاطرات نحس وجود سی مردین. اول

 کشاند ! ..ی میدش ها که به تردین به تمام اولین شد ! .. نفری ها که از خاطر پاک نمین به تمام اولنفرین
ین به اولین بود ! .. باز هم نفرین کرد ! .. دارا ؟! .. او هم اولی ها که از دارا دروش مین به تمام اولیننفر

ین گذشت . اولی فروتنانه از تمام مقاماتش مرشان که به خاطر بودن در کنار او و پسی مردینها ؟! .. اول
 کهی مردین . اولیست دوست داشتن ساده نین اندازه دوستش داشت و بارها ثابت کرده بود که ای که بیمرد

 کهکشان ها رایبای که جهان زی مردین کس نداشت . اولیچ کرد که در کنار هی را حس میدر کنارش آرامش
یا دریاقوت با داشتن ی نبود ولیر که بدون وجودش امکان پذی نشان داده بود ، کاراو مانندش به یبا چشمان ب

 تنش را طوافیبا زینگونه ها ای ، باز هم ماهیابد بدون آریعنی ! یند را ببیا دری هایبایی توانست تمام زیم
 تمام لحظات نابش رارد میک ی های بود که مهربانی آنقدر عشقش به دارا ساده و دم دستیعنی کردند ؟! .. یم

 کرد ؟؟؟!!!ی تجربه نکرده بود ، کمرنگ میش جز دارا و عشق ملکوتی مردیچکه با ه

 کرده بود ! ... بایی پروای ناشناخته ... بیی با قدرت های قصر پپر بود از زنان و مردانین را بست . اذهنش
 شب هاین ایشتر که مانند بید دیوتاب . سورنا را در کنار ید به طرفش چرخی سورنا آرام با چشمان اشکیصدا
 زد و کوروش را دری وجود لبخندین شد با اعجب متیدا شبانه آمده بودند . سورنا از حال درهم تی رویادهبه پ

 قصر گذاشت .یاط سرسبز حی چمن های را با خود همراه کرد . کوروش را رویدا ، تیدآغوش گرفت و بوس
 آزاد شده بود ، با ذوق چار دست و پا به راه افتاد .یگران دی هایدنکوروش که بالخره از فشرده شدن و بوس

 گفت :ی کرد ، با خنده بلندی نگاه مشسورنا بالبخند به حرکات

 دهم !ی" تمام قصر را به تو نشان میی "دایی_ اگر به من بگو
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 را بهیت آرامش و امنیشه سورنا همی نشست ، برادریدا تی لب های روی و لبخند کمرنگ و آرامید خندیوتاب
 هر سه را از جا پراند :یساتیس پری داد .. چه خوب بود که او را داشت ... صدایدلش م

ی چسبانند ... و در آخر عادعا می به دارا و مقامش می است که همه خود را به گونه ای دانم چه رازی_ نم
 !یست ارزشمند نیشان برایچ هیکنند مقامات دولت

 ثابت بود نگاه کرد و بعدیش روی احساس و خنثی اول متعجب به او که چشمانش بیساتیس پریدن با دکوروش
 بالبخند بهیش هایمه بود . تمام ندیره هنوز هم بدون نرمش به کوروش خیساتیس . پریدپپر ذوق و کودکانه خند

 دری بودند . ولیره آمد خی به چشم میباتر پاک تر و زیت نهای اش بین پر چید دارا که با لباس سپیبایپسر ز
 کودک که درین شد به ای مگر می ... ولیرند به خود بگی مجبور بودند که چهره خنثیساتیسمقابل نگاه پر

ی برای نداشت ولیش به حرف های اعتقادینکه با ایساتیس نداشت ؟! ... پری مثال بود علقه ای بیباییز
 رفت گفت :ی که به طرف کوروش می در حالسخر و تمیر پر تحقیداسوزاندن دل ت

 اصل و نسب باشد نسلی زشت و بیزک کنیک که مادرت ی ! زمانی قابل تحملیر_ چه کودک زشت و غ
 رود !ی به فنا مینگونه من ایدارا

 بهی قدمیساتیس که پرین چشم دوخت . همیساتیس و به پریرینش باز هم با خنده شی بعد مکث کوتاهکوروش
یش ابروهایساتیس با همه سرعت به طرف کوروش رفت و او را در آغوش گرفت . پریداطرفش برداشت ، ت

 گذراند و گفت :یدا تیرا بال داد و نگاه اش را از سرتا پا

یره داین از ایز ، تو نیزک کس توان مقابله در برابر من را ندارد کنیچ را انجام بدهم ، هی_ اگر بخواهم کار
 ؟!یاورم سرش بیی بلی ترسی ، میستی کس جدا نیچه

 ادامه داد :یطنتی با لبخند پر شیساتیس سکوت کرد و پرتیدا

 ترس چشمانت را دوست دارم !ین_ ا

 گذشت گفت :ی که از کنارش مدرحالی

 !ی کنیشه اندی_ مراقب اش باش ، کودک است و کشتنش آسان تر از آنچه بتوان

ی پاک و بیای ، دنید فهمی نمیش از حرف هایزی کرد . چی نگاه میساتیس با چشمان گرد شده به پرکوروش
ی و غوطه ور شدن در آب معنیگران و لبخند دی اش در بازی جدا بود ، شادیوی او از همه تعلقات دنیشآل

 بهیره خیدا تینش بگذارد ولی زمیدا ... تقل کرد که تیگران اش در اخم و داد دینی کرد و غمگی میداپ
ی خوشیشه که همیدا به تیه باعث شد کوروش با گرین . همیچید ، دستانش را محکم تر دروش پیساتیسپر
 شود .یره گرفت خی نداشت از او می معنا و مفهومیش که برایلی را به دلیشها

یین حد پاین اصل و نسب خود را تا اید خواهی دانم شما نمی ! ... میدان _ سورنا ، فرمانده گارد جاوپریساتیس
 !ید خاندان است خود را برادر نخوانین از کدامیست که معلوم نیزکی کنی ، پس برایاوریدب

 دوخته بود با احترام لب باز کرد :ین که چشم به زمسورنا

 من ...ی_ بانو

 را بالتر برد که باعث شد سورنا سکوت کرده ، چشمانش را به صورت او برساند :یش صداپریساتیس
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 !یست نیگاهی احترام و جایچ هیق کودک خود را به پسر ساده من بست ، لیک که با یزکی_ کن

 کرد . گفت :ی اش می بدتر عصبانیدا و سکوت تی نگاه کرد . خونسردیدا تی به سرتا پایر تحقپر

ی دانی میچ ؟! هی و خاندانش را بر باد دادینده آی کردیر زنجیم دارای که به پای کودکین با ای دانی میچ_ ه
 کس منتظر آمدنش نبوده ویچ که هی ؟! کودکید کودک مقصرین کنار بکشد تو و ایاگر دارا از امپراطور

 کهی روی ؟! چرا نمی گذاری نمتنهایمان که از آن آمده باز گردد ! ... چرا ی به همان جهنمی .. به زودیدشا
 !یم بکشیاز نبودنت نفس آسوده ا

یساتیس پری خالی هنوز هم به جایدا گرفت و با وقار و شاهانه از آنها دور شد . تیدا حرص نگاه اش را از تبا
یدا پشت تی کرد از آغوشش گرفت و دست راست اش را روی میه بود . دست سورنا کوروش را که گریرهخ

ی آرام و نگران با فشارسورنا . ید گونه اش چکی آرام رویدا شده چشمان تیر اشک زنجیگذاشت . قطره ها
 نگرانی و سورنا که با چشمانیوتاب لرزان به یی با لب و صدایدا داد او را وادار به رفتن کرد . تیدابه کمر ت
 بودند گفت :یرهبه او خ

 دردین از ایش خواهم مادرش را در چهره اش خراب کنم و بی ... نمیید به دارا نگویچ اتفاق هین_ از ا
بکشد .

 داد :یدا به تن تی دارا تکانی کند صدایید که سورنا لب باز کرد که تاهمین

 !یست ، لزم به گفتن نیدم و شنیدم را دیز_ همه چ

ی چرمی چشمانش را باز کرد ... کفش های انداخت ، بعد مکث کوتاهیر چشمانش را بست و سر به زآرام
 باغ نشستند . هر دو سکوتین تخت سنگ بی . دارا آرام دستش را گرفت و روید دی میشدارا را مقابل پاها

ی هم در مقابلشان به فاصله ده گام نشسته بودند . کوروش هم در مقابل آنها رویوتابکرده بودند و سورنا و 
 سبزه ها رای باغ زل زده بود و با انگشتان کوچک اش گاهی به سبزه های باغ نشسته بود با کنجکاویچمن ها

 کرد ...ی جدا مینکنجکاوانه از زم

 شد . آرامیره درهم به کوروش چشم داشت خی به چهره سورنا که با چشمان کوچک شده و اخم هایوتاب
 گونه اش گذاشت . باز هم سورنا در همان حالت اول بود ، بدونی رویسرش را جلو برد و بوسه آرام

 کرد و موفقش کنترلی برای که هرکاریطنتی با لبخند پر شیوتاب بار ین ... ای عکس العملینکوچک تر
 و باید گرفت که سورنا از جا پری لله گوش سورنا را گاز کوچکیع برد و سریکنبود ، سرش را نزد

 شد . کوروش با خنده دستانش رایره خید خندی میز که ریوتاب درهم و چشمان کوچک شده خندان به یابروها
 با لبخند چشمانش را دریسانه آنها را به خودش جلب کرد . سورنا خبی که نگاه هر دویدبا شوق به هم کوب

یش گونه هایچهره خندان کوروش درشت کرد که کوروش خنده اش را خورد و با سرعت دستش را رو
 کرد ، کوروش چار دست و پا ، پا به فراریشتر کار لبخند کمرنگ سورنا را بین زد ! .. همیغگذاشت و ج

 کهین گذاشت . کوروش به تقل افتاد و همیش پای و روتگذاشت که سورنا با سرعت خم شد ، کمرش را گرف
 سورنا جا کردی از موهای با خنده دستش را به سختیوتاب . ید با همه توانش کشید سورنا رسیدستش به موها

 صدای و بیز و دارا با لبخند به آنها چشم دوخته بودند . خنده ریدا در آغوشش فشرد . تیتگرو کوروش را حما
 هم به آنها چشمیوتاب کرد . سورنا و یش دارا را به طرفش چرخاند و لبخند را کم کم مهمان لب هار ، سیدات

دوختند . سورنا با خنده گفت :

 دانم چه کنم !ی داد میادش را یم موهایدن کشین ای_ من اگر بدانم چه کس

 با خنده جواب داد :دارا

 ؟!ی کنی_ من ! ... چه م
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 بدل شد و هر سهیه کم کم به گریدا . خنده تید کوبیش پاهای تکان داد و دو دستش را روی به ناچار سرسورنا
 گرفتی شدت میشتر اش هر لحظه بیه و گرید چکی میدا مهابا از گونه تیمتعجب به او چشم دوختند . اشک ب

 بایشتر هر لحظه بیدا ، دستش را دور تن اش حلقه کرد و او را در آغوشش گرفت . تیدا. دارا ناباور از کار ت
 دم نزدن به جنونشین فشرد . دلش پپر بود و ای رفت و لباسش را در چنگش می در آغوش دارا فرو میهگر

 آرتان بهین دلنشیی کرد . صدای میشتر داد . دارا بغضش را بی مینش بود که تسکیکشانده بود . کاش کس
قلبش نشست :

_ چه شده دخترم ؟!

 آرام و به احترامش ، به همراه دارا که به خاطرش مجبور به نشستن شده بود از جا بلند شد . آرتان پرتیدا
 را گرفت ویدا ماند . آرام دست تیره خیخت ری صدا اشک می بین به زمیره که خی که با چشمانیداسوال به ت

 شکستنی بود برای جرقه این مردانه اش فشرد . همیتگر بزرگ و حمای بازوهاین و بیدبه طرف خودش کش
یدا را به سر تیش حرکت داد ، لب هایدا پشت تیدوباره بغضش ... آرتان سکوت کرد و تنها دستش را آرام رو

ی بغض تلمبار شده نمین ای داشت ولیاری بسیچسباند و سکوت کرد . بعد از آرام شدنش با او حرف ها
 بود تا ته بکشد !می یبا شکید را بشنود پس بای حرفیچگذاشت ه

ین از ایدا بود . تیره بسازد خیش را برای زندگیباترین که قول داده بود زیدایی حرف به پدرش و تی بدارا
ی مادرش او را از زندگی بود ؟! اگر از بودن با او خسته شود چه ؟! اگر کارها و زخم زبان های راضیزندگ

 بود ، باعث شد با همانیدا طرف ته کوروش که دست و چشمانش بی های قراریبا او دلسرد کند چه ؟! .. ب
ی کمیوتاب کنار سورنا و یمیس از او دورش کند . آرتیدا تی راحتی درهم به طرفش برود و برایاخم ها

یدا آرتان در گوش تین آرام و دلنشی سبزه ها نشست و مشغول حرف زدن شدند . صدایدورتر از آنها رو
نشست :

 دخترم ؟ی_ بهتر

 سر تکان داد و آرتان مهربان ادامه داد :یید آرتان گذاشته بود به تاینه سی که سر روی در حالتیدا

 توانم حدس بزنم .ی از آن را می . تا قسمتیزی ری اشک مینگونه چرا و از چه ایی کنم بگوی_ مجبورت نم
 رود ...ی نمیش پی خواهی ات با دارا آنگونه که می دانم زندگی . میم دانم من و دارا از تو غافل شده ایم

 جوابش سکوت بود ... ادامه داد :ی دارد بزند ولی حرفیدا کرد که اگر تسکوت

 ،ی که داری مقامین دخترم ، در ای ... ولی دانی ، رسوم ما را نمی ما عادت ندارین دانم به سرزمی_ م
 نکن چرا که جهان امپراطوران پپریه بلند گری برسد ! با صدای به گوش کسیت هایه گریهرگز نگذار صدا

 ،ی هستی محکم و سرسختدختر ... تو ینند خوردن و اشک تو را ببین خواهند زمی است که مییاز انسان ها
 ...ی از همان ابتدا آرزو داشتم که عروس خاندانم باشین همی ، برای بر بشر را نداری قدرت و سروریایرو

 ندارم ...یز نم غم انگین را در ایبایت چشمان زیدنتوان د

 به چشمان قرمز و نم دارش گفت :یره اش جدا کرد و دستانش را قاب صورتش کرد ، خینه را از سیدا تسر

 را کهیی انسان هاینم بی میم ات ، با دارا در حال بحث و جدل هستیرش پذی_ در آن تالر که هر روز برا
 وجود استوارتیختن کنند شکستن و فروری کنند که تو را به زانو درآورند ... تلش میتمام تلش خود را م

ی ... هرگز آرزویست ... نشکن دخترم ! ... در مقابل دشمنانت نشکن ، زانو نزن و استوار باینندرا بب
 را دریت نشان بده و اشک ها و دردهایگران را به دیت بدل نکن . غرور و استواریقتدشمنانت را به حق

ی امر ، او را خاکستر مین در ای ات بدهد و احساس ناتوانین تسکیدخلوت به دارا ! .. به عنوان همسر او با
 ... ترس رای داریاز باز به او نیت باشد که با تمام غرور و استواری گاهکیه تواند تیکند ... بگذار باور کند م
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 ... او را به باورینم بی ، ترس از دست دادن تو ! ... همان ترس را در چشمان تو هم مینم بیدر چشمانش م
 !ی معنا برسان که به همان اندازه که دوستت دارد ، دوستش دارینا

 ... آرتانید گونه اش چکی شده اشک درون چشمانش رویر زنجی هم فشرد ، حلقه های چشمانش را روتیدا
 را در آغوش گرفت .یدا نشاند و باز هم تیدا تیشانی پی پپر احساس و آرام رویچشمانش را بست و بوسه ا

 نگاهیمرغ و قدرتمند سگ بزری بال های شد . صدایق هم تزریداآرامش و سکوت آرتان ، کم کم به وجود ت
 به احترام آرتان سر خم کرد و گفت :یمرغآرتان را به خود جلب کرد . س

 قصر !ین ... خارج از ایم سخن بگویدا خواهم با بانو تی مید ، اگر اجازه بدهیران ایاران شهریار_ شهر

 رایزی بود ، هرگز دوست نداشت چیدا داد خود تی اجازه مید که بای سکوت کرد . کسیمرغ به سیره خآرتان
یره گونه آرتان نشاند . خی روی نچندان کوتاه از آرتان جدا شد و بوسه آرامی بعد مکثیدا کند ... تیلبه او تحم

 و پدرانه آرتان زمزمه کرد :یببه چشمان نج

 روم .ی میمرغ با سیید پدر جان ، سپاس ... به دارا بگوید_ آرامم کرد

 نگاهین آورد . چقدر ایین سرش را پایید به تایدا در چشمان تیره ، خیش و پپر معنایزبین با چشمان تآرتان
ی . مید چرخیمرغ به صورت آرتان ، به طرف سی شد . با لبخندی میادآور ، چشمان دارا را یبایشخاص و ز
 کهیمرغ خواند . آرام از بال سی را فرا می گفتن دارد که کسی برای محکمی حرف هایشه همیمرغدانست س
 آرام و باشکوه دریزبین تی با چشمانیمرغ پهن کرده بود بال رفت و پشت گردنش نشست . سیشمقابل پا

آسمان اوج گرفت ...

 نگاهیمرغ سین خاص و دلنشی بودند . صدایستاده ایان در خواب رفته پارسین به سرزمیره خی کوه بلندروی
 جلب کرد :ید درخشی ماه ، شاهانه می نور نقره ایر باشکوه اش که در زیمرخاش را به ن

ی که به گونه ای بود به ناکجا آباد ! .. راهی راهین ... ایکن دانستم ولی میابد_ از همان ابتدا درباره تو و آر
 !یدا مرتکب شدم تیی ... من خطاید کشی را به چالش مینمان اوضاع نابسامان سرزمیگرد

 لب گفت :یر شرمنده زتیدا

 من هستم که خطا کردم نه شما .ین_ ا

 _ آن نه !سیمرغ

 هم بهیدا بود ، سرش را به پشت برگرداند . تیده نگاه را ندین کس ایچ خاص و پپر غم که تا بحال هی چشمانبا
 به پشت ، کنار همین زمی که با چشمان بسته روید رسیابد گرفت و به دارا و آریشاجبار خط نگاه اش را پ

یمرغ هر دو غرق در آرامش بود . سهره بودند ! ... ناباور به طرفشان آرام قدم برداشت . چیدهدراز کش
 زمزمه کرد :ید لرزی میشه که برخلف همیی و با صدایمانپش

 آنکه بدانند !ی زهر خوراندم ! ... بیابد_ به دارا و آر

 آنها ، پشت بهی هر دویان غوطه ور بود می و کرختی حسی که تمام تنش در بی بهت زده در حالتیدا
 به گوششیمرغ سی ... باز هم صداید رسی میابد ، به زانو درآمد . نگاه اش مدام از چهره دارا به آریمرغس

 انداخت :ینطن

 ... مجبوریدند که بر من داشتند جام شربت را نوشی آوردم ... بر اساس اعتمادینجا از تو آنان را به ایش_ پ
 دانمی ... نمینک کردم و ای را در انتخاب تو جبران میم خطای به گونه اید ! ... بایشدم ! ... تو مجبورم کرد
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یم همه آسوده اینک ! ... ای شوی بزرگ تر نمی تو باعث به وجود آمدن جنگینگونه ... ایکن ولید آی میشچه پ
 آسوده است ! ...یران ایک! ... 

ین آسمان را پنهان کردند . نور ماه هم از سرزمی آسمان را در بر گرفتند و ماه و ستاره هایاه سابرهای
 ...ید چرخیمرغ از جا بلند شد و به طرف سیت و با عصبانید کشیغ با همه وجودش جیدا شد . تیغ دریانپارس

 !ید را ندیمرغس

 زد :داد

یا ی خندم ! تو دوستی به تو میم ، به تمام باورهاینک شناختم و ای میی ؟! تو را به دانایمرغ سیی_ کجا
دشمن ؟؟!!

 :ید را شنیمرغ سصدای

ع  دوستداران و دشمن دشمنان ایان پارسین ، حافظ و پاسدار سرزمیمرغم_ من س ین ... با ایران ، دوست
 کار ممکن را کردم ...ین . بهتری کردی را سردرگم میابد و آری شکستیاحساس سردرگم دارا را در هم م

 است .یستون بی کوه خارای و استواری به محکمیلمدل

 داد زد :یه گرین بتیدا

 خواهم !ی دانم که دارا را می ، میستم_ سردرگم ن

 !ی گفتی میگری دیز چیوان _ در اسیمرغ

 نشست ، به دارا نگاه کرد .ی صورتش می امان روی بیش نشست . اشک هاین زمی رویف بلتکلتیدا
 شدی تختشان افتاد " کاش می حرفش در آن شب رویاد حرکت ... به یچشمانش بسته بود و تن اش آرام و ب

 عمر بایک ... ی ترساس و احسیشه .. آسوده از هر اندیدا آسوده چشم بر هم بگذارم و بخوابم تیال با خیروز
یش دارا گذاشت . دارا به آرزوینه سی شد و سرش را رویشتر اش بیه ..." گریست حس سر کردن کم نینا

 و کودکانه بود .یق عمی ، آرام و در خوابیدرس

 بلند کرد و داد زد :سر

 خورم که لشکری ؟! سوگند می جهان امپراطوریان دانای دانایی ؟! کجایران ای اسطوره ایمرغ سیــی_ کجا
 کنم !ی پاک میرانیان ایاد و یران ایخ کشم و نامت را از تاریم

 :ید لب نالزیر

ین در سرزمیم هایی بست ، تنهای کس جز او در خاطرم نقش نمیچ که با او بودم هی داند که زمانی میم_ خدا
 شد .ی و خاطر او پپر میاد تنها با یرنپاز

یقی تنها عشق حقینکه بهتر بود ! .. دارا با گمان اینگونه ایر _ به اجبار ! به خاطر کوروش ! ... بپذسیمرغ
 نوای بی شکسته شود ... من به تو و داراین از ایش از آنکه بیشتمام عمر همسرش بوده از جهان ما رفت ، پ

لطف کردم !

 :ید لب نالیر زد و زی پوزخندتیدا

 !یمرغ سی_ نابودم کرد
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 جواب داد :ی بعد مکث نسبتا طولنسیمرغ

 ... به من و خودت ثابت کن !یی گوی است که مین_ اگر ا

 کند سرش را بهیدا را پیش توانست مرکز صدای که نمیمرغ هدف به دنبال سی برداشت و بیه دست از گرتیدا
اطراف چرخاند و با سرعت جواب داد :

 تنها بگو چگونه !یرم پذی_ چگونه ؟! هرچه باشد م

 و وعدهی عشق آسمانیت از آنان برایک ، پادزهر را گنجانده ام ! .. کدامین _ در آن کوزه کوچک سفالسیمرغ
ی که فرزندیندیش نین ؟! ... هرگز به ای گذری میستت آنها از هست و نین کدامی است ؟! برایداده شده اله
 گردند ! ... تنهای باز نمیگر دو مرد دین ای ، ولی فرزند شوی دارای توانی ، چرا که باز هم میاز دارا دار

پجرعه ای تن کفاف میک ی پادزهر تنها براینخودشان را ملک قرار بده . ا یگری از آن را به دی دهد و اگر 
پمرد ! ... انتخاب تو کدامید گوی نباشد که روح و قلبت می ... و اگر انتخابت آنیبده  ، هر دو تن خواهند 

است ؟!

ی دو دستش فشرد و بین رنگ را که به اندازه انگشت اشاره اش بود بی ایروزه کوچک فین کوزه سفالتیدا
ی . ولیخت ری پادزهر را در دهان دارا مید کرد ؟! .. معلوم بود ، بای چکار مید . بایختصدا اشک ر

یا قلب دریاقوت او بود . ختص که تنها میی و نرمش های ، مهربانیش ، لبخند هایش های ، از خودگذشتگیابدآر
 را ... مگریش آب ... احساس و نگاه هایر زیای کس جز او نداده بود ! دنیچ به هی امپراطوریخرا که در تار

 شود از او گذشت ؟!یم

 کرد . خاطرهی برخورد میگران فروتنانه با دیعهدی ولین که در عیی اش را به چهره دارا رساند . دارانگاه
ی که میی متفاوت نسبت به تمام مردان اطرافش به او داشت . دارای داشت . حسیابد از آریشتر که با او بییها

ی و گذشتن از جانش برای مجبور به همراهیابد آری ، ولیرفت پذیتوانست انتخاب جام را پس بزند ول
 در انتخابیشه زاد همراهشان ماند ! ... همی پری و بعد از آن هم ... برایسان شد ! .. به خاطر پریانپارس

 نداشت .یگاهی جایشها

یی را به خاطر او از پا درآورد ، داراید سپیو که دیی گرفت و به دارا دوخت . دارایابد نگاه اش را از آرباز
 بود که بری لبخندیباترین بود ... لبخندش که زیرانکه شبانه روز در حال سر و کله زدن با شورا و بزرگان ا

یا کرد ی نمیید بود که حرفش را تای و کوچک شده اش که مختص مواقعیزبین بود . چشمان تیده دیچهره کس
 کهکشان ها را تنها به او نشان داده بود ... اعترافش دریبایی که زیاز دست رفتارش کلفه بود . چشمان

 احساس ها و ازین که تنها مختص او بود . تمام ایش های و نگرانی ... علقه و مهربانیددخت ملکه شینسرزم
یدن بود که با دیده را دی بود ... لبخند و چشمانیده را دین زاد داشت ، ای پری برایابد ها را آریخودگذشتگ

 نبود ! ...ینگونه او ای هرگز براید خندی زاد میپر

عر  ، جسمیدا کرد . مقابل چشمان به اشک نشسته تیک دارا نزدی را باز کرد و آرام به لب هاین کوزه سفالد
 را روشنیان پارسین سرزمیره تی ابرهاین ماه که کم کم از بی نور نقره ایر در زین زری مانند پودریابدآر
 شد .یره گرفت و به صورت دارا خشم چیابد از چهره آریه با بغض و گریدا شد . تید کرد در هوا ناپدیم

 باز نگهش داشته بود خم کرد ...یگرش دارا که با دست دی را به طرف لب هایبطر

 دستش و چهره دارا نگاه کرد . با سرعت دستش تن دارا را دری خالی اش بند آمد !! بهت زده به بطرگریه
 محو شد !!!یابد ، به همان شکل آریش ها و زجه هایه جسم دارا هم در مقابل گریآغوشش گرفت ... ول
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 چند بار لب باز کرد که حرفیدا نگران و پپر معنا ، به فاصله چند گام از او ظاهر شد . تی با چشمانسیمرغ
 . سر به سجدهید کوبی به صخره ای بلندیغ دستش فشرد و با جین را بی داد . بطری امانش نمیه گریبزند ول

 داده بود !!!ت کرد ... هر دو را از دسی گوش فلک را هم کر میش هایهگذاشت و گر

 از آن دریمی در افق ، نید گشت . خورشی به طرف کاخ باز میمرغ سوار بر پشت سیشه پناه تر از همبی
 مقابلش داده بود . آرام سرشیای را به سطح دریری نظی بیبایی اش زی و درحال طلوع بود . قرمزیاپشت در
 چشم دوخت . چطور درلش کرد گرفت و به مقابی نمیر را به دلش سرازی حسیچ طلوع که هیباییرا از ز

 داخل باغیمرغ کرد ؟! ... سی نگاه میسان زاد و پری کرد ؟! چطور در چشمان پریچشمان امپراطور نگاه م
 به طرفشینکه فاصله گرفت و بدون ایمرغ آمد . چند قدم از سیین روح از پشتش پای آرام و بیدافرود آمد و ت

 . آرام گفت :یستادبرگردد ا

 سوگند که دارا انتخابم بود .یزد نبود ؟! ... به ای پادزهرین سفالی_ چرا در بطر

 جواب داد :ی بعد مکث کوتاهسیمرغ

 نبود !!!ی پادزهریچ_ در ابتدا ه

 باز ادامه داد :یمرغ بهت زده به طرفش برگشت و سکوت کرد ، ستیدا

 رایابد خوب اند ... آریابد بود ، دارا و آریال خیدی را که دیزهایی و باور تو بود ! ... تمام چیمان_ پادزهر ا
 رایقت ، که حقی را در مقابل چشمان خود بکشیابددر مقابل چشمانت کشتم و تو را هم مجبور کردم که آر

 .ی شوی است و تو تنها در کنار دارا آرام میزاد را آرام کند پریابد تواند آری که می تنها زنی ! که بدانینیبب
 آرامی کنی داشت ... حس نمی که از جنس توست خواهی که خداوند وعده داده در کنار همسریهمان آرامش

 ؟!یتر شد

 نداشت ،ی بار حس سردرگمین گفت ای راست میمرغ انداخت و آرام و ناباور سرتکان داد . سیر سر به زتیدا
 و ذکاوت بود .یی در اوج دانایشه همیمرغ که سی داشت و عشق به دارا ! .. به راستیابد به آریاحساس دوست

 او کرده بود پوزش بخواهد کهبه که در آن لحظه یی های احترامی به خاطر بیمرغسر بلند کرد که از س
 کرد :ی دستیش پیمرغس

 من ! ...ی به دل ندارم بانویزی_ چ

 بود چه ؟!یابد _ اگر انتخابم آرتیدا

 جواب داد :ی نچندان طولنی بعد از سکوتسیمرغ

 کسیچ درخشد ، نسبت به هی دارا در چشمانت میدن ! برق چشمانت را که هنگام دیست دانستم که نی_ م
 ام .یدهند

 شد و گفت :ی انداخت و چشمانش غرق شادیدا اش را به پشت سر تنگاه

 شود که به تالر برود .ی_ آماده م

 با شوقیا گذشتند . آری میوان مشغول حرف زدن با هم از ایا . دارا و آرید چرخیمرغ سید به طرف خط دتیدا
یشب ، چقدر از دید خندی میبا به او چشم دوخته بود . چقدر زیبایش کرد و دارا با لبخند زی میف را تعریزیچ

 سختیمرغ چند ساعت ! ... چقدر آزمون سه عمر از او دور بود نیکتا به حال دلتنگش شده بود ، انگار که 
 انداخت :ین خاص و منحصر به فردش در گوشش طنی کرد . باز صدای میبود که احساس رخوت و سست
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 ؟!ی کنی اش نمی_ همراه

 بزرگ و بلند تالر پنجره ها را پوشانده بود . مشعلی همراه دارا و دست در دستش وارد تالر شد . پرده هابه
 دور ازی فضاسازین ایابد فضا را احاطه کرده بود . به خاطر وجود آریبایی و زیمها روشن بود و نور مل

 همهی ، به همان شکل جواب داد . سرهاگذاشت یش برایابد که آری به لبخند و احترامیدنشانتظار نبود . با د
 بالدار وید سپیر همان شیبت در هیشه مانند همیرن چهره ها آشنا بودند . پازیشتر . بید چرخیداناباور به طرف ت

 و برادرانش آرشان ، آرشام ، آراد ، ارژنگ و آبدوس که بایافر آریرشسر انسان فر و هر بود ... آرتان و وز
 که با لباس ها و تاجیگری و مردان دین بود ، آذرفر و آذیده ورودش دی که ابتدای لبخند زدند . دو شاهیدنشد

 نگاه وینی . سنگیدند ابرو درهم کشیدنش شناخت ، از دی بودند و او نمیاری فاخرشان هرکدام پادشاه دیها
 لب باز کرد :یراد و هیستاد اش ایگاه هم نگاه اش را به خودش جلب کرد . دارا در جایرادپوزخند ه

 شاهزاده دارا ؟؟؟!!!یم_ ما به شما چه گفته بود

 همه را وادار کرد به احترامش از جا بلند شوند و به احترام سر خم کنند :یمرغ سصدای

 هرگزینکه کند ؟! ... و ای را از همسرش جدا می قانون در جهان مردین !! کدامید گوی چه میزد اید دید_ با
یین او را تا حد خود پاینکه نه اید خودش بخوانیگاه در جاید را بــایعهد ، که ولیراد شاهزاده هیداز خاطر مبر

 نه شاهزاده !ید بخوانیعهد را ولیشان اید باس مرز و بوم است . پین اینده ! ... دارا امپراطور آیدبکش

ی کنار میعهدی از ولیش انجمن گفت به خاطر بانوین در همیعهدمان ولیا گویکن ، ولیمرغ _ پوزش سهیراد
کشد !

 ویکدنده یساتیس دست نشانده پریراد دانست هی سکوت کرد . میراد به هیره با چشمان نافذش تنها خسیمرغ
 هدف در هوا تکان داد و بای دستش را بیتون ریراد وجودش را هشدار داده بود ! ... هیرنلجوج است ، پاز

 پوزخند بود گفت :یه شبیشتر که بیلبخند

 بهیط شراین از ایدا دارد و بانو تیط گفته ام ، ملکه بودن شراین از ایش_ سخن من همان است که در جلسات پ
 پارس به دور است !یاندازه وسعت امپراطور

 داد ویه اش تکی صندلی به پشتیابد ، جام شربت را به لبش رساند . آریدا و سکوت دوستان تی مقابل ناراحتدر
ید نرسیه خورد کوچک کرد ، به ثانی شربت میال خی که بیراد شد . چشمانش را در صورت هینهدست به س

 کار لبخند را بهین . اید بال پربروهایش با لبخند ایابد سخت به سرفه افتاد . آریراد و هید پریشکه آب به گلو
یشان انداختن سرهایین همه لبخندشان را به زحمت گاز گرفتن لب ها و پاینکه با ایلب دوستانش آورد ، حت

 بود ،ی آثار خنده هنوز هم در چشمانشان بود . با اشاره آرتان که چشمانش غرق شادی کردند ولیپنهان م
یابد که کنار آریرن . پازیدند زد دوی می چهره اش به کبودیگر که دهیرادخدمتکاران با سرعت به طرف 

 آورد و در گوشش زمزمه کرد :یین سرش را پاینی بود با لبخند دلنشیستادها

 نبود !ی ، بخشودنیمرغ آن هم در برابر جناب سی دوست من ! ... زبان درازی آوری به وجدم میشه_ هم

 که با گرفتنیراد شد . هیشتر و لبخندش رساند . لبخند هر دو بیرن گرفت و به پازیراد نگاه اش را از هآریابد
 چهار دست و پا نشسته بود سر بلند کرد وین زمی که روی بالخره توانسته بود نفس بکشد ، در حالیابدنگاه آر

 نگاه کنند .یراد باعث شد همه باز به هتالر و لبخندشان چشم دوخت . سکوت یابد و آریرنبا حرص به پاز

 !یابد بود جناب آریتان کار شما دور از ادب و شأن امپراطورین _ اهیراد
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 خونسرد جواب داد :آریابد

 هستند شاهزاده !یمرغ عاشق جنـــاب سیان_ شما هم !! ... پارس

 جناب بخواند ! ... باز هم اضافهیشوند را با پیمرغ به بعد سین از ایراد کرد که هید «جناب» تاکی عمد رواز
کرد :

 به تک تک ماستین توهیشان به ای زبان درازیا ین تمدن ماست ، توهی در راس اسطوره هایمرغ_ جناب س
 آور شدم !یاد ... تنها ید به همان شکوه و قداست بخوانید ما را بای که اسطوره هاید! ... فراموش کرده بود

 در ذهنشیراد . هیاورد در بیشتر را بیراد داد که حرص هیل تحویراد به هیی حرف لبخند دندان نماین ابعد
ین !! " ... با ایابد پاسخ نخواهد ماند جـــناب آری کار شما بین گفت " ایابدبدون چشم برداشتن از نگاه آر

یراد درآوردن حرص هی برایابد ، آرد را به اخم و چشمان متفکر دایش کمتر شد و جایرنحرف لبخند پاز
یگر سرش را به طرف دیده که حتم داشت شنیرن به پازی نگاهیم با نیرادهنوز هم لبخندش را داشت ... ه

برگرداند .

 به بحث آنها گفت :یت اهمی بآذین

ین و در اید شده اینمان که وارد سرزمی ندارم از زمانیاد ؟! به یرن جناب پازیید گوی نمیزی_ شما چرا چ
 !ید شما کدام طرف هستیم دانی ! ... هنوز نمید گفته باشیزی چید ایافتهتالر حضور 

 است !یقت حقید پنداری میعه که شای ! ... تمام سخنانید دانی _ مپازیرن

 نشست و اضافه کرد :یرن پازی لب های کم نبود ، لبخند رویرن پازیت . حماید پرین از رخسار آذرنگ

ی به بانویب آسیال و مادر بزرگوارشان است . خیشان با ایمانم_ گردنبندم در گردن کوروش نماد عهد و پ
 تار مو از سر همسر و فرزندش کم شود ، اگر امپراطور آرتانیک . چرا که اگر ید کنیرون را از سر بیعهدول

 کنم .ی میکسان را با خاک ینشو دارا هم بگذرند من نخواهم گذشت ! .. خود و سرزم

 با پوزخند آشکارش طعنه زد :هیراد

 شما بوده ، ماه ها با شما !ین در سرزمیدا بانو تیم بودیده_ شن

 رفت . بالخره با برخود کمرش به جامی هر قدم او به عقب میراد آرام به طرفش قدم برداشت و هپازیرن
ین که ایراد مقابل صورت هینش درهم و چشمان خشمگی با ابروهایرن شد . پازیستادنجهان نما مجبور به ا

 گفت :یراد در چشمان هیره و خیستاد را به ترس داده بود ایشبار پوزخند جا

 کار را به تو داده ام ؟!ین ؟! اجازه ایی با من سخن بگوی دهی_ چگونه به خودت جرات م

 آمده گفت :یش پیت آرام کردن موقعی براآرتان

 .ید ، آرام باشیرن_ جناب پاز

 پپر خشم گفت :یراد هیده بدون گرفتن نگاه نافذ و سرسختش از چشمان ترسپازیرن

 بدون توجه بهیی با من سخن بگوی به خودت جرات بدهیگر شکنند ! بار دی_ همه همچون تو مرزها را نم
 کنم و خودم ، فرشته غذاب ات خواهم شد ! هر کس بخواهدی مرگ محکوم مین ات تو را به سخت تریگاهجا
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 که سالی ؟؟؟!!! همانی ایده پاسخش را خواهد داد ! .. آوازه اش را شنیدانم جاویی لشکر طلید بگویسخن
 بفهمانم ؟؟؟!!!یگر دی به گونه ایا یدی جنگ ها آموزشش داده ام ... سخنانم را فهمین سخت تریهاست برا

 بهیراد به طرف جمع برگشت . هیرن کرد . پازیید با چشمان گرد شده از ترس ، به زحمت با تکان سر تاهیراد
 کهیابد باز کنار آریرن بود ! ... پازیر نفس گیرنخودش مسلط شد و در دل به خودش اقرار کرد که خشم پاز

 احترام به بزرگان رو به آرتان بهاز با سرعت به داخل آمد و بعد ی . قاصدیستاد نشسته بود ای صندلیرو
 کهینه به سیده و با آرنج تاشده و چسبید چپ کوبینهاحترام سر خم کرد و همزمان با مشت دست راست به س

 گفت :یرخاص احترام به شخص امپراطور پارس بود سر به ز

 فرستاده اند .یامی شخص شما پی آتروپاتن ، برای_ سرورم ، جناب آتروپات ، وال

 انداخت ویر کرد و باز به احترام آماده سر به زیشکش آورد و قاصد طومار را پیین سرش را پایید به تاآرتان
 رفت :ی درهم میش ابروهایشتر خواند بی . هر لحظه که نامه را میستادمقابل آرتان ا

 بزرگ بر امپراطور مقتدر و خردمندم آرتان ... خبر از آشوب وی ، اهورمزدای هستیزد ایگانه_ درود 
 ،یم با هم خورده ای و جوانی که در روزگاران نوجوانی و نان و نمکیرینه دی دارم ... بنا بر دوستیسرکش

 اطلع بهی فرستادم ... چون زمان برایش شورش پین خواباندن ایرسم نمک نگاه داشتم و سربازانم را برا
 ازیز از هر چیش پین همی اطلع شما ، سپاهم را به حرکت درآورم . برایشخص شما نداشتم مجبور شدم ب

ی کردم که می آتش ، شورش به پا کرده است . گمان می خواهم ... بابل به سرکردگیشخص شما پوزش م
ی تحت « والی که در توانم بود با سپاهم آنان را از مرزهاییتوانم با سپاهم آشوب ها را بخوابانم ، و تا جا

یان و با سپاه اندکم قادر به سرکوب شورشیست مکان نیک ، شورش ها در یکن ام » به عقب رانده ام ولیگر
 و دوست شما ،یمان . همپید ام بفرستیاری را به یانتان ام سپاهیاری ینخواهم بود ... از شما تمنا دارم که برا

 .روپاتآت

 گره شده ، نامه که پوست آهو بود را در دستش فشرد . آتشی مهر مخصوص آتروپات با ابروهایدن با دآرتان
؟! ... چگونه امکان دارد ؟! ... دارا زمزمه کرد :

_ چه شده پدر جان ؟

 و پاکی سکوت کرد . آرام به طرف جام جهان نما رفت و به آب مهتابین به زمیره درهم خی با ابروهاآرتان
 که دریعی کردند . آرتان چشمانش را کوچک کرد ، تمام وقای نگاه میکدیگر شد . همه ناباور به یرهدرونش خ
 شد . آرام قد راست کرد و ازی فشرده میشتر گذراند . ابروها و قلبش هر لحظه بیده بست را از دیجام نقش م

 را بزند ،ی دانستند اگر آرتان نخواهد حرفی ، چرا که مید پرسی نمی سوالیچ کس هیچجام فاصله گرفت . ه
 آورد .ی لب نمیبه هرگز سخنیاد بینآسمان به زم

 همه هوش و حواسشان را به او دادند :یش صدابا

 آتروپاتن حملهین شده ... بابل شورش کرده و به سرزمیگران دیشوای حکومت دارد و پی سودایکی_ باز هم 
 ؟!ین جناب آذیدکرده است ... شما شاه بابل هست

 آشوب بود ؟! اگرین مسئول ای انداخت و سکوت کرد . چطور امکان داشت ؟! چه کسیر ناباور سر به زآذین
 به ذهنش زد و او را به قبل از آمدن به پاسارگادی کرد ! خاطرات جرقه ای کرد سر از تنش جدا می میدایشپ

برد :

 مزرعه گندم ؟!یک ی بجاید خوشه گندم باشیک پادشاه ید خواهی می"" آتش _ تا به ک
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 کند ؟ی میی که بر جهان حکم فرمای پسرک نادان ! .. چگونه با آرتان بجنگم زمانیر _ زبان در کام گآذین
 هستندینش در سرزمی شناخته شده و نشده ای که اسطوره های ، زمانیند اویمان همپیابد و آریرن که پازیزمان

 و تو هم نه تنها شاه جهان ، بلکهویم دهند ؟! نگذار به اشاره دستش از حکومت برکنار شی سر میشکه برا
 شد !یشاه بابل هم نخواه

 :ید بلند و پپر خشم آتش را شنی از او دور نشده بود که صدای او پشت کرد و به راه افتاد ، هنوز چند قدمبه

 کنم !ی بدل میقت را به حقیا روین روز ایک_ من 

 نگرفت . ""ی به طرفش برگردد پوزخند زد و حرفش را جدینکه ابدون

 نباشد کهیزی و آرزو کرد که پاسخ آرتان چید روح از تنش پریمرغ سی کرده باشد ؟! با صدای آتش ناداننکند
 ...یشد اندیاو م

 ؟!یست آشوب کین ، سردمدار ایست خوب نین _ اسیمرغ

 گفت :یش های و خودخورین بدون چشم برداشتن از آذآرتان

 !ین آذیار_ پسر و همسر شهر

 کرد که همسر و فرزنش از پشت به او خنجر زده باشند ! ... تالر دری ، باور نمید پر کشین از تن آذروح
سکوت فرو رفته بود که دارا محکم و مصمم گفت :

 خوابانم پدر !ی آشوب را مین_ من ا

 فرستم .ی میان سرکوب شورشی و فرماندهانم را براین آذیار _ نه دارا ، شهرآرتان

 باز هم اصرار کرد :دارا

 تر سپاه را به حرکت درآورند .یع سپارم که هرچه سری میا و آریار من بروم ، به کوشید_ بگذار

 کرد پسرش بای را ترک میتخت کرد ؟! اگر دارا پای چکار مید چشمانش را بست و سکوت کرد . باآرتان
 در معرضیشتر بیدا شد و جان او و تی محسوب مینده آیعهد چون و چرا ولی شورا بید شدیوجود مخالفت ها

 شد و قدرتمی محسوب یاز امتیش خواباند برای که دارا می آشوبی گرفت . از طرفیخطر قرار م
 کردی میت اش بود . اگر دارا با خواباندن شورش ها قدرتش را تثبینده آی قدرت و امپراطوریید تایشجنگاور

 دانستند و به عنوانی را به ارث برده نمیمی عظی که امپراطوریی دست و پای او را پسرک بیگرد
 و کوروش چه ؟!یدا تی بردند ... ولی ، همه از او حساب میرد گی به دست میر قدرتمند که شمشیامپراطور

 زد ... راه درست چه بود ؟! ... بالخره به ناچار لب باز کرد :ی ضربه را به آنها میننبودن دارا بزرگ تر

_ باشد !

 بود . بایستاده ایردانا و پیافر و آریساتیس و پریمیس با در آغوش داشتن کوروش در کنار آرتان و آرتتیدا
 رهسپار بودیمی سپاه عظی و بزرگش ابتدایاه نگران و براق از اشک به دارا که سوار بر اسب سیچشمان

 توانستند ازی چشمانشان که نمک همراه با اشی خداحافظی آورد ، بوسه هایادچشم داشت . چهره اش را به 
 رفتن دارا ،ی آماده بودن سپاه و انتظارشان برای برایشام نیم هشدار ندی ، صدایرند فاصله بگیکدیگر

ی و باوقار بود . صدایبا زیی طلی چهارشانه اش در آن لباس رزمیکل ... هییمجبورشان کرده بود به جدا
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 حرف چشمانش را به او رساند وی باز داشت ، بیدارشان دین آخریبای لحظات زیادآوری او را از یساتیسپر
گوش داد :

 زشت !یزک به خاطر توست کنینان ای_ تمام

 پپر حرص ادامه داد :یساتیس پری و تشر زد ولید ابرو درهم کشآرتان

 ! دارا با داشتنیستی است . تو پدر نیت موقعین که دارا در اید مقصریردانا و پیمرغ_ بس کن آرتان ، تو و س
 نبود که ...ین به دشمن ندارد ! ... حق دارا ایازتو ن

 کهید تنه اش را بال کشی و کمید را در چنگ گرفت و به طرف خودش کشیساتیس بازوان پری عصبآرتان
 با سرعتیمیس آرتان چشم دوخت . آرتین حرفش را خورد و به چشمان خشمگیساتیسچشم در چشم شود . پر

 به همان شکلان آرتی آرتان گذاشت و او را به آرامش خواند ولی شانه های کرد و دست روی گریانجیم
جواب داد :

 ؟!ی آشوبین دانم تـــو ... بر پا کننده ای نمی ! .. گمان کرده ایساتیس_ نگذار لب از لب باز کنم پر

 آرام چشمانش را بستیردانا افتاد ، پیین از دور شانه آرتان آرام به پایمیس گرد شد ، دستان آرتیافر آرچشمان
 بهت زده از او جدا شد و پپر درد ادامه داد :یساتیس تکان به تن پریک . آرتان با ید کشیقیو نفس آرام و عم

 ، نه منی ... نه تو مادریدم را در هم کوبیت آشوب تمام نقشه هاین خواباندن ای_ با فرستادن دارا برا
 کند !ی خودش کاریپدر ! ... بگذار خودش برا

 قلبشی هم به دنبالش به راه افتادند . دست راست اش را رویگران حرف از کنارش گذشت و دوین ابعد
 افتاد و بهین آرام و نامتعادل شد و چاردست و پا به زمیشگذاشت و لباسش را در چنگ گرفت . کم کم قدم ها

 درهم گرهیشتر را از درد بیش و هر نفس هم کوتاه و منقطع بود که ابروهاید کشی میش هایه نفس به ریسخت
 زد :یش با ترس کنارش نشست و دستش را دور آتان حلقه کرد و آرام صدایمیس کرد . آرتیم

 بده ...یه_ آرتان ؟! ... آرتان تک

 بود و نگران به آنها چشم داشت داد زد :یستاده که کنار ستون ای طرف نگهبانبه

 را باخبر کن ... (بلندتر داد زد) ... بـــــرو .ین تر جناب آبتیع_ هر چه سر

یمیس و آرتید چنگ زد . سرباز با تمام سرعت دویشتر بیدا افتاد و به تیه به گریمیس از داد آرتکوروش
 زد و به رفتنی میدی که به سپیی باز و لب هایمه را به آرتان رساند ، آرتان با چشمان نیانشچشمان گر

 اش را به گونه اش چسباند .یشانی گونه آرتان گذاشت و پی دست چپ اش را رویمیس بود . آرتیرهسرباز خ

 نگران گفت :تیدا

 پدر ؟ید_ خوب هست

 کرد رساند و زمزمه کرد :ی میه گری نگاه اش را به کوروش که هنوز هم با چشمان اشکآرتان

 نبودم !ی پدرت ... پدر خوبی تو ... نه برای_ نه برا
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 از نبودن دارا نداشت ، انگار کهی داد ! ... چرا حس خوبی می خداحافظی حرف ها بوین ، اید لرزیدا تچانه
 رایی با سرعت مقابل آرتان زانو زد و دواین بزرگ تر در قصر بود ... آبتینبودن دارا ، شروع کننده آشوب

 و خودش هم مشغول چک کردند داد که کم کم به خوردش بدهیمیس در دست داشت به آرتیتونکه در ر
 و گفت :ید کشی وضع آرتان بهتر شد نفس آسوده ای کمینکه اش شد . بعد از ای جسمیتوضع

 .یم به اتاقشان ببریاط او را با احتید_ با

 دست بلندش کرد . همان طور که راه رای گره شده و نگران به طرف آرتان آمد و آرام روی با ابروهاآریافر
 کرد در گوشش زمزمه کرد :ی میبه طرف اتاق آرتان ط

 رایگر از آن قسمت حق تجاوز به قصر دی دهی و دستور نمی گذاری پارسه نمیی_ چرا او را در قصر انتها
ندارد ؟!

 زمزمه کرد :یافر شانه آری سر روآرتان

_ همسرم است و مادر دارا ...

 و گفت :ید با حرص غرآریافر

 حرفم نهی ، اگر رویند با تو خواهم بود ، من نخواهم گذاشت که او تو را ببی پس هر کجا که بروین_ ز
 کنم !ی ترک ات میشه همی آرتان ... برایاوریب

یافر گذشت باز هم آری شد . اگر هزار سال هم میر به دلش سرازی لبش نقش بست و شادی روی کمرنگلبخند
ع  داشتن دوباره اش حاضربود تمام سختیافریهمان آر  اوی بازهم بکشد ولیده را که کشیی های بود که به خاطر

ی چون او بی با داشتن دوستیی کند که تنهایادآوری بار به او ین هزارمیرا درکنارش داشته باشد ، که برا
معناست !

ی شد . چشمانش بی بهم فشرده میشتر گذاشت . انگشتانش هر لحظه بی نرده سنگی دستانش را روپریساتیس
 آزارش داده بود .یش در خواب رفته مقابل قصر بود . آرتان باز هم با حرف های و خانه هاینهدف به سرزم

ین اگر کوچک تری ! ولنفهمد کس یچ که هی کشت ! طوری اتفاق ها بود ، مین را که مسبب همه ایدا تیدبا
 داشت ! ... باز هم به ضرر خودش بود ! ..ی محکمیل کوروش دلیت رسمی برایمرغ آمد ، سی سرش مییبل

 راه چه بود ؟!ینعاقلنه تر

 که کوروش را در آغوش داشت و با لبخند بهید را دینا و به راه افتاد . ساید نرده کوبی با کف دست رومحکم
 رنگ و روتر کردهی او را لغرتر و بیش بود . در آمدن دندان هایره و کوچک کوروش خیدهچهره رنگ پر

 حالشیدن کرد ... هم از دی معتراف را صادقانه به خودش این مانند بود . ای بیبایی هنوز هم در زیبود ول
 آمد و هم ... نه !یدلش به درد م

 را فراموشیش درد لثه های کردن ، کوروش را بخنداند که لحظه ای کرد با حرف زدن و بازی می سعساینا
 رفت و به فاصله چند گام از اویین پای دوطرفه پلکان شرقی و آرام از پله هایستاد از حرکت ایشکند . قدم ها

 و گفت :یستادا

 ؟!ی گیمه و ندیعهد ؟! ... ولی آرتابازین سرزمیعهد تو ولی ؟! ... به راستینا_ سا

 باز هم ادامه داد :یساتیس سکوت کرد . پریساتیس به چشمان پریره به احترامش سرخم کرد و خساینا
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 ندارد وین سرزمین در ای اینده آیچ که هی را کنی دختری طرفداری خواهی می خفت ؟! تا به کینهمه_ ا
نخواهد داشت ؟!

 مرز و بوم وفادارم ملکه من !ین _ من به اساینا

 نقش بست و گفت :یساتیس لب پری روی کمرنگیس خبلبخند

 پا افتاده !یش را اثبات کن ، نه اشخاص پیت_ پس ثابت کن ! ... به خود بزرگان دولت وفادار

 جواب داد :ی بعد از سکوت نچندان طولنساینا

_ چگونه ؟!

 فاصله اش را کمتر کرد و گفت :پریساتیس

 بداند !ی آنکه کسی تو را خواهم کشت ، بیی بگوی_ اگر سخنانم را به کس

 بالبخند ادامه داد :یساتیس متفکر سکوت کرد و پرساینا

 کنم ؟!یر سکوت را به چه تعبین_ ا

 ادامه داد :یساتیس سر تکان داد و پریید به تاساینا

 ؟؟؟!!!ی کنی خواهم آرتان را بکشم ، کمکم می_ م

 سخن باخبر شود ؟ین از ای کسید ترسی _ نمساینا

یرن کند و پازی می اش سرکشی به امپراطوریابد به آتشکده رفته اند و آریمرغ ! .. چون سیر _ خپریساتیس
 ؟!یی گوی کنم ! ... خوب چه می مین تو را تضمیعهدی ات، من ولیاری ی ... در ازایستدر قصر ن

ی با لبخند نگاهش را به چشمان درشت کوروش رساند . با چشمان گر شده و بیساتیس سکوت کرد ... پرساینا
 اش گفت :یره در چشمان خی بود . بعد مکثیع کوتاه و سریشحال به او چشم داشت . نفس ها

 رسد !ی_ بعد از پدربزرگت نوبت تو هم فرا م

ین نگاه اش را به چهره پاک و کودکانه کوروش رساند . بهترینا حرص نگاه اش را از او گرفت و رفت . سابا
 ...یا گفت ی میدا را به تیز همه چیدراه چه بود ؟! ... با

 در به خودشی آمد . با صدای کوروش بند نمیه گری آمد ولی رفت و می مدام طول و عرض اتاق را متیدا
 و گفت :ید با لبخند از پشت در سرک کشیابدآمد و اجازه ورود داد . آر

 شوم .یا آمدم که حالش را جوین همی برایدم اش را شنیه گری_ درود بانو ... صدا

 :ید بود نالیدا که در چهره اش پی و کلفگی با خستگتیدا

 اش کرده .یشان پریش ... درد لثه هاینک ایکن ، عادت دارد شب ها در آغوش دارا به خواب برود ولی_ آر
 ام ! ... پوزش شما را هم بدخواب کردم .یده بریگرد
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 آمد و کوروش را از آغوشش گرفت و آرام تکان دادیدا داخل شد و در را پشت سرش بست . به طرف تآریابد
و در گوشش زمزمه کرد :

_ آرام پسرم ، آرام ...

 بود که باهمیایی رویه شبیز مکث کرد ... لباس ، اتاق ، همه چیگری چشم دی روی لحظه ای براچشمانشان
 بود بهیشان های و دو دلیدها از تردیاری که مسبب بسیا روین ! .. ای سادگین بودند ! .. به همیده دیداریدر ب
ی تر شده بود و انگشت شست اش را مرام چشمانش را به کوروش که آیدا کرد ! ... تیدا پیر تعبی ساگینهم
 و حرف قاب چشمانش را بهیاورد بالخره تاب نیاب جا گرفته بود . آریابد رساند . چه آرام در آغوش آریدمک

زبان آورد :

 !ین جز ایشیدم اندی میزی_ به هر چ

 جواب داد :ی بعد مکث نچندان طولنتیدا

 کردم ،یرون ام بیشه شد را از اندی که به تو ختم میاهایی کوروش را دارم ، تمام رویدم که فهمی_ زمان
 مقدس مادر باشم و چشم و دلم دریگاه درجاینکه قابل تحمل نبود ، چه برسد به ایم در برابر دارا برایدمترد
 داشته باشم ...ینان به او اطمم توانی که می دوست خوبیک یم براینک عشق دو مرد ! ... تو ایدترد

 بای ولیست انسان نیک یسته کار شاین دانست ای مینکه ادامه ندهد ، با این از ایشتر بیدا تینکه ای براآریابد
:ید حرفش پرینسرعت ب

_ من هم !

 خواست !ی رساند که ابروها و چشمان متفکرش خاتمه بحث را میابد گرفت و به آرین نگاه اش را از زمتیدا
 تفاوت گفت :ی زده شده ... بالبخند بی انگار نه انگار حرفین همیبرا

 کجا هستند ؟!یسان زاد و پری_ ملکه پر

 تفاوت جواب داد :ی هم خونسرد و بآریابد

 گردم و به کارها سر وی باز مینم سراب به سرزمیق از طری چند روز گاهین قصر ... در این_ در هم
 دولت است .ی به کارهایدگی مسئول رسیار ، در نبودم سامیکن گردم ولی دهم و باز میسامان م

 که دستش را آرامی با در آغوش داشتن کوروش در حالیابد تخت نشست . آری سر تکان داد و رویید به تاتیدا
 بودیدا تخت نشست . باز تی فاصله از او ، روی با کمیگرش گذشت و طرف دیدا زد از مقابل تیبه پشتش م

که به حرف آمد :

 ؟!یست قابل بازگشت نیگر کوروش دی ؟ باله هایابد_ آر

 ؟!ی شده ایمان کوروش برداشتم ... چه شده ؟ پشی را از رویش ، جادویر _ خآریابد

 گفت :ی با مکث کوتاهیابد را رد کرد . آریابد با تکان سر حرف آری با لبخند کوتاهتیدا

 پسین دهد . زی را از دست میتش هم بردارم چرا که تمام خاصیاقوت ی را از رویش توانم جادوی_ نم
 !ی و تا هفت روز پس از آن بر سرت نگذاری ، آن را از سر باز کنین فرزندان پس از ایمراقب باش که برا
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یساتیس پری برای بهانه ایگر سر تکان داد . خوب بود که دیید نگاه کند آرام به تایابد به آرینکه بدون اتیدا
 به چشمان بسته کوروش گفت :یره سکوت را شکست و خیابد بار آریننداشت . ا

 !ینی بی من باشد که من را دارا میبایی کنم پدرت به زی_ گمان نم

 با لبخند تشر زد :تیدا

 ام !یده است که دی مردیباترین ؟!! دارا زیابـــد_ آر

 خاص ، پر حسرت زمزمه کرد :ی با نگاهآریابد

_ خوشا به حال دارا !

 داشت کهیمان وجود این است . با ای و دو دلید هنوز هم در تردیابد دانست آری کم و کمتر شد . میدا تلبخند
 زادی پری اش را برایاری دست یابد چنگ زده باشد و در حال سقوط ... آری پرتگاه ، به صخره ایکاگر از 
ید تردین روز با ایک گفت ! ... او هم ی وقت دروغ نمیچ داشت و ... حس زن ها هیمان کند ! ... ایدراز م
 آمد ، درست مانند او ...یکنار م

 تخت گذاشت که راحت تر بخوابد ...ی انداخت . به کوروش نگاه کرد و آرام رویر نگاه اش را به زآریابد
 شد و دوباره برگشت . ازیده کوبی سنگیوار لب باز کرد ، در اتاقش به شدت باز شد و به دیدا که تینهم

 افتاد .یه و با ترس به گرید پراب از خویدی ، کوروش با تکان شدی سنگیوار برخورد در اتاق با دیاد زیصدا
 را درک کرده بود ! ...یت شد . تازه موقعیده کشیرون ماند ... روح از تنش بیره خیساتیس بهت زده به پریدات

 کرد و دارا ... ازی نمیش رهایگر بار دین ایساتیس وقت شب در اتاقش ... پرین ایابدنبودن دارا و بودن آر
 کرد ...ی نمت خبر ، کمر راسین ایدنشن

 در مقابلینکه ای ! ... براید را ندیابد نشسته بود چرخاند . آریابد سرش را به طرف راست اش که آرتیدا
 و گفت :ید کوروش را در آغوشش گرفت و از جا بلند شد و دلخور ابرو درهم کشیاورد کم نیساتیسپر

 من ؟!ی_ بانو

 پوزخند زد و گفت :پریساتیس

 ؟!ی انکار کنیابد رابطه ات را با آری خوای می ! تا به کیدم را شنیتان_ صدا

_ کدام رابطه بانو ؟!

 بود برگشت و جوابیستاده که با همان قدرت و جذبه پشتش ایابد با پوزخند آشکارش به طرف آرپریساتیس
داد :

 کران !ی بی امپراطور آب هاید هستیرک و زیع سریت نهای اقرار کنم که بید_ با

 و گفت :ید ابرو درهم کشیت با جدآریابد

ین مجبورم امپراطور را از اید تکرار کنیگر بانو ، اگر بار دیست در حد تحمل من نیگر شما دینات_ توه
 باخبر کنم .یناتتوه
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 پوزخند زد و گفت :پریساتیس

 کرده ام ! آن زمانیتان ، من رسوایابند که سلمت خود را بازی ندارند . تا زمانی حال خوشینک_ امپراطور ا
 سوزانم !ی هم زنده در آتش میدا و تید ، تو زنده در مقابل خورشینم گزی بر میتان مجازات را براینبزرگتر

 با همه توانش داد زد :تیدا

 بانو !یـــرون_ ب

 سر و نگاهیساتیس به تن اش چنگ زد . پریشتر شد و بیشتر کوروش بی قراری و بیغ ، جیدا داد تی صدااز
 کهین . همید چرخیدا هم بدون چرخش سر به طرف تیابد دوخت . نگاه آریدا گرفت و به تیابداش را از آر

 را از جا پراند :یساتیس پری هایمه هر سه و ندیرن بلند پازی لب باز کرد صدایت با عصبانیساتیسپر

_ چه خبر است ؟

 دستانش را به طرفشیرن پازی صدایدن و به احترامش سر خم کردند . کوروش با شنیدند به طرفش چرخهمه
 انسانیبت به هیه از ثانی در کسریرن بودند ، پازینشدراز کرد . انتظار داشت که مانند آن زمان که در سرزم

 تر کرد :عصبی را یرن کار کوروش ، پازین . همیرد شود و در آغوشش بگیلبالدارش تبد

 خاندان شماستی عروس و آبرویگر دیدا ملکه ؟ تید کنی ؟ چرا تمامش نمینید بی کودک را نمین_ مگر حال ا
ی که از عمرش می مدت کوتاهین با اینید بی آورد ؟! نمی نوه کوچکتان دلتان را به درد نمی زجه ی، صدا

 ؟!یست شما مسرور نیانگذرد از بودن در م

 را بال برد و محکم گفت :یش صدایرن لب باز کرد پازیساتیس که پرهمین

 و فرزندش تنها بمانم ...یدا خواهم با بانو تی ، میرون_ همه ب

 طعنه زد :یساتیس به چهره پرخیره

 !ید محکوم نکنیعهدم ولی_ البته اگر من را هم به علقه داشتن به بانو

 انسان بالدارشیبت به هیع سریرن سر خم کرد و از در خارج شد . پازیگران به اجبار ، همراه دپریساتیس
 کرد :ی شد و با عشق کوروش را در آغوشش فشرد و نوازش کرد ، در گوشش زمزمه میلتبد

 ؟ین ... آرام باش ، آرام تر پسرم ... ببیست نیزی_ جان دل ام پسرم ! ... چ

 از نوکین . گرد زرید کشی سنگیوار دی و انگشت اشاره دست آزادش را رویستاد اتاق ای سنگیوار دمقابل
ی لحظه ای شد و برای بدل میت دستش کم کم به واقعی تراوش کرد ، طرح های سنگیوار دیانگشتش رو

 را به چشماناشکش شد . کوروش چشمان حلقه از ی بست و باز آرام آرام محو می نقش میوار دینه سیرو
 نشست . کاش پسرش زندهیرن کرد . لبخند و حسرت در چهره پازیرن را نثار پازیرینش رساند و لبخند شیرنپاز

یبود . چرا کوروش را کم از پسرش دوست نداشت ؟ چرا چهره کودکانه اش آرامش و لبخند را به صورتش م
ی ، بیرن پازی به مهربانیره خیدا نداشت ؟! ... تیت اهمیش تا به حال به اندازه او برای کودکیچآورد ؟ چرا ه

 تخت نشست و زمزمه کرد :یرمق رو

_ کاش ...
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 نبود ، به دارا قول داده بودین سرزمین کاش در اید خواست بگوی در نبود دارا هم نمی را خورد ، حتحرفش
 داد گفت :ی که آرام کوروش را تکان می و در حالید به طرفش چرخیرن گذارد . پازی نمیش تنهایگرکه د

ی سادگین به اید اهرمن را از پا درآورده نبایمانش که با ایدایی . تی باشید که بای هستیی در جاینک_ تو ا
 .یایدکوتاه ب

 با چشمان براق از اشک طعنه زد :تیدا

 ؟!ی_ به سادگ

 ، هرگز اقرار نکن ، نه در چهره ات نه در سخنانت نشان بده .یست کنم که ساده نی _ درک مپازیرن

یدا پر اشک به تی اش با چشمانینه سی به کوروش که سر رویرن ماند . پازیره سکوت کرده به پسرش ختیدا
 نشست و گفت :یدا نگاه کرد . بالبخند کنار تید مکی کرد و انگشت شست اش را مینگاه م

 افتد .ی تو و پسرت بی برای گذارم در نبود دارا اتفاقی ات پاک کن . نمیشه_ سخنان ملکه را از اند

 زد و گفت :یدوار امی لبخندتیدا

 ات چه خبر ؟ جنگین ... از سرزمیم و با تو سخن بگوینم چند روز نتوانستم خوب تو را ببین_ سپاس ... در ا
 وارد نساخته ؟ینت به سرزمیادی زیبآس

 مکان و زمان جداست گفت :ین که انگار از ایره خی چشمانش را به پرده پنجره اتاق دوخت و با نگاهپازیرن

 که شکستیی از سربازانم را از دست دادم ، به جز سربازان گارد طلیاری نابود شد . بسینم سرزمیشتر_ ب
 ...یونم هاست ... به اندازه تمام عمرم به او مدی خرابی در نبود من در حال بازسازیزدیار ... ایرندناپذ

 و گفت :ید کشیقی ، نفس عمی مکث کوتاهبا

 که انسان هست ، اهرمن هست و ... جنگ !ی ، تا زمانیکن ولیزارم_ از جنگ ب

 دغدغهی . چقدر پاک و بید اراده به صورت غرق در خواب کوروش رسی دو سکوت کردند و نگاهشان بهر
 در صدد کشتنش هستند !ی افتاده و جهانی بود . انگار نه انگار اتفاقیدهخواب

 تواند از آنی نمی صدا و موجودیچ هینگونه سازم . ای محافظ میه _ آسوده بخواب ، من اطرافتان را لپازیرن
 عبور کند .یهل

 تن هری گذاشت و پتو را رویدا کوروش را آرام کنار تیرن . پازید تخت دراز کشی پتو را کنار زد و روتیدا
 و گفت :ید و لبه تخت نشست . متفکر ابرو درهم کشید آنها کشیدو

 نبود که او محافظ شما باشد ؟!ین کجاست ؟! مگر قرار بر اینا_ سا

 و جواب داد :ید آرام گونه پسرش را بوستیدا

 .یست من نیمه دانم ، او که ندی_ نم

 نبود !ی هم خبریت هایمه _ از ندپازیرن
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ی نمیچ قصر هین در ای دانم ... به راستی همه را از اتاق دور کرده ... نمیساتیس شک ملکه پری _ بتیدا
 !یزند کوروش زهر نری دواهایا من ی مراقب باشم باز در غذاینکهدانم ! ... جز ا

 :ید بال رفته متعجب پرسی با ابروهاپازیرن

 ؟ی نگفتیزی_ زهر ؟! چه زمان ؟! چرا چ

 !ید رسی به موقعه مینا بدتر کنم ! ... هر بار ساین خواستم وضع را از ای _ نمتیدا

 رایدا که تینایی شد ... سای از ذهنش پاک نمیز چیک و سرش را به جلو برگرداند ... ید ابرو درهم کشپازیرن
 به خطریعهدیش انداخته بود و لب از لب باز نکرد که ولینش سرزمیم اش در آبشار عظیشه اثبات اندیبرا

 داد ؟! تنها به خاطر پس گرفتنی اش از مقامش بود می که مسبب برکناریدایی تی چرا حال جانش را برایفتدن
 بودیان از قدرت جنین شد ؟! .. ای ظاهر و مانع مید ؟! چگونه در همان لحظه خوردن زهر او بایعهدیشول
 بود ...ی مراقبش میشتر بید ... بایا

 کرد که همهی می کارید هم فشار داد . بای چشمانش را پپر حرص روی سنگی نرده های دست روپریساتیس
 شد که آرتان را با زهر مسموم کند ؟! ...ی می راضیدا چه کار ؟! ... چگونه تی را قاتل آرتان بدانند ... ولیدات

 آورد :یرون بیال او را از فکر و خییصدا

 !ین_ با ا

 که به طرفش دراز بود نگاه کرد و او بازی . به دستید چشمانش را از هم باز کرد و به طرفش چرخپریساتیس
هم ادامه داد :

 !یست نی کار عاقلنه ایدن هم توطئه چیشه ، در اندیرن بانو ! ... با وجود جناب پازید پروا نباشی_ ب

 زد و گفت :ی لبخند کوتاهپریساتیس

 است ...یزدیار نزد اینش هم در سرزمینک باشد ! هم اینش تواند در سرزمی می در چشم برهم زدنیرن_ پاز
 ؟!ینا سایست چینا

 آورد !ی شماست را از پا در میشه که در اندی که شخصی _ زهرساینا

 لبخند زد و گفت :پریساتیس

 اعتماد کنم ؟!ید_ چرا با

 چگونه به سخن شما اعتمادیم بگوید من هستم که باین است . ای نابخشودنی _ کشتن امپراطور گناهساینا
 ؟!ید اندازیکنم ؟! از کجا بدانم که در انتها تمام اتفاقات را بر گردن من نم

 ؟یست ... حال بگو نقشه ات چینا زنم سای عهدم نمیر _ هر چه باشم هرگز زپریساتیس

 چشمیران پدر ایبای و به آرامگاه ساده و هفت پله زیستاده و دارا ایدا اتاق مشترک تیوان متفکر در اساینا
 داد .ی را به آنها نمیادآوریشان اجازه ی هزاران افکار درهم و برهم بود ولیر ذهنش درگینکهدوخته بود . با ا

ید خورد ، بای بهم میز همه چید فهمی اش را مه داد . اگر نقشی قدرتمندتر از آنچه بود که نشان میرنپاز
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 آرامیدا نشان نداد . تی العملی عکسیچ هی را پشت سرش حس کرد ، ولیدا کرد . حضور تیعاقلنه رفتار م
 گفت :ینا سایبای چهره زیمرخ . با نگاه به نیچید دورش پیشتر کوچک کوروش را بی و پتویستادکنارش ا

 . چرایدی آنان را در تالر دیش پدر و مادرت تنگ نشده ، چرا که چند لحظه پی دانم دلت برای_ م
 ؟!ینا ساینیاندوهگ

 زد و جواب داد :ی رساند و لبخند کمرنگیدا نگاه اش را به تساینا

 شد !ی زودتر تمام میز_ کاش همه چ

 مهربان گفت :ی سر تکان داد ، بعد از سکوت کوتاهیید به تاتیدا

 نباش !یر کس دلگیچ_ از طعنه ها و سخنان ه

 به چهرهیدا از چهره تینا باز هم لبخند مهربانش را نثارش کرد . نگاه سای شد ولینا حال ساییر متوجه تغتیدا
 ویرین برد . چقدر شی به دهانش می گرفته بود و گاهی را در دستش به بازیدا که گردنبند تیدکوروش رس

 داستانین ای رساند . انتهاین نگاه اش را به زمی هدفش او بود ! ... با مکث نچندان طولنین بود ، آخریباز
 !یدند دی را میب آسینچه بود ؟! هرچه بود پدر و مادرش بزرگ تر

 . دست چپ اش را ستونید بود به پهلو دراز کشیره به سقف اتاقش خین آرام کنار آرتان که غمگآرتیمیس
 شکمش گذاشته بود گذاشت و آرام نوازش کرد .ی دستان آرتان که رویسرش کرد و دست راست اش را رو
 بایمیس اش برگشت . آرته و آرامش باز به چهری ، شادید رسیش همتاینگاه آرتان به چهره مهربان و لبخند ب

یاق صورتش خم شد و با همه شوق و اشتی آرام رویمیس توانست حالش را دگرگون کند . آرتینگاه اش هم م
 ، آرامیمیس آرتی راحتی به لبانش آورد . آرتان برای مشتاقانه آرتان لبخند محسوسی ، همراهیدآرتان را بوس

 زن را دوست داشت . بعد ازین زد . چقدر ایمه تنه اش خیم نی تخت بلند کرد و خودش رویتنه اش را از رو
 بهیشه همیمه ساله و نیک گاه ی گاه و بی بودن هاین داشتنش صبر کرده بود ای و چهار سال که برایستب

 از بار قبل ...یشتر بیشه آورد . همیوجدش م

 رایمیس لباس ، شکم برآمده آرتی نامنظم ، از روی آورد و با نفس هایین ، سرش را پاید اجبار کنار کشبه
 شد و زمزمه کرد :یره خیمیس آرتیبای . باز هم به چشمان شاد و زیدبوس

 .یباست زی دانم که زندگی فهمم ومی آرامش را می در کنار تو معنایشه_ هم

یشه اش را مانند همیشانی اش گذاشت . پیشانی پی با مکث روی زد و آرتان با عشق بوسه ای لبخندآرتیمیس
 چشم دوخت و زمزمه کرد :یمیس اش چسباند و با چشمان کوچک شده به چشمان بسته آرتیشانیبه پ

 .ی امشب را به خاطر من از دست دادی رویاده که پیز_ برخ

 نگران گفت :یمیس . آرتیند سرش را عقب داد که بهتر چهره اش را ببکمی

 شود !ی نمیزی شب که چیک_ خوبم ، با 

 گرفت و گفت :یمیس تخت بلند شد و دستش را به طرف آرتی از روآرتان

 .یز ... برخی گوش بسپارید کرده است ، پس بایه توصین_ جناب آبت

 اصرار کرد :آرتیمیس
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 آرتان ...یست_ حال تو خوب ن

 حرفش را قطع کرد و متعجب به آرتانیمیس داد که آرتیرون کلفه چشمانش را بست و نفسش را محکم بآرتان
 خفه ویغ با جیمیس تخت بلندش کرد . آرتی از رویمیس زانو پشت آرتیر ماند . آرتان خم شد و دست زیرهخ

 نگه دارد گفت :یین کرد پای می که سعییصدا

 کنم .ی بگذار ، تمنا مینم ، زمیم ؟ مراقب قلبت باش ... باشد بروی کنی_ آرتان چه م

 و گفت :یستاد به طرف در اتاق به راه افتاد . پشت در ایطنت پپر شی با لبخند و چشمانآرتان

 نگهبان قانون) .. در را باز کن !ی دادبان ؟ .. (دادبان : به معنایم_ ند

 که دستانش را دور گردن آرتان محکم کرد و با خنده التماس کرد :آرتیمیس

 کارها گذشته !ین از ما ایگر ، دید آی ، قلبت به درد میزد_ آرتان تو را به ا

یر خجالت زده سر به زیمیس انداختند . آرتیر دادبان و سربازان اول متعجب و بعد با خنده سر به زندیم
 شد و گفت :یره خیمیس به چهره خجالت زده آرتی لب نامش را برد . آرتان با شادیرانداخت و ز

 ؟!ی جوانیر کرد اکسیری شود تو را داشت و احساس پی_ مگر م

 بهیمیس شد . آرتان مست چشمان آرتیره انداخته اش را بال گرفت و به چشمان آرتان خیر سر به زآرتیمیس
 درینکه شده بود ؟! چرا با ایشتر همه سال احساسش به او کم نه ، بین کرد که چرا بعد از گذشت ای فکر مینا

یباتر زیش نبود برایباییش به زیران ار که دیساتیسی باز هم از پری ولید شد گذر سال ها را دیچهره اش م
 آورد وی بود ؟! چرا تنها با او بودن به وجدش میگر لبخند هر زن دیباترین کرد ؟! چرا لبخندش زیجلوه م
 زمزمه کرد :یار اختی شد ؟! بیآرام م

 ...یمیس_ دوستت دارم آرت

 رساند . هنوز همین را به زمیمیس آرتی . آرام پاهایستاد ایگران بود . دور از چشمان دیده رسیوان به ادیگر
 .یرد کرد بگی میی اش خودنمایاه که برق مهتاب در چشمان سیمیس توانست نگاه اش را از چشمان آرتینم

 کرد . هنوز هم چشمان مشتاقحلقه مست چشمان مهربان آرتان ، آرام ساق دستانش را پشت گردنش یمیسآرت
 آرتان چسباند و با لبخند چشمانش رایشانی اش را به پیشانی پیمیس که آرتید دویآرتان فاصله دو چشمش را م

 شد ... زمزمه کرد :ی نمیراب شد که در کنار آرتان هرگز از آن سیبست ... مست آرامش

 ...یم ماندی حال مین و تا ابد در ایستاد ای_ کاش زمان م

 فشرد ...یش بازوهاین بیشتر را بیمیس لبش نشست و آرتی روی لبخند کمرنگآرتان

 را بغل گرفته و دستانشیمیس که از پشت آرتید دیوان آرتان را در ای نشست وقتیشتر به دلش بینه و کبغض
 بهیش از پیش بیمیس گونه آرتیرا دور کمرش حلقه کرده بود . بوسه آرام و همراه با لبخند کمرنگ آرتان رو

 را عقب داد و به شانه آرتان چسباندش شد که با لبخند سریخکوب میمیسجانش آتش زد . نگاه اش به چهره آرت
 گرفتند . آرتان آرام دستش رای خوردند و چشم از دور دست ها نمی. هر دو آرام به چپ و راست تکان م

 نبود !ینگوه وقت با او ایچ حرکت داد . چرا هیمیس شکم آرتیرو
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یال توانست از فکر و خی لحظه نمیک آورد . یاد بچه دومش ، باز دارا را به یف ظری با حس تکان هاآرتان
 اش کرده بودند وی سفر همراهین در ایا و آرش و آریار کوشینکه . با ایاید بیرون بیدنش و ندیدن دیبآس

ین را تضمیز چیچ ... جنگ ، هرگز هی ولیاید به تن دارا بی گذارند خط و خشی جان نمیمطمئن بود که تا پا
 کرد ، حس کردی و چشمانش دردش را رسوا مید خندی لبانش مینکه آرتان را ای ناراحتیمیس کرد ... آرتینم

 اش بکند لب باز کرد :ی آرتان را وادار به حرف زدن درباره ناراحتینکه به خاطر این همی. برا

_ از دارا چه خبر ؟

 و گفت :ید کشیقی نفس عمآرتان

 ؟!یم شاه بانوی شنوی سخن دلم را میشه_ چگونه هم

 شد ، آرام سرش را با لبخند به طرف صورت آرتان برگرداند . بوسه با لبخند آرام ویشتر بیمیس آرتلبخند
 آنها را از جایساتیس پپر بغض و لرزان پری اش چشمانش را پپر عشق بست . صدایشانی پیمهربان آرتان رو

پراند :

 منم آرتان !یران تو و ای_ شاه بانو

 که به طرفی زد و در حالیش به روی پوزخندیساتیس از آرتان فاصله گرفت . پری کمی به آرامآرتیمیس
 آمد گفت :یآرتان م

 را هم از منین ! ... تو ایری را داشتم که دستم را بگین حسرت ایشه که دارا را در شکم داشتم همی_ زمان
 کمیم عمر برایک ینی بی هم قانع بود ؟! ... مین است که به همیچاره چقدر بیت شاه بانوینی بی . می کردیغدر

 ؟! ... و من به خاطر بانو بودنم مجبورم به توی بری استفاده را میت در کنار معشوقه ات نهاینک و ایگذاشت
 وفادار باشم ؟!ی از وفا نبرده اییکه بو

 ناراحت چشم از چشمان براق شده از اشکی انداخت ، او هم با چشمانیمیس آرتیمرخ به نی نگاهیم نآرتان
 ، چشمانش را به او رساند :یساتیس دلخور پری داشت . با صدای برنمیساتیسپر

 چه برسد به مردمانت .ی خانواده خودت هم خوب نبودی ؟ تو برایران ایار شهرینی بی_ م

 کرد و کف دستش رای گام مانده را طیک یساتیس که آرتان با چشمان کوچک شده اش لب باز کرد ، پرهمین
 داشت زمزمهی که لرزش محسوسی و با چانه اید دهان آرتان گذاشت . دو قطره اشک از چشمانش چکیرو

کرد :

ع  من ! ... خاموش که هرگز نتوانست عمرعد نامرد  کهی بفهمی ، هرگز نخواستیری بگیاد بخشش را ی_ خاموش 
ی چه میت براینی تا ببیدی بخشی ... کاش می کردیغ احساس تو ماندم و تو از من درین عمر در حسرت ایک

 به دارا کهیدم نازی ... می منی تو هستم ، تو هم تنها برای که اگر من تنها برایدم نازی مین به ایشهکنم ... هم
 عمر آغوش تو را بایک ... یم شوی دهد . من و تو در کنار او «ما» می میوند توست و تو را به من پیادآور

ی زندان که زندانبانش توئین دم از ایده سپین توانم آرتان ، همی نمیگر آوردم ... دیآغوش او باز به خاطر م
خواهم رفت ...

 آرام از اویساتیس رود ؟! کجا ؟! ... پری ماند . چه گفت ؟! میره خیساتیس پری بهت زده به چشمان اشکآرتان
 پپر بغض و لرزان گفت :ی کرد با صدای که ترکشان میرو گرفت و در حال

یچکس که هیی روم به جای . می قلبم را پاره پاره نکنیگری با دیت بودن هاین با این از ایش روم که بی_ م
 دارا !ی ... حتیمنداد کجا
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یساتیس اگر پرید شد . شایخته افتاد . عذاب وجدان به دل آرتان ریه صدا به گری ، آرام و بید لرزیش هاشانه
ی توانست بفهمد حس واقعی کرد و نمی درک نمیچوقت را هیساتیس شد ! .. چرا پری نمینگونه اید بخشیرا م

یش بار درویک قدرت طلب و یی بانواه بار شیک بار مادر فولد زره ! یک بار مادر و یک ؟! ... یستاش چ
از همه رو گردان !

یمیس به چشمان نگران آرتیساتیس پری خالی نشست . نگاه اش را از جایش بازوی آرام رویمیس آرتدست
 نشستند ... هر دو سکوت کرده بودند .یوان و نسبتا پهن ای لبه نرده سنگی زد . با هم رویدوخت و لبخند تلخ

 شادی را به خودشان دادند . صدان زماین به زمان داشتند و هر دو در کمال سخاوت ایاج اتفاق احتین ایبرا
 هر دو را از فکر و عذاب وجدان خلص کرد :یدات

_ درود پدرجان ، حالتان چگونه است ؟

ین . وجود اید زد و آرام از جا بلند شد . کوروش را از آغوشش گرفت و آرام بوسی لبخندیدنش با دآرتان
 کرد .ی با دارا داشت وجودش را آرام می مانندیکودک که شباهت ب

 :ید متعجب پرسآرتیمیس

 ؟!یدا کند تی_ جام آرتان در دستان تو چه م

 به جام گفت :ی با نگاهتیدا

 !یاورم بیتان جام را به من داد که من براین ، ایدم را دین که آمدم جناب آبتی_ زمان

 به او دادهین را که آبتیی کوروش را گرفت که آرتان راحت تر دوایدا جام را گرفت و سپاس گفت . تآرتان
 کنده شود ... شربت درونیز همه چیال نفس با چشمان بسته بال برد که از فکر و خیکبخورد . آرتان جام را 

نه اش حبس شد ، جام از دستش افتاد ...ی بود که به سرفه افتاد ! ... نفس در سیده رسیمه دستش به نیتونر
 ناقوس مرگ رایمیس و آرتیدا کرد و در گوش تیجاد ایبی مهی صدایوان طل با سنگ فرش ایتونبرخورد ر
 .ید گونه اش چکی داد ... اشک حلقه بسته چشمان آرتان روی کوروش عمق فاجعه را نشان میغنواخت . ج

 کهیافر گرفت . آریدن محکم فشرده شد ... باد با شدت شروع به وزش لباسش در چنگیقهنفس کم آورده بود ، 
 همکف رایوان ای که راهروی در حالیش تنها گذاشته بود ، دل آشوب پاهایمیسبه اصرار آرتان او را با آرت

 که در کنار گوشش بوده او رایی . زمزمه آرتان که نامش را به لب آورد گویستاد کرد از حرکت ای میط
 و آرتان بدود .یوان توجه به سن و سالش به طرف ای کرد با تمام سرعت و بروادا

 دوخت ... چشمانش را محکمین گرفت و به زمیوان بود . نگاه اش را از ایستاده ایوان مقابل ایاط در حساینا
 همیمیس گونه اش راه باز کرد ... آرتان زانو زد و آرتی پلک اش روین هم فشرد . اشک لجوجانه از بیرو

 کوروش مقابلی هایه توجه به گری هم بتیدا گرفت . یش بازوهاین را بیشناباور با او به زانو درآمد . شانه ها
 گفت :یهآرتان زانو زد و با گر

 کنم .ی را با خبر مین_ چه شد پدر ؟ قلبتان ؟ ... جناب آبت

 را که در حال بلند شدن بود گرفت و باز وادار به نشستنش کرد . نگاه اشیدا ، مچ دست تی با لبخند تلخآرتان
 افتاده بود رساند و با زحمت زمزمه کرد :ین زمی غرانش که کنارش رویر شیی طلیتونرا به ر

 تو را طعمه خود قرار دادند ...یاستمداران سیا ... گوی_ پوزش دخترم ... عهد کردم که از تو مراقبت کنم ول
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یکباره منقطع اش به ی آرتان به چشمانش ، نفس هایره . با نگاه خیستاد بهت زده مقابل آرتان ایافر آرپاهای
 رفت و هر دویش ... آرام پیدا و تیمیس آرتی کوروش توجه کرد و نه به زجه های هایهقطع شد ! ... نه به گر

یش را در آغوش گرفت . بغض در گلواش مقابل آرتان زانو زد و تنه ین زمیرا از آرتان جدا کرد و رو
 گفت :ی را در مشتش فشرد و با لبخندیافر لباس آریقهچنگ انداخت و اشک چشمانش را احاطه کرد . آرتان 

ی برادرانم را تاب می ، با تو غم دوری برادر بزرگتر بودیک دوست نه ، یم براینکه به ایدم بالی میشه_ هم
 شانهی آوردم ... چرا که دستان تو پس از پدرم روی ام ، خم به ابرو نمی زندگیآوردم و در مقابل تند بادها

یدا دارد ... با من عهد ببند که تیق لی ام تو را در مقامی که امپراطوریدم بالی به خودم میشه بود ! ... همیمها
 ... عهد ببند برادر !یند بی نمیبی زادگان آسیب و نجیان درباریاز توطئه 

یی از گلویی شد ... صدای بغض سرکوب نمین رفت . ای داد . نمیین پایش آب دهانش را با بغض گلوآریافر
 سر تکان داد .یید آمد ... به زحمت به تای نمیرونکه با بغض خفه شده بود ب

 با سرعت گفت :تیدا

 ... تنها ...یاور کند ، پدر تاب بی فرصتم را دارم ، او زهر را مداوا می خوانم ، هنوز پرهای را میمرغ_ س

 ! ... نگاه آرتان بهیست درکار نی گفت که ماندنی نگاه مین . اید فشار دست آرتان حرف در دهانش ماسبا
 نشست زمزمهیمیس شانه آرتی ... سر آرتان رویرد باعث شد آرتان در آغوشش بگیمیس آرتیانچشمان گر

کرد :

 که از سجده به منی که تمام موجوداتید رسیی من به جایت رساند . با عشق تو انسانیم_ عشق تو من را به خدا
 افتادند ! ... هزاران عهد بستم و نشدیم به پای اجبار بلکه ، با افتخار و خواسته قلبیسر باز زدند ... نه از رو

 ! "یست جسدم نی برایی جایگر را به گور بردم که دهایم " آنقدر آرزویران باشم ... به گفته پدر ایبندکه پا

 زمزمه کرد :آرتیمیس

 ...یم ایده رنج کشین از ایش بی ما در زندگیاور_ آرتان تاب ب

 از جایافر ... آرید آمد از ادامه حرفش بازماند ... چانه اش لرزیین آرام پایش بازوی دست آرتان که از روبا
یدا ... تیخت صدا اشک ری و بید لرزیش صورتش گذاشت ... شانه هایبلند شد و پشت به آنها دستانش را رو

 گرفت . جام زهر را او بهی اشک درون چشمانش از چشمان بسته آرتان چشم نمیبهت زده با حلقه ها
 نبود ...ی درد فراموش شدنین نبود ... ای درعد آسان و قابل تحملینخوردش داده بود ! ... ا

 بود ! با همه سرعت به طرف دریخته که در جام آرتان ری شده بود از زهریمان . پشید از جا پرپریساتیس
 شد بهتی دم از لبانش جدا نمیک که نام آرتان یمیس آرتی در پی بلند و پی هایغاتاقش قدم برداشت که با ج

 را در آغوش گرفت ویش نشست و زانوهام کنان پشت در اتاق آرایه داد و گریه ... به در اتاقش تکیستادزده ا
 رخ داده بود ...ید که نبای آمد ، کاری از دستش بر نمی فشار داد و زجه زد ... کاریش دندان هاینشالش را ب

ی مینه که خاص امپراطور بود مشت بر سی به احترامیگری پس از دیکی بهت زده از مرگ آرتان سربازان
 نشستندین زمی گاه تنشان رویه چپ تکی بود و پایرشان راستشان زی که ساق پای و همزمان در حالیدندکوب

 ...ید و اشک ر چشمانشان جوشید محکم و مردانه شان لرزی شانه هایرو سر به ز

 شد ...یدار کوس مرگ امپراطوران پارس بی و صدایمیس آرتی از زجه هایران شب ، تمام ای هایمه ندر
 که آرتان رایمیس دوست داران آرتان ، بهت زده دور آرتیگر و دیشانآرشان و آرشام و آراد و خانواده ها

 پشت سرشان ظاهری اشکنی هم با چشماینا نشستند ... سایشان پای فشرد حلقه زده رویمحکم در آغوشش م
 نشست !یش پای رویگران و مانند دید کوبینهشد و مشت به س
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 است ؟!ی اسطوره ها باور کردنی کرد پدرشان را از دست داده اند ... مگر مرگ اسطوره ی کس باور نمهیچ
 است ؟! ...ی خنجر خورد ... باور کردنی از خودیران حرف که باز هم این... مگر درد ا

 . همه لباسید دی پوش مید کرد مردمان سپی چشم داشت . تا چشم کار میش پایر زین به سرزمیوان در اتیدا
یران سوختند .. (در ای مینشان پدر سرزمی به تن کرده بودند و در عزاینتی طرح و زیچ و بدون هیدسپ

یچ در هیره و تیاه سرنگ کردند . ی به تن می طرحیچ و بدون هید ، لباس سپیزان مرگ عزیباستان برا
یره و تیاه دانستند . بعد از حمله اعراب رنگ سی و اهرمن میدی ما نبوده ، چون نماد پلیاکان در لباس نیزمان

 بود .یچانده آفاق پی در تمامیدا کشته شدن آرتان را به دستان تیعه شایراد گنجانده شد) .. هیرانیاندر فرهنگ ا
 بودند .یش مجازات برایدترین کردند و خواستار شدی را سرزنش میدا تیرانتمام ا

 گرفت . بالخره لب باز کرد :ی چشم نمیانش دم از چشمان گریک و یستاد کنارش اساینا

عل رخ نماید تا به حال که خورشیشب_ از د ی و اشک مید است ، خود را در اتاقتان حبس کرده ایی در حا
 من !ی کند بانوی نمییر تغیزی چیه ، با گریزیدر

 گفت :یه جا داد و با گرینا شکست و خودش را در آغوش سایدا تبغض

 و هنوز چون گذشته دوستم ماندهی دانی من را مقصر نمیگران سپاس گذارم که همچون دیت نهای_ از تو ب
 !یا

 که خود او خودشی ؟! زمانید حلقه کرد . چه داشت بگویدا بالخره دستان افتاده به کنارش را دور کمر تساینا
 داده بود !!!یدا درآورده بود و جام زهر را به دست تینرا به شکل آبت

_ سرورم اجازه ورود دارم ؟

 را از گونه پاک کرد و گفت :یش سورنا به خودش آمد و با کف دست اشک های صدابا

 ...یا_ ب

 درهم رفت ، به طرفش آمد . نگران بهیش ابروهایدا قرمز تینی چشمان پپف کرده و بیدن داخل شد . با دسورنا
 شد و گفت :یرهچشمانش خ

 خود هم که شده ،یت امنی براینکه امپراطور آماده شده اند ... گفتم اطلع بدهم ، با ای خاکسپاری_ همه برا
 ...یبهتر است در اتاقت بمان

 و سرش را به سرشید را در آغوش کشیدا افتاد . سورنا علرقم تمام تلشش تیه باز به گریدا حرف تین ابا
 فشارش داد . چشمانش را بست که مانع از جمع شدن اشک در چشمانشیش بازوهاینچسباند و محکم ب

شود ...

 سقفیی نبودند ... ارابه طلیشه مانند همیان پارسی کرد ... ولی طلوع میشه در افق باز هم مانند همخورشید
 به راه افتاد . تن آرتان باید کشی اش می چهار چرخ چوبیدار پادشاه ، به همراه چهار اسبش که ارابه را رو

 ویباترین زیرن شده بود ... پازیین اش مزیی جهان در تابوت طلی گل هایباترین عطرها و زینخوشبوتر
یواره دی را از دروازه پارسه تا آرامگاه آرتان که هنوز نقش برجسته هاینش سرزمی گل هاینخوشبوتر

ی را برایبایی بود و راه زیخته رین زمی تمام بود ، رویمه آرامگاه اش که در دل کوه جا گرفته بود نیرونیب
 که ناجوانمردانه کشتهینشان دستشان را با اشک و آه به پدر سرزمی گل هاردمارابه نشان کرده بود . تمام م

 ، مجنون وار بهیده پریی علرقم خواسته تمام دوستانش با رنگ و رویمیس کردند . آرتی میشکششده بود پ
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 کردی اش می همراهیه را گرفته بودند و با گریش دو طرف بازوهایش هایمهدنبال ارابه آرتان به راه افتاد . ند
 گرفت ...ی اشکش خشک شده بود چشم از ارابه آرتان نمی که چشمه های بهت زده تنها با چشمانیمیس. آرت
یدن شده بود و چه زود بودنش با آرتان تمام شده بود ... چقدر مشتاقانه منتظر دی سپریشان هایی جدایرچه د

 بودند و آرتان چه حسرت به دل رفت ...یشاندختر آرزوها

 توانست چهره آرتان را از خاطرش پاک کند ...ی دم نمیک کرد . ی میه در اتاقش تمام مدت گرپریساتیس
پسودای را از نو شروع میز گشت و همه چیکاش زمان باز م  قدرت نداشت ، اگر آرتان از طمعی کرد . اگر 

 شد ؟!می یمیس النشان چگونه بود ؟! باز هم آرتان عاشق آرتی شد زندگیاش باخبر نم

 به گرفتن نگاه اش از ارابهی نشست . هنوز هم اصراری سنگیوان به ایه تکین زمی به ارابه آتان رویره ختیدا
 و زجهیه گری را در آغوش گرفت و گوشه شال سرش را در دهانش فرو کرد که صدایشنداشت . زانوها

 از پبغض کنارش زانو زد ولرزان ی با چانه اینا نرسد ... سای همان طور که آرتان گفته بود به گوش کسیشها
مهربان گفت :

 ...ید نکنینگونه کنم سرورم ای_ تمنا م

یشانش که حال پرینا کرد . سای . نفس کم آورده بود و مدام هق هق مید را به آغوشش کشیش زانو هایشتر بتیدا
 گفت :یدرا د

 ؟!یید بدرود بگویک ، با او از نزدیشان از به آرامگاه بردن تن ایش پید خواهی_ م

 گفت :ی لرزانی چشم دوخت و با صداینا سایبای به چشمان زی با چشمان اشکتیدا

 .یست ، اوضاع آرام نیایم نیرون گفت که از قصر بیرن فهمند ، جناب پازی_ م

 زد و زمزمه وار گفت :ی مهربان لبخندساینا

 بود ...یم در ارابه امپراطور خواهی فهمد بانو ، در چشم برهم زدنی کس نمیچ_ ه

 اش را آرام و با اشکیشانی صدا دستش را دو طرف صورت آرتان گذاشت و پی بی یه آرام و با گرتیدا
 و شکن باشکوهین پر چیی و طلید گذراند . لباس سپیده . سرش را عقب برد و تمام تن اش را از دیدبوس

 کهی دو دستین طل که بس از جنیلوفری پپر پشتش ، نماد گل نیبای و زی استوانه ایش فر و رییاش ، موها
 چشم برهم گذاشته بود .یبا کرد . چقدر آرام و زی میی و با شکوه خود نمایبا شکمش قرار گرفته بود زیرو

 کرد ؟! ... سریچرا محکوم بود که زود از مهر پدر محروم شود ؟! دلتنگش شد ، چطور نبودنش را تحمل م
یشتر شد و دستش بیشتر اش بیه . گرید کشیش هایه اش را به رانه تن پدری افتاد و بویه آرتان به گرینه سیرو

 را ازی آرامیه گری) .. که صدایی برآمده از روشنایلباس آرتان را در چنگ فشرد . زادمهر .. (به معنا
عر ارابه را باز کرد ... کسیدداخل ارابه آرتان شن  !! ...ید جز آرتان را در ارابه ندی ناباور و با همه سرعت عد

 _ چه شده رازمهر ؟!پازیرن

 سرورم !یچ _ هرازمهر

 لبخندیرن ! » ... پازیدم از ارابه شنیه گری دارم که صدایمان فکر فرو رفت و در ذهنش تکرار کرد « ابه
ید را حس کرده بود . انگار کم کم بایدا و تینا که محو شد . حضور ساید نکشیه لبش نشست و به ثانی رویمحو

 درست نبود ...ید شناخت ، شای مر عمیک که ینایی به سای اعتمادی همه بین کرد ، ایبه او اعتماد م
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 اش گذاشته شد .ی به آرامگاه ، تن آرتان با احترام هرچه تمام تر ، در آرامگاه و تابوت ساده و سنگیدن رسبا
یران به رسم پدر ایرن و کمان اش را هم در اتاقک آرامگاه اش قرار دادند . پازیرلباس ها و زره و شمش

 مرسوم نبوده ، کوروش بزرگاداری باستان عزیران اعلم کرد . (در ای عمومی ، سه روز را عزاینزم
 اعلم کرد که بهی عمومی دوستش داشت سه روز را عزایت نهای تنها همسر عمرش «کاسان دان» که بیبرا

 ثبت شد!) .ی شگفتیک باستان ، جزئه یران ایخخاطر مرسوم نبودنش در تار

ی و جوان جدا نمیر دم از چشمان پیک بودند . اشک یشان با اشک و حسرت در حال بازگشت به خانه هاهمه
 نبود . به خاطر مرگ آرتانیشد . از دست دادن پدر دلسوز و مهربانشان آسان و قابل تحمل ، و فراموش شدن

 که به احترام پدرشان هفت شبانهد دانستنی که داشتند خود را موظف می و رنگ و نژادین با هر دیرانتمام ا
عر خانه هایرانروز (هفت عدد مقدس ا  مشعل آتش روشن کنند تا پدرشان از اوجیشان باستان بوده) بر سر عد

 همانطور که با دوستان ویرن است ... پازی ماندنیاد و به یز در دلشان عزیادش که چقدر یندآسمان ها بب
 را دریدا تید که پا به قصر گذاشت . بای کرد که زمانی فکر مین اه گشت بی به طرف قصر باز میاندربار
 بختیدای کرد تی ثابت مید چگونه بای کند ... ولیت را در سر داشتند حمایش زمزمه هایان که درباریدادگاه

 ؟!یستبرگشته مقصر ن

 دخترین را به خاطر طمع اینمان دانند که پدرسرزمی ؟! همه مید کنی می _ چرا از مجازاتش چشم پوشهیراد
 !یم از دست دادیگانهب

ی دلتنگ ترش مین نبود . همی هم خبرینا انداخته و سکوت کرده بود . از سایر سر به زی در گوشه اتیدا
 روند ! ...ی نمیرفتنت بار پذیر هم زیاکانت ؟! ... نیدا تیدی ؟! ... دیگانهکرد ... با خودش تکرار کرد ... ب

یوتاب افتاد و یه به گریت جمعین بدر یدنش دور بود ، با دیدا که از آغوش تیکوروش بعد از نصفه روز
 کوروشیوتاب ، یرن توانست آرامش کند . با اشاره چشمان پازی داد نمیهرچه آرام به چپ و راست تکانش م

 رفت .یوان آرام به طرف ایدا داد . تیدارا به ت

 !ییم گوی _ کجا بانو ؟! درباره شما سخن مهیراد

 و گفت :یستاد به طرفشان برگردد اینکه گرفته بدون ایی با صداتیدا

 کودکم گرسنه است ؟!ینید بی_ نم

 پس به نبودن شما عادت کند !!ین زید ، باید ها بسپاریمه را به ندیشان _ اهیراد

 و گفت :ید ابرو درهم کشیراد ظاهر شد و در چهره هیدا کنار تساینا

 ماست ... پس ... تایعهد ملکه و مادر ولیشان ! ایرید بگیم که درباره ملکه پارس تصمید نداریت_ شما صلح
 شاهزاده . چرا که امپراطور دارا ازیرید نشده ، به صلح شماست زبان در کام گیید تایشان که گناه ایزمان
 عنوان نخواهد گذشت .یچ به ملکه مورد علقه اش به هینتوه

 تالر بردیوان را به ایدا ، همراه خودش تیساتیس پریزبین گذاشت و بدون نگاه به چشمان تیدا پشت کمر تدست
 شدند ...یره پر افتخار به هم انداختند و باز به جلو خی با لبخند ، نگاهینا. پدر و مادر سا

ی روی کوروش لبخند تلخی و گرسنگیاق دادن به پسرش شد . اشتیر نشست و مشغول شی نرده سنگی روتیدا
 ماند ویره خیبایش را نوازش کرد . به چشمان زیدش و سفیفلبش نشاند . آرام با پشت دو انگشتش ، گونه لط

یان درباری شد ؟! هنوز هم صدای می حالی چید شنی ها را میعهچشمان دارا را به خاطر آورد . اگر دارا شا
 خوردند وی که همه از ترس تکانی با تمام قدرتش داد زد طوریافر . آرید شنی را میرادو از همه مهم تر ، ه

 به تنشیده هم فشار داد و کوروش که ترسی چشمانش را رویدا . تید خوابیشانتمام زمزمه ها و پچ پچ ها
 فشار داد .یتگرش حمای بازوهاین بیشترچنگ زد را ب
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 بوده !یشان جاه طلبیز دست آویشان برایگران که مرگ دی متنفر بودم از کسانیشه _ خامـــــوش ! .. همآریافر

 بلندتر داد زد :یافر لب باز کرد آریراد که ههمین

 شاهزاده !یده_ هنوز سخنانم به اتمام نرس

ی که آرام و بیساتیس به پری نگاهیم بودش لب بست . با نیده گونه ندین که تا بحال ایافر از ابهت آرهیراد
 اش نشست .ی صندلی تخت اش نشسته بود رویحرف رو

عن ... دوست نه ، برادرم هستم ! ... سوگند بهیکن دانم ولی _ شما را نمآریافر  من هنوز هم در غم از دست داد
 و هشتیست ملکه بیا خواهد پادشاه ممالک باشد یروح بزرگوارش ، که از مسبب مرگش نخواهم گذشت ، م

 ، جناب آرشان ؟!یند نشی برادر امپراطور آرتان ، بر تخت مین ، بزرگ تریعهدکشور !! ... تا بازگشت ول

ی نخورد . نه می تکانین آرتان ، کوچک تری بلند شدن از تخت و نشستن بر جای برایافر به آریره خآرشان
 شود ...یشقدم روز از مرگش نگذشته بود پیک برادرش که ی نشستن به جای بود برایتوانست نه دلش راض

 جناب آرشان و امپراطور آرتان بوده ، و در آخر پدران ماینی هم بر سر جانشیش سخن سال ها پین _ اهیراد
 بزرگ !!ی دانستند ، نه خون بانو آپام و دارای امپراطوریق بزرگ را لی و دارایاخون بانو آند

 پاک و مقدس استیش به مادرش که برای کسیند و ببیند توانست بنشی دستانش را محکم مشت کرد . نمآرشان
ی مادر بزرگوارتان بر کسی و مقام والی انداخت ... " پاکین در ذهنش طنیرن پازی کند . صدای مینتوه
 سرورم ! ...ید ! آرام باشکوفتن چه برسد به مشت بر دهانش یست ناسزا هم نیک یق لیراد ... هیست نیدهپوش

 داشت ،یرن که چشم در چشمان پازی !" ... آرشان درحالیست کوبنده تر از سکوت نیدر جواب ابلهان جواب
 نگه داشتهیش بازویآرام آرام مشتش از هم باز شد و سکوت کرد . آرشام و آراد که نگران دستانشان را رو

ی توانسته آرامش کند برایرن دانستند که پازی رساندند . میرن پازبهبودند چشمانشان را از خط نگاه آرشان 
 همه به او چشم دوختند :یافر آری قدردان سر خم کردند ... با صداینهم

 ؟؟؟!!!ی کنی میین دادگر را تعی پسران دارایاقت لیز_ توئه ناچ

 انداخت و گفت :یر سر به زی ظاهری به احترامهیراد

 !!!ین شدم سرورم ، همیادآور را یخ_ تنها تار

پسخنی _ کسپازیرن  دان !!!یخ تاریراعد نزد ، هیشگی همی از امپراطوری 

ی را محو کنند ولیشان انداختند که خنده هایر . سر به زید آرام لرزیشان صدای بی همه از خنده های هاشانه
 اش ادا کرد از خاطر برد ؟!ی تمام ، و چهره سرد و سنگی با خونسردیرن که پازی شد جمله بانمکیمگر م

 . چرا که سردیند نشی ، جناب آرشان بر تخت میشان دارا است و تا بازگشت اینک ایران _ امپراطور اپازیرن
 بهیتخت را در نبود خود در پایشان ... و امپراطور آرتان ای است و از خون خاندان امپراطوریدهو گرم چش

 بازگشت امپراطور دارا بر تختمان کنم که تا زی میت حمایشان... من از ایدند گزی بر مینعنوان جانش
 نشود .یچیده پین از ایش بی امپراطورین . تا اوضاع ایندبنش

 لب باز کرد :ی عصبیراد در آغوش داشت باز به تالر بازگشت . هیده که کوروش را خوابی در حالتیدا
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 او وی از مقامش خلع شود !! و به رسم جهان امپراطورید است ، بایران ملکه اینک ایدا بانو تیکن_ ول
 گردن زده شوند !!یدفرزندش با

 از خوابیدی و از جا بلند شد . کوروش با تکان شدید مقابلش کوبیز می کف دستش را روین خشمگآریافر
 کوروش که مسببشیه دستش را مشت کرد و چشمانش را بست . از گرین خشمگیافر افتاد . آریه و به گریدپر

 بار آرام تر گفت :ین وجود این با ای شد ولی عصبیشتربود ب

 ؟!یری بگیم درباره خون آرتان تصمی کنی_ چگونه جرات م

یگرش خواست در مقابل جمع به چهره دی نمی در جدال در آغوش گرفتن و نگرفتن کوروش بود . ولپازیرن
 اش چشم دوخت و بدون گرفتن نگاه اش از آنها بهی تابی تنها نگران به کوروش و بین همیبدل شود برا

 طعنه زد :یراده

 گرم است !!ی گاه محکمیه شک پشتش به تکی_ ب

 انداخت ، چشمان پپریر سر به زیراد کرد . هیش رساند و پوزخندش را نثار رویراد اش را به چهره هنگاه
 که دستانش را بهین به طرفش رفت و همیابد او بود ! ... آری رویاده نشان از زیساتیسحرص و خشم پر

 کرد :زمزمه چشمانش را بست و یرن چنگ زد . پازیدا به تن تیشترطرفش دراز کرد کوروش ب

 ؟!یزدیار_ ا

عمرد نماد فروهر) ، کنار پازیبت در هیه از ثانی در کسرایزدیار  ظاهر شد و مشت بهیرن انسان بالدار (مانند 
 به احترامش سر خم کرد و گفت :یرن . پازید کوبینهس

 خواهد آرامش رای هستند که می طعنه زد) .. کسانیراد به هیره ببر .. (خی امن و آرامی_ کوروش را به جا
 !یند را ببی کودک ، زود است که ناپاکین ای !! برایم ! .. ما که عادت کرده ایرنداز ما بگ

 به خودشیقی با نفس عمیافر به طرف کوروش رفت و با در آغوش داشتنش از تالر خارج شد . آرایزدیار
مسلط شد و گفت :

 ویست قانون بین زمیران که منشور حقوق ملل پدر بزرگوار ای ؟! زمانیراد هی جهان امپراطورین_ کدام
 تن را بریک کشور جهان است ؟! ... بنا بر منشور پدر بزرگوارمان ، پدرانمان گناه یهشت کشور از س

 امپراطورمان نگذشتهمرگ روز از یک گذاشت ... هنوز یم پس ما هم نخواهینخانواده اش نگذاشته اند و ز
 !ی دهی حکم قتل نوه اش را مینگونهکه تو ا

 گرفت و گفت :یراد انگشت دستش را مقابل صورت هتهدیدگرایانه

 گناه است و نگذارمی بیدا لحظات عمرش گفت " تین ! ... آرتان در واپسیراد هیم گوی_ بدان و بفهم که چه م
پسودایانی درباری جاه طلبیچه بازیدات  به ملکهی احترامی بین پس ، کوچک ترین حکومت دارند " زی شود که 
 خواهد بود ! .. و من ..یران ایانگذار بنن به خانداین دارد ، توهیش و پسرش که خون آرتان را در رگ هایدات

 و بدون در نظر گرفتن مقامیرم گی به دست میر مقام حکومت امپراطورمان آرتان ، شمشینبه عنوان برتر
 عبرت شود ...یگران دی کنم تا برای میزان ، گردنش را خواهم زد و بر دروازه شهر آویخاط

 گفت :یافر چشمان منتظر آریدن داخل تالر شد و مقابل برادران آرتان سرخم کرد . با دسورنا

 !!!یست نین از جناب آبتی ، تمام قصر را جستجو کردم ... اثریافر_ جناب آر
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 او شدی عادیر که متوجه نگاه غیرن رساند ! پازینا با حرص و خشم نگاه اش را به چهره ساپریساتیس
 از او اقدامیش پی توانست ذهنش را بخواند ! کسی نگه داشت ... نمیساتیس در چهره پریزبینچشمانش را ت

 چشمان کوچک شده به چهره وبا سرش را بال داد و ی رساند . کمیناکرده بود ! ... نگاه اش را به چهره سا
 کرد .ی را به او القا نمی حس خوبیروزمندانه لبخند پین ماند ... ایره خینالبخند سا

 شد و گفت :ینا سایال خبی

یرفته پذیتی شکایچ نباشد هیشان ، تا ایکن مقصر هستند ولین جناب آبتیم گوی اثبات شد ، نمیدا تی گناهی_ ب
 !یستن

 نسبتا داد زد :ی عصبهیراد

 شما بهتر است ؟!ی سکوت براید کنی !!! گمان نمیرن جناب پازیست دولت ما نیمان شما همپین_ سرزم

 اش گفت :یده به چهره ترسیره و خیستاد آرام به طرفش قدم برداشت و مقابلش اپازیرن

 ، امپراطورمان آرتانعی امپراطوری چون و چرای !!! من تا به امروز تنها محافظ بیی گوی_ درست م
 ... هنگام تولدیکن ! ... ولیست ما نین بیمانی پیچ با امپراطور دارا نبستم پس ... هیبودم ... چون عهد

 کند !ی می که او بر آن سرورد خواهم بویکوروش با او عهد بستم و در گوشش خواندم که پاسدار تمام ممالک
 اش کنم ،ی را در رگ دارد و من عهد بسته ام که در حکومتش همراهی... کوروش خون خاندان امپراطور

 داد !یم ام جواب شما را خواهیی ، من و گارد طلیرید او و مادرش را از او بگیگاهپس اگر جا

 بلندتر گفت :یرن بپراند پازین بین ایزی باز لب باز کرد چیراد که ههمین

عس (طبل) نادانیدن پریگران سخن دیان در می ایاموخته و نی_ شگفت است که چگونه شاهزاده ا پکو  ات رای ، 
 کوبد !!!یدر جهان م

 جمع ادامه داد :روبه

ی میاد بندم و سوگند ی خود باشند ، من با امپراطور دارا ، عهد میگاه و پسرشان کوروش در جایم_ اگر بانو
 شود ... اگرین اگر جز ایکن است . ولیشان ایی خواهم بود که تحت فرمانروایکنم که محافظ تمام ممالک

ینم نشی آورم و با لذت مرگتان را به تماشا می کند من ... خم به ابرو نمیکسان شما را با خاک یناهرمن سرزم
 کنم ...ی محافظت میشان!!! و تنها به حرمت امپراطورم آرتان ، تنها از دوستان ا

 به او چشم داشت قرار داد و گفت :یده که با چشمان ترسیراد را مقابل صورت هصورتش

 سکوت کنم ؟!*ید و بایستم نین سرزمین ... من از اینک_ ا

ین پپر ظرافت طل که در بی پنه پر و مفتول های به نقش گل هایین و مزی قهوه ای اینه بلند با زمیراهن پدارا
 تاینه هم که از سیبایش به تن داشت . زره زید رسی میش اش به زانویپارچه اش به کار رفته بود و بلند

 راست اش را پوشانده و تای که پاقابی شده بود و بال عیل عقاب شکل و از جنس طل تشکیز ریکمر ، پرها
ید رسی میش زانویر اش هم تا زی آمد . کفش چرمی و باوقار به چشم میبا شده بود زیده کشیش ساق پایکینزد
...

 که در دورهی .. ( پرچم عقاب شکلیان و درفش کاوید تازی میگر دی به جایی سپاه با اسب از جایان مدر
 شد کهی سر امپراطور در قلب سپاه (وسط سپاه ) نگه داشته می درفش بالین ای سواریله به وسیانهمخامنش

یان داشته شده بود که سپاهه سرش نگی به سربازان بود ) .. توسط سوار همراهش رویزه و انگید امینوع
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 کردی نگذاشته و همراه آنان در قلب سپاه است باشند ... آن طور که فکر میشان تنهاینکهمتوجه بودن دارا و ا
 که مسئولی آمد " زمانی میادش در آن سفر به یمیس نبود ... مدام حرف آرتی کار آسانیانسرکوب شورش

 ؟! ...ی کنی ستاند چه می میا بخشد ی جان هزاران تن را متو یم و هر تصمی باشیادی زیجان انسان ها
ی توانند فرماندهی باشد . همه میدان میروز خسارت و کشته ارتش تو پین جنگ با کمتریکسخت است در 

 کشته راین خردمندانه ، کمتریمات را از جد تو آموختم که با تصمین ایکنکنند و افراد را به کشتن بدهند ! ول
 باشم ! " ...یدان میروز پیشه و همباشمداشته 

 تمام وجودش داد زد :با

 قلب سپاهیا بده . آرش کمانداران آماده باشند . آریش داران را آنگونه که گفته بودم آرایزه نی سپرهایار_ کوش
با تو !

 داد زد :ی نگران و عصبآریا

 ... سرورم ؟؟!!!ید_ سرورم از قلب سپاه خارج نشو

یک و با ید کشیرون را از غلف کمرش بیرش اسبش را به طرف نوک سپاه به حرکت درآورد . دو شمشدارا
ی رفت . گاهیگری فرود آمد و به طرف دین زمی . جفت پا روید گردن دشمنش را بریباچرخش و حرکت ز

 آوردند ... هری مدر و دشمنش را به زانو یدند بری را میگری دی پایا و دست و ینه گردن ، سیش هایرشمش
 خواست ...ی را نمیگران خواست ... مرگ و کشتار دی را نمیت وضعین شد ... ای فشرده میشترلحظه قلبش ب

ی نقشه ایچ کشت ؟! سربازان بدون دستور از فرمانده خود هی کرد ؟ فرمانده آنان را می چکار میدبا
 همچون کوروشش نداشت ؟!ی چشم به راهدک نبود ؟! کویگری دیز فرمانده آنان عزینداشتند ... ول

 کرد !ی را از پهنا بر تن دشمن وارد میرش شمشید تازی شد . همزمان که میاهی تمام سرعت سوار اسب سبا
یم به حالت نیران به آنها را ندارد ؟! .. سپاه ایب کرد . که چرا دارا قصد آسی را متعجب میان شورشینهم
 کردند . همه متعجب بهینی نشعقب ی کردند و کمیر از آنان را اسیمی حلقه زدند و نیان دور شورشیرهدا

 شد .ی مشتشان فشرده مین حرکت بی و سلحشان بیر شده ها شمشیر بودند . اسیرهشگرد تازه دارا خ

 و داد زد :یستاد مقابل سپاه اش ادارا

ین دانم ای دانم . چرا که می سربازان را مسبب جنگ ها نمیاکانم ندارم ... همچون نی دشمنی_ من با کس
 شوند ! ... هرکس دست از شورشی آنان می جاه طلبیبزرگان دولت ها هستند که قدرت طلبند و سربازان فدا

 ... جان ، مال ، همسر ویشان شود ، بنا به گفته جد بزرگوارم و منشور حقوق ملل ایمبردارد و تسل
 متجاوز ویک بورزد ... من همچون ی خواهند بود ... و هرکس با من دشمنی و آزادیتفرزندانشان در امن

 جز مرگیزی ، چیران ، مجازات متجاوز به خاک اید دانی . همانگونه که میستدشمن به او خواهم نگر
 ویرید به دست بگیر شمشینکه نه ایید سخن بگوید کم داریزی ؟! ... اگر چید . از کشتار خسته نشده ایستن
یدگی رسیازهایتان سپارم و به نی خورم که با جان و دل گوش می . سوگند مید متحد را به آشوب بکشانیرانا
 ؟!ید به دست گرفته ایر شما را آزار داده که شمشیز کنم ... چه چیم

 داد زد :آتش

 .یم سلطه بودن خسته شده ایر ؟! ... ما از زیعهد_ سخنانت تمام شد ول

یکن ... ولینیم بی در آن نمی مشکلیچ ؟! ... ما هید از خود بسازی کشور جدا و مستقلید خواهی _ پس مدارا
 هجومیا یعی طبیای بلیر ندارد . اگر درگی ربطیچ به ما هیگر دیفتد بینتان سرزمی برایاگر هر اتفاق

 ؟!ید جدا داشته باشی کشورید خواهی مم داشت ... باز هیم در قبال شما نخواهی ایفه وظیچ ما هید شویگانگانب
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 !یم خواهی و هشت کشور را میست بیی !! ما فرمانروایر _ خآتش

 آرام به دارا گفت :آتروپات

 سر اوست .یر آشوب ها زین_ تمام ا

 رو به آتش داد زد :ی بعد مکث کوتاهدارا

ی ! ... در شگفتم چگونه میمانند است که با تو همپی مرگ تو و تمام کسانی سخن تو به معناین_ آتش ! ... ا
 ؟!ی کنی و هفت کشور لشگر کشیست کشور به بیک با یخواه

 ، و نه تنها خود ، بلکه فرزندانشید ، لشکر کشیابان و اندک کوه و بیده کشی _ جد شما هم با مردمان سختآتش
 رانند .یبر چهار گوشه جهان حکم م

 ! ... چگونه خود را با جدم پاک ویدی کشی شورش نابجا به رخ جهانین ات را با ای و نادانیاقت _ تو لدارا
 ؟!ی کنی میسهخردمندم مقا

 ! ... دارا باز هم ادامه داد :ید رسی نمی به سیا دنی که کشورهاید لشکر کشی سکوت کرد . جدش زمانآتش

 مقتدریران ... شما هم فرزندان اید جنگ گذاشته ایدان مجنون پا به مین آوردم که به اجبار ایمان ایگر_ د
ی می گواهیخ . همان گونه که گفتم و تارید نداری مرز و بوم تفاوتین ایگر . شما هم با من و مردمان دیدهست

 را مجازاتیان و تنها شورشید در امانایتان ، شما سربازان و خانوادهیم در صورت تسلیاکانمدهد . همچون ن
 کنم ...یم

 فرو رفته بود ... دارا با سخاوت تمام ، به آنهای قابل باوریر جنگ در سکوت غیدان کرد ... تمام مسکوت
 ...ینند گزی راه را بر مین دو راه کدامینزمان داده بود که انتخاب کنند که ب

 پس ازیکی . بعد از آن سربازان ید کوبینه انداخت و روبه دارا مشت به سین را به زمیرش سپاه شمشفرمانده
ی داد ولیراندازی . آتش به کمانداران دستور تیدند کوبینه مشت به سیر مانند فرمانده سپاهشان سر به زیگرید

 کردند . آتش دادی را از کمان رها نمیر ، تدند هدف گرفته بویان پارسی را رویرهایشان که تینکهآنها هم با ا
زد :

 !ین و هم خائنان به سرزمیان ، هم پارسید_ همه را بزن

 گردن آتش گذاشتند وی را رویرشان ، شمشیرزن . چهار شمشیدند کشیین حرکت کمان را پایک با کمانداران
 کردند .یمآتش به اجبار سکوت کرد . سربازان او را به دارا تسل

 بودن همسر و فرزندانمانیت امپراطور ! ... ما به سخنان شما درباره ، در امنید سپاه _ از ما بگذرفرمانده
 .یماعتماد کرد

 گفت :یار کرد ... رو به کوشیید زد و با تکان سر تای لبخند دوستانه ادارا

عر آتش هم در ایم ایده جدا بگذار .. (روبه فرمانده) .. شنی آتش را ببند و در ارابه ای_ دست و پا ین که ماد
 .یرد بگیم درباره اش تصمید . پدر باید بدهیل را هم به ما تحویشان شرکت داشته ، ایسهدس

 مردد گفت :فرمانده
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 ؟!ید خبری_ پدر ؟! ... شما ب

 دارا به دلشوره بدل شد و زمزمه کرد :آرامش

_ از چه ؟!

 گفت :ی را به دندان گرفت و با مکث کوتاهیینش لب پافرمانده

 شرم دارم امپراطور !یم_از گفته ها

ع  پردازش کلمه امپراطور آن همیال کرد به ذهنش خی بود ... سعی دارا مانند پپتک محکمی امپراطور براکلمه
 را که دری انداخت و کلمه این فرمانده باز در گوشش طنی نبود ندهد ... صدایش بیعهدی او که ولیبرا

 گفت :یش در روکم زد محی خواست و دارا هر بار پس می ذهنش قدرت ابراز وجود میعپستوها

 اش رفته اند .ی خاکسپاری برایران گذرد ! ... تمام ای میشان_ امپراطور آرتان ... سه روز از مرگ ا
 ! ... پوزش سرورم !یخته زهر ریشان ایتون در ریداهمسرتان بانو ت

 چپ اش را ستونی راست نشست و پای ساق پای درد دارا روی تسلی . براید چپ کوبینه محکم به سفرمانده
 خودش خشک شده بود و نگاه ازیش آن نگه داشت . دارا بدون حرکت در جایکرد و دست چپ اش را رو

ینش آرامش پدرش و مردمان سرزمی برایدا عاشق پدرش بود . تیدا گرفت ... امکان نداشت ، تیفرمانده نم
یش افتاد و آرش بهت زده از جایار از دست کوشیر از او را تحمل کرده بود ... امکان نداشت . شمشیدور

 دوخت و به راهین سربازانش ، بدون پلک زدن نگاه اش را به زمیگر خورد . دارا در مقابل پبهت دیتکان نم
 نشسته بودیش پای اش به همان شکل که فرمانده روسلی تی شد همه برای رد میافتاد ... از کنار هر سرباز

 کرد ... دستانش رای میشتر کار درد دارا را هر لحظه بین و ایدند کوبینه نشستند و مشت به سیشان پاهایرو
یش تنها راهش را به طرف چادر استراحتگاهش پی عکس العملیچ مشت کرد و بدون هیشترهر لحظه ب
 و گفت :فت به دنبالش ریاگرفت . آر

 ... دارا ؟!یستید_ سرورم ، سرورم با

 شدی که هر لحظه به لرزشش افزوده میی به طرفش بازگرد با صداینکه . بدون ایستاد درگاه چادر این بدارا
زمزمه کرد :

 داشت و ... نگفت ... چرا هرباری که حرفی عمق چشمانش ... چشمانی ، لبخند و نگرانیدم_ پدر را خواب د
 ؟!یرد گی ها را از من می شادین شود و کوچک تری به پا می خندد آشوبی به من می کنم زندگیکه حس م

 ...ینند بی _ دارا محکم باش ، سربازان تو را مآریا

 داشت ... دستانیل دلیک خواباندم تنها ی آشوب را در مدت کوتاهین _ اگر من دارا هستم ، اگر بزرگ تردارا
ین بخش پدرم ... دارا زید ... بدون لبخند و چهره مهربان و امینک کردم و ای حس میم شانه هایپدرم را رو

 ...یست دارا نیگرپس ، د

یا افتاد ... آریه صدا به گری و بید لرزیش ... زانو زد ... شانه هاید کشیین طرف درگاه چادر را محکم پادو
 توانستی داد ، بعد از هر مشکل باز هم می که به خودش می با زمانیشه بگذارد . دارا همیش داد تنهایحترج
 ...یستد بایش پاهایرو
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 تمام مدت را در تختشیمیس شد . آرتی اش بدجور حس می خالی روز از مرگ آرتان گذشته بود و جاهفت
یافر و آریردانا که در راه داشت کرده بود . پی همه را نگران او و کودکینگذرانده بود و حال بدش و نبودن آبت

 گذاشتند .ی میه مایران آرامش ایو آرشان از تمام جان برا

 را بال داد و گفت :یش متعجب ابروهایدا . تیستادند ایوان در ایدا و تآریابد

 ؟!یابد کند آری شهر چه میدان در میزم همه هین_ ا

 شگفت زدهی برایسان زاد و پری ببرم ... پری آمدم ، آمده ام تا کوروش را به قصر شرقین همی _ براآریابد
 دوستش دارند آنها را شگفت زدهیت نهای خواهم با بردن کوروش که بی کشند ، من هم میکردن من نقشه م

کنم ..

 و ادامه داد :ید خندکوتاه

 !ی) .. بروی آسوده به جشن آتش .. (معروف به چهارشنبه سوری توانی تو هم مینگونه_ ا

 _ جشن آتش ؟!تیدا

 داد :یح توضیاورد بیش به روینکه شد و بدون ایره خیدا متعجب به چشمان متفکر تآریابد

 است .یعت بهارو تازه شدن طبیدن دهنده رسید درآمد جشن نوروزاست که نویش_ جشن آتش در واقع پ
 پنج روزین اعتقادند که در این و بر ایرند گی پنج روز آخر سال را با روشن کردن آتش جشن میرانیانا

 دری و پاکی و دوستبرکت آنها ، ی برایشان کنند و با همراه خانواده های سفر مینارواح درگذشتگان به زم
ینی بی میدان که در می روز ... رقص آتش / دور آتش بزرگین ما در ای هایین آرزو خواهند کرد . آیندهسال آ

 کنند و در آتش بزرگ به منظور دفع چشم زخم وی میکوبی و دور آتش پایند آیدختران و پسران گرد هم م
پکندر م  کنند وی ، هفت آتش کوچک و پشت سر هم درست مایان و در پیزند ریحل مشکل خود اسپند و 

 پرندی آن می تو از آن من " از روی من از آنه تو ، سرخی ها زغال گداخته شد با گفتن "زردیزم که هیزمان
 احترامی !!! ... چرا که آتش ، مقدس و دارایم از آن را نداریدن کشد حق پری ها شعله میزم که آتش هی. زمان

عن بکار یناست و ا  شود !ی میر ماست تعبی به آتش که نماد حضور خدا در همه زندگی احترامی نشا

 ؟!یست چییم بگویدن هنگام پرید جمله که باین ای _ معناتیدا

 کند ... و آتش کهی که انسان را آزرده خاطر میزی و هرچی کسالت ، غم ، ناراحتی به معنای _ زردآریابد
یی و روشنایبایی و زی خرد و سرخی ها را به جان می درد و ناراحتینگونه دارد ای قوی پاک کنندگیتخاص

 رای بدید " بسوزانید گوی مگ دهد ! ... زرتشت بزری میرا به واسطه هفت فلسفه آتش به روح و جان آدم
"یکی نیددرآتش ، تا ز آتش برون آ

 باز هم ادامه داد :یابد شد . آریش مشتاقانه لبخند زد و منتظر ادامه حرف هاتیدا

 بام خانه برده و آنها را از آن بال بهی کهنه را بالی سفالی در شب جشن آتش کوزههایرانیان_ کوزه نو / ا
 ، اهلی آتش افروزیان مشگل گشا / پس از پایل سازند ... آجی میگزین را جاییهه اندازند و کوز نوی میینپا

 : تخم هندوانه ، تخم کدو، پسته ، فندق ،مانند ی نباتی دانه هاین و آخریند آی گرد هم میشاوندانخانه و خو
 آتش مقدس بو داده و بای مانده ، روی زمستان باقیرهبادام ، نخود ، تخم خربزه ، گندمو شاه دانه را که از ذخ

 معجون را بخورد ، نسبت بهین باور بودند که هر کس از این بر ایاکانمان خورند. نی کنند و مینمک تبرک م
 شدن ویر گردد .. (امروزه اصطلح نمک گی دور می و رشک از وینه گردد و کی مهربان تر میگرافراد د

ی باور سرچشمه گرفته است) .. فالگوشین ، از همیدن نورزیانت خی را خوردن و در حق وینان و نمک کس
 گوشرهگذران و به سخن یستند ای میواری کنند ، پشت دی میت دختران جوان نیین آین / در اییو گره گشا
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ی رسند ... قاشق زنی و به مراد خود میرند گی خود را میت سخنان پاسخ نین ایر دهند و سپس با تفسیفرام
هه کشند تا شناخته نشوند و به در خانی خود می بر سر و روی رسم دختران و پسران جوان ، چادرین/در ا

 خورد به در خانه آمدهی که به کاسه ها مایی قاشق هی روند. صاحبخانه از صدای خود میگاندوستان و همسا
 شال انداختن / جوانانیان ... و در پایزد ری ، شکلت ، نقل و پول میرینی ، شیل آنان آجیو به کاسه ها

 سازند.ی سه متر می به بلندین رنگی گره زده ، از آن طنابیکدیگر را به یشمی و ابریر دستمال حرینچند
 سر آن رایک کنند و ی آن را از روزنه دودکش وارد منزل میوار، دی از رویا ها هآنگاه از راه پلکان خان

 سازند .ی ، آنگاه با چند تک سرفه بلند صاحبخانه را متوجه ورودشان میرند گی بام در دست میخود در بال
لل ین هست ، به محض مشاهده طناب رنگیی شال هاین چنیختنصاحبخانه که منتظر آو  کرده ،آماده ، آنچه قب

یه سازند که هدی ، صاحب شال را آگاه میم تکان ملیک بر آن زده ، با ی و گرهایزد ریدر گوشه شال م
 جشن آتش است و همیه کشد. آنچه در شال است هم هدیجشن آتش آماده است . آنگاه شال انداز شال را بال م

فال !

 متعجب گفت :ی بالبخندتیدا

_ فال !؟ چگونه ؟!

 ، انار نشانهی و شادمانی کامیرین ، نشانه شیرینی نان باشد آن نشانه نعمت است ، اگر شیه _ اگر هدآریابد
 در برابری ، گردو نشان طول عمر ، بادام و فندق نشانه استقامت و بردباریندهکسرت فرزندانت در آ

یکلوی) و سیان دردوره هخامنشطل (سکه یک سال نو و اگر داری و پپربارانی ، کشمش نشانه پپرآبیهادشوار
 است . "یدبختی) باشد نشانه سپید ارزی سکه طل میک نقره یست ، هر بیان(سکه نقره در دوره هخامنش

 لب باز کرد :یابد بود آرام لبخند زد . آریده که تا بحال نشنی و رسومیین مبهوت آتیدا

 داند ،ی نمیچکس هیکن انسان ... ولیک یبت کند ... در هی می شما را همراهیرن_ در جشن آتش جناب پاز
 .ید را آشکار نکنیتش هویشما هم به کس

 ؟؟؟!!یید آی _ چرا تو و خانواده ات نمتیدا

 در نور و آتش محسور است !یران ؟! امشب ای _ فراموش کرده اآریابد

یدا آرام کوروش را در آغوش گرفت و با احترام سر خم کرد و به راه افتاد . تیابد سر تکان داد . آریید به تاتیدا
 آمد و دستیوان آرام کردن خودش به لبه ای راهرو به کوروش چشم داشت . برایبا حس دلشوره تا به انتها

 آراستن) در باغ که کلفه وی آرا (به معنادیدن و با ید کشیقی شد . نفس عمیره به باغ خی سنگی نرده هایرو
 گفت :ینا کرد ، به سای مینگران مدام باغ را ط

 با همیش دانم که چند شب پی ... میست آن از تو دور نیک_ امشب را با آرا باش ، نگاه کلفه و مضطربش 
یانتان ، عشق میکن بدانم . ولیی بگوی دانم ، دوست هم ندارم که تا خودت نخواهی چه نمی ، برایدبحث کرد

 .باشم توانم مراقب خودم ی برد ... امشب را می مین را از بیتان هایدلخور

 مهربان گفت :یدا را رد کند ، تیشنهادش علقه لب باز کرد پی بینا که ساهمین

 است .ی زاده خوب و مهربانیب_ آرا دوستت دارد ، آزارش نده ... نج

 لب زمزمه کرد :یر زینا آرام از او دور شد و ساتیدا

 !!!یست مناسب من نین همی_ برا
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 را گرفتند و دور آتشیکدیگر دستان ی شاد و رنگی آتش شروع شد . همه دختران و پسران با لباس هاجشن
 سبز بایبای با لباس زیرن دادند . پازی را انجام می و خاصیبا زدند و رقص زیبزرگ و کوه مانند حلقه م

 به تن داشت .یبایی زیی و طلید هم لباس سپیدا را در دست داشت . تیدا ، دستان تیبا زیرینقوش اساط
ی نایگر بودند که دیده کرده و خندیکوبی طرف گردنش انداخته بود . آنقدر پایک را جمع کرده و یشموها

ی بود که براین شد . قرار بر ایره خیگران و خنده دی و به شادیستاد بلند ای با نفس هایدا نمانده بود . تیشانبرا
 گفت :ی قرار گرفت و با لبخند دوستانه ایدا مقابل تی دعا کنند . دخترکیآرامش روح آرتان بعد از مراسم همگ

 ؟یست_ نام من گلفام است ، نام تو چ

 و گفت :ید را کشیش بازویرن لب باز کرد پازیدا که تهمین

!یا ؟! بیی_ کجا

 بال رفته متعجب گفت :ی با ابروهاتیدا

 گفتم پاز ...ی_ سخن م

 گذاشت و در گوششیدا دهان تی را رویگرش با سرعت کف دست راست اش را پشت کمر و دست دپازیرن
زمزمه کرد :

 !یستم و من کیستی بداند تو کید کس نبایچ_ خاموش ! ه

 زمزمه کرد :یدا برداشت و تیدا آرام دستش را از دهان تیرن سر تکان داد و پازیید با تاتیدا

_ چرا ؟!

 رساند و گفت :یدا را به چهره متعجب تیزبینش چشمان کوچک شده و تپازیرن

 ملتیک ! .. با شناساندن خودت جشن آتش را به خود و ی_ تو هنوز هم قاتل امپراطور محبوب پارس هست
 ...ی کنیزهر م

 بودیخته آرتان زهر نریتون او در رینکه انداخت و اشک در چشمانش حلقه بست . با ایین سر پاین غمگتیدا
 گونه اش جمع نشود .ی اشک روی حلقه هاین بود که این اش در ای برخوردها بود . تمام سعین مستحق ایول

یرن تفاوت باشد . پازی کرد بی حد ممکن باز کرد و سر بال گرفت . سعین چشمانش را تا آخرین همیبرا
ی آرام در گردش بود . هر دو سکوت کرده بودند که صدایدا چشمان حلقه از اشک تینهنوز هم نگاه اش ب

 را به پبهت و سکوتیش و جاید پر کشیران از ای و خنده و شادیدپکوس (طبل) هشدار قصر به گوش رس
داد ...

 زد :ی و داد مید دوی که با تمام وجودش می و بعد از آن به مردی نگاه ها به قصر شرقهمه

 ...یم داریاز کمک به شما نی ، براید آتش گرفته ... بشتابی_ قصر شرق

ی نقش بست ... خنده اش ، دست کوچکش که هنگامیدگانش ... چهره کوروش مقابل دید پر کشیدا از تن تروح
 بودیده ذهنش را دیر که تصاویرن ... پازید کشی تکان داده بود آتش به جانش میش رفت را برای میابدکه با آر

 . همهید به دنبالش دوید دوی مشرقی را گرفت و به طرف قصر یدش و سپیبا دو طرف لباس زیداهمزمان که ت
ی در خاموش کردنش را داشتند ولی آب و خاک سعی . همه با سطل هایستادند ایبهت زده مقابل قصر شرق

 شدی دم نام کوروش از لبانش جدا نمیک و ید کشیغ با تمام وجودش جیدا ... تید کشی شعله میش از پیشآتش ب
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 که تماما در آتش فرو رفته بود شد . دست راست اش را دوری به قصر شرقیدا مانع از داخل شدن تیرن. پاز
 را به طرف قصر گرفت ویگرش برد ، کف دست دی نمیی سطل ها کار به جاین محکم کرد ... ایداکمر ت

 ، قدرتش را چند برابر کرد ... آتش آرام آرامینش دلنشی چهره آشا و لبخندهایادآوریچشمانش را بست . با 
عردا رویده را پوشیکری که پی کوچک و کوچک تر شد . همزمان آرا درحالایششعله ه  دستانش داشتی در 

عردایرونب  دستان آرا را در خودی رویکر که پیی قصر ظاهر شد و نفس زنان زانو زد . سورنا با سرعت 
 که دریسان به همراه پری زاد با چشمان اشکی . پرید حال ممکن دین تریح را با فجیابدداشت ، کنار زد . آر

 زانو زد ... آتش فروکش کردهیابد داشت با تمام سرعت مقابل آریبایی زیت نهای بی هایدستش گوش ماه
 داد زد :یه با گریدابود . ت

 پسرم ؟! آرا پسرم ؟!یابد_ پسرم ؟! آر

 به زحمت زمزمه کرد :آرا

_ نتوانستم نجات اش دهم ملکه من ...

 آرام سر خم کرد و شرمنده و لرزان گفت :ی و امپراطور آراستیددخت ملکه شیدن دبا

ین ! ... او به امپراطور زهر خوراند ... مسبب اید قصر را به آتش کشینا سرورانم ، سایست نی_ باور کردن
 اهرمن شده ! ... کشتهیرو است که پیادی ، گفت زمان زیده است ... او گفت که راه اش را برگزیناحال ما سا

 ...ینا را سایم متحمل شدیددخت شین که در سرزمییها

 انداخت . اشک آرام ازیر سر به زیشتر ، آرا از ادامه دادن حرفش منصرف شد و بی داد آراستی صدابا
 شکست .ی میدا امان تی بی کار ممکن دانست ... سکوت شب را زجه هاین و سکوت را بهتریدچشمانش چک

 به زنده بودنشراضی از مرگ نوه اش ... ی شاد بود ولیدا تی چشم دوخت ، از زجه هایدا به تیساتیسپر
 سابقه دارا که با درآغوشی بی خنده و شادیدن به مرگش هم نبود ! ... مخصوصا با دی راضینبود ... ول

یا بود ی از مرگش شاد مید بود ... بایده در چهره اش دی موجود کوچک و دوست داشتنین ایدنکش
 ،یرد آرام بگی جشن آتش کمیدن بود تا با دده آمیرون بین و آرشیوشیتا که به اصرار یمیسناراحت ؟! ... آرت

 با همه وجودش زجهیدا اشک در چشمانش حلقه بست و باز هم داغ دلش تازه شد ... تیش و زجه هایدا تیدنبا د
 انداختهیه و فرشتگان ساکن ملکوت را هم به گرینیان مادرانه اش زمی ها و ناله هایه گری زد . صدایم

 بزرگی خودش را در آغوش و بازوهایشتر هر چه بیدا اش فشرد و تینه را به سیدا تر آرام سیرنبود ... پاز
 و زمانین به زمیدا تیشان حال پری کرد ... سکوت تمام جهان را گرفته بود ، انگار که خدا برای گم میرنپاز

 کند ؟!ی چه میدا تیندفرمان سکوت داده بود که بب

یچ و هیز چیچ هیگر نداشت ... دی معنا و مفهومیدا تی برایگر با نبودن دارا و مرگ آرتان و پسرش دزندگی
 کهیساتیس که تمام اعتمادش را از او گرفته بود ... از پرینا بود ، از سایر مهم نبود ... از همه دلگیشکس برا

 اندیخ تاری خطای بی کرد همه آنان فرشته های که فکر میاکانش و تمام نیران مرگش را داشت ... از ایآرزو
 به وجودش زده بود ... و در آخر ازی بودن وجودشان ، ضربه بزرگیرو حال انسان بودن و خطا پذ
 لبش ، پسی سانتیک جام آب را در ی آب را به او نشان داده بود ، ولیای ، دریخدا !!! ... که در اوج تشنگ

 بود ... همه !تنفر بود !!! ... از همه میدهکش

 داشت .ی راهرو قدم بر میان در میی احساس ، بالباس زرد و نقوش طلی سرد و بی و محکم با چهره اآرام
 مهم بودیش نه جواب دادن احترام سربازان برایگر گرفته بود . دی را به بازیش موهای رویر شال حریباباد ز

 آنان را نداشت ...ی را به خواست خودش مرخص کرده بود . حوصله دلسوزیش هایمه ! ... ندیدننه نفس کش
 لحظهی شد که سورنا برایره . آنقدر سرد در چشمان سورنا خید دستش توسط سورنا به طرفش چرخیدنبا کش
 جمله اش را فراموش کرد و تنها زمزمه وار گفت :یکوتاه

 زدم .یت_ بارها صدا

504

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


Telegram.me/goldjar

 چشمان او باز بهی ، سر برگرداند و در مقابل پبهت و ناباورید مکث سورنا را دی باز هم سکوت کرد . وقتتیدا
 .ید رساند و به دنبالش دویدا گرفت باز به تی نمید جدیدای که چشم از تیوتابراه افتاد . سورنا نگاه اش را از 

 ؟!یدا ؟! ... تیدا _ تسورنا

 گرفت و راه اش را سد کرد .ی را مبازویش

 نباشینگونه ... ای لب از لب باز نکرده ای قصر شرقی گفتند پس از آتش سوزی_ تو را چه شده ؟! ... همه م
!

 زمزمه کرد :ی خش داری بالخره با صدای بعد مکث کوتاهتیدا

پمرد سورنا ، یدا_ چگونه ؟! ... ت ی دارد بهشتی چه فرقیگر تلش کردم ! ... دی زندگی برایهوده عمر بیک 
 هرباریکن ، ولیرفتم که هر دو جهانم سوخته ؟! ... هرچه بر سر راهم قرار گرفت پذی ، زمانی جهنمیاباشم 

ین من را به ایی افتادم ، صدایزدمان ای نابود شدم ... با آن همه درد و احساس گناه گذشته ام به پایش از پیشب
 خودم کمر بهیای و مردمانش ، همچون دنین سرزمین ... باز ایکن خواند ، گفت راه نجاتم آن است ولینسرزم

 باز پدرم را بدست آوردم ... عاشق شدم ، زن شدم ، مادر شدم ...ین سرزمینشکستن و آزارم بستند ! ... در ا
 ، پسرم ...یست ، دارا نیست را از دست دادم ... پدر نهمه آن ... یکو در 

 و با همان لرزش زمزمه کرد :ید گونه اش چکی و اشک روید لرزیش هالب

 که بودن و نفسی که با او به پاسارگاد بازگشتم در گوشش خواندم که در برابر کسانی ... زمانیست_ ن
 ...یکن ولیستاد خواهند با تمام وجودم خواهم ای را نمیدنشکش

 به راه افتاد و زمزمه کرد :آرام

 درست نبود ... سوگندین سرزمین خواهم نه دلسوز . از همان ابتدا هم بودنم در ای ، نه دوست مید کنیم_ رها
 گردم !ی شده ام باز مین نفرینم به سرزمیچه باز شده ... من ... از آن دریش باز برایچه گفت دریم

 نگرفت ... داد زد :یدا و چشم از رفتن تیستاد بهت زده اسورنا

ی ؟! به راستی کنی به عهدت وفا مینگونه ... ای عهد بستیت ابدی_ پس من چه ؟! ... دارا چه ؟! تو با او برا
 ؟!ینی بی ماندن با او نمی برایلی که با رفتن کوروش دلی به دارا نداری احساسیچه

 کرد :زمزمه

 !یکی و هم ... تاریی کنم هم زاده نوری گذرد ؟! چرا حس می دورن تو چه مید شود فهمی زمان نمیچ_ چرا ه
...

 مدت از همه دور باشد ویک شد ی از او دور شد ... کاش میشتر کشت هر لحظه بی که در گلو می با بغضتیدا
 بود ، آرام ویده قدرتش را به رخش کشی زندگین که ایشه و همه کس پشت کند ! ... مانند همیزبه همه چ
 لب شعر حافظ را زمزمه کرد :یرلرزان ز

عمرد افکن پبود زورش / که تا ی_ شراب تلخ م پشوعرشیا ز دنیاسایم بیکدم خواهم که   و شر و 

 حوصله گفت :ی داده بود بیه به در اتاقش تکینا سورنا که دست به سیدن دبا
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 ؟!ی کنی ؟! ... چرا من را به حال خود رها نمی_ سورنا تو خسته نشده ا

 از در فاصله گرفت و گفت :سورنا

 زمان به حال خود رها کنم !ین تو را در ایست نی_ در رسم برادر

 جواب داد :ی با مکث کوتاهتیدا

 گردم !ی باز مینم ندارد ، من به سرزمی بازگشت تفاوتی برایمم_ باز هم در تصم

 وگفت :ید مشهود بود ابرو رهم کشیش که در صدای ، با دلخوری هم با مکث کوتاهسورنا

 توانم داشته باشم ؟!ی می ، من چه انتظاری کنی که به دارا پشت می دانم ! زمانی_ م

 لب باز کرد سورنا کف دستش را به طرفش گرفت و به سکوت خواندش و گفت :یدا که تهمین

 ...یم گذشته با هم قدم بزنیاد به یا نکن ! .. بینش همتا تر از ای همتاست ! بی کنم ، حالم بی_ تمنا م

 کوروش است .یادآور قصر ین ای _ دوست ندارم ، همه جاتیدا

 .یم شوی _ از قصر خارج مسورنا

 داشتند سورنا گفت :ی طور که قدم بر مهمان

 شب هنگام و به دور از اطلعی رسد ... قرارهای به گوش میراد و هیساتیس از توطئه پریی_ زمزمه ها
 در راه است ...ی ... آشوبیخته بهم ریزجناب آرشان .. همه چ

 جمله گفت :یک سرد و محکم تنها تیدا

 !یست مهم نیم_ برا

 و سکوت کرد .ید ابرو درهم کشسورنا

 کرد ... چقدر شاد بود ازی را نگاه میران بود . آرامگاه هفت پله و ساده پدر ایستاده اتاقش ایوان هدف در ابی
 اهرمن و توطئهی خوب است ! ... ولیز همه چین سرزمین کرد ای گذاشته ... گمان مین سرزمین پا به اینکها

ین دانست که ای را هم مین کرده بود ... ات سخیش را هم برایدن شد نفس کشی آن از او دور نمیک که ییها
 افتاد ...یدارشان دین حرف دارا در اولیاد نباشد ... به ی که بدیست خدا نی بهشت وعده داده ینسرزم

 کجاس ؟ینجا _ ایدا" ت

 کردار !" ...یک گفتار و نیک و نیش اندیک شاهان عدالت گستر با ابر مردان و زنان نین _ سرزمدارا

 بود ... دلتنگ کوروش بود ، دلتنگ دارا ، کاش هرچهیهوده نزد ! ... انتظارش بین از بهشت بری حرفکسی
ی مین کرد ، بودن دارا دردش را تسکی گشت و درد نبودن کوروش را با او قسمت میزودتر دارا باز م

د :ی زمزمه شنیداد ... در افکار و عوالم خودش غوطه ور بود که از داخل باغ صدا
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 ؟!یدا ؟! ... تیدا_ ت

 را بر تن داشتیان و شکن پارسین که لباس پپر چیوانش در چهار باغ مقابل ایی بانویدن دقت کرد ... با دبیشتر
 هم مسخ شده به او ! ... باوریدا مقابلش تنها به او بود و نگاه تیبای زی خورد . نگاه بانوی، تکان آشکار

 بود ، نبود !!یده را دصاویرش که تیایی جز بانو آندی بانو ... کسین نبود ! ... ایکردن

 دامنش را گرفت و با تمام سرعت ازیدا سر برگرداند و به راه افتاد . تیا بانو آندی مکث نچندان کوتاهبعد
 را بهیدا نگاه تیا بلند و طلکوب آندیراهن زد . با همه سرعت به داخل باغ آمد و درخشش پیروناتاقش ب

 رایش به او قدم هایدن با رسیدا . تکرد ی می و آرام باغ را طین متیخودش جلب کرد ... هنوز هم با قدم ها
 ...یستاد به فاصله چند گام ایا آندیستادنآرام کرد و با ا

ی دهی را داشتم ! چگونه به خودت اجازه میگاه من آن جای که زمانی ایستاده ایگاهی در جاینک _ تو اآندیا
 ندارد ؟! ...یت اهمیت براین سرزمین درد اییکه بگو

 مدام سرش را به اطراف چرخاند ویدا درختان گم شد ... تین تر و آخر در بیع سریش به راه افتاد . قدم هاآرام
 ، به خودش که آمدیدش دی میگر دیی کرد و در جای را گم میا ... مدام آندید او را دی پلکان شرقیینبالخره پا

 بود و به او چشم داشت ... سربازان محکم و استوار به جلویستاده که اید او را دیپشت دروازه تالر اصل
ی سربازان تکانینکه ... بدون اید به طرفش دویدا . تیدند دی بودند . انگار که حضور و بودنش را نمیرهخ

 نچندانی شد . بعد مکثیخکوب میش نفس زنان در جایدا داخل شد . تیابخورند ، دروازه تالر آرام باز شد و آند
 که شبانه بدونیساتیس دانست با بودن جام جهان نما در تالر و پری و رو برگرداند ! مید کشمیقیکوتاه نفس ع

یوان حضور اهرمن و دی و با زمزمه هاید کشی داد و نقشه می میب را ترتیی هاییاطلع آرشان گردهما
دا !... جام جهان نمای امکان نداشت سربازان به شخص آرشان هم اجازه ورود بدهند چه برسد به تیمانشهمپ

 ماند .ی کامل میت جنگ ها در امنی مانند تمامیدبا

 ...یش ورطه رخت خوین از اید باید کشیرون / بیش شهر بخت خوین در ایم _ ما آزموده اتیدا

 چشم دوخت و گفت :یرن خاص پازیشه و به چشمان همید کشیقی نفس عمکلفه

یست مهم نیم ، برایدم رسیچ من به هیرن ؟! ... پازی دهییر من را تغیم تصمی توانی میشی اندی می_ به راست
 شود !!!ی میران ویران ایست مهم نیم کشند ! برای از نبودنم چه میگراند

 مهم نبود ؟!یش سکوت کرد ... واقعا برایا آوردن حرف آندیاد به با

 و گفت :ید ابرو درهم کشپازیرن

ی و زمانیی گوی کوبنده می سخن هایشه تالر ، همه سخن بود ؟! تو همین کوبنده در همی_ پس آن سخنران
 ؟!ی کشی رسد پا پس می انجام آن میکه پا

 باز ادامه داد :ید که سکوتش را دیرن سکوت کرد و پازتیدا

 ؟!ید آی پدرمان چه میران بر سر ما و ایست مهم نیت برای_ به راست

 شد و گفت :یره خیرن سر بلند کرد و محکم و قاطع در چشمان پازتیدا

 !!!ی_ آر
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 بلکهیدا و دادش نه تنها لرزه به تن تید در چشمانش جوشیی قرمز و طلی شد . گردباد رگه های عصبانپازیرن
 در تالر جمع شده بودند آورد :یساتیس شبانه پری چاره در برابر توطئه هایکل دوستانش که برا

 ؟! برو !! ...ی ایستاده_ چرا ا

 دوخت ... ادامه داد :یگر دی گرفت و به جایدا تاسف نگاه اش را از تبا

 بازینت رد شو و به سرزمیاکانت ما و نی باز پس گرفتن تو باز شده ... از روی براینک_ دروازه ملل هم ا
 فر و هر رایک که راحت سه اصل نی دانند ! ... مردمی را هم نمینشان که نام پدر سرزمینیگرد ! به سرزم

 گذارند .ی پا میرز

 ارزش پا گذاشت برینش مات مانده بود . سرزمیرن هنوز در چشمان پازیدا چشم دوخته بودند و تیدا به تهمه
 پاکش را داشت ؟! ... آرام از دوستانش رو گرفت و به طرف دروازه تالر به راه افتاد . آرشان بایاکان نیرو

 کرد :یش به جلو برداشت و صدای قدمید امینآخر

 دخترم ؟!یدا_ ت

 باز سکوت را حاکم کرد :یرن محکم و بدون لرزش پازصدای

ی دختر نمین ای شما بودم ، شان و شوکت خاندانم را به پای برود جناب آرشان ... من اگر به جاید_ بگذار
گذاشتم ... روبه جمع دوستانش ادامه داد :

 از دروازهیدایی مرز و بوم بردارند ! انگار نه انگار تین ایخ را از تاریدا نام تیید نگاران بگویخ_ به تمام تار
 عمر افسوس بس است !یک ، یم راز باخبرین پر افتخارمان گذاشته ! ... ما که از اینملل پا به سرزم

 انداخت و زمزمه کرد :یر به زسر

 آورد که تو را اسطوره خود سازم !!!ی من نمین هرگز تو را به سرزمیمرغ_ کاش جناب س

ی که باز میرم کردند ... گی پاک مین سرزمین که تمام خاطراتش را در ایرم آرام تر شد ... گیدا تی هاقدم
 کهیی شده بود . دارایزش که همه چیی کرد ؟! ... دارای می را چگونه بدون دارا سپری زندگیهگشت ! ... بق

 رفت دارا بدونی نبود ... چرا به دارا و بودنش فکر نکرده بود ؟! ... اگر میبا آن لحظات ناب فراموش شدن
 شد ؟!یاو چه م

ین تریمی :قدیریک ... (پازیریک پازی و باستانیس از رفتن باز ماند . نگاه اش هنوز به فرش نفیش هاقدم
 رودنکو ، باستانی)توسط سرگ۱۹۴۹ (۱۳۲۸ و در سال یان باستان ، مربوط به دوران هخامنشیایفرش دن

پسکایان از فرمانروایکیهه زد یخ در گور یگری دی باستانیاء در کنار اشیریکشناس روس در دره پاز یی 
 بود . با آنیش پایر شود) ... زی  می نگهداریه سن پترزبورگ روسیتاژکشف شد. که اکنون در موزه آرم

 ...یری و اساطیبا کننده زیرهنقوش خ

یا نداشت ؟! احساسش به دارا عشق بود یت دارا در ذهنش نقش بست . واقعا دارا بدون کوروش اهمچهره
اجبار ؟! ....

 رنگی کرد و همه نگاه ها را به خودش جلب کرد ... ولیدن از درون جام شروع به درخشی کننده ایره خنور
 آورد !ی را به زبان میدا به چهره همه نشاند که جام نام تیبهت را زمان
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یبای درون جام چشم دوخت . چهره زی شد و دستانش را لبه جام گذاشت . به آب مهتابیک آرام به جام نزدتیدا
یش محکم و رسا و ملکوتی را بر سرش گذاشتند ، بعد صدای که تاج پادشاهید و فاخر دیبا را با لباس زیمرد

 انداخت :یندر ذهنش طن

 ، شاه بابل ، شاه سومر ، شاه اکد ، شاهیتی ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه دادگر گیران ایانگذار_ " منم بن
 . منیازارد آنان را نی خود آزاد باشند و کسیچهار گوشه جهان ... فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدا

 را که بسته شده بود ،یی هایایشگاه تمام ندم شده بود را از نو ساختم . فرمان دایران را که وییهمه شهرها
 آنانیران وی خود بازگرداندم و خانه هاین را که پراکنده و آواره شده بودند ، به سرزمی . همه مردمانیندبگشا

 بلند خواستار باشندی زندگانیم بزرگ ، برای خدایشگاهرا آباد کردم ، باشد که دل ها شاد گردد و هر روز در پ
 مردم اعطا کردم . من به تمامی ساختم و صلح و آرامش را به تمامیا آرام مهی همه مردم جامعه ای. من برا

یر زینهای مردم در سرزمی گذارم . همه ی فرمانم احترام میر زی کشورهایر بابل و اکد و سایانسنتها ، و اد
 اجازه ندارد اموال ویچکس ام هزنده که من ی آزادند . تا زمانی ، کار و محل زندگینفرمان من ، در انتخاب د

 را مجبور به انجام کار بدونیگری دی را با زور تصاحب کند . اجازه نخواهم داد کسیگری دی هاییدارا
ی شود . من جلویه بستگان او مرتکب شده اند تنبیا که اقوام ی به خاطر جرمید نبایچکس مزد کند . هیافتدر

 کنند تاین دارند چنیفه وظیز و کارگزاران دولت من نیرم گی را ممرد از زن و ی و برده فروشیبرده دار
 شود "یده برچین زمی سنت زشت از روین که ایزمان

 جنگیدان زدند و در آخر در می که بوسه به صورت خانواده شان می . زنان و مردانید بار جنگ ها را داین
 :یش ... و صداید بزرگ را دی گشت ... دارای باز میران شدند و جسدشان با اشک و آه به ایکشته م

 و بابل و چهار گوشه جهان رایران را برانداختم و تاج سلطنت این دروغیای مزدا ، بردیاری که به ینک_ " ا
 ویین و آین سلطنت دهد دیق که زنده هستم و مزدا به من توفی کنم که تا روزیبر سر گذاشته ام . اعلم م

ین که چنیم گوی میز دستان خود نیر شمارم و به زی فرمان من هستند را محترم میر که زییرسوم ملت ها
 سلطنت دهدیق که زنده هستم و مزدا به من توفیکنند . من از امروز که تاج سلطنت را بر سر نهاده ام تا روز

یا نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که من را پادشاه خود بداند یل تحمی ملتیچ، هرگز سلطنت خود را به ه
 ... "یرخ

ی ، خدمات و از خود گذشتگی ، مهربانی در جام نقش بست ، سخاوتمندیب به ترتیا بانو هما و بانو آندچهره
 نقص اش ،ی و بیبا زی هایرزنی ... شمشیبایی و زی ... در اوج جوانید بار آرتان را دین ... ایشانها

 که سخاوتمندانهینی دلنشیی ! ... لبخندهایدا و ... تیگران با دیش های ، مهربانیش های ها و لشکر کشیفرمانده
 با آرتان ...یران ایمانی همپی محکم خودش در تالر برای کرد . سخنرانیبه او ابراز م

 و چشمانیخته بهم ری بار نقش دارا را با موهاین . سطح آب جام مواج شد و اید چشمانش در جام چکاشک
 شد ، بالشتش رایده او کشی خالی جای ، دستش که آرام روید تخت اتاقشان نشسته بود دیحلقه از اشک که رو

 و بغضشید کوروش رسلی اش به گهواره خای . چشمان اشکید بو کشی و با تمام دلتنگیددر آغوش کش
 شکستهیدا ! " ... بغض تی رسانی بردم به آرامشم می بر من و دلم ! گمان مینشکست ... زمزمه اش " نفر

 . همه بهت زده به او چشم داشتند .یخت ری او هم اشک میخت ری که دارا اشک میشد و هر قطره ا
یکی ؟! ... مقابل پنجره اتاق تارینا شد ... سایره خآن اش را بند آورد و پبهت زده به یه گرید دیدا که تیریتصو

 آرام پتو را کنار زد و به چهره غرق در خوابینا در پتو در آغوشش بود ... سایچیده پیزی بود و چیستادها
 :ید را شنینا سای شد ... کوروش زنده بود ؟! ... صدایرهکوروش خ

 دانم که جام به تو که هم ملکه پاک ، وی نداشتم ... میگر دی ! ... بدان که راهیدا تینی بی دانم که ما را می_ م
 به تو نشان خواهد داد !!! ...ید را که بایزی زود هر چیا یر وفادار است ... دی دروازه ملل هستیدههم برگز

 ...یر گس و او را از اهرمن باز پیا بی خواهیاگر کوروش را م

 بود که به بدرقه اش آمده بود ...ی شد و سورنا تنها کسینش که از دروازه ملل وارد سرزمید را دخودش
 اهرمن به دستین سرزمیکشکنجه ها و مرگ تک تک مردمش ... کوروش کوچک اش که از کوه بلند و تار
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 رفت وی که به تنش فرو مبود یرها ها و شمشیزه افتاد ... دارا هم بدون دوستانش تک و تنها نیین به پایناسا
 کردند و اگری می و پستوها زندگیکی که در خفا و در تاریی کرد . انسان های میستادگیهنوز هم مصرانه ا

 شدند ! ... تک تکی خورده میا کشته یادی و با زجر زیر شدند ، اسی میده اهرمن دیمانانتوسط همپ
پمردند ... حکمرانی زدند می میر شمشینشان سرزمی که اسطوره وار برایدوستانش در حال  ،ید اهرمن را دی 

 آرتان !ینشسته بر تخت پادشاه

ییری تغیچ آب درخشان درون جام جم ، باز بدون هی چشمانش را زد . سمج چشم به آب دوخت ولیدی شدنور
ی روید کننده خورشیره و خیبا بود . با تللؤ زیره جام خیبایدر آمد ... هنوز هم شوک زده به آب شفاف و ز

 در افق ، از پشت آرامگاهیدگونه اش آرام سرش را به طرف پنجره که طرف راست اش بود چرخاند . خورش
یبایی که از نور و زی کرد . چشمان حلقه از اشکش ، با برقی میی رخ نمای ، به آرامیرانهفت پله ساده پدر ا

 .ید رسی و معصومانه به نظر میبا زید درخشی میدخورش

 :ید ، پرسیستاد آرام و با متانت چند گام به طرفش آمد و اپیردانا

 ؟!یدا_ جام چه گفت ت

ی چه گفته ، با صدایردانا باشد پیده فهمینکه ، بدون اید کننده خورشیره بدون چشم برداشتن از نور ختیدا
 لب زمزمه کرد :یر زیلرزان

 دادندیاتم_ دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند / واندر آن ظلمت شب آب ح

 وصف جمال / که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادندیینه من و آی روین از ابعد

 اشکید به خورشیره آرام و مقتدر قد راست کرد و خیدا رساند . تیکدیگر سکوت کرده نگاهشان را به همه
 و محکم گفت :ید را محکم از گونه اش پاک کرد و به طرف دوستانش چرخیشها

 ؟!ید کنیا مهیم در طول سه شبانه روز براید توانی خواهم ، می می_ جناب آرشان ؟! سپاه بزرگ

 مخالفت کرد !یرن لب باز کند پازیید که آرشان خواست به تاهمین

 بازگشت چه ؟!ینش ؟! اگر سپاه آماده شد و سپهسالرمان به سرزمیم_ چگونه باورت کن

 چشم دوخت .یدا سرش را بال داد و با چشمان کوچک شده به چشمان تی کمیرن . پازیستاد ایرن مقابل پازتیدا

ی چه بزرگانیگاه در جاینک و خدماتشان را نشانم داد ، نشان داد که ایران _ جام ، پدران و مادران اتیدا
 بدون من چه خواهند شد ... هرچقدر هم پست باشمیرانم ام ! .. نشان داد که پسرم زنده اس و فرزندان ایستادها

 !یست ... دلم از درد مردمم خرسند نیرنجناب پاز

 شدی و چشمان ناباورش چشم داشت ، همانطور که از کنارش رد میرن هنوز به پازیدا ها بلند شد ... تهمهمه
گفت :

 بدون سپاه !یا ام نکند من ... خواهم رفت ! ... با ، یاری کس یچ_ اگر ه

عل نشستن بر تخت شاهنشاههنوز یگاه هدف به جای دانست چقدر گذشته که بی پدرش را نداشت . نمی هم د
 بود چرخاندیستاده که پشتش ایردانا مانده . چشمان براق از اشکش را از تخت گرفت و به طرف پیرهپدرش خ
و گفت :
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 خواهم رفت .یدا تیاری ، به ید_ سپاه را آماده کن

 گفت :ی محکم و دستورپیردانا

 دارا !ی کنی را ترک نمیتخت_ تو پا

 و گفت :ید آرام به طرفش چرخیردانا . پیستاد ایش دور شده بود سر جایردانا از پی که چند گامدارا

 بهیری صدمه جبران ناپذیتخت . نبودن تو در پای مردم هستین امپراطور اینک پسرم ، تو ایستی_ متوجه ن
 باشد !یتخت در پایعهدشحکومت خواهد زد ... هرگز امپراطور قصر را ترک نخواهد کرد مگر آنکه ول

 آرشانیم حمله کرد و عموینی بودم از راه زمی که من سوار بر ناو جنگی _ پدرم در جنگ با اهرمن زماندارا
را بر تخت نشاند .

 ! ... دشمن مقابل ما بود نه در پس گوشمان !یم بود که ما با خود جنگ نداشتی فرزندم ، آن زمانی _ آرپیردانا
 گفتم که مادرت ، باعث مرگ پدرت شد ...یش چند لحظه پین... هم

 گفت :ی دو رگه و گرفته ای با صدادارا

 ؟!یید گوی سخن مینان اطمین_ چگونه با ا

عشک همه را به جلب کرده بود گفت یساتیس از رفتن به ملکه پریش پیرن _ پازپیردانا  داندی هرچه میا که 
 داد خودیح را از زبان خودش بشنوند ... ملکه ترجیقت کند که حقی او با قدرتش مجبورش مینکه ایا یدبگو

 .ید را بگویزهمه چ

 را به زحمت قورت داد و آرام از کنار دوستانش گذشت . آرام راه اش را به طرف کاخیش بغض گلودارا
 خواندند :ی نوروز بودند و با هم مین هفت سیدن که در حال چید ها را دیمه گرفت . در کاخ ندیشمادرش پ

یری سمبل سیر، و نشاط / سی / سبزه ، سمبل سبزی ، سمبل سلمتیب / سیش و زای_سنجد ، سمبل فرزانگ
ی و برکت / ماهی / سکه سمبل فراوانیبایی / سماق ، سمبل شکیرش و پذیمچشم و دل / سرکه ، سمبل تسل

 آتش ، سمبل حضورشعل / می ، سمبل باروی / تخم مرغ رنگی از بازتاب زندگی ، سمبلینه / آیسمبل زندگ
 ...یخداوند در زندگ

 ... دلشید شنی ها را پشت سرش میمه فرمان حرکت داد . هنوز هم آواز ندیش سر برگرداند و باز به پاهاآرام
 و کوروش و پدرش را در کنارشیدا آمد و او تی سال نو مید گرفت ... با طلوع خورشیش از پیشب

 لرزان زمزمه کرد :یینداشت ! ... با لب ها

 "یداست که نکوست ، از بهارش پی_ " سال

 و نگران به چهرهید با سرعت به طرفش دویساتیس . پرید قصرش دیاط و او را در حید قصر مادرش رسبه
 ماند .یرهگرفته دارا خ

 خواهم ... چرا ؟ی را در مقابل نبودن پدرم نمی _ گفتم که پادشاهدارا

 افسونگرش پر اشک شد :یبای دستانش را قاب صورت دارا کرد و چشمان زپریساتیس
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یکن مهم بود ولیم داد . درست است مقامش برای به من را می مهری همه بین تقاص اید_ دارا ، آرتان با
 زد ، مانند فرهاد کوهی گفت دوستم داشت پسم نمی آنگونه که میدوستش داشتم ! ... پسم زد ... اگر به راست

 ... دارا ؟! من مادر تو هستم ...کند تنفر را در وجودم زنده ینکه کرد نه ای عشق خود میفتهکن ، من را ش
 حکم را نده ! .. خود جانم راین خواهند ... تو ای توطئه مرگ پدرت ، حکم مرگم را از زبان تو میشورا برا

 تو دستورش را نده ...یکن ستانم ولیم

 !ید شنی . چه مید گونه اش چکی بهم فشرده اش روی پلک هاین چشمانش را بست دو قطره اشک از بدارا
 بهت زده سکوتیساتیس بود ... پری به خودکشی کرد و مادرش راضی حکم مرگ مادرش را صادر میدبا

 به چشمان خاصرا مانندش ی . چشمان بید دارا را گرفت و به چانه لرزانش رسیکرد و نگاه اش رد اشک ها
 به زحمت زمزمه کرد :ی خش داریدارا دوخت و منتظر ماند . دارا با صدا

 تا به کجا ؟!ی قدرت طلبین مادر ! ایست بانو نیک ی برایگری و هشت کشور مقام دیست_ بالتر از ملکه ب

یساتیس خواست او را نزد خود نگه دارد به او پشت کرد . پری که میساتیس زحمت در مقابل لجاجت پربه
 طرف خودش بازگرداند و به چشمان بسته دارا وی دو دستش گرفت و به سختینمانع اش شد . صورتش را ب

 شد و گفت :یره داد خی هم فشار می که روی لرزانیلب ها

 نخواهم داشت .یچ هیگر_ دارا ، دارا ... دارا نرو ... به من پشت نکن ... اگر تو را هم از دست بدهم د

 با چشمان بسته پر حرص زمزمه کرد :دارا

 مادر !ی را باخته ایز عمر است که همه چیک_ 

 مادرش را گرفت و از صورتش باز کرد و رفت ...دستان

 شبانه برد و به اتاقش رساند ... چقدر به خاطر کار مادرشی رویاده را به پیمیس بار او آرتین پدرش ای جابه
ی بود که دارا به خوبیزی چین برباد رفته بود و ایش باز هم آرزوهای کرد ولیی و دلجویاز او عذر خواه

 کرد ...یدرک م

 . دستانش را پشتش بهم قلبیستاد مقابل تخت پدرش ایش زد . آرام قدم های تالر قدم میکی سکوت و تاردر
 آورد ...ی نمیاد نشست و پدرش را به ی آن می رویدکرد و به تخت چشم دوخت ... چگونه با

 جامی ... آرام سرش را به طرف جام چرخاند و به طرفش رفت . به آب مهتابید از جام تابی کننده ایره خنور
 انگشتانشین تختش نشسته بود و مانند تمام عمرش لباس آرتان را بی ! ... روید شد ... مادرش را دیرهخ

یش پایش پین . اشک کاسه چشمان درشتش را که به زمید کشی اش گرفته بود و آرام بو مینیمقابل لب و ب
 گونه اش راه باز کرد ... لباس دارا را بایدوخته شده بود ، پر از اشک کرد . اشک از چشمانش آرام رو

 :ید شنیش هایه را همراه با گریش اش شدت گرفت ... حرف هایه ... گرید گرفت و به آغوشش کشیگردست د

 که بعد از ازدواجمانی شدم ... گفتیوانه و دیدم را در آغوشت دیمیس_ پوزش آرتان ، ندانستم چه شد ... آرت
 ویستاد ای ... کاش زمان در شب وصالمان میم ! ... دورتر شدی ... نتوانستی کنی ها را جبران میتمام دور

 خواست منی آشنا کرد ، او بود که میاست ... هرگز نگفتم که پدرم من را با سی بودیتو تا ابد تنها مال من م
 بخاطریم خواستم بگوی کرد ... نمیشتر را در وجودم بیی برسم و هوس قدرت و فرمانروایگاه جاینبه بالتر

 من ارزشمند است نهی برایگاه جاین که ایم کنم و بگویش و مقام تو ستایگاه از جاینگونهبودن او مجبور شدم ا
پمرد ، بد بگویک که به ی خواستم از پدریخود تو ! ... نم ین و دل چرکیی سال پس از آن اعتراف ابلهانه 

 خواست ... هرچه بود پدرم بودی که صلح تو را می بدانی خردمندیرمرد خواستم او را پی !! ... میباش
و ... دوستش داشتم ...
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 جعبه اشی را از پستوهای کوچکی . بطرید دست نخورده اش بود چرخی که کنار غذای اش به جام آبنگاه
 ادامه داد :ی و با مکث کوتاهید کشیرونب

 خواهمی ! مین ... ببی آگاه شدیز از همه چیزدمان دانم در جهان ای آرتان ! ... مینی بی دانم من را می_ م
 که سهم من بود و تو سخاوتمندانه بهی جرعه بنوشم ، تا بدانم از سر حسادتم به عشقین جام زهر را تا آخرینا
 خواهم همان درد تو را من هم بکشم !ی ؟! میدی کشی ... چه دردی دادیگرید

 !ید پدرش را شنی و دارا ناباور صداید درون جام چکی اشکقطره

 من !!!یساتیس_ پر

 !ید لرزان پدرش را شنی نبود چشم دوخت . باز صدای کسیچ بهت زده سر بلند کرد و به مقابلش که هدارا

_ نگذار دارا !!!

 لب "پدر" گفت که همزمان شد با داد آرتان :یر بهت زده زدارا

_ برو دارا !!!

 :یزد . با تمام وجود داد مید با همه سرعت به طرف قصر مادرش دودارا

 دارد .یاز ها مادرم به شما نیمه_ ند

 که جلوتر و عقب تر از دارا بودند بهیی هایمه باز دوم و سوم همه ندی کردند ، برای متعجب به هم نگاه مهمه
 انداختین مادرش لرزان درگوشش طنی . اشک در چشمان دارا حلقه زد ... صدایدند دویساتیسطرف اتاق پر

 آورد که پدرش از بحث و جدل بایاد به را ی نخواهم داشت " ... روزیچ هیگر" اگر تو را هم از دست بدهم د
 سابقه اش به پدرش که همه را سردرگم کرد ... باوریاو قلبش گرفته بود ... اشک چشمان مادرش و محبت ب

 ! ... سرعتشید از پدر قدرت طلبش بد نگوی که کسیده ننگ را به دوش کشین عمر ایک کرد که مادرش ینم
 به قصر مادرش و بعد اتاقش دویدن است ! ... تا رسیهوده تلش ها بین دانست ای مینکه کرد ، با ایشتررا ب

 برد .ی آغشته به زهر را به لب میتون ریساتیس خواست و پریساعت زمان م

 متعجب شد . آرا دست دارا را گرفتینا آرا ، نامزد سایدن دود . با دی میش که همپاید را در کنار خود دکسی
یر غیدن بود با دیش لب های سانتیک که جام در یساتیس ظاهر شد . پریساتیس در اتاق پریه از ثانیو در کسر

 فروی را در آغوش گرفت . برایساتیس پرگیمنتظره آنها شوکه شد و جام از دستش افتاد . دارا با همه دلتن
 آرام و بهت زده دستش را دوریساتیس را خم کرد ... پریش سر و شانه های در آغوش مادرش کمیشتررفتن ب

کمر دارا حلقه کرد و آرام گفت :

_ چه شده دارا ؟!

 گفت :ی دو رگه و گرفته ای با صدادارا

 را در جام جهان نمایز با مرگتان آسوده خواهم بود . همه چید کنی مادر ؟! گمان مید دهی_ چرا آزارم م
 است ...ین سنگیم مرگ شما به اندازه مرگ پدر برایدن مادر ، دید کار را نکنین ایگر ... دیدمد

 ، سرش را به سر دارا چسباند و آرام به چپ و راست تکانی آرامیه و با گرید آرام لرزیساتیس پری هالب
ین هزار افسوس خورد که چرا جام ای کرده بود . ولیکدلخورد ... چقدر سپاس گذار جام بود که دارا را با او 

 را به آرتان هم نشان نداده بود .یقحقا
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 دری رفت . آراستی میگر به طرف دی که در کاخ پارسه به آنها داده بودند ، مدام از طرفی در اتاقشیددخت
 چشم داشت . بالخره لب باز کرد :یش های و خودخوریددختسکوت به ش

عش  .یدپدخت_ آرام باش 

 کردی . سعیستاد که لبه تخت خواب نشسته بود ای به انبار کاه بود . مقابل آراستیتی حرف مانند کبرهمین
 نرود :یرون از اتاقشان بیشصدا

یق به بار آورد ، لینا که سایاهی ؟ چگونه آرام باشم ؟ ... هزاران بار گفتم پس از آن رو سی_ چگونه آراست
پسخن ات ی . تو چه گفتیست نیعهدیول  بود ...یز چیک ؟! هربار 

 خاص کامل کرد :ی را آرام با حسیددخت ادامه حرف شآراستی

 آرتاباز استین سرزمی است ، دختر من پاک تر از آب چشمه هایی همتای دختر بینا ! سایم گوی_ هنوز هم م
.

 افتاده زمزمه کرد :ی تخت نشست و با شانه های حال روی خودش را بشیددخت

 ...ید را برگزیکی ؟! ... دخترمان تاری آراستی مطمئن هستینقدر_ چرا ا

 دریره انداخت و خید جوشی که کنارش نشسته بود و اشک از چشمانش میددخت دستش را دور کمر شآراستی
 با شوق گفت :یددختچشمان ش

 ، خود نور !یددخت_ دختر من از جنس آتش است ش

 لرزان گفت :یی با اشک و لب هاشیددخت

_ اهرمن هم از جنس آتش بود ...

_ شاه بانو ؟!

 همسر دارا ، بهی چشم دوخت . شاه بانو ؟! به معنیار شانه به کوهی سرش را به طرفش چرخاند و از روآرام
 ... نبودن آرتان مهربان و مقتدر ...ی انتها ، به معنی پهناور و بیران ملکه ایمعن

 دریز دهند . همه چی می استراحتگاه سپاه را نگهبانی اطراف چادرهایرن _ بنا به دستورتان سپاه پازکوهیار
آرامش است .

 ...یدم ترسیش از آشوب هایش ، بیدم ام دی که در زندگی از آرامشیشه _ همتیدا

 و گفت :ید چرخیار به طرف کوهیقی انداخت ، با نفس عمیر حرف سر به زی هم بیار کرد و کوهسکوت

 کجاست ؟یرن_ جناب پاز

 ، در چادر استراحتگاهشان هستند .یت از امنینان به نگهبانان و اطمی _ پس از سرکشکوهیار

 .ی بروی توانی ، میار _ سپاس کوهتیدا
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پکوس (طبل) و شیدا که چند قدم عقب عقب از تین و همید کوبینه به احترام مشت به سکوهیار یپور دور شد . 
 از چادریار با همه سرعت به همراه کوهیدا بلند شد . تیادها داد و فریخطر به صدا درآمد و همزمان صدا

یر در زیز داشت و همه چاهش که در سپی بزرگی زد . به لشگر اهرمن و غول هایروناستراحتگاه اش ب
پخرد میشانپا  بودند شب را مانند روز روشن کرده بود ...یده کشیشان که به چادرهای شد چشم دوخت . آتشی 

 آوردند بود .ی که به بار میی هایرانی بزرگ و وی نشست . مبهوت غول هایداانعکاس آتش در چشمان ت
ید بای درهم رفت . تا به کیش . ابروهایدند دوی میگر درف به طی که با تن آتش گرفته ، از طرفیسربازان

 بود؟!ی نظاره گر میشه همید بای ؟! تا به کید کشی پا پس میشههم

 درگاه چادر استراحتگاه اشین . نگاه اش را به او دوخت که در بید را از گوشه چشم دیرن پازیدی و سپشکوه
 فشرد را از نظر گذراند . آرام نگاه اشی هم می که روی پر حرصی . چشمان سرخ از خشم و لب هایستادها

 دریشتر که هر لحظه بیش پهن و قویرا از چشمان خونبار و درخشش خاص لحظات خشمش ، به پنجه ها
 که بای را حس کرد و نگاه اش را به او دوخت ... لبخندیدا نگاه تینی سنگیرن رفت رساند . پازی فرو مینزم

 که چشمان نگرانیدا نشست دلش را لرزاند . بدون چشم برداشتن از چشمان نگران تیدا تی لب های روینگران
 جهش در آسمان به پرواز درآمد .یک آورد به احترام سر خم کرد و با ی میادشآشا را به 

 را در دلید شجاعت ، امین . همید و به دل دشمنش دوید کشیرون را از غلف کمرش بیرش شمشتیدا
ی بود طنابیشان جنگی که در حال خسارت زدن به سازه های غول بزرگیدنسربازانش هزار برابر کرد . با د

ر کرد . بدون تعللی سرش چرخاند و به طرف غول پرتاب کرد . طناب به زره پشتش گیرا حلقه کرد و بال
 از زره غولیدا پشتش سوار شد . با حس حضورش توسط غول و تکان تن اش ، تی و رویداز طناب بال کش

 برداشت .یقی به زره غول برخورد کرد و خراش عمیش افتاد ، بازویین به پایرش شد و شمشیزانآو
 از نگه داشتنید بود کم شد و ناامه که فشار دستانش که طناب را گرفتین از درد جمع شد و همیشابروها

 که در ذهنش نجوا کرد :ید را دیرنطناب بود ، پاز

 کنارت خواهم بود .ی ات کنم ، در چشم برهم زدنیاری_ تنها بخواه که 

 را محکمیش لب های ماند . با مکث کوتاهیره خیرن کرد در چشمان پازی که تحمل میی با درد طاقت فرساتیدا
 داشت ؟! ... بای میگران به کمک دید چشم امید بای هم فشار داد و سر برگرداند ، تا به کیو پر حرص رو

 پرتابیدا بزرگ و بلندش را به طرف تیزه از سپاه ارژنگ ، نیوی . دید بال کشیدست سالمش خود را کم
 . غولید را در هوا قاپیزه طناب را با دست چپ دور دستش محکم کرد ، در هوا به پرواز درآمد و نیداکرد . ت

 هربار بهیدا در هوا تکان داد و تیدا گرفتن تی شده بود دستانش را برای عصبیدا تیکه از حضور و سمج
 را با تمام قدرتیزه رساند و نیو پشت دی خودش را روی . به سخترد کی از دستش فرار میشکل ماهرانه ا

 که بایدایی را به تیان جنگجویشتر افتادنش ، نگاه بین و بعد زمیو زانو زدن دی فرو کرد . صدایودر سر د
 به وجدیدا از بودن و قدرت تیان رساند جلب کرد . پارسین را به زمیش پاهایو تنه دی از رویباییچرخش ز

 اهرمن از حضورش به وحشت افتادند .یمانان و همپآمدند

 بود لبخندیستاده به او در آسمان ثابت ای که با لبخند پر افتخاریرن زد به پازی که نفس نفس می در حالتیدا
 لبی شده رویده افتادنش ... لبخند ماسین فرو رفت و به زمیرن پازینه که در سی ایزهزد ... با فرو رفتن ن

 کهی . کسانید به طرفش دویرن پازچشمان جمع و جمع تر شد . با تمام سرعت بدون چشم برداشتن از یشها
 آورد و باز راه اش را به طرفی اش از پا در میرزنی وقفه و با مهارت شمشی را بیستادند ایمقابلش م

 گرفت .ی میش پیرنپاز

 رایرن حلقه زده بودند فرود آمدند و حصار دور پازیرن که دور پازی سر مهاجمانی رویی گارد طلمحافظان
یره زانو زد . رد نگاه خیرن مقابل پازیدا کردند . تی دور میرن و هر لحظه مهاجمان را از پازیدنددر هم کوب

ی که بیکرهایی شدند و پی می زخمیادند ی جنگی میرانه که دلیی مردان و زنان جنگویاناش را گرفت و در م
 بود و به آنها چشمیستاده سپاه اهرمن ، مقتدر ایان می ارابه ای ... روید را دینا افتادند ، سای مین زمیجان رو

 که به او داشت ،ی اعتمادی که با تمامینایی داد ... سای میدا به قلب تی حس ناشناخته ایدنشدوخته بود ... د
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 هم فشردهی محکم و پر حرص رویشتر هر لحظه بیش تمام از او گرفته بود . لب هاناجوانمردیپسرش را با 
عس نگاه خیش پپر معناتر از پینا شد و چشمان سایم  مانعیدا داشت و حرص چشمان تی اش حرفیره ... در عپ
 شد !ی میدنشد

 حال شده بود چشم دوخت .ی که بخاطر از دست دادن خون بیرن نگاه اش را از او گرفت به پازی به سختتیدا
 کرد ویک نزدیرن شد . با تمام سرعت جام عصاره آتش را به دهان پازیر به قلبش سرازیکجا یترس و نگران

 کرد :مه به زحمت زمزیرن به خوردش داد . پازیرنهمه آن را با تمام مخالفت پاز

 !یدا تی_ چه کرد

 که به تنی ایزه نی نکرده بود . خون رویدا بهبود پیرن حلقه بست . هنوز هم زخم پازیدا در چشمان تاشک
 از جنس خنجر آتش بوده که زخمیزه کرد که نیدا پیقین به هوا رفت ! یاه سی فرو رفته بود آرام مثل دودیرنپاز
 ویند بی زنده بودن نمی برایلی آشا دلدن با نبویرن دانست پازی است ... می دردناک و جوش نخوردنیرنپاز

 شود . آرام و پری اش اضافه می صفحات کتاب زندگیرین که به خاطرات تلخ و شیزی ماند و عزیباز او م
درد زمزمه کرد :

 ...یست نی_ درد زخمم تحمل شدن

 بود ! ... ادامهیگری دیز قصدش چی که مجبور به گفتنش شده بود به درد آمد ... درد داشت ولی از دروغدلش
داد :

 ؟ی کنی استفاده میم ات برای ... از قدرت شفا دهیکن دانم جسارت محض است ولی_ م

 اشی بزرگ و قوی نداشت پنجه های حال چندان مساعدینکه نقش بست و با ایرن لب پازی روی جانی بلبخند
ی دستش را رویدا ، تید رسیدا تی از دستش به بازوی و گرمین که نور زرین گذاشت . همیدا تی بازویرا رو

 کم کم بهبودیرن ... زخم پازداد محافظ اش به خودش باز پس یه لیله را به وسیرویش گذاشت و نیرندست پاز
 شد . با زمزمهی که تنها به زخم او متمرکز بود جدا نمیدا چشمان بهت زده اش از چشمان تیرن کرد ... پازیداپ

 اش رساند :ی نگاه اش را به چشمان کهکشانیدااش ، ت

 را مداوا کند ! ... چگونه ؟!یری تواند زخم من و موجودات اساطی کس نمیچ_ ه

 داد و گفت :یفی فشار خفیرن پنجه پازی زد و دستش را روی لبخندتیدا

 محافظ راز من است .یه_ ل

 لبخند ادامه داد :با

_ اگر بشود نام راز بر آن گذاشت !

یدا تی بازوی لبخند زد ... پنجه اش را رویدا تیال خی در برابر خنده آسوده و بیرن ، پازید خندیز و رآرام
ینی نگاهشان به او جلب شد که همه را به عقب نشینا سایگذاشت و با قدرتش زخمش را مداوا کرد . با صدا

 کرد ...یکردن دعوت م

 افکار درهم و برهمش بود کهیر بود ، آنقدر درگیره مقابل آتش نشسته و بدون پلک زدن به آتش خروبینا
 آرام لب باز کرد :ینا متفکر روبیمرخ به نیره خیدا را در کنارش حس نکرد . تیداحضور و نشستن ت

 ؟!ی_ خوب
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 آرام گفت :ی تکانین بدون کوچکترروبینا

 پدرم نگرانم .ی_ برا

 ادامه داد :ی لرزانی در چشمانش حلقه زد و با صدا و لب هااشک

 نگفت او کجاست ...یچکس کس نگران پدرم نشد ... هیچ_ ه

 ... آنقدریم که فراموشش کردیست نین بر ایل دلیم درباره اش نزدی ... اگر حرفینا کنم روبی میدایش _ پتیدا
 داند .ی پدر تو را مقصر نمیچکس . هیم نداشتیشیدن اندی برایاتفاقات پشت سر هم بود و هولناک که ... زمان

 .یابم ی اش می اثبات پاکیاو را برا

یدا سر تکان داد ... تیید بود به اجبار به تایز که از اشک لبری لرزان از بغض و چشمانی با لب هاروبینا
 بغضش شد ...ی صدای باعث شکستن بین ... همید انداخت و او را به آغوش کشینادستانش را دور شانه روب

 درون قلبشیزی حس کرد . چیش افتاد . حس و رد خون گرم را از گوشه لب هاین محکم اوتانا به زمیلی سبا
ی به طرفش میمه بودند که سراسی کسانین خوردنش اولین آورد که هنگام زمیاد . پدر و مادرش را به یدلرز
 با دوستانش ...راتش گذرانده بود ... خاطیامنش که به همراه برادرش آریناتی .. تمریدنددو

 را از او گرفت . محکم در چشمانیادآوری توسط اوتانا ، فرصت یبایش بلند و زی موهایانه شدن وحشکشیده
 سپاه ! ...ینی آشفته بود نه عقب نشینگونه ایشنهادش که به خاطر رد پیی ماند . اوتانایره اوتانا خینخون

 را داشت ؟!زشش بود ... اریده را به چه بخشیزچشمانش را به اهرمن رساند ... چه چ

 خورد ؟! ... بای چون او کتک میفی محض بود از مرد کثیقت که حقی کاری دست اوتانا برایر زید بای به کتا
 ویع سری زد . با نفس هاین اوتانا زد و به پشت او را محکم به زمی به پشت پایرانهتمام حرص ، غافلگ

 گذاشت ... چقدر دوست داشت سرش را از تنش جدا کندیش گلویر را زیرش و شمشینه سی رویشنامنظم زانو
!

 :ید اهرمن به اجبار کنار کشی دستوری صدابا

 است .ی_ کاف

 داد :یح نفس زنان رو به اهرمن توضساینا

 سپاه گاردیرن ... امپراطور پازیم دادی سرورم ، وگرنه کل سپاه را از دست مینی_ مجبور شدم به عقب نش
 از دشمنمید دانم نبای کنند ... می می را همراهیدا هم تیانش رزم آورده ، آبدوس و سپاهیدان اش را به مییطل
 ...ینکه مگر ایرند شکست ناپذیان کنم که ... پارسی اعتراف میت واقعین کنم و تنها در برابر شما به ایشستا

 !یم ضربه ها را به آنان بزنینبزرگتر

 ناتوان شدن قدرتمند تر ازی پارس در اوج اندوه به جای دانم اسطوره های را هم مین دانم ! ... ای _ ماهرمن
 برند ...ی پناه میزد پناه آوردن به من ، به ای شوند ! چرا که به جای میشپ

 روز تمام اسطوره ها را از خاکیک شد و توان آن را داشت که ی اهرمن محکم مشت شد . کاش مدستان
 اوتانا گرفت و دلخور رو به اهرمن ادامه داد :یافه با حرص نگاه اش را از قینا داشت ! ... سایپارس بر م

 سرورم ؟!ید اوتانا را نگرفتی_ پس چرا مقابل زبان دراز
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ی . بعد مکث کوتاهیستاد اینا مقابل سایه از ثانی اش بلند شد و در کسری تخت امپراطوری آرام از رواهرمن
 بود چرخاند و گفت :یره به طرف اوتانا که به آنها خی سرش را کمینادر چشمان دلخور سا

 چشمانم دور شو ...ی_ از جلو

 کرد رفت .ی که لباسش را از گرد و خاک پاک می و گرفت و در حالینا با حرص نگاه اش را از سااوتانا
یی نور و روشنایادآور که ینا سایی طلی موهای شد . آرام دستش را رویره خینا سایبایاهرمن به چهره ز

 مانندش گفت :ی به چشمان سبز بیره و خید بود کشینشسرزم

 من !یبای زینای_ هنوز نسبت به تو دو دلم سا

ی و تمامین را کشتم ، به سرزمیران را کشتم ، پدر اینم انجام دادم ... مردم سرزمید _ هرچه امر کردساینا
عن آر  کردم !یشکش دوستم را به شما پین تریمی ... پسر صمیدم کشیابددوستانم پشت کردم ، آتش به جا

 زمزمه کرد :ید سکوت اهرمن را دی کرد . وقتی کوتاهمکث

 ؟!یست نی_ بازهم کاف

 !ی رسانی _ امشب را با اوتانا به سحر ماهرمن

 اهرمن که نماد صورتش بودی درون کلعه ردایاهی اش به سی سبز لجوردیبای بهت زده با چشمان زساینا
 ماند . ناباور زمزمه کرد :یرهخ

ی با مردیوندی پیچ که بدون هیست زاده نیب نجعی پارسیک یت در شأن و شخصین ام سرورم ! ای_ من پارس
باشد!

 :ید حرفش پریان ماهرمن

 دارد !یار کار مهارت بسین شروع امشب را با اوتانا باش ، در ای مرد ؟؟؟!!! ... برایک_ من گفتم 

 و حقارت بود . اگر پدر و مادرشی اوج پستی پارسیک ی براین ... اید به تمام معنا پر کشینا از تن ساروح
 را از نظر گذراند ، ادامه داد :ینا ... اهرمن با دقت تمام حالت ساید شنی ، اگر آرا میدند شنیم

 به دستوراتمید و راه من است ! بنده من بایوه شین ؟! ... ایستم تو نی ؟! مگر من خدایستی_ مگر تو بنده من ن
 است ؟!ینگردن بنهد ! ... جز ا

 در مهارش را داشت آرام وی که به شدت سعی از بغضیش انداخت ... لب هایر سکوت کرد و سر به زساینا
 همیی خدایق خواست خدا نبود ! ... لی و حقارت روح و تن بنده اش را می که پستیی ... خدایدنامحسوس لرز

 بود ... اهرمن به او پشت کرد و بهده مورد فکر نکرین افتاده بود ... هرگز به اینبود ! ... درون چه منجلب
 اتاق قصرش که در دل کوه نقش بسته بود رفت و گفت :یطرف پنجره سنگ

 شکستیدا بار از تیک توانم به تو اعتماد کنم ! ... ی نمیم گوی است که مین ! ... همینا سای کنی میجم_ گ
 خواهم بار دگر طعم شکست را بچشم ...یخوردم و نم

 گفت :یاورد خواست به لب بی که می کرده از حرفیخ ی و دستانید با تردساینا
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 نه با اوتانا ! ... از او متنفرم ...یکن_ باشد ! ول

 شانه به او چشم دوخت و طعنه زد :ی از رواهرمن

 ؟؟؟!!!یاورم بینجا به ایت آرا را برای_ دوست دار

 را به زحمتیش براق از اشک ، نگاه اش را از اهرمن نگرفت . با آمدن نام آرا بغض گلوی با چشمانساینا
ی که با تمام عشقیی گذراند ، آرای را که با آرا مییقورت داد ، خاطراتش با آرا از نظرش گذشت . زمان ها

 رفتند و آرا بای آورد که به کوه میاد به را ی نکرده بود ! ... زمانییکه به او داشت ، جز گرفتن دستش ، خطا
 سریین و به پاید لغزیش پایر که سنگ زی کرد ... وقتی اش می همراهیشه که از ارتفاع داشت همیتمام ترس

 لرزانشی کرده بود . صدایریخورد ، دستان مطمئن آرا بود که دو طرف کمرش ثابت شد و از افتادنش جلوگ
 داده بود که " مراقبت هستم " ...ی افتادن او شدت گرفته بود ، به او دلگرموکه به خاطر ترسش از ارتفاع 

 ...یده را شنیشان اشاره کرده بود دعوایدا از بحث آن شب را به خاطر آورد که تییتکه ها

 باز پس گرفتنت خواهم آمد . به خاطر عشقم به تو ...ی برای ، اگر به جهنم پا بگذارینا" آرا _ سوگند سا

 باز ادامه داد :ید ندینا در حرکات و چهره سای نرمشوقتی

 شکوه تو را خواستارم .ین خواهد و من همی ات را نمی ... اهرمن شکوه و پاکینا سایزد_ تو را به ا

 شد و جوابش به او :یره . در چشمان نگران و مهربانش پر خشم خید کشیرون را از دستان آرا ببازوهایش

 دوست !یک جز ی_ به خودم مربوط است آرا ، من انتخابم را کرده ام ، تو که هست

 در چشمان آرا باز هم قلبش را لرزاند :دلخوری

 ؟! "ید گوی را نمین ؟! ... پس چرا نگاهمان ای_ به راست

یه به ثانی ولید نجات کوروش ، آرا او را به ستون کوبی که برای آورد . زمانیاد را به ی آتش سوزشب
 بهی پر از نگرانی و با چشمانید کنارش ظاهر شد ، تنش را در آغوش کشی بود که با تمام نگرانیدهنکش

 و انگشت شست اش کهیده اش که در دستان مهربانش ، آرام عقب کشیی طلی شد ... موهایرهچشمانش خ
 گرفته اش :ی شد . صدایده گونه اش کشیآرام رو

 خواستم ...ی_ پوزش نم

 با مشعل بزرگ آتش ،یچید پی که به خودش می و زمانید بود که آرا را به ستون کوبیده به اتمام نرسحرفش
 گرفت و رفت ... "یابدکوروش را از آغوش آر

 اهرمن به او چشم دوخت :ی صدابا

_ هنوز در انتظارم !

 کرده بود که شکوه و لمسیاد که به آرا دلداده بود ، قسم ی گرفت ... زمانی در ذهنش کنار هم قرار نمکلمات
 از اهرمنیچی گفت ؟! ... جوابش حکم سرپی چه مید ... باینکتنش تنها مختص دستان و وجود آرا است و ا

 ؟!یمتی گذشت ؟! ... به چه قی ساده از خودش مید او بای گذشت ... ولیبود و اهرمن ساده نم

 به زبان آورد :ی زحمت و سختبه
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ع  شماست سرورم !!!! _ امر ... امر

 شد وی محسوب می کرد . چرا که گارد محافظ سلطنتی را ترک نمیتخت بود که هرگز پای سپاهیدان جاوگارد
یل کنند . سورنا هم به دلیری و امپراطور جلوگیتخت ... که در زمان جنگ از سقوط پایتختمدافع قصر و پا

 در کنار سورنایدا هم به دستور تیوتاب بود . یتخت ، مجبور به ماندن و محافظت از پایدانفرمانده گارد جاو
 هم درد او را بچشد .یگری خواست دیماند . خودش از همان اول از دارا دور بود و نم

 ،یافر ، آریس ، سوگند ، آماستریوشیتا ، ین ، آرشیوتاب بود . سورنا و یده رسیمیس تولد کودک آرتموعد
عر اتاق آرت  بودند .یستاده ایمیسآرشان ، آرشام ، آراد همه پشت عد

یمان کرد . چرا که با تمام تلش حکی را تحمل میاری برد و درد بسی به سر می بدیت در وضعآرتیمیس
 کردی می سعیمیس که آرتیی هایغ جی رفت . صدای آمد ! دارا مدام پشت در اتاق رژه می نمیاکودک به دن

 بودیاورده نیش خم به ابرویرها که زخم شمشیمیسی کرده بود . آرتیش تر از پی دارا را عصبیرد اوج نگیادز
 زد ... بالخره دارا تاب و توانش را ازی زجه مینگونه شد که ای را متحمل می قابل وصفیر شک درد غیب

دست داد ، داد زد :

ی را به زبان مین کارآمد ندارد که مدام نام آبتیمان بزرگ حکی امپراطورین ، ایید گوی فهمم چه می_ نم
 ؟!یدآورد

 درین بزرگ پارس ، جناب آبتیم از توان ما خارج است و تنها حکیمیس _ پوزش سرورم حال بانو آرتحکیم
عکییم گوی مین همی بوده اند . برایشان ایتمام دوران باردار  وجود پزشک مخصوصشان لزم است . تا کود

 .یاید بیا که از مرگ امپراطور متحمل شده اند ، به سلمت به دنی خاص و تنش ها و ناتوانیطبانو با شرا

 داد زد :ی عصبدارا

 افتد از تک تک شما نخواهم گذشت !ی بانو و فرزندش بی برای اگر اتفاقیاکانم_ سوگند به تمام ن

 ویده انداختند . آرشان که سرد و گرم چشی نگاهیم ، به هم نیر از سر ترس و اجبار سر به زحکیمان
 داشت . آرام و خونسرد در گوش دارا زمزمه کرد :ی ذاتیخونسرد

 ات آنگونه کهی دانم زندگی ... می ننشسته ای بر تخت شاهنشاهی آرامیط دانم در شرای_ آرام پسرم ... م
 جنون کشاندهین از همسر و فرزندت تو را به ای دانم درد دوری نرفته است ، میش پیانتظار داشته ا

 رایشه ... اندیر بگیم و درست تصمی ایستاده ای چه بزرگانیگاه که در جایادآور به یطی ... در هر شرایکنول
 دریا ینی بی میمان را از تو برندارد ... تو قدرت را در دستان حکیر چشم خیزدحکمران روح و تنت کن تا ا

 ؟!یزددستان ا

ی را برایی جایت فکر ، حرفش از سر عصبانی انگار با کمی ... ولیزد سکوت کرد ... معلوم بود که ادارا
 گفت :یمان در نظر نگرفته بود ! ... آرشان با همان آرامش رو به حکیشخدا

ید است ، جان شما در امان است ... داخل اتاق شویمان دستان حکی دستان شفابخش اهورمزدا رویم دانی_ م
 .یم آن دو را خواستاری سلمتیزد . ما هم به درگاه اید انجام دهید آیو هرچه از دستتان برم

 کرد :زمزمه

 .یرفت پذیم امر کند ، خواهیزد_ هرچه ا
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 ، سورنا چشمان متفکر وید سورنا را گرفت و کشی بهت زده بازویوتاب به احترام سر خم کردند . حکیمان
 بود رساندیره که با چشمان گرد شده خیی و بعد به جایوتابکوچک شده اش را از آرشان گرفت و به صورت 

ی به طرفشان قدم بر میشگی همر که آرام و باوقاید دیبایی را در اوج سلمت و زین آبتی. در کمال ناباور
 احساسی سرد و بی با چهره این ماند . آبتیره خین چهره آبتی رویگری پس از دیکیداشت ! همه نگاه ها 

 بودند به احترام سر خم کرد و بدونیستاده که پشتش ایش به دارا و عموهایدن بود . با رسیرهتنها به در اتاق خ
 :ید به طرف در اتاق رفت ... دارا بهت زده پرسی حرفیچه

 ؟!ید مدت کجا بودین تمام ایید بگوید خواهی_ نم

 و گفت :یستاد اتاق ایره دستگی دست روآبتین

 سرورم ! ... نه زمان دارم نه ... اجازه گفتن !!!یر_ خ

ین که در اتاق بانو بودند به دستور آبتی به اتاق نگذشته بود که تمام کسانین از داخل شدن آبتی کوتاهمدت
 رانده شدند !!!یرونب

ی میش پیز همه چی بی هنوز هم به دستور اهرمن به طرف اتاق اوتانای فشرده شد ولیش از پیش بقلبش
 تنهای کرد ؟! .. اشک چشمانش را سوزاند ، با پشت دست پسشان زد ... بس بود هرچه برایرفت ! ... چه م

عر اتاق اوتانا میره به دستگیده بود ... دستانش نرسیخته اش اشک رییدارا  شد ...شت عد

 در ذهنش نجوا کرد :صدایی

 شده رد شو !ین اتاق نفرین ، بخواه ... تنها از اینا_ هنوز راه برگشت هست سا

 و داخل شد ! ... اوتانا را با لبخندید کشیین را پایره نبود ! ... دستش دستگی راهیچ را تار کرد . هیدش داشک
 ویستاد به او مقابل پنجره ایتی اهمین . بدون کوچک ترید تخت از گوشه چشم دیمسخره و مضحکش رو

 .ید کشیش هایه خنک را به رای پنجره قصر اهرمن که در دل کوه کنده شده بود ، هوی لبه سنگیدست رو
 هم افتاد . با لمس لبی روید . چشمانش ناامید را شنیستاد پشتش ایه از ثانی حرکت اوتانا که در کسریصدا

 هم فشرده شد ،ی گردنش چشمانش را باز کرد ... لب و دندانش محکم و پپر حرص روی اوتانا رویها
 بود !ی پنجره را محکم فشار داد ... کاش راه برگشتیدستانش لبه سنگ

 شد . محکم پسش زد . اوتانا او را به طرف خودش برگرداند و محکم بهیده شکمش کشی اوتانا آرام رودستان
 توانست خودش را بای و تنش محسور کرد ... راه تقل نداشت ... هنوز هم نمیوار دین ... او را بید کوبیوارد

ی آرایشه ... همی کرد تا حس همراهی میشه ترس و تنفر در وجودش ریشتر کند ، بیبودن با اوتانا راض
 تصور کرده بود و حال ...یبایشمهربان و با احساس را با آن چهره ز

 به لبیصش شد . نگاه حریر نگه داشت و به صورتش خینا از صورت سای سرش را به فاصله کماوتانا
 دوخته شد و زمزمه کرد :یشها

 ؟؟؟!!!ی به تن دارید داند لباس سپی میاه_ ارباب س

 و ادامه داد :ید کشیین پایش شانه های را از رویبایش و زید سپردای

یدن دی در پیان جنی که همه امپراطوران و شاهزاده هایچیده پیان جنیان ات آنچنان در میبایی زی دانستی_ م
 کنم ...ی فاصله لمس مینتو هستند و من ... تو را با ا

 پر حرص زمزمه کرد :ساینا
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 از من نداشته باش .ی است ، انتظار همراهیز_ قلبم از تنفر به تو لبر

 را نشان داد و گفت :یحش لبخند کراوتانا

 !ینی بی میب ، خودت آسیست مهم نیم_ برا

ی حس مییری تغین بدون کمتریش داد ... هنوز هم بودن بغض را در گلویین را پایش گلوین بغض سنگساینا
 برگرداند و دستانش لباس اوتانا را پپریگر صورتش شد ، سرش را به طرف دیککرد ... صورت اوتانا نزد

 خلص شود ...ش شد از دستی هم فشار داد ، کاش میحرص درون مشتش فشرد . چشمانش را محکم رو
ی تر مین را هر لحظه سنگیش گردنش بغض گلوی اوتانا روی ؟! ... بوسه هاید رسیچرا خدا به دادش نم

 باز شد . چشمانشیدنش و فشار تن اوتانا از او دور و راه نفس کشینی بود که سنگیده رسیدیکرد ... به نا ام
عسعر کنده شده یدنرا باز کرد و با د ی و نامنظم از خشم بیع سری اوتانا را در دست داشت و با نفس های آرا که 

 .ید به او چشم داشت ، روح از تن اش پر کشیتشنها

 زحمت زمزمه کرد :به

_ آرا ؟؟؟!!!

ینا سای گلوی رفت . دست چپ اش را روینا انداخت و با همه سرعت به طرف سای سر اوتانا را به کنارآرا
 داشت ، چشمانشی . تمام تنش از خشم لرزش محسوسید پشت سرش کوبیوارگذاشت و تنه اش را محکم به د

 بم و گرفته اشی در صداه کی . با حرصید رسینا سایبای اوتانا به چشمان سبز و زی بوسه های جایاز قرمز
 زد زمزمه کرد :یموج م

 شناسم ، دری که می هستی موجودین ؟! ... من که دوستت داشتم ، من که به همه گفتم تو پاک ترینا_ چرا سا
ی میاد ات سوگند ی ، از مادر و پدرت دفاع کردم که بر سر پاکیستادم آرتاباز این سرزمیان جنیمقابل شورا
 داشتم ...یمانکردند ... ا

 زد .ی می به کبودیژن از کمبود اکسینا ادامه دهد ... صورت ساین از ایشتر توانست بی را خورد . نمحرفش
ی گلوی . آرا دستش را از روید مچ دستان آرا نشست و دو قطره اشک از چشمانش چکیدستانش آرام رو

 با همه وجودش داد زدمزمان و هید کوبینا کنار سر سایوار برداشت و با کف دست راست اش محکم به دیناسا
ید آرام لرزیش صدا شکست و شانه های نشست . بغضش بیش ساق پاهای زانو زد و روینا سای. آرام مقابل پا

 آرا زمزمه کرد :یران به حال ویره خی لرزانی و با لب هاید کشیش گلوی دستش را آرام روینا... سا

 ماند !ی زنده نخواهینند ، اگر تو را ببیند آی مینک_ برو آرا ، سربازان ا

 ردا را با سرعتینا ماند ... سایره افتاده بود ، خیش پایر که به زینا سای پاکی با چشمان پر اشک به رداآرا
 آرا گذاشت و تکانشی بازوهای و مقابل آرا زانو زد . دستانش را روید اش پوشی حلقه این آستیراهن پیرو

ی سربازان را در راهرو می . صدارد مکث کینا گردن سای قرمزیداد . چشمان براق از اشک آرا باز رو
 بازی ، ولید آمدند . دستانش را دو طرف صورت آرا گذاشت و بال کشی که با سرعت به طرف اتاق میدشن

 شد ...یهم چشمان آرا از گردنش جدا نم

یش چند لحظه پین مرگش را همینکه کند ... با ای مرگ آرا راضیدن توانست خودش را به دی عنوان نمیچ هبه
یدا بود ... همان طور که مقابلش زانو زده بود دستانش را دور گردنش حلقه کرد و در چادر تیدهبه چشم د

 نشسته بودندیز دور میدا همراه تچادر و آبدوس در یوبرزن ، آرینا ، روبیار ، ارژنگ ،کوهیرنظاهر شد . پاز
 مبهوت را در آغوش داشت بهت زده به اوی که آراینا سایدن گفت . با دی می را به آرامی نقشه جنگیوو آر

چشم دوختند .
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 دو دستش را دو طرف صورت آراینا داشت . سای و خاصیبا زیی چادر با نور مشعل ها ، روشنافضای
 بهیره او چسباند و با انگشت شست آرام گونه اش را نوازش کرد ، خیشانی اش را به پیشانیگذاشت و پ

 زمزمه کرد :یش و بسته اش ، مقابل لب هایاهچشمان درشت س

 ... مجبور بودمیستی خرسند نیاوردم سخن که هرگز به زبان نین از اینک دانم ای_ دوستت دارم آرا ! ... م
 آرا ؟! مجبور بودم !ی شنوی من ! ... میهست

ین اولی آرا گذاشت و برایشانی پی لرزانش را روی از او ، آرام لب هایی و دلجویدن بوسی همه شوقش برابا
 غنچه کرد ... سرش را به طرف صورت بهت زده دوستانیدن را به علمت بوسیشبار به زحمت لب ها

 اش چرخاند و گفت :یمیقد

 ...ید_ مراقبش باش

 را بکشد ... بس بودید کشی که او می بزند تا او هم دردی چشمانش را باز کرد که پسش بزند .. حرفآرا
 روبرو شد ...ینا سای خالی که چشمانش را باز کرد با جاین همیسکوت ... ول

یز ری شد . گل های میخته به درون گودال نچندان گود ریعی طبی هاین سنگ چین از بیبا ، به زآب
 بود کهیی نوایباترین آب ، زی در آغوش گرفته بودند . صدایبایی محوطه آبشار را به زیرنگارنگ وحش

 را عقب داد واش یی طلی موهایه آورد ، با گریرون آب سر بیان از مینا شکست . سایسکوت جنگل را م
 نحسی که حس بوسه هاید گردنش کشی روی و عصبیستریک ، هیه افتاد . دستانش را با گریه صدا به گریب

 شد ... سرش را به طرف آسمان پپر ستاره بلند کرد ، اشکی ، پاک نمی نحسین ای ببرد ... ولیناوتانا را از ب
ی وجودش آرام نمین ... درد سنگیش از پیش ... داد زد ... هر بار بید چشمان براقش چکی آرام از انتهایشها

 کرد ...یشتر اش را بیه بغض و گرین آمد ... همی کرد ، کاش نمی دم فراموش نمیکشد ... نگاه آرا را 
 کرد ؟!ی سکوت مید شد .... تا کجا بایکی خروش آبشار ی اش با صدایه گریصدا

 کرد ، لباسیض تعویاهی سی که لباسش را با رداین اتاقش ظاهر شد . با چشمان پف کرده و سرخ ... همدر
 سرد به نظارهی را درون آتش داخل اتاقش انداخت ، سوختنش را با چشمان براق از اشک و صورتیدشسپ

نشست .

 . اهرمنید اهرمن روح از تنش پر کشیدن ، با دید پشت سرش آرام به طرفش چرخی حس حضور شخصبا
یم نین زمی از روی به سختینا ، ساید کوبیوار دستش را به او برساند با قدرتش او را محکم به دینکهبدون ا

 اش را در چنگ گرفت و عقبیی طلیبای زی کنارش ظاهر شد و موهایه از ثانی شد . اهرمن در کسریزخ
 :یدکش

 ؟!ی_ چرا سر از تن اوتانا جدا ساخت

 که از اثابتی دردیان داد . در می عنوان به اهرمن لو نمیچ داد آمدن آرا را به هی سرش را هم از دست ماگر
 کرد به زحمت گفت :ی تحمل میش شدن موهایده و کشیوارکمرش به د

 !ید مکان تنها نگذاریک_ گفتم که از او متنفرم ، من را با او در 

 چسباند و زمزمه کرد :ی سنگیوار را بلند کرد و محکم به دینا سااهرمن

 ازی دانی و من از نافرمانان نخواهم گذشت ؟! می کردیچی از دستورم سرپیدانی ؟! ... می سادگین_ به هم
 ؟!ی کنی میه توجینگونه ، اینک گرفتم ؟! .... و تو ای میادی اوتانا من قدرت زی هایدیپل
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 باز هم سکوت کرد ... اهرمن تمامی هم فشرده شد ... ولی درهم رفت و چشمانش محکم رویش درد ابروهااز
ینا سایف و لطید صورت سپی بود رویاه گذراند ، آرام دستش را که متشکل از دود سیحالتش را از نظر م

 و ادامه داد :یدکش

!!!یبایم؟؟؟ کنم فرزند زی را در درون تو حس می پاکی_ چرا تا اندازه ا

 کنم !ی نمیانت سرورم ، خیم _ من از خاندان شماساینا

یر در برابر من شمشمیکن بزرگ ات آبدوس هم از خاندان من هستند ولی ! مادر و پدر و عموی _ آراهرمن
 ؟!ینا سای زنی میر من شمشی زنند ... تو چرا برایم

 زمزمه کرد :ی دست اهرمن گذاشت و به سختی دستانش را روساینا

 بر تمام موجودات همجنس خود وسوسهیی ... فرمانرواید را به من داده ایان تمام جنیی_ شما قول فرمانروا
 ؟!یست است ... نیزانگ

 است ؟!ی کافین _ هماهرمن

 گفت ، وگرنه طمع منی سخن شما سخنی روید دانم نبای شماست ، می جهان برایی و خدایی _ فرمانرواساینا
 فرمان شما خرسندم .یه سایر زیی فرمانرواینانتها ندارد ... به خاطر شما من به هم

 انداخت و گفت :ین را به زمینا از همان ارتفاع سای بعد سکوت نچندان طولناهرمن

 به نزدمیدا نکن ، بدون تیدم ندارم ... باز نا امی ایشه اندیچ هینک مجازاتت ای_ سپاه آماده شده ، برو ... برا
باز نگرد .

 را درونیش پناه پاهای محو شد . آرام و بیه از ثانی تکان داد و اهرمن در کسریید سرش را به نشانه تاساینا
 قلب کرد . از سوزش زخم لبش چشمانش را بست که همزمان شد بایش جمع و دستانش را دور زانوهاینهس

 همه درد بود ؟!ین سزاوار ایا دو قطره اشک از چشمانش ... آیدنچک

ی اش میی طلیبای بار در زره زین ایشگی همید سپیر همان شیبت اش در هیی سر گارد طلی بالپازیرن
 سپاهیان بودند به پرواز درآمدند و در میستاده که در جناح راست ایی از گارد طلی . با فرمانش عده ایددرخش

 اش را از سپاهیزبین نگاه تیرن . پازآورد ی حرکت دشمن را از پا در میک با یشاناهرمن فرود آمدند . پنجه ها
 داشتی اش جلوه خاص و مقتدریشگی همیی که در قلب سپاه با آن زره طلیدااش گرفت و از آن بال به ت

 بهی را به حرکت درآورد و از طرفیدش اسب سپیدا آورد . تیین پاییدچشم دوخت و سرش را به علمت تا
 تاخت و داد زد :یگرطرف د

عگردونه ها ، جناه راستشان را در هم بشکن ... ارژنگ ، سپاه د  را به همان شکل نقشهیوانت_ ارتب ، فرمانده 
عر تیا یزه:نوک نیکان (پیکان کن و به شکل نوک پیرهبر  کمان که شکل مثلث است) در سپاهشان نفوذ کن ...ی

آبدوس ؟

 به آبدوس در ذهنش ادامه داد :خیره

 سپاه آنان با شما .یان_ در سپاهشان نفوذ کن ، جن

 داد زد :یوبرزن و آرینا به طرف روبیدا آرام سر خم کرد و تآبدوس
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ی میش تو و سپاه ات هم با اشاره من پیار ... کوهیم که بگوی تا زمانید تکان نخوریتان_ شما و سپاهتان از جا
 ، غول ها با تو و سپاه تو ...یدرو

 سپاه آبدوس چشم دوخت . بایان و قدرت جنیرن پازیی و مطمئن به قدرت سپاه طلید کشیقی نفس عمکوهیار
 هم به دل دشمن تاختند ...یار و کوهیوبرزن و آرینا که دستور حمله داد ، سپاه روبیدا دست و داد تیاشاره 

یره خیش پایر سر سپاه به پرواز درآمد و به سپاه زی اش بالیطانی رنگ شیاه و سیح سوار بر پرنده کریناسا
 دریان و پارسی خودیان را به سر سپاهین آتشی های سنگ ها و گویطانی شیبود . با اشاره دستش پرنده ها

 دو پای . اسبش روید را گرفت و کشیدش مضطرب و نگران محکم افسار اسب سپیداحال مبارزه انداختند . ت
 بود اسبش رم کرد و او رایره که با چشمان قرمز به آنان خینا ساشیطانی و غرش پرنده یهبلند شد و با سا

 تر از آنکه بتواند از درد ویع در کنارش ظاهر شد و او را سرینا گذشت . سایدان زد و از مینمحکم به زم
ف پرنده اش ظاهر شد . با تمام سرعت به طری گرفت و رویاید به خودش بی بلند شود و کسین از زمیکوفتگ

 رفت .یشقصر اهرمن پ

 رد شد .یرن سپاه پازی پرنده هاین با مهارت تمام از بینا سای آمد ... ولینا با تمام سرعت به دنبال ساپازیرن
 دادی نگه داشتن قلبش استفاده کرد . با صدای متمرکز کرد و از قدرتش براینا تنه سای نگاه اش را رویرنپاز
 و سربازانش حمله کردند ،یرن به پازهمپیمانش ی کرد ، پرنده های بود که تحمل می که از شدت دردیناسا

 العرضش استفاده کرد و دری توانش از قدرت طین با آخرینا جدال با آنها بودند ، سایر که آنان درگیزمان
 که دروازه قصر اهرمن بود ظاهر و بعد وارد شد ...ی به دروازه غاریده رسیه از ثانیکسر

 خواند که هرکس خارج از قصرشیی جادوینا ورود سایدن بود ، با دیستاده قصرش ای سنگیوان در ااهرمن
بود نتواند وارد شود ... آرام به طرفشان به راه افتاد ...

 کفین شده بود محکم به زمی زخمیرن پازیی گارد طلی و پنجه هایان پارسی هایزه که از زخم نینا ساپرنده
پمرد . از شدت برخورد پرندهی هایلغار برخورد کرد . قند  کوچک و بزرگ داخل غار به تن اش فرو رفت و 

 اشینه را محکم مقابل سیدانا ، تی ناصاف کوه پرتاب شدند ... سای به طرف صخره هاینا و سایدا تینبه زم
 شد ... کمرش به شدت به صخره ها برخوردیل تبدی بزرگید و سپیبا زیر به شیه از ثانینگه داشت و در کسر

 ،ید کشی میش هایه نفس را به ری افتاد ، به سختین زمی برداشت ... به پشت رویقیکرد و کتف اش زخم عم
ی و نفس هاینا بلند شد و نگران به صورت ساینا سای آرام از رویدا شد ... تیل اش تبدی انسانیبتآرام به ه

 :یدنامنظمش پرس

 ؟ی ایده دیب_ آس

 ساق پاهاش نشست و گفت :ی کتف اش راه گرفت نگران رویر که آرام از زی خونیدن دبا

 ...یده دیب من کتف ات آسی ؟! ... خداینا_ سا

 به زحمت زمزمه کرد :ساینا

 رساند ...ی ... هر تپش من را به مرگ میده دی سختیب آسیرن ... قلبم از قدرت پازیست نی مهمیز_ زخمم چ

 و گفت :ید لجوجانه ابرو درهم کشتیدا

 دانم چگونهی ... نمی دادن داریام ... گفت قدرت التی اش زخمش را مداوا کردی در کودکیدم_ از دارا شن
 دهم .ی محافظ دارم ... قدرتت را به من بده ، من آن را به تو باز پس میه لیکنول

 باز زمزمه کرد :ساینا
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 آرتاباز به من داده شدهین سرزمینده بود که به عنوان امپراطور آی ندارم ! آن قدرت موهبتی قدرتیگر_ د
 من اهرمن است آن قدرت از من باز پس گرفته شده !ی که خداینکبود ... و ا

 کرد به سجده رفت و زمزمه کرد :ی که تحمل می و با دردآرام

_ سرورم !!!

 رایی خش دار آشنای که پبهت زده لب باز کرد صداین از بهت بال رفت و با چشمان گرد شده همیدا تابروهای
 :یدشن

 من !!!یرینه دی آشنای_ خوش آمد

ی غار میک اهرمن نگاه اش را در گوشه و کنار تاری متعجب در پیدا همه جا را در بر گرفته بود . تسکوت
 بد به او زخمی دوباره اهرمن که روزگاریدن آمد ... دیرون صخره ها بین بیکیگرداند . اهرمن از درون تار

 رای با همان چشمان زرد رنگ ، که خوف بدیاه همان شاه مار سیبتزده بود اصل خوب نبود ، آن هم در ه
 وید رسی متر میم . قدش به دو و نیستاد و مقابلش اید کرد . اهرمن آرام به طرفش خزی میربه دلش سراز

 به او چشمیر آورد و پر تحقیین تفاوت قد اهرمن سرش را پاین کرد . به خاطر همی میشتر را بیدا ترس تینهم
 کرد به چهره ترسناک وی باشد و نبود قورت داد ، سعی که کرد عادی آب دهانش را با تمام تلشیدادوخت . ت

 شده بود فکر نکند !یش ناب شب هایزبان دو شاخه اش که جز کابوس ها

 ...یز ، برخینا سایبایم _ دختر زاهرمن

 خواست به زبانی را که می اهرمن جمله ای و حقارتش دوخت . با صداینا پر حرص نگاه اش را به ساتیدا
 برد :یاد از یاوردب

 ؟!ینیم را ببیکدیگر باز ی کردی_ گمان نم

 چشمیش کابوس هایاه . باز به چهره شاه مار سید او را ندیرت رساند و در کمال حینا نگاه اش را باز به ساتیدا
دوخت و محکم جواب داد :

 قلبم !یاه کردم ! ... درون عمه سی که با آنان زندگی ! .. در درون مردمیدم عمر تو را در کنارم دیک_ من 
 توی و سر سجده برایرد گی میی را به خدایز که توئه ناچی و حرص و طمع اش ... درون کسیامکدرون س

 پس هم خواهمین ... و زیدم دسانی هر انیک و پنج سال است تو را در قسمت تاریست گذارد ... بی مینبه زم
 !یدد

 که در درون تو هم هستم ؟!ی کنی ؟! پس اعتراف می هر انسانیک _ قسمت تاراهرمن

 جواب داد :ی با مکث کوتاهتیدا

 !یزنم بر وجودم قالب شود ، پس ات میکی گذارم تاری نمیکن ! ... ولی_ آر

 کج کرد و گفت :یدا پشت سر تیدن دی سرش را برای با سکوت نچندان طولناهرمن

 ؟!یی گوی محکم سخن مینگونه_ با وجود او ، باز هم ا

 که با آن حال نزارش ، کوروش را درینا سایدن شانه به پشت سرش نگاه کرد و با دی تفاوت از روی بتیدا
 ... اشک درید در آغوش داشت روح از تن اش پر کشی رنگید سپی در پتویچیده و کودکانه اش پیقخواب عم
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یش هایه اخم و گردلتنگ بود ، چقدر ییدنش و بویدن ... چقدر دلتنگ در آغوش کشیدکاسه چشمانش جوش
ی زمانیش هایطنت کرد ... دلتنگ شی به همه ابراز می که با دست و دلبازیرینش شیبود ... دلتنگ لبخندها

 کوچک اش در اوجی ، با تکان هایرن پازین که در سرزمیی لحظه هایالکه با سورنا بود ... قلبش باز هم از خ
 و نفسیدن بخشی زندگی که برای ... تمام دردید شد لرزی مایش آمد و لبخند مهمان لب هی به وجد میدلتنگ

 بارین در آب ، درد چندساعته اش را ایرن دستان پازی جانش روی بیکر تحمل کرد ... پیا دنین او در ایدنکش
 اشی زندگی نواین آرامش بخش تریش هایه گری که صدای کرد ... زمانی تداعیشتر بیشهزار برابر برا

ی شد مادری گرفت ... مگر مین تسکیش زندگی کوچک اش که با در آغوش گرفتنش تمام دردهایکرشد ... پ
ی که براین فکر کرده بود ال همیز را شروع کرده بود ... به همه چیاز فرزندش بگذرد ؟! ... اهرمن بد باز

 آزار داده بود کها چقدر اهرمن ریمانش را انتخاب کند ... ایکی خدا و پسرش یننجات پسرش مجبور شود ب
 نه جانش را !یرد را از او بگیمانش خواست ای دوباره ، میداربعد چند سال د

 غرق خواب پسرشی که مبهوت صورت کوچک و دوست داشتنیدا و کنار گوش تید آرام کنارش خزاهرمن
بود زمزمه کرد :

 ؟!ی بخشی_ باز هم نور وجودت را به من نم

یستاد ایوان با اشاره سر اهرمن لبه اینا برج ظاهر شدند . سایوان ای روی سکوت کرد . در چشم بر هم زدنتیدا
ی چشم دوخت ، نمین انداخت و به زمیین سرش را پاینا . ساید رسینا از کوروش به سایدا تیده. چشمان ترس
 نگاه هراسانش را به اهرمن دوخت ویدا اهرمن تی چشم در چشم شود . با صدایدا عنوان با تیچخواست به ه

پر حرص گفت :

 تازم و نامی ... تمام جهان را با اسب می به تن پسرم وارد کنی اهرمن ، اگر خراشیم همتای بیزد_ سوگند به ا
 دارم !ی بر مین لحظه مرگم از زمین که نام تو بر آن است را تا آخریزیتو و هرچ

 و گفت :ید رنگ ظاهر شد و پر تمسخر خندیاه همان ردا پوش سیبت در هاهرمن

 از نود سال ؟!یش داشت ؟! بی خواهی کنم ! چه اندازه زندگی_ باشد ! ... تا مرگ تو سکوت م

 ادامه داد :ی مکث کوتاهبا

 من نسبت به تو !ی برتریک ! ... یدا_ من جاودانه ام ت

ی عقاب به من ، به زندگیک من با دادن عمر ی سال ! ... خدایصد کند و زاغ سی سال عمر می _ عقاب ستیدا
 من نسبت به تو !ی هم برترینباشکوه و عقاب وار من خرسند است و به عمر زاغ وار تو ! ... ا

 پوزخندیدا شود ... تیک گام نتوانست به او نزدیک از فاصله یشتر بی آمد ، ولیدا با سرعت به طرف تاهرمن
زد و ادامه داد :

 !ی دانی مجازات توست و تو خود بهتر از هر کس مین به تو لطف نکرده ! ای_ خدا با دادن جاودانگ

 ....ید پریدی خوردند و کوروش از خوابش با تکان شدی تکان محسوسیدا و تینا که سای داد زد طوراهرمن
 ... اهرمن که نگاه مادرانهید بود قلبش لرزیدنش ماه دلتنگ شنیک کوروش که مدت یه گری صدایدن با شنیدات

 نگاهیدا ! ... تیرد دستانش بلند کند و طرف دره بگی اشاره داد که کوروش را روینا به سایداش را به پسرش د
 زمزمه کرد :یده گرداند نگران و ترسینا اهرمن و ساینبهت زده و ناباورش را ب

 ؟!ی کنی_ چه م
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 پر حرص جواب داد :اهرمن

 خود بدان تا جان کودک ات را به تو ببخشم !!!!ی سجده کن و من را خدایم_ به پا

 حرفیک کرد ؟! ... زانو زدن در مقابل اهرمن و گفتن ی چکار مید نجات کوروش بای سکوت کرد . براتیدا
 که در جدال با اهرمنی گفت زمانی میشه نبود ! ... بود ؟! ... پدرش همیزی نجات پسرش چیساده برا

رن را نشان اش داده بود دری در آن زمان که پازیمرغ سی نگاه منتظر خدا هم هست ! ... صدای ات باشیزندگ
 "یدذهنش شن

 !ی که ... از او راحت تر بگذرینی ذهن و خاطراتش را ببی آوردم و کمک کردم صداینجا_ تو را به ا

 خواهد بکند !ی که می هرکاریزانش بودن عزی به دل ندارم ... حق دارد برایزی _ از او چتیدا

 و گفت :ید ابرو درهم کشسیمرغ

 هرکار سجده بهین ؟! ... اگر ای کنم ! ... هرکاری پارس ، بلکه سرزنش ات می کنم بانوی ات نمیش_ستا
 چه ؟! "یت سجده در برابر اهرمن باشد و پشت کردن به خدایزانتاهرمن باشد چه ؟! اگر داشتن عز

 ؟! ... چقدر دلتنگ جملت نابش بود ... دلتنگ نگاه نافذ و خاص اش ،ید دی را مینده آیشه همیمرغ سچرا
 کرد بهی پشت مید داد ... بای و آرامش بخشش ، کاش بود و چاره راه را نشانش می ملکوتیدلتنگ صدا

 !!! ...ی او به زانو درآورده بود ؟! ... معلوم است که نه .... ولی را برای که جهانییخدا

ی را لرزاند ... ندانست چه شد ... ندانست چرا وقتیش را سست کرد و زانو هایش کوروش پاهایه گرصدای
 در وجودش او رایزی کردند ... چی و داستان ازل را مدام در ذهنش نجوا میمرغعقل و وجدانش سخن س

 اهرمن زانو زد ... مادر بودبل زانو زد ... بالخره در مقایدا نجات کودک اش به زانو در آورد !!! ... تیبرا
یه توجین بود ؟! .. ای کافیه توجین ای !!! ... ولید خری نجات کودک اش به جان میو مادر ... جهنم را برا

 که نظاره گر انتخاب بنده اش بود قانع کننده بود ؟!یی پشت کردن به خدایبرا

ی اهرمن که تا روی درون هم فشرد ... نگاه اش به ردایش پای نشست و دستانش را رویش ساق پاهاروی
 باد همی از سکوت شده بود ... حتیز شد ... تمام جهان لبریز ماند ، چشمانش از اشک لبریره آمده بود خینزم
ین پاک ، در شوک ایزد ناب دستان ای هایده ... خدا فرمان سکوت داده بود ! ... تمام ملئک و آفرید وزینم

 زانو زد ...یری پشت کرد و در مقابل حقیزدش خلقت ... به ای همتای بیبودند که انسان ، ته تغار

 و طعنه وار گفت :ی به آراماهرمن

 خود بخوان !ی من سر به خاک بگذار و من را خدای ! ... در مقابل پاهایست نی_ کاف

 نتوانست مقابل حسیدا شکست ... باز هم تی و زمان را مین کوروش سکوت هولناک زمی هایه گرصدای
 خاکی خاک نرم مقابلش گذاشت . سردی ، دستانش را روی کند ... با مکث نچندان کوتاهیستادگی ایشمادر

یل رو به اهرمن متماام ؟! ... تن اش آرید کشی کرد ؟! چرا پس نمی آورد . چه می به درد میشترقلبش را ب
 کرد در ذهنش نشست ... اشک ازی لب زمزمه میر زی شد که .... مکث کرد ... حرف پدرش که گاهیم

 زمزمه کرد :ی لرزانی ... با صدایدچشمانش چک

_ سپاس اهرمن !!!!

 متعجب زمزمه کرد :ی با مکث کوتاهاهرمن
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_ چرا ؟؟؟!!!

 زمزمه کرد :ی لرزانی و با لب هاید خاک نرم مقابلش چکی چشمانش آرام رواشک

ی میادآور را یزدم سخن این ایشه ! ... پدرم همید گوی درست میزدم که ای_ سپاس که باز هم به خاطرم آورد
 ...ید شوی جهنم رهسپار میا ، با فرزندانتان به بهشت یم آزمون شما قرار دادیلهشد که : فرزندانتان را وس

 معنا بود ... من کودکم را از خودمی برایم بی سخنان ساده بود چون مادر نبودم و حس مادرین ایم برایشههم
عن بی که نمیی ! ... خدایم دوست دارم نه خدایشترب  بهیز خلقت ، در برابر تو ناچی همتای گذارد زانو زدن م

 ... سپاس !یست شود ... سزاوار کنار گذاشته شدن نیلسجده تبد

ی از جان پسرش گذشته بود ، احساس آرامش می دانست چرا وقتی در وجودش حس کرد ... نمیبی عجآرامش
 آرام ، در مقابل اهرمن سر به خاک گذاشت و چشمانش را بست ...ی سپرد و با دلیشکرد ... پسرش را به خدا

ی خدایگانه لب خطاب به یر و زید خاک چکی اشک رویبای بسته اش دو قطره شفاف و زی پلک هایناز ب
 خواند زمزمه کرد :ی می او را به نامی که هر ملتیتیگ

 ، کعبه و بت خانه بهانه ! "یی_ " مقصود تو

 چه به خاکی به خاک افتاده بود ولیش ماند ... بالخره در پایره خیدا سکوت کرده به تاهرمن
 ؟؟؟!!! ... انگار که او در برابرش سر به خاک گذاشته بود !یافتادن

 قصر در صدد ورود به قصری ورودیین شد . مقابل آرا که پایب را گرفت و غیدا تیه از ثانی در کسرساینا
ی که بینا با همه وجودش کوروش را از آغوش سایدا ... تیستاد ایش پای رویاهرمن بود ظاهر شد ... به سخت

 داد ویل آنان را به آرا تحوینا شد ... سایره به پسرش خی شده بود گرفت و با همه شوق و دلتنگیشحال تر از پ
ی درهم آرا گرفت ، به او پشت کرد و به سختی خاص و پر معنا نگاه از چشمان دلخور و ابروهایبا نگاه
گفت :

 تر به پاسارگاد بازگردان ... سوگند که بهیع هرچه سریگر دیان_ آنان و سپاه پارس را به همراه قدرت جن
محاکمه ام خواهم آمد ...

 اشیده دیب کتف آسیزی العرضش به مکان مورد نظرش برود ، از شدت خونری که خواست با قدرت طهمین
 را گرفت ویدا تیگرش از زانو زدنش دستانش را دور کمرش محکم کرد و با دست دیشاز هوش رفت . آرا پ

 شد ...یب غیدر چشم برهم زدن

 خاک نقش شدهی که رویش و دو دست و ساق پاهایدا تی خالی حرف ، به جای حرکت و بی هنوز هم باهرمن
 کعبهی انداز شد " مقصود توئین بود نه او ، در ذهنش طنیش که خطاب به خدایشبود چشم داشت ... باز صدا

 سوال برد ... کهیرک عمرش را زی ی جمله کوتاه و خردمندانه ، تمام تلش هاینو بت خانه بهانه " ... با ا
 ! ... بهیست جز تو نی من بدان که مقصودم کسی چون اهرمن سجده کنم ، خدای بت ها و کسیاگر به پا

 افتادهیگر دی تو و بت های پاهای ، هرکس جلوی کنی میی خدای که ادعایاهرمن گوشزد کرده بود که تا وقت
 !!! ... آرام مقابلیستید بت ها خالق اش نی است و تو و تمامشو نام خدا را برد ، مقصودش از خدا ، خالق

 زانو زد و سر به خاک گذاشت !!!یدا تی خالیجا

 کرد :زمزمه

ی جمله تمام داده هایک شما با یدای شکست خوردم ... تیرفتم معبود عالم ؟! ... پذیگانه ید شنوی را میم_ صدا
 از انسان های دارم اندکیمان هنوز هم ایکن پاک ام ! ... ولیزد اید بار را شما پبردینذهنم را درهم شکست ... ا

 شده رایکسان دستم ، که با خاک ی شکسته و ساخته هام سجده من هستند نه همه آنان ! ... سپاه درهین ایقل
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 داشتن و نداشتن انسان تمام تلشم رایاقت اثبات لی سازم .... در ازل با شما عهد بستم تا ابد در پیباز از نو م
 ! ...یار است ... هنوز انسان نادان بسی خواهم باز عهدم را با شما بشکنم ! چرا که هنوز ابد باقیبکنم ... نم

 دستانش را پر حرص مشت کرد و پر حرص و خشم گفت :ینا کار سایادآوری با

 خواهم ساخت کهی از کسانی بار ارتشین اثبات خواهم بود ... ای_ هنوز جدال ما ادامه دارد ... باز هم در پ
 نباشد ! ...ی شکیشاندر وفادار

یگر کرد و به راه افتاد . دیش به پسرش که غرق خواب بود آرام و به اجبار از تختش جدای نگاهیم با نتیدا
 مقابل آرامگاه جدش از رفتن در راهرویوان دارا در ایدن کند . با دیش لحظه از خودش جدایکحاضر نبود 

ی کس همراهیچ شد . دستور داد هانع میدا شد تیشقدم گرفتن کوروش پی برایمه که ندینبلند منصرف شد . هم
یمرخ شد . نگاه دارا به نیرهاش نکند . آرام کنار دارا جا گرفت و مانند دارا به آرامگاه ساده و هفت سکو خ

 نکرد ، در عوض لب باز کرد :ی حرکتین کوچک تریدا تیاش دوخته شد ول

 دارا ؟ی_ چرا آشفته ا

 شد و زمزمه کرد :یره باز به آرامگاه خدارا

پمغ ها (روحانیده_ با سپ ین) ، امپراطور خواهم شد و هر کلم من قانون ای زرتشتیون دم ، من در حضور 
 قانونین اولینا مرگ سایا ی بزرگ خواهم رفت ... دستور زندگی چالشیشواز دم ، به پیدهمردم ... با سپ

 ...ه دوست خوب بودیک یم برایشه که همینایی من خواهد بود ! .. سایامپراطور

 به زحمت ادامه داد :ی بم و گرفته ای و با صداید در چشمانش جوشاشک

ی که بخشش دخترش را می به مادرید دانستم بای افتاد و من نمیم چگونه به پایددخت ملکه شینی که ببی_ نبود
 خسته شده ام ، دوستیگر ! .. دیگران عمر تنها بودم و متفاوت از دیک ! ... یدا تیم ... تنهایمخواهد چه بگو

 بروم که سکوت باشد و ... تو و پسرمان !یی انتها به جای بی مدتیدارم برا

 اشی زندگیی دارایگانه کرد ، امروز دارا ، ی استفاده میش همتای بی از سخنورید آرام لب باز کرد ، باتیدا
 کوبنده اش بود !ی های سخنورینمحتاج ا

 استی و خمیچ راه پر پیز تو نی نخواهد داشت . زندگی تفاوتیگران دی تو در مقام شاه با زندگی_ " زندگ
 ...یست صعود به آن نیارای را ی راند که کسی فرمان خواهی و رنج ، هرچند که برفراز کوه بلندی شادیانم

ید و پر تردیاه سی ، شب هایادماندنی و به یبا زی ... روزهایانت و لذت ، عشق و خون و خیدرد و رنج، شاد
یقت ؟! در حقینی بی ... میر و درمان ناپذی نگفتنی تحمل دردید ، و شایماری بی سلمت و روزهای، روزها

 تو همانند ما خواهد بود ... "یزندگ

 گونه دارا گذاشت . انگشت شست اشی شد ، دست آزادش را رویره چشمان دارا که به او دوخته شده بود خبه
 شد و ادامه داد :یده گونه اش کشیآرام رو

 و هشتیست ، شاهنشاه بی کنم که ... هرچه باشی در گوشت نجوا می را فراموش کردیقت حقین_ هربار ا
پکلبه رویک یاکشور  ید را هرگز نخواهم بخشیم و من ... تمام هستی من هستی ، تمام هستیاهایمان کشاورز در 

عمرد بیمان ، با تو هستم دارا ... ایستی... تنها ن  با مشورت با بزرگانیمش هر تصمکه یم همتای دارم به 
 ازی دوستت لحظه ای مجازات دشمن ات درنگ کن و برای اش خواهد بود ... برایخردمند امپراطور

 و رو در رو با توی شناسی نشو ! ... چرا که دشمن ات از ابتدا با تو مخالف بوده ، او را میمان پشیمتتصم
ی چهره دارد و در پشت سرت چهره ایه زند و در مقابلت ی که از پشت خنجر می دوستیکن جنگد ، ولیم
 !یست فرصت دوباره نیق ... لیگرد
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 :ید پرسید کف دستش نشاند و پر تردی را در دست راست اش گرفت ، بوسه آرامیدا دست تدارا

 بدهم ؟!یشه را بدون اندینا دستور مرگ سایی گوی_ م

 کوتاه گفت :ی با لبخندتیدا

ی است که هرگز از خطاکاران به خاطر دوستین لزم است ، مقصودم ای در هرکاریشه_ نه آرام جانم ! اند
 با تو نقاب به چهرهیی است که از ترس رو در روی دوست خائن ، دشمنیک نگذر ... یکه با آنان داشته ا

 بودیشیده کرد ! چرا که اندی نمینی و شاه سرزمیر بود که جدت هرگز دوستانش را وزین همیدارد ... برا
 !یرد درباره آنان بگیمی چگونه تصمید لغزش کنند بایاگر آنان لحظه ا

 که کوروش را در آغوشش داشتیدا دست تیر را زیگرش و دست دید را به آغوشش کشیدا با دست چپ تدارا
یره دارا با لبخند آرام و باسکوت به همراه دارا به چهره غرق در خواب پسرشان خینه سر به سیدابرد . ت
شد ...

 تالر را در هم شکست :ین سکوت سنگبالخره

 خواهم اجازه داشته باشم که از خودم دفاع کنم .ی ، می از هر دستوریش_ پ

 داشت .ی اجازه را خواهین _ به پاس نجات جان همسر و پسرم ادارا

ی کرده بود ، بالخره سکوت را کنار گذاشت و با مکث کوتاهیدا زخمش بهبود پی بعد از چند روز که کمساینا
لب باز کرد :

ی بحث و جدل کردم ... سکوت میعهدیم ولیاقت بودم ... با پدر و مادر خردمندم بر سر لیر_ از همه دلگ
 اهرمن بریکی و تاریی کنم ... در تنهایشه ... از آرتاباز به کوه پناه بردم ، که راحت تر اندییخواستم و تنها

ی ... وارد سپاه اهرمن شدم چرا که مذیرفتم شد و وسوسه ام کرد ... دلشکسته بودم و سرخورده ... پیرهمن چ
 و به همه ثابت کنم که قدرتمندم ویرم را باز پس گیگاهم آرتاباز ، جاین سابق سرزمیعهدخواستم به عنوان ول

ی ... حقم را مید را باز پس دهیعهدیم و ولید خواستم بر من رحم کنی کنم ... نمی دولت را رهبریک توانم یم
خواستم ...

 شد و ادامه داد :یره را بال گرفت و به دارا که منتظر به او چشم داشت خسرش

یا را مهیز همه چیم برایساتیس شاه بانو پرینکه بودم که چگونه اعتماد اهرمن را جلب کنم ... تا این ای_ در پ
کرد !

 سکوت کرد ... دارا کف دستش را بهینا مردم تالر ، سای هاین که دارا پر حرص به لب برد و نفریی لب هابا
 گفت :ی ظاهری سکوت بال برد و با خونسردیمعنا

_ ادامه بده ...

 رایز ... با امپراطور آرتان سخن گفتم !!! ... همه چیرم توانستم جان امپراطورم را بگی _ هرچه بودم نمساینا
 زهر ،ی به جایکن دستور داد زهر را به بانو برسانم ... ولیشان بازگو کردم ، ایشان ایاز ابتدا تا آن زمان برا

 بدهم !!!!یشان زبانه آتش را به ایدارو

 باز ادامه داد :ینا و ساید ها بلند شد و دارا متفکر و متعجب ابرو درهم کشهمهمه
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 آورد ! ... نبضی شخص را از پا در نمیکن مشابه زهر دارد ولیمی است که علیی زبانه آتش دوای_ دارو
ین بزرگ پارس ، جناب آبتیم نبود و چون تنها حکیح ... زمان توضید ضربه اش خواهد رسین تریینبه پا

 رایشان اهرمن در همه جا بودند ... مجبور بودم ای شد و چشم و گوش های تپش نبض مینمتوجه کوچک تر
 ظاهر شدم و دوایشان ایبت ، من در هینبدزدم که رازمان تا زمان مقرر شده افشا نشود ... در نبود جناب آبت

 اعتمادینگونه کس جز دوستانش اعتماد نداشت دادم که به امپراطور برساند ... ایچ که به هیدارا به بانو ت
 کردم ...یاهرمن را هم جلب م

 به خودش مسلط شد و استرس و ترسش را کم کرد و باز ادامه داد :یقی نفس عمبا

 را شبیشان بود ، من جسم ایراد شاهزاده هی مورد مواخذه یدا که دروازه آرامگاه بسته شد و بانو تی_ زمان
 بردم ...ین به نزد جناب آبتی امنی و به جایدم کشیرون بیشانهنگام از آرامگاه ا

 گفت ؟!ی با من سخن مین _ اگر پدرم زنده است پس ... چگونه جام جهان بدارا

ی که جام شما را از اتفاقی که هنگامید _ چون امپراطور آرتان آن زمان در تالر بود ! ... فراموش کردساینا
 ،یمیس هنگام تولد کودک بانو آرتینکه ایگر مادرتان رساند ؟! ... و دیاری شما را به یشان ایباخبر کرد صدا

 خواست در آن لحظه در کنار بانو باشد .ی کرد چرا که امپراطور میرون همه را از اتاق بینجناب آبت

ی آورد که آرتان حتیاد نشست ... روز تولد دارا را به یش انداخت و بغض در گلویر آرام سر به زیساتیسپر
ی نگاهینی کنارش باشد ... بغضش را با آب دهان قورت داد ، با سنگینکهپشت در اتاقش نبود چه به رسد به ا

 کرد ... دارا با همان اخم سرش را بهسنده بی نگاه نگران دارا به لبخند مصنوعیدنسرش را بلند کرد ... با د
 چرخاند و گفت :یناطرف سا

 ؟ی دهی سخنانت را چگونه نشان میقت_ حق

 و ...ین ، جناب آبتیمیس بانو آرتیم گفته هایید تای _ من براساینا

 و دستش را به طرف دروازه گرفت و ادامه داد :ید طرف دروازه تالر چرخبه

 ، امپراطور آرتان را دارم !ینم_ پدر سرزم

 ویشگی باز شد . آرتان با شکوه همی کردند که دروازه تالر به آرامی تالر بهت زده و ناباور پچ پچ ممردم
 بلند شدند و چشم ازیشان رنگ وارد تالر شد ، همه آرام و بهت زده از جاید و سپیی و شکن طلینلباس پر چ

 ...یستاد تالر ای هفت سکویین دارا پاکنار که کوروش را در آغوش داشت ی در حالیدا گرفتند . تیآرتان نم

 و گفت :ید از کنارشان گذشت و چند سکو را بال رفت و به طرف مردم تالر چرخی با لبخندآرتان

 ویمات را به من نشان داد ، از تصمینده ، آین ... جام جهان بیکن . ولید دانم از بودنم سردرگم شده ای_ م
 و آشوب پس از او ... مرگ دارا ویدا کرد تا ... مرگ خود ، تی با آن دست و پنجه نرم مینا که سایگرفتار

 وارث اجدادم ، کوروش ! ...یگانه

 آگاه بود !یشان انداختند ... پس آرتان از نقشه هایر حرف سر به زی به هم ، بی نگاهیم با نیمانانش و همپهیراد
... آرتان پر درد ادامه داد :

 دانایمرغ ... با سیرم بگی به بازیرند بگی من را به بازی خواهند امپراطوری که می گرفتم کسانیم_ تصم
 گفت ...یکن ولیرفت پذی پس از مکث طولنیشان ام آگاه ساختم ... ایشه را از اندیشانسخن گفتم و ا
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 دلخور بود ادامه داد :ینا به چشمان آرا که هنوز از ساخیره

 را خواهد داشت ...یب ضربه و آسیشترین بینا سای برای بازین_ ا

 رساند و باز ادامه داد :ینا نگاه اش را به چهره سای لبخند مهربانبا

 خطر استقبال کرد ...ین آرتاباز ، با تمام وجود از این سرزمیسته و شایبا زیعهد_ ول

 ادامه داد :ی از مکث نچندان کوتاهبعد

 دانمی ، میم خواهم بگوی می از هر سخنیش پی بوده ... ولیرش قابل پذیتان دانم سخنانم تا چه اندازه برای_ نم
 رایساتیس دانم که ملکه من ، پری ضربه به خاندانم گرفته اند . می برایماتی چه تصمیانه مخفیکه چه کسان
 تا تمام خاندان شما را بهید خود دست بکشای دانم ... از کارهی را میز ... همه چید کرده ایدچگونه تهد

 رسانم ! ...ی به باورتان میا ید هستم ، باور کنیش سال پی ننشانده ام ! ... من همان آرتان سیتانعزا

 نشست ،یش لب های شد و آرام لبخند رویره گرفتند خی بودند و چشم از او نمیستاده و دارا که کنار هم ایدا تبه
سرش را به طرف مردم تالر برگرداند و گفت :

 ها بودهین آغاز کننده بهتریشه خاندان من همیکن گرفته ام که در خاندانم مرسوم نبوده ... ولی بزرگیم_ تصم
 دهم !ی دارا میعهدم ام را به پسر و ولیگاه کنم و جای میری ام کناره گیاند ... من از مقام امپراطور

 با سرعتیساتیس به طرفش رفت . پریدنش را جستجو کرد ... با دیساتیس تفاوت به همهمه ها نگاه اش پربی
 گفت :ی خاصیانمقابلش جبهه گرفت و با ب

 آرتان ؟؟!!یری می من ، چرا نمی_ خدا

 بود !یشین پیساتیس باز هم پریساتیس کش آمد ، پریشتر آرتان بلبخند

 و پنج سال را به هر دو تنمان زهریست بین چرا تمام ایدم ... شنی زدی زجه میم چگونه از دوریدم دی_ م
 سال ها ...ین ملکه من ، تا تمام ای گفتی ! .. کاش میکرد

یساتیس گذشته ؟! ... آرام دستانش را دور پری گفته حسرت هایده ادامه حرفش صرف نظر کرد ، چه فااز
 بعدید ... شایست دانست چی که نمی بود ... حسی ... حس ناشناخته ایدحلقه کرد و او را به طرف خودش کش

 شده بود ... قلب هر دو آنهادیک نزیساتیس که باز در وجودش زنده شده بود به پری همه سال ، با عشقیناز ا
 اش رایشانی نبود .. آرام پیگری دی خواست ، از سر اجبار و در آوردن حرص و ناراحتی را میکی نزدینا

 چسباند و در گوشش زمزمه کرد :یساتیس و سرش را به سر پریدبوس

 با هم تمامی خواهی ؟ ... می خواهی را مین همیز ؟! ... تو نیم را از نو شروع کنیز نوروز ، همه چین_ با ا
 ؟یم کنیرین شیگری و پنج سال را به کام دیست تلخ آن بیلحظه ها

 اش رایشانی ، پید و اشک از چشمانش چکید لرزیش کمر آرتان نشست ... لب های آرام رویساتیس پردستان
 که هنوز دست آرتان دور کمرش حلقهی لحظه را داشت ... در حالینبه گردن آرتان چسباند ، چقدر حسرت ا

 که به طرفی افتاد . آرتان در حالاهشده بود در مقابل نگاه ناباور و شوک زده مردم تالر به همراه آرتان به ر
 رفت گفت :ی میدروازه ورود
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یکن سخن گفتن دارد ! ولی برای موضوعاتیشه نخواهد گذشت ... همیمم ساده از تصمیران ای دانم شورای_ م
ی سخنانتان را پاسخگو خواهم بود ... تاجگذاری ، فردا تمامینا و دخترم إوریمیس همسرم آرتیدن... پس از د

 گردم .نمی باز یممپسرم دارا ، پس فردا برگزار خواهد شد ، چرا که من از تصم

 همه را به سکوت دعوت کرد .یددخت سرد و محکم ملکه شی بسته شدن دروازه تالر ، صدابا

پکشت  ؟!ینا چه سای_ تمام همجنسانت که در آرتاباز 

 که تکان سر آرا را حسین گفت ؟! ... همی چه مید دوخته آرا گرفت ، باین نگاه اش را از چشمان به زمساینا
 شد و گفت :یرهکرد با سرعت به مادرش خ

ع ... اوتانا بود ! ... _ کار

 ادامه داد :ی خودش حس کرد ، همهمه ها بلند شد ، به سختی آرا را رویره خنگاه

 را نکشته ام ...ی_ من هرگز کس

 ؟!ینا سایی گوی فرار از مجازاتت دروغ می _ براشیددخت

 کرد مادرش به او اعتمادی حس میشه سکوت کرد . همیددخت با چشمان براق از اشک در چشمان شساینا
ی آراستی از اوست تا مقام به حق اش را به برادرش بدهد ... صدای کرد منتظر لغزشی حس میشهندارد ، هم

همه نگاه ها را به او رساند :

_ دختر من هرگز دروغ نگفته ... و نخواهد گفت !

 مطمئن گفت :ی را به زبان آورد . آراستی بهت زده نام آراستیددخت نگاه کرد ، شی به آراستساینا

یگیری ؟! من پی دخترمان را محکوم کنی کار او نبوده پس نبوده ! ... چرا اصرار دارید گوی که می_ زمان
 اش را به همه نشان خواهم داد .یخواهم کرد و پاک

 را در وجودت حس نکرد ؟!ی _ چگونه اهرمن پاکشیددخت

ی پاک و بخشنده ام از حق خود میزد دانستم ای پا گذاشتم ! چرا که میر را زیزدمان قانون ای _ تا حدودساینا
یشان ای قانون امپراطوریگر عهد بستم که دیشان بلند مرتبه ایشگاه از حق بنده اش هرگز ... در پیکنگذرد ول

 خلقتشی کنم به ته تغاری ، تمام تلشم را مخود گذشته ی از کارهایی دلجوی پا نخواهم گذاشت ... برایررا ز
 کند ...ی را مسرور میشان ایز از هر چیش کار بین دانم ای رسانم ... میاری

 نگاه همه را به خودش جلب کرد :یراد هی شاکصدای

 !!!یم ایده نرسیجه به نتیدا و شاه بانو بودن بانو تیعهدی_ ما هنوز بر سر ول

 نگاه اش را در کاسه چشمانش گرداند و گفت :کوهیار

 اکنونی شادین... هرکس ایش خواهم و آسای ، پس از گذشت چند سال جنگ و جدل ، سکوت مید_ تمامش کن
 آورم !یما را درهم بکوبد ، بدون مزاح ، گرزم را بر سرش فرود م

 کرد :یید هم تاپازیرن
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 ، ارژنگ به عنوانیان به عنوان امپراطور آب ها و پریابد_ من به عنوان امپراطوران محافظان ، آر
 ویدا تیی ، شاه بانوین زمیران مردم ایشتر بیم ... نیان ، آبدوس به عنوان امپراطور جنیوانامپراطور د

 با مخالفتیا یرید پذی هم مما ... شیم شناسی میت با امپراطور دارا را به رسمیشان پسر مشترک ایعهدیول
 ؟!ید دهیخود به ما چهار دولت اعلم جنگ م

 به همه ،یت اهمی بینا خواندش ... سای به سکوت میگری گفت و دی میزی ها بال گرفت ... هرکس چبحث
 گرفت ... آرا نبود ...یش از پیشچشمانش گوشه به گوشه تالر را از نظر گذراند ... قلبش ب

 اش سکوت کردهینه سی معناست به کوروش که سر روی او و دارا بی هنوز آرامش براینکه نگران از اتیدا
 بحثین اش از ای کودکیای بود نگاه کرد ... انگار که او هم با همه غرق بودن در دنیره خیگرانبه بحث د

یدن از آغوشش گرفت و با بوسآرام ، کوروش را ید را دیدا سر و ته خسته شده بود ... دارا که حال تی بیها
 با خودشی را به همراهیدا آنها بالبخند تی انداخت و بدون توجه به بحث هایداگونه اش دستش را پشت ت

ی بود آرام سرش را به طرفشان چرخاند و لبخند رویره که سکوت کرده به بحث ها خیرندعوت کرد ... پاز
لبش نشست ، آرام گفت :

 کردم!ی مین_ من هم بودم هم

 شدند ...یره خیدا و بعد به رفتن دارا و تیرن سکوت کرده اول به پازهمه

 داد زد :یبا متعجب ابرو بال انداخت و تقرهیراد

 ؟!یعهد ولید روی_ کجا م

 بهی نگاهیم با نیرن خارج شدن از تالر ادامه داد ... پازی به راه اش برای عکس العملین بدون کوچک تردارا
 ، خطاب همه گفت:یراد به هیره بهت زده ، خیچهره ها

 انتخابش را گفت ...یعهد خواهم ! ... ولی است که من چه مین ! مهم ایند گوی چه میگران دیست_ مهم ن

 شد ادامه داد :ی از تالر خارج میگران که در راس ددرحالی

 !ید_ شما ادامه بده

 بالخرهیز همه سال ، همه چین کردند . بعد گذشت ای میی آسمان خودنماینه بر سیبا بود و ستاره ها زشب
 اش فروی بلند مشکی به درون موهایشانی پی که از روی و تابیچ و پر پیف با تاج ظریداآرام شده بود ... ت

 کرد بالخره بعدی زد ... باور نمی قدم میش هایمه آرام قصر را به همراه ندیبایشرفته بود . با لباس فاخر و ز
 دریش از پیش که حس قدرت را بیاز گذشت هشت سال از آن روز در تالر بالخره دارا با کمک پدر

 ، ملل مخالف او و پسرشان را متقاعد کند . حالیار کرد ، توانسته بود با صبر و حوصله بسیکنارش حس م
 کرد ...ی را حس می مشترکش با دارا ، بالخره طعم آرامش و شادی سال از زندگیازدهبعد از گذشت 

ی سورنا بازی دختر و پسرشان که به همراه دختر و پسر دوقلوی و خنده هایغ دارا که با لبخند به جیدن دبا
 شد و دستانش را دور کمرش حلقه کرد ... زمزمهیک آرام به او نزدیستاد صدا ای کرد چشم دوخته بود ، بیم

کرد :

 تو کردم جوان شدمیاد و خسته دل و ناتوان شدم / هرگه که یر_ هرچند که پ
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 انگشتان دستش آرام حرکت دادین نشست و بیدا دستان تی و لبخند به لب دارا نشست ، دستانش آرام روآرامش
 به لبخندش وسعت داد و همزمان با دارا خواند .یدا، ت

 همت خود کامروا شدمی_ شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا / برمنتها

 اش را بهیشانی . پید گذاشت و به طرف خودش کشیدا ، دستش را پشت کمر تید آرام به طرفش چرخدارا
ید خورشی (به معنایدآ به دخترشان آرشیدا چشمانش را بست . تی چسباند و با لبخند آرامش بخشیدا تیشانیپ

 داشت ...یاز که نیتی نامطمئنش ، حمای نداشت چشم دوخت ... قدم هایشتر سال و پنج ماه بیک) که یاییآر
 دم از خواهرش دوریک که یتگرشچشمانش را به چهره آرام و صبور کوروش ده ساله رساند ، دستان حما

نبود .. زمزمه دارا حواسش را به او دوخت :

 ؟!یی آی_ با من م

 از او زمزمه کرد :یت هم به تبعتیدا

 !ی_ هرکجا که بخواه

 گونه اش گذاشت و بهی آرام روی و بوسه ایچید پیدا شد ، دستانش را که دور تنه تی غرق شادیدنش با شندارا
یی خودنمایوان بلند و تنومند ای ستون هاین نور ماه که از بیر چهره دارا که زیمرخ با لبخند به نیداراه افتاد . ت

 ! ...ینش سرزمیخ به قدمت تاریبا باشد تقری مردش اینده کرد همسر آی شد ... اصل باور نمیره کرد خیم
 و زمزمه کرد :ید بود ... نگاه دارا به صورتش رسیده پارسه دی هایبه که نقش صورتش را بارها در کتیمرد

_ چه شده باز ؟!

 کش آمد و افسونگر زمزمه کرد :یشتر بیدا تلبخند

_ امروز نگفته ام دوستت دارم !

 دارا گذاشتیش ته ری ساق دستش را پشت گردن و دست راست اش را رویدا دارا از رفتن بازماند . تپاهای
 و گفت :یدو ابرو درهم کش

 ؟!ی گذاری چرا آنان را برخلف خواسته ام میزارم بیش ته رین_ از ا

 مشخصه خاندانمی بلند و استوانه ایش از من گذشته ، ری سن و سالیگر بگذارم ، دید پس باین _ زدارا
است ...

 :ید و نگران پرسآرام

 ؟!ینم نشی ... به دلت نمیبت هین_ با ا

 زمزمه کرد :یز ماند ، وسوسه انگیره در چشمان دارا خیاق دارا لبخند زد و پر اشتی به نگرانتیدا

 ...ی من هستیای تمام دنی باشیبتی_ تو در هر ه

یر دینکه از ایش را پیزی چید آرام به راه افتاد ... بای داد و دارا با لبخند مطمئنیه را به شانه دارا تکسرش
 داد ...ی نشان میداشود به ت
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 بود ... جواب رد بهیده کس او را ندیچ از آرا داشته باشد .. هی کس نبود که خبریچ هشت سال هین ادر
 سریگر آرتاباز از تمام شاهزادگان دین زاده سرزمیب داده بود ... آرا نجیان جنی تمام شاهزاده هایخواستگار

 کسیچ هی لب های که رولبخندهایی شد ی شد چشمان نگرانش را فراموش کرد ؟! مگر میتر بود ... مگر م
 گرفت ؟! مگریده شد خاطرات و نجابت نگاه و رفتارش را نادی بود را فراموش کرد ؟! مگر میدهجز او ند

 نجاتش به قصری بود و او باز برای به ستون پر ابهت قصر شرقیدنش کوبیدارشان دین آخرینکه شد با ایم
اهرمن آمده بود را فراموش کرد ؟!

 و نگران پدر و مادرش ، آرام از جشن کنارهیره چنگ انداخت ... بدون توجه به نگاه خیش باز به گلوبغض
 ورد زبانش اشعار حافظ باشد ..ی گرفته بود که در هر حالیاد را پس زد ... از دارا یش هایمهگرفت ... تمام ند

ی زمزمه کرد ... حافظ چه خوب دوارزان لی دستش را باز کرد و شعر آمده را با صدا و لب هایوانآرام د
 دانست !ی را میهر درد

 به عفو اوستیدم و امیتی از جناب دوست / کردم جنای عاطفتید_ دارم ام

 فرشته خوستیکن وشست ولی که بگذرد ز سر جرم من که او / گرچه پردانم

 چه جوستین روان گفت کایده که هرکس که بر گذشت / در اشک ما چو دیستم گرچندان

 و ندانم که آن چه موستیان آن میست از و نشان / موینم آن دهان و نبهیچست

 ام که دم بدمش کار شست و شوستیده چون نرفت / از دیالش عجب ز نقش خدارم

 هشت سال ، شب هنگام به کوه رفت ، اصلین کوه داشت مانند ای که با آرا روی گذشته و خاطراتیاد به
 صخره ها رای نخواهد گذشت .... با نفس نفس و سختیانکار مهم نبود که اهرمن هست و راحت از خیشبرا

 قفل شده بود و تمام هوش وتش که محکم در دسی آورد ، ترس از ارتفاع اش ، دستیادبال رفت ... آرا را به 
 شد ، دستیزان شد ، با دستانش از صخره آوی خالیش پایر داده بود ... زیش مقابل پایهواسش را به قدم ها

یی کمرش ثابت شد و باز هم زمزمه مطمئن و آرامش بخشش ، همراه بالرزش نامحسوس صدای رویمردانه ا
 شد :ی میادآورکه ترس از ارتفاع اش را 

 هشت سال ، مراقبت هستم !ین ای_ مانند تمام شب و روزها

 گذاشت و به طرفشی مطمئنی نبود . آرام با کمک آرا پا به جای باور کردنیش صدایدن هشت سال شنبعد
ی صورتش را با وسواس و دقت از نظر گذراند . با چشمان حلقه از اشک و لب های ... تک تک اجزایدچرخ
 زمزمه کرد :یلرزان

_ بخشــ ....

 را مهر و موم کرد:یش آرا لب هادست

 ...ینا ... دوستت دارم سایز چیک را فراموش کن جز یز_ همه چ

 ... هشتیخت آرا چسباند و آرام اشک ریشانی اش را به پیشانی دستانش را دور گردن آرا حلقه کرد و پساینا
 تر از تحققیرین شیزی بود .... چیافته آرزو تحقق ین را داشت و حال ... این همیسال شب و روز آرزو

 هست ؟!یا دنین آرزو مگر در ایافتن

 شد و با گرفتن کمریاده رفت ... اول دارا از اسب پی هنوز به اصرار دارا با چشمان بسته به ناکجا آباد متیدا
 رساند و او را به جلو چرخاند و دستانش را دورین را به زمیش ... آرام پاهاید کشیین ، او را از اسب پایدات
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ی که روی زد و همزمان که پارچه ای لبخندش گذاشت و با آرامیداکمرش محکم کرد ، سرش را کنار سر ت
 زمزمه کرد :ید کشی بسته بود را کنار میداچشمان ت

_ چشمانت را باز کن ...

ید اش حبس شد ... خورشینه از درختان پر شکوفه نفس در سی جنگلیدن آرام چشمانش را باز کرد و با دتیدا
 درختان و شکوفهی اش از لبلیی بود ... تللؤ درخشش طلیدا پر شکوفه هویوهدر پشت جنگل درختان م

 در سراسریوه مختان دانست کاشتن دری کرد ... می خود میبایی را مبهوت زیننده رنگارنگ بیها
 را بهی ایوه خداوند استفاده کنند و حسرت خوردن می بود که همه از نعمت هایران پدر ایاست سیامپراطور

دل نداشته باشند ...

 را با خود همراه کرد و به طواف تن دارا وی رنگی و گلبرگ هایچید درختان پر شکوفه پین دم از بیده سپباد
 خاطرهیباترین ساختن زی ، باز هم دارا براید درخشیدا در چشمان تیبایی آن همه زیدن آورد ... اشک از دیدات

 :ید شده بود ... زمزمه اش را شنیشقدمها و لحظه ها پ

 شد پوزش! ...یر ، دیم جا با هم شاهد باشین را در ایم زندگید از طلوع ، زاده شدن خورشیش خواستم پی_ م
 باد آرامش من !یون همایلدتسالروز م

 داد . انگشتانش را دریه گونه اش نشست ... سرش را به شانه دارا تکی و روید آرام از چشمانش چکاشک
یباترین زیش و مردانه دارا فرو کرد ... دارا گفته بود که خاطرات تلخ طلوع را برایتانگشتان دست پر امن

 ...ید کشی میر به تصویش از پر مانندتی طلوع را در ذهنش بین مناظر این کند .. هر سال هم با بهتریم
 اش گذاشت زمزمه کرد :یقه شقی که روی محکم تر شد ، با بوسه آرامیدادستان دارا دور تنه ت

 !یت ها خواهم شد نه دردهایبایی زیادآور یت کردم برای_ گمان م

 لرزان زمزمه کرد :ی با صداتیدا

 بهینک و ایدم دی میاهایم عمر در رویک که ی هستی خاطره من داشتن توست دارا ... تو همان کسیباترین_ ز
 رسم ، چرا کهی به اوج می زندگین ... هر لحظه در ای فاصله در کنارم هستین و با ایداری ، در بی روشنینا

 چون تو دوست دار من است ...یمرد

 شد . ساق دستانش رایره و با چشمان براق از اشک به چشمان دارا خید حرف آرام به طرفش چرخین ابعد
 کند ... پس چرای که باشد شاد می کار دارا را در هر حال و اخلقین دانست ایپشت گردن دارا قفل کرد ، م

 کار را نکند .ین کرد ای می هرکاریش شادی اش که برای زندگی دارایبرا

یم نشاند . با نیدا سر تی موهایش مرز روی روی آرام بوسه ای سپاس گذاری براید خندی که می با چشماندارا
 که در کنار او حسیشگی که مسبب بودنش بود با لبخند محو و آرامش همیدا به چشمان بسته و لبخند تینگاه

 دست ها دوخت و آرام به چپ و راستر چسباند و نگاه اش را به دویدا تیشانی را به پیش کرد باز لب هایم
 حالت دارا شد آرام سر بلند کردییر که متوجه تغیدا ... تیستاد از حرکت اید که دیزی چیدنتکان خورد ... با د

 دارا زمزمه کرد :یزبین به چشمان تیرهو خ

_ چه شده ؟!

 از دروازه ملل ...یگر دیهمانی _ باز هم مدارا
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 بود و ساق دستانش هنوز پشت گردن دارا حلقه بود نگاهیده اش به چانه دارا چسبیشانی همان طور که پتیدا
 دانستی ... نمید دی را میکری پیاهیاش را به دروازه ملل که در دور دست ها بود دوخت ... به زحمت س

 :ید را شنا داریطنت مرد ! .... زمزمه پر شیا دروازه ملل زن است یهمان بار مینا

 نخواهد شد !یش سال پیازده یهمان همچون میهمانی میچ_ تا ابد ، ه

 آوردند ...ی را به قصر میهمان دارا چرخاند ... سربازان میطنت با خنده سرش را به طرف چهره پر شتیدا
ین ، ای رفتند ... ولی که به دنبالش میا یافت ی خودش راه قصر را میا شدند ، یاگر هم متوجه حضورش نم

 خواست با رفتن به دنبالی را نگاه هردوشان نمید جوشی میش از روز پیشترحس که در قلبشان هر روز ب
 شد ... هریشقدم دارا پیدن بوسی و با همه وجودش برایستاد پنجه پا ای رویدا خراب کنند ! ... تید جدیهمانم

 کردند ... هر بوسه مشتاق تر ازی را همراهیگری گذشته دیدو مهربان تر و گرم تر از هر روز و شب ها
 گرفت ...ی میگری جدا شدن را از دیال کرد و خی میششانپ

)  یان(  پا

: یسندهنو یانیپا توضیحات

1

 ! … پس بهیزم آمی درهم میلم باستان که با تخیران ایخ تاریع آزاد از وقایع  … با برداشتیلی داستان تخاین
 بود !!!یخ تاری شخص توین اتفاق مربوط به این این ! … لطفا نگید نکنید تاکیزمان و نسبت خاص

2

یده نشنیا یده و شاهنامه که نامشان را شنیخ در ادوار مختلف تاریرانی اسطوره ها و بزرگان نام آور ای اساماز
 !!!یرم گی میر آزادانه تاثیدا

3

 ذارم :ی میران را ایالم خین سرزمین نام ایل دو دلبه

 و عاشق کشورمان .یم هستیرانی_ چون ما ا
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 از هریش هست … پس توجه اهرمن را بی پرست بودند و معتقد به هرچه خوبیگانه یرباز از دیرانیان_ ا
 کنن …ی گمراه کردن به خود جلب می برایگر دیملت

4

 ! منظورم از سکوت ،یزنه خدا با بنده اش حرف مینکه ایا کنه ی گم خدا سکوت می می داستان گاهین اتو
یشه که بهمون داده (قدرت اندی ، با دو موهبت بزرگی زندگیهای و بلندی ما تو پستینکه ایصبر خداست . برا

 که نوشتهیدم … تو چندتا کتاب دن ؟! … و درباره حرف زدن خدا با انسایم بکنیم خوای میکار) چیارو اخت
 هم … بهی ، گاهیم شنوی صدا رو مین روح ، ما ای پاکیل به دلی ، گاهیزنهبود خدا با بنده اش حرف م

 نه !یلیدل

 مای خدایم دونی … همه میست نی و مبرا از هر ناپاکیگانه یزد جلوه دادن ای و انسانیبت من شکل و هقصد
پگنجه ، تنها مثل مولنا ، مثل شاعرها و صوفی نمی ذ هنیچع  که در هی وجود نامتناهیه…   هایلسوف ها و فی 

عن شعر حضیرن گی زنن و جواب میکه با خداشون حرف م ی (ع) و شعبان ، می موسرت ! … مثل چوپا
 خواهشا ید ندونین دی … پس من رو بین ! فقط همیرم با خدام حرف بزنم و جواب بگیخوام به همون سادگ

) کتاب یان( پا

یوترکمپ و یلموبا یها یگوش انواع یبرا رمان یها کتاب تلگرام  کانال
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تلگرام در ما کتاب کانال
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کانال یرمد  تلگرام صفحه
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: یتسا آدرس
goldjar.blog.ir

goldjar2.blogfa.com

goldjar.blogfa.com

ییدفرما استفاده اول یتسا دو از یلترشدهف قعل یآخر یتسا:  نکته

باشید موفق
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