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ٌ ی پدرش کشَر رٍم را : خالصٌ آل، انپراطَر آیندى ی یَنان، بر خالف نیلش بٌ خَاست
ٌ سبب نجات خانَادى اش نشقت يای فراٍانی . تصرف خَايد کرد در این نیان، نریال ب

 )پایان خَش)...  اتفاقاتی رخ نی ديد کٌ این دٍ. نی بیند

*** 

 )آل(

انا پدر، چرا شها يهیشٌ بٌ فکر تصرِف کشَريا يستید؟ نن نهی تَانو يهانند شها  -
 .عهل کنو

 :پدرم دستی در نَيای سفیدش کشید ٍ گفت

ٌ چندان دٍر انپراطَری این کشَر را بٌ  - ٌ ی پیشگَیان، تَ در آیندى ی ن نٌ پسرم، بٌ گفت
 .دست خَايی گرفت؛ پس باید بتَانی قلهرٍ ٍ سرزنینت را گسترش ديی

باالخرى بٌ اصرار پدرم نجبَر بٌ قبَل . انا نن با جنگ ٍ خَنریزی زیاد نَافق نبَدم
ٌ اش شدم  .خَاست

چشو پدر، نی دانو کٌ اصرارکردن بی فایدى است؛ انا نن یک ناى فرصت نی خَايو تا  -
 .نی دانی کٌ رٍم کشَر قدرتهندی است. برای جنگ سپاى عظیهی آنادى کنو

 .برٍ پسرم، در این یک ناى تهام سعی خَد را بکن، نی خَايو تَانایی يایت را بسنجو -

تصهیو گرفتو بٌ سپايیان کشَرم آنَزش يای الزم را بديو؛ چَن نهی خَايو کشَر رٍم 
با جان، نحافظ شخصی ام، بٌ نکانی کٌ سپايیان را آنَزش . پیرٍز نیدان باشد

ٌ چیز بٌ خَبی پیش نی رفت؛ فقط تجًیزات نظانی کو بَد. نی دادند رفتیو  .يه

 :سری تکان دادم ٍ رٍ بٌ نحافظ شخصی ام گفتو
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 جان؟ -

 بلٌ قربان؟ -

آينگر را خبر کن، تجًیزات نظانی نی خَايیو؛ باید تیر ٍ کهان، شهشیر ٍ ٍسایل  -
 .نظانی بسازد

 .چشو قربان -

*** 

 )نریال(

 :با عجلٌ ٍارد آشپزخانٌ شدم ٍ فریاد زدم

 نادر کجایی؟... نادر -

 چٌ شدى نریال، چرا فریاد نی زنی؟ -

 .تر شدى استنادر، حال پدر ٍخیو  -

 .يرچٌ سریع تر برٍ ٍ طبیب را خبر کن -

 .چشو نادر -

درٍن کَچٌ يهچنان . نن پدرم را از تَ نی خَايو، کهکو کن! خدایا. از خانٌ بیرٍن آندم
نی دٍیدم ٍ اشک نی ریختو ٍ نردم نرا با تعجب نگاى نی کردند ٍ بعضی يو 

 «!دختِر دیَانٌ شدى»:نی گفتند

ٌ ی طبیب رسیدم ٍ نحکو در چَبی را کَبیدم ٍ فریاد زدم  :بٌ خان

 !در را باز کنید، شها را بٌ خدا در را باز کنید -
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 چٌ شدى دخترم؟ چٌ خبر است؟ -

 .زٍد باشید، پدرم دٍبارى حالش بد شدى -

 :دستی بٌ پیراينش کشید ٍ گفت

 .صبر کن دخترم، آندم -

*** 

ٌ يایو جاری بَدند. يهراى طبیب بٌ طرف خانٌ راى افتادیو . اشک يایو بی نًابا رٍی گَن
؛ انا نن فقط «.نگران نباش دخترم حال پدرت خَب نی شَد»: طبیب نی گفت

 .نی گریستو

ٌ کردن پدرم بَد ٍ نادرم يو برای سالنتی اٍ دعا نی کرد چند دقیقٌ . طبیب در حال نعاین
ٌ يای الزم را بٌ نن ٍ نادرم  بعد طبیب در حالی کٌ در کیف دستی اش را نی بست، تَصی

 :کرد

انیدی بٌ زندى ناندن . کارکردن برایش يهانند خَردن زير است ٍ باید استراحت کند -
 .اگر خدا یاری کند، سٌ نايی بیشتر دٍام نهی آٍرد. پدرتان نیست

! ٍای چٌ نی شنَم. دنیا پیش چشهانو سیاى شدى بَد. نادرم نالٌ ٍ زاری را از سر گرفت
. خَاب ٍ رٍیاست؟ دلو نی خَاست بیدار شَم ٍ ببینو تهانی حرف يای طبیب رٍیا بَدى

 .کاری از دستو بر نهی آند؛ فقط التهاس نی کردم

 .کاری از دستو بر نهی آند؛ پس فقط التهاس نی کردم

 !طبیب شها را بٌ خدا کهکو کنید؛ پدرم را نجات بديید -

 .نجات یافتن پدرتان فقط بٌ دست خداست -
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 رايی نیست؟ -

 .نیافتنی استنٌ رايی نیست؛ اگر يو باشد دست -

 دست نیافتنی؟ یعنی نی شَد کاری کرد؟ -

ٌ ی نردم این کشَر سخت  - نٌ فرزندم تَ نهی تَانی، حتی فقط برای نن يو نٌ؛ برای يه
 .ٍ دشَار است

 !طبیب شها را بٌ خدا بگَ -

گیايی دارٍیی است کٌ فقط در کَيستان يای . باشد نی گَیو؛ ٍلی يیچ سَدی ندارد -
 .پایتخت کشَر یَنان یافت نی شَد

حرفی نزدم ٍ بٌ طرف حیاط . نادرم با حیرت بٌ حرف يای نن ٍ طبیب گَش نی داد
 .رفتو

*** 

 )آل(

قصری با چندین طبقٌ، بزرگ ٍ باشکَى کٌ در نرکز یَنان . داخل سالن قصر قدم نی زدم
. در حیاطش درختان سربٌ فلک کشیدى ٍ گل يای رنگانگی کاشتٌ شدى است. قرار دارد

قیهتی زیبایی نهای داخل قصر از نهای بیرٍن، چند برابر است؛ زیرا در آن اشیای گران
قاب عکس يایی کٌ نساحتی از دیَار را پَشاندى ٍ . است کٌ از جنس طال ٍ برنز است

 .پنجرى يایش با پردى يای حریر سرخ رنگی رنگ شدى است

رٍم کشَر قدرتهندی است؛ اگر بفًهند کٌ قصد . سری تکان دادم ٍ در فکر جنگ فرٍ رفتو
پس باید بدٍن يیچ صدایی کاريای جنگ . نا چیست حتهًا برای جنگ آنادى نی شَند

 .را انجام ديیو
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زنان نناسبی بَد کٌ آن يا را يو برای . انرٍز نی خَاستو بٌ نًهانی دٍستو، آلَشا، برٍم
ٌ ی آلَشا . آری، فکر خَبی بَد. کهک دعَت کنو يهراى با نحافظ شخصی ام بٌ خان

 :دٍستو پس از دیدن نن گفت. رفتیو

 .خَش آندی پسر -

 نًهانی شرٍع شدى؟. نهنَنو -

 .آری -

نًهانی خَبی بَد؛ در کنار دٍستانو احساس خَبی . آلَشا بٌ داخل راينهایی ام کرد
 .داشتو

از جایو بلند . يهٌ در حال گفت ٍگَ بَدند. نگايی بٌ دٍستانو کردم. اٍاخر نًهانی بَد
 :شدم ٍ گفتو

ٌ ای سکَت کنید؛ نن حرفی دارم -  .لحظ

 :سری تکان دادم ٍ در ادانٌ گفتو. يهٌ ساکت شدند ٍ ننتظر بٌ نن چشو دٍختند

قرار است يهراى سپايیانو بٌ کشَر رٍم حهلٌ کنیو، خَاستو بگَیو اگر شها يو نایل  -
 .يستید، نرا يهرايی کنید تا رٍم را تصرف کنو

 :يهٌ نرا با تعجب نگاى نی کردند کٌ ناتان از جایش بلند شد ٍ گفت

نی دانی نی خَايی چٌ کاری انجام بديی؟ تصرف رٍم کار ! تَ دیَانٌ شدى ای پسر -
 .آسانی نیست

 :ابرٍانو را يو کشیدم ٍ گفتو. بقیٌ يو برای تبعیت از حرف ناتان سرشان را تکان دادند
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. این تصهیو خَدتان است؛ نن اصراری بٌ انجام آن ندارم، نی تَانید يهکاری نکنید -
اتحاد نا باعث قدرت . اگر يهٌ با يو نتحد شَیو، نی تَانیو کشَر رٍم را تصرف کنیو

 !ناست

ٌ ای بعد شرٍع کردند بٌ نشَرت ٍ  ٌ ای با سکَت بٌ نن نگاى نی کردند؛ انا لحظ لحظ
 :نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو. گفت ٍگَ با یکدیگر

 .اجباری در این کار ٍجَد ندارد -

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .بٌ انید دیدار -

 .ٍ بدٍن نگايی بٌ آن يا بیرٍن رفتو

*** 

 (نریال)

 .تا غرٍب با خَد کلنجار نی رفتو

یَنان کجا ٍ رٍم کجا؟ خدا بٌ کٌ گَیو؟ اگر نا این دارٍ را ! یَنان؟ چٌ کار غیرنهکنی -
نیاز داشتیو پدرم با نردانگی تهام با چندی از يو رزنانش بٌ یَنان نی رفت ٍ دارٍ را تًیٌ 

 .چٌ کنو؟ نن دختری بیش نیستو. نی کرد

کنار نادرم نشستٌ . تنٌ انجام ديوشب شدى بَد؛ ناگًان بٌ فکرم رسید کٌ این کار را یک
 :بَدم کٌ نادرم گفت

 ...ای کاش نن نی تَانستو بٌ یَنان برٍم ٍ گیاى دارٍیی را بیاٍرم؛ انا -

 :دستانش را گرفتو ٍ گفتو. ٍ بلندبلند گریٌ کرد
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 !نادر خدا بزرگ است چرا گریٌ نی کنی؟ نن يو نی تَانو این کار را انجام ديو -

 :نادرم اٍل با تعجب ٍ بعد با تهسخر گفت

 !نی فًهی چٌ نی گَیی دختر؟ -

 :ٍ با عصبانیت تهام از جای بلند شد ٍ زیر لب گفت

 !دختِر دیَانٌ شدى است -

 :بعد دستانش را باال برد ٍ گفت

 !خدایا خَدت کهکهان کن -

 .چراغ را خانَش کرد ٍ با این کارش اعالم خَاب کرد

ٌ ای نَشتو. تا سپیدى دم خَاب بٌ چشهانو نیاند  :از جای بلند شدم ٍ نان

ٌ ام ٍ نی خَايو بٌ » نادرم از اینکٌ بی خبر رفتو نرا ببخش، نن تصهیو خَد را گرفت
حاضرم برای سالنتی پدر تا پای جان . یَنان برٍم ٍ برای پدر گیاى دارٍیی را تًیٌ کنو

ٍقتی این نانٌ را نی خَانی کٌ نن از شًر دٍرشدى ام، پس برای پیداکردن نن . برٍم
 «(نریال). تالش بیًَدى نکن، زٍد برنی گردم

. برای اینکٌ در انان باشو، تصهیو گرفتو لباس نردانٌ بٌ تن کنو ٍ نانند نردان رفتار کنو
چند دست از لباس يای پدرم را يهراى با شهشیر ٍ تیر ٍ کهانش برداشتو ٍ کهی آب ٍ 

ٌ ی بزرگی گذاشتو ٌ ای سیاى . غذا بٌ داخل بقچ رنگ بٌ صَرتو بستو تا شناختٌ پارچ
ٌ آيستٌ بٌ طرف در رفتو ٍ بازش کردم. نشَم  .آيست
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بٌ خاطر یال يای بلندش اسهش را خَرشید گذاشتٌ )بٌ طرف اسبو، خَرشید رفتو 
. بٌ اطراف نگايی انداختو، کسی نبَد. افسارش را کشیدم ٍ از خانٌ بیرٍن رفتو (.بَدم

ٌ يای شًر را با کهی دلًرى پشت سر گذاشتوکَچٌ پس  .کَچ

دٍ سرباز با زرى ٍ کالى خَديای آينین، . از شًر بیرٍن رفتو ٍ بٌ درٍازى ی اصلی رسیدم
ٌ ای را کٌ بٌ صَرتو بستٌ بَدم، . رايو را سد کردند. نیزى بٌ دست نگًبانی نی دادند پارچ

با ترس . يردٍ بٌ نن نزدیک تر شدند. سربازان نشکَک نگايو کردند. کهی باال کشیدم
 :یکی از سربازان رٍ بٌ نن گفت. کهی عقب تر رفتو

 ای نرد جَان این ٍقت رٍز بٌ کجا نی رٍی؟ -

 :صدایو را کلفت کردم

 .بٌ یَنان نی رٍم برای کسب ٍ کار -

 نانت چیست؟ -

 .رادان يستو -

 برای چٌ صَرتت را پَشاندى ای؟ -

بٌ . سعی کردم آرانش خَد را حفظ کنو. سردشدن دست ٍ پايایو را احساس کردم
 :سختی گفتو

 .زیرا نسیو سرد صبحگايی آزارم نی داد -

 :سری تکان دادند ٍ یکی از آن يا گفت

 .نی تَانی برٍی -

 !خداٍندا کهکو کن. نفس عهیقی کشیدم ٍ پس از تعظیهی بٌ راى افتادم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

10 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

ٌ ی درخت رساندم. از دٍر درختی دیدم. ظًرشدى بَد افسار اسبو را بٌ . خَدم را بٌ سای
ٌ ی بزرگ درخت بستو ٍ خَدم زانَ زدم ٍ گرى ی بقچٌ را باز کردم، کهی نان بٌ يهراى  تن

 .تصهیو گرفتو کهی استراحت کنو؛ پس کنار درخت دراز کشیدم. آب خَردم

ٌ ی اسبو از جا پریدمدر حال استراحت نگايی بٌ دٍر . کردن بَدم کٌ یکبارى با صدای شیً
ای خدای . ٍحشت کردم. آيستٌ بٌ نن نزدیک نی شدٍ اطرافو انداختو؛ ناری آيستٌ

بزرگ حال چٌ کنو؟ شهشیری را کٌ برای دفاع از خَد آٍردى بَدم بیرٍن کشیدم ٍ با 
این بار سر شهشیر را در . نار عصبانی ٍ نزدیک تر شد. احتیاط فراٍان رٍی سر نار زدم

باید تا قبل از اینکٌ اتفاقی نی افتاد، آنجا . خَن از بدنش فَران نی کرد. بدنش فرٍ کردم
ٌ ی درخت باز کردم ٍ بٌ راى افتادم. را ترک نی کردم  .افسار اسب را از تن

بعد از پشت سر . سختی راى بسیار بَد؛ برای يهین در راى کهی استراحت نی کردم
شب شدى . گذاشتن کَیر گرم، خشک ٍ بدٍن آب ٍ آبادانی، بٌ ديکدى ی کَچکی رسیدم

 .بَد

باید شب را جایی سر نی کردم؛ انا از تاریکی شب ٍ غربت احساس خَبی نداشتو ٍ 
 :صدای لرزان پیرزنی نظر نن را بٌ خَد جلب کرد. ٍحشت سر تا پایو را فرا گرفتٌ بَد

 !پسرم، پسرم -

 :دٍبارى صدا بٌ گَش رسید! حتو دارم اشتباى صدا را شنیدى ام! دگر صدایی نیاند

 .کهکو کن، رايی طَالنی پیِش رٍ دارم، بار نرا بٌ نقصد برسان -

 :سالنی کردم ٍ گفتو. نن کٌ در این تاریکی شب جایی را نهی شناختو. کهی جلَتر رفتو

 .نادرجان نن نسافر يستو ٍ راى ديکدى را نهی شناسو -

 :با نًربانی سری تکان داد ٍ گفت
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ٌ خاطر درد پايایو نهی تَانو این راى را طی کنو -  .نن راى را نی دانو پسرم، فقط ب

افسار اسب را گرفتو ٍ راى . تصهیو گرفتو اٍ را سَار بر اسبو کنو، پس بٌ اٍ کهک کردم
پیرزن کٌ فًهید غریب ٍ نسافرم، . با ٍجَد این پیرزن احساس اننیت داشتو. افتادیو

 .اجازى داد شب را در ننزلش سر کنو

*** 

شبی را . سختی يای زیادی نی بردم. ٍجَکنان رايو را طی نی کردمشًر بٌ شًر ٍ پرس
ٌ ایست کٌ در راى يستو؛ دیگر نٌ . با ترس ٍ ٍحشت کنار اسبو خَابیدم اکنَن یک يفت

ٌ ای ٍ نٌ پَلی برایو باقی ناندى است  . آذٍق

نشقت راى زیاد است ٍ يرکسی نهی تَاند بٌ راحتی بٌ آنجا »: طبیب راست نی گفت
 «!برٍد

 .پشیهانو؛ ينَز یک شًر دیگر باقی ناندى بَد تا نن بٌ یَنان برسو

نردم . ٍارد شًر شدم، در کَچٌ ٍ خیابان پرسٌ نی زدم. از دٍر درٍازى ی شًری را دیدم
آری، حتو دارم کٌ ! شًر نرا با شک ٍ تردید نگاى نی کردند؛ گَیی طراری دیدى اند

يایو از بی آبی خشک شدى نی گَیند نردی با صَرت پَشیدى در بازار چٌ نی کند؟ لب
ٌ ای کٌ دیگر نهی تَانستو تکانشان بديو از طرفی يو گرسنگی فشار زیادی . بَد؛ بٌ گَن

! آى خدایا. يهچنین نان ٍ غذايای بازار شًر نرا تحریک نی کرد. بٌ نن ٍارد نی کرد
 .پدرم بٌ این دارٍ نیاز دارد. کهکو کن تا بتَانو تحهل کنو

 :نانَا سری تکان داد ٍ گفت. کنار یک نانَایی ایستادم

 ای جَان چند عدد نان نی خَايی؟ -

 .نن پَلی ندارم، اگر نی شَد نانی بٌ نن بديید؛ در عَض کاری برایتان نی کنو -
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 :دستی بٌ صَرتش کشید ٍ گفت

 !اکنَن کاری را کٌ بٌ تَ نی سپارم انجام بدى، بعدًا بیا ٍ نانت را بگیر -

 :ٍ ادانٌ داد

ٌ ی کدخدا ببر - پیداست کٌ نسافری؛ انا بپرسی . ای پسر این نان يا را بٌ در خان
ٌ اش را نشانت نی ديند در ضهن کلکی در کارت نباشد؛ چَن در این شًر يهٌ . خان

 .يهدیگر را نی شناسند

ٌ ام را تانین  نانَریتو را بٌ خَبی انجام دادم ٍ در عَض چند نان ٍ نزدی کٌ آذٍق
 .نی کرد دریافت ٍ بٌ طرف نرز یَنان حرکت کردم

*** 

 (آلَشا)

عالی جناب آل . با کهی فکر بٌ پیشنًاد دٍستو، آل، نَافقتو را برای جنگ اعالم کردم
نسؤلّیت يایی را بر عًدى ی نن گذاشتند؛ یکی از این نسؤلّیت يا فرنانديی سپاى نرزی 

 .بَد

ندتی بٌ کار نشغَل بَدم تا این کٌ . برای سازنانديی سپاى بٌ شًريای نرزی سفر کردم
 .کارم بٌ اتهام رسید

چیزی از راى را نپیهَدى بَدیو کٌ سر ٍ صدايایی نرا نتَجٌ . تصهیو بٌ بازگشت گرفتو
. بی اختیار بٌ طرف سر ٍ صدايا حرکت کردم. گَیا چند نفری در جدال بَدند. خَد کرد

 :صدایشان ٍاضح بٌ گَش نی رسید. کشان نی بردنددٍ رايزن جَانکی نحیف را کشان

 .تا کسی نیاندى است باید دٍر شَیو ٍ اٍ را با خَد ببریو! عجلٌ کن -
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 .کنجکاٍ شدى بَدم کٌ بفًهو چٌ نی گَیند. بیشتر بٌ صدای آن يا تَجٌ کردم

 !نی تَانیو اٍ را بٌ قیهت گزاف بفرٍشیو ٍ از این راى صاحب پَل زیادی شَیو -

ٌ ای بلند سر داد ٌ يا. ٍ قًقً دزدان . زٍرشان بٌ جَانکی بیچارى رسیدى است! دیَان
 :صدای نازک جَانک بٌ گَش نی رسید کٌ درخَاست کهک نی کرد! طهع کار

 !شها را بٌ خدا کهکو کنید! کهکو کنید -

رايزنان با دیدن نن آن . تصهیو گرفتو اٍ را نجات ديو؛ پس برای نجات اٍ شتافتو
نن يو برای بٌ دام انداختن آن يا تالشی . جَان را رٍی زنین پرت کردند ٍ گریختند

 .کهکش کردم کٌ از جای بلند شَد. نکردم ٍ بٌ طرف جَانک رفتو

 .براندازش کردم؛ پسری شجاع، با بدنی نحیف انا جسَر

برایو جای سَال داشت کٌ این دٍ رايزن با بردن این پسر چگَنٌ صاحب پَل 
 !نی شدند؟ خدا نی داند

ٌ ای بٌ صَرتش بستٌ بَد . لباس يای خاکی اش را تکانی داد کاليی بر سر داشت ٍ پارچ
چرا صَرتش را پَشاندى است؟ نکند اٍ خَد يو . کٌ باعث نی شد صَرتش پیدا نباشد

 دزدی بیش نیست؟

 :يهان گَنٌ کٌ سرش را بٌ زیر افکندى بَد دائها تشکر نی کرد

قربان نهی دانید کٌ چٌ کهک بزرگی در حق نن . سپاسگزارم، شها جان نرا نجات دادید -
 !کردى اید

 :با اخو گفتو. رنگ از رخش پریدى بَد ٍ نعلَم بَد ترسیدى

 .ای جَان نسافر يستی؟ بٌ نظر نهی آید از این حَالی باشی -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

14 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

 .از رٍم نی آیو. بلٌ قربان نسافر يستو -

 .از رٍم نی آیی؟ باید کار نًهی داشتٌ باشی کٌ تنًایی تن بٌ این سفر دادى ای -

اگر کهی درنگ کنو، پدرم را . جان پدرم در خطر است. بلٌ، بٌ دنبال گیاى دارٍیی يستو -
 .این دارٍ در کَيستان يای پایتخت یَنان یافت نی شَد! از دست خَايو داد

 :نیشخندی زدم ٍ گفتو

ٌ اند کٌ نزدیک شدن بٌ این کَى يا . ای جَان تَ باید نَضَع نًهی را بدانی - بٌ تَ نگفت
کار آسانی نیست؟ نثل اینکٌ از قَانین کشَرنان خبر نداری؟ آخر این کَيی کٌ 

کسی جز خانَادى ی سلطنتی حق ٍرٍد را . نی گَیی تفّرجگاى انپراطَر ٍ فرزندش است
 !ندارد

نهی دانو چرا حس . یأس صَرت جَان را گرفتٌ بَد ٍ اشک در چشهانش جهع شدى بَد
ٌ ای نسبت بٌ اٍ پیدا کردم ٍ گفتو  :دلسَزان

 .نقصدنان یکی است؛ با نا يهراى شَ، شاید بتَانو کاری برایت انجام ديو -

*** 

 (نریال)

 :با صدای آن نرد بٌ خَد آندم

 .نقصدنان یکی است؛ با نا يهراى شَ، شاید بتَانو کاری برایت انجام ديو -

. خَشحال از این پیشنًاد تصهیو گرفتو با آن نرد يهراى شَم. تٌ دلو نَر انیدی تابید
 .افسار اسبو را گرفتو ٍ بٌ راى افتادیو
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سَالو . نهی دانستو کٌ چٌ نَقع بٌ یَنان نی رسیو. شب شدى بَد ٍ نا ينَز در راى بَدیو
 :را با صدای نردانٌ بر زبان آٍردم

 قربان چٌ زنان طَل نی کشد تا نا بٌ یَنان برسیو؟ -

ٌ ای گفت ٌ چندان دٍستان  :سرش را بٌ طرفو چرخاند ٍ با لحن ن

 .فردا -

 :بعد با صدای بلند رٍ بٌ سربازان گفت

 .انشب در يهین نکان استراحت نی کنیو ٍ فردا سپیدى دم بٌ راى نی افتیو -

دلو يَای دیارم را کردى . بعد از خَردن غذا برای خَابیدن دراز کشیدم ٍ بٌ فکر فرٍ رفتو
پدرم در چٌ حالیست؟ با نبَد نن نادرم چٌ نی کند؟ چٌ نشکل بزرگی کَى يای . بَد

پایتخت در قلهرٍ انپراطَر است؟ این نرد چگَنٌ نی خَايد بٌ نن کهک کند؛ آیا 
 نی شَد بٌ اٍ اطهینان کرد؟

 .از فکر ٍ خیال زیاد ٍ از فرط خستگی راى بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو

بعد از صرف صبحانٌ بٌ راى . صبح با سر ٍ صدای يهرايان آن نرد از خَاب بیدار شدم
سربازان درٍازى با دیدن نا، دريا را . ندتی بعد بٌ درٍازى ی یَنان رسیدیو. افتادیو

 .این نرد کیست؟ نقانی دارد؟ شاید سردار است. گشَدند ٍ تعظیو کردند

 :از یکی از يهرايان پرسیدم. ٍارد شًر شدیو

 .این نرد کیست؟ بٌ نظر نی آید سردار باشد -

آری، درست حدس زدى ای؛ اٍ سردار بزرگ آلَشا، نردی سخاٍتهند ٍ دٍست انپراطَر  -
 .است (آل)
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*** 

ٌ اش کٌ نانند قصر بَد برد . رنگ بَدنهایش سفید ٍ سرخ. آلَشا نرا بٌ داخل خان
قصری کٌ پر از . خَشحال بَدم کٌ نن يو رٍزی تَانستو ٍارد قصريای بزرگ بشَم

 .بٌ یکی از سربازانش دستَر داد تا برایو اتاقی آنادى کنند. خدنتکار ٍ سرباز بَد

ٌ يای بزررگ بٌ کَچک، گلدان يای  دٍر ٍ برم را نگايی کردم؛ قصر باشکَيی بَد؛ نجسه
در یکی از قاب عکس يا دٍ پسربچٌ دست در دست . گران قیهت ٍ قاب عکس يای زیبا

ٌ ی سهت چپ نَيای نایل بٌ طالیی ٍ چشهان آبی ٍ پَست . يو داشتند پسربچ
ٌ ی سهت راست نَيای قًَى ای رٍشن ٍ چشهان نشکی با  گندنی داشت ٍ پسربچ

ٌ ی . پَست سفیدی داشت حدس زدم کٌ این پسر بچٌ باید آلَشا باشد؛ انا پسربچ
 سهت چپ چٌ کسی بَد؟

ٌ ٍر بَدم کٌ با صدای سربازی بٌ خَد آندم سریع تعظیو کَتايی . در فکر ٍ خیال غَط
 :کردم ٍ گفتو

ٌ ی صدای شها نشدم -  .نرا عفَ کنید قربان، در فکر بَدم ٍ نتَج

 :سرباز سری تکان داد ٍ گفت

سردار . در ضهن دیگر بر نن تعظیو نکن؛ نن يو سربازی بیش نیستو. نَردی ندارد -
 .آلَشا دستَردادند کٌ اتاق شها آنادى شدى ٍ نی تَانید در آن استراحت کنید

 :سپس نرا بٌ طرف اتاقی راينهایی کرد ٍ گفت

 .بفرنایید داخل -

. اتاق بزرگی بَد ٍ ٍسایل زیادی در آنجا ٍجَد داشت. تشکری کردم ٍ ٍارد اتاق شدم
ٌ ی کنار اتاق رفتو ٍ درش را گشَدم. احساس راحتی نی کردم داخلش . بٌ طرف صندٍقچ
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ٌ ی زیادی ٍجَد داشت یک دست از لباس يا را برداشتو ٍ بٌ طرف . لباس يای نردان
 .حهام رفتو

بعد از استحهام ٍ تعَیض لباس يایو بٌ طرف تخت کنار اتاق رفتو ٍ تصهیو گرفتو کهی 
 .بخَابو تا خستگی يای این یک ناى از تنو بیرٍن رٍد

*** 

 .با صدایی از خَاب بیدار شدم

 .ای جَان بیدار شَید، ندت زیادی است کٌ خَابیدى اید- 

 :از جای بلند شدم ٍ نگايی بٌ اطراف انداختو ٍ زیر لب پرسیدم

 چٌ نَقع از رٍز است؟- 

 .نزدیک بٌ ظًر است، شها از رٍز گذشتٌ تا اکنَن خَاب بَدى اید- 

یک رٍز خَابیدى ام؟ با صدای آن نرد دست از فکرکردن . چشهانو از تعجب گرد شد
 :برداشتو ٍ بٌ اٍ چشو دٍختو

سردار بزرگ آلَشا دستَر دادند کٌ نايار آنادى است ٍ شها نی تَانید برای صرف نايار - 
 .بیرٍن برٍید

 :ٍ بعد با دستش بٌ طرف در اشارى ای کرد ٍ ادانٌ داد

 !بفرنایید- 

نیز بزرگی . بسیار گرسنٌ بَدم؛ پس تصهیو گرفتو بدٍن پرس ٍجَ يهراى نرد بیرٍن برٍم
در سالن غذاخَری بَد ٍ انَاع ٍ اقسام غذايا رٍی آن قرار داشت کٌ باعث نی شد آب 

. بٌ سختی آب ديانو را فرٍ بردم ٍ بٌ طرف نیز حرکت کردم. از ديان انسان جاری شَد
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لبخند کَتايی زدم ٍ سرم . آلَشا رٍی یکی از صندلی يا نشستٌ بَد ٍ بٌ نن نگاى نی کرد
نهی دانو چرا در برابر این نرد نعذب يستو ٍ احساس راحتی ندارم؛ انا . را بٌ زیر افکندم

 .آری، نن باید بٌ اٍ اطهینان داشتٌ باشو. اٍ نردی بزرگ ٍ بخشندى ای است

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .ای جَان سرت را باال بگیر- 

 :ٍ بعد با دستش بٌ یکی از صندلی يا اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ ای؛ نی تَانی ير قدر غذا خَاستی بخَری. بنشین-   .پیدا است کٌ گرسن

آلَشا نشغَل غذا شد ٍ نن يو . سرم را باال گرفتو ٍ با شرنندگی رٍ صندلی نشستو
 .شرٍع کردم

غذايایی کٌ نن حتی بٌ عهر در خانٌ ندیدى بَدم رٍی نیز قرار داشت ٍ نن از ير کدام 
سرش بٌ . نی چشیدم ٍ گايی نگايی بٌ آلَشا نی کردم تا ببینو نتَجٌ نن نی شَد یا نٌ

 .خَشحال شرٍع بٌ خَردن کردم. خَردن غذایش گرم بَد ٍ نتَجٌ نن نبَد

*** 

 «آلَشا»

 :بعد از صرف نايار رٍ بٌ نرد جَان گفتو

برٍم نی تَانی با نن يهراى شَی  (آل)ای پسر نی خَايو فردا بٌ دیدن انپراطَر بزرگ - 
 .تا در نَرد تَ با اٍ صحبت کنو، شاید قانع شَد

 :از جای بلند شد ٍ رٍ بٌ نن گفت. در چشهانش برق خَشحالی دیدى نی شد

 .سپاسگزارم قربان، سپاسگزارم بابت اینکٌ بٌ نن کهک نی کنید- 
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 :از جای بلند شدم ٍ رٍ بٌ جَان گفتو. تعظیهی کرد

 .فردا آنادى باش- 

باید کهکش کنو؛ پیدا است کٌ تالش بسیاری . ٍ بدٍن يیچ حرفی بٌ طرف اتاق رفتو
انیدٍارم آل يو قانع شَد تا برای این جَان کاری . کردى است ٍ درٍغی در کارش نیست

. کند

*** 

 «نریال»

خدایا کاری کن . خدایا شکرت کٌ کهکو کردی. از شَق، اشک در چشهانو جهع شدى بَد
 .کٌ انپراطَر اجازى ديد ٍ نن بتَانو دارٍ را برای پدرم ببرم

پرٍردگارا سپاسگزارم از این کٌ کار . تا صبح از فرط خَشحالی خَاب بٌ چشهانو نیاند
 !نن را راى انداختی ٍ این نرد نًربان را سر راى نن قرار دادی

طَلی نکشید کٌ در اتاق باز شد ٍ . بعد از تعَیض لباس يایو بیرٍن رفتو ٍ ننتظر ناندم
 .آلَشا بیرٍن آند؛ نثل يهیشٌ آراستٌ ٍ جذاب

 .دادن سر گرفتوزیر لب سالنی دادم کٌ جَابش را با تکان

بعد . آلَشا بٌ طرف نیز صبحانٌ رفت، نن يو بٌ طرف یکی از صندلی يا رفتو ٍ نشستو
 .از صرف صبحانٌ آنادى ی رفتن شدیو

ندتی در راى . نردم بٌ دنبال کار خَد بَدند. کَچٌ ٍ خیابان نثل يهیشٌ شلَغ بَد
ٌ ی کَيستانی رسیدیو  :سَالی را کٌ در ذينو بَد پرسیدم. بَدیو تا بٌ یک ننطق

 قربان اینجا کَيستان يای پایتخت یَنان است؟- 
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 .آری، يهان کَى يایی کٌ در قلهرٍی انپراطَر است- 

. دٍر تا دٍر کَيستان را حصار کشیدى بَدند ٍ سربازان زیادی از آن نحافظت نی کردند
 :سربازی با دیدن آلَشا بلند داد کشید

 .در را باز کنید؛ سردار بزرگ آلَشا قصد ٍرٍد را دارد- 

آلَشا بٌ طرف نا برگشت ٍ . در اصلی کهی آن طرف تر بَد کٌ تَسط دٍ سرباز باز شد
 :گفت

 .يهراى نن بیایید- 

کَى يا لباس سبزی بر  . نکان زیبایی بَد؛ نانند بًشت. ٍخَدش جلَتر از بقیٌ راى افتاد
خَرشید . ٍ نیان این سبزی گل يای سرخی نهایان بَد. تن داشتند ٍ يهچنین زنین

 !لباس زردرنگی بر  تن زنین کردى بَد

خدایا تَ با ! نن کجا ٍ این بًشت کجا؟ ٍاقعا دسترسی بٌ این بًشت غیرنهکن است
 .نن یار بَدى ای، انیدٍارم تا آخرش از نن نحافظت کنی

. آلَشا بٌ طرف استراحتگايی حرکت کرد؛ گَیا دٍستش در این نکان اقانت داشت

*** 

 «آل»

 .در حال استراحت بَدم کٌ با صدای آلَشا سرم را بٌ طرفش برگرداندم

 !جناب آلدرٍد بر عالی- 

 :سرم را تکانی دادم ٍ گفتو. تعظیهی کرد

 چٌ شدى کٌ بٌ این نکان آندى ای؟! آلَشا- 
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 :نانند يهیشٌ نحکو گفت

 ...چیز نًهی نیست؛ انا- 

 :ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ گفتو

 انا چٌ؟- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

ينگانی کٌ از نرز یَنان بازنی گشتو، جَانی را نشايدى کردم کٌ گرفتار رايزنان شدى - 
از اٍ سَال يایی پرسیدم کٌ نتَجٌ شدم از رٍم برای . نن يو برای نجاتش شتافتو. بَد

بٌ اٍ گفتو کٌ این کَى يا در . پیداکردن گیاى دارٍیی در کَيستان يای پایتخت نی آید
اٍ االن اینجاست؛ اگر ! قلهرٍی انپراطَر است؛ ٍلی نهی دانو چرا دلو بٌ حالش سَخت

 اجازى ديی کهکش کنو گیاى دارٍیی را پیدا کند؟

آلَشا، سردار شجاع نا دلش بٌ حال جَانکی ناشناس سَختٌ است؟ گیاى دارٍیی؟ 
 !عجیب است

 :بٌ آلَشا نگايی کردم ٍ گفتو

 برای چٌ کسی دارٍ را نی خَايد؟- 

 .برای پدرش، نی گفت اگر عجلٌ نکنو نهکن است بهیرد- 

 :سرم را تکان دادم ٍ گفتو

 .نَردی ندارد؛ نی تَاند دارٍ را پیدا کند- 

شخصی پشتش بٌ نن بَد ٍ بدن . ٍ از جای بلند شدم ٍ بٌ طرف بیرٍن حرکت کردم
 :بٌ طرفش قدم برداشتو ٍ گفتو. نحیفی داشت
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 ای نرد نانت چیست؟- 

چقدر ! عجیب بَد. نگايی بٌ سر تا پایش انداختو. جستی زد ٍ بٌ طرف نن برگشت
ٌ چندان زیبایی بٌ تن داشت کٌ حدس زدم باید نام این نَع ! جَان است لباس يای ن

البتٌ از . این نَع لباس يا چند نتر پارچٌ است کٌ بٌ خَد نی پیچند. باشد* لباس يا تَگا
ٌ ای صَرتش را پَشاندى بَد. این نرد کهی پَشیدى تر بَد دست يایش را در يو . با پارچ

 :قفل کرد ٍ سرش را بٌ زیر افکند ٍ گفت

 !سالم، رادان يستو..س- 

*** 

ٌ ای بٌ طَل شش نتر بَدى ٍ نردم بٌ دٍر بدن  تَگا نام پَشاک رم باستان است کٌ پارچ
تَگا از پشو ٍ . در آن زنان عهَم پَشش این نَع لباس بَدى  است. خَد نی پیچاندند

. غالبًا از کتان ساختٌ شدى بَدى

*** 

 «نریال»

 .با صدای نحکو نردی جستی زدم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم

 ای نرد نانت چیست؟- 

ٌ رٍیو نی! ٍای خدای بزرگ ٌ ای از فرشتگان را رٍب يیهاتیتَن بزرگی بٌ دٍر کهر . بینوفرشت
ٌ يایش بستٌ بَد کٌ زیبایی اش را چند برابر نی کرد  .تا شان

 :دست يایو را در يو قفل کردم ٍ جَاب دادم

 .سالم، رادان يستو...س- 
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 :سری تکان داد ٍ گفت

 گَیا برای پیداکردن گیاى دارٍیی بٌ یَنان آندى ای؟- 

 !بلٌ قربان- 

 .نی تَانی بٌ آن کَى برٍی- 

 .ٍ با انگشت اشارى اش کَى بلندی را نشانٌ گرفت

 :آلَشا سرش را باال گرفت ٍ گفت 

 .اگر نی خَايی سربازی را برای کهک يهرايت بفرستو- 

 :سرم را بٌ زیر افکندم ٍ گفتو

 .از لطف شها سپاسگزارم، خَد نیز نی تَانو بٌ دنبال گیاى دارٍیی برٍم- 

 .سری تکان داد ٍ بٌ دنبال دٍستش بٌ راى افتاد

 !ارتفاع زیادی داشت؛ انا باید باال نی رفتو؛ ير طَر کٌ شدى. بٌ طرف کَى را افتادم

ٌ يای راى را رفتٌ بَدم کٌ ناگًان سنگی زیر پایو لغزید فریاد کَتايی زدم ٍ . تقریبا نیه
دستو را بٌ . کهک خَاستو؛ انا کار از کار گذشتٌ بَد ٍ نن بٌ طرف پایین سر خَردم

 :بلند فریاد زدم. طرف سنگی بردم ٍ نحکو گرفتهش تا بیشتر از این پایین نرٍم

 !کهکو کنید.. کهک- 

چشهانو را ! اگر پرت نی شدم قطعا نی نردم. زیر پایو را نگايی کردم. سنگ کهی لغزید
در فکريایو سیر نی کردم . پدرم بٌ این دارٍ نیاز دارد! خدایا کهکو کن. رٍی يو گذاشتو

 :کٌ نتَجٌ صدایی شدم
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 !يی پسر تکان نخَر، نن نجاتت نی ديو- 

خستٌ . نهی تَانستو کاری کنو. بغض راى گلَیو را گرفتٌ بَد. این صدای انپراطَر آل بَد
. چشهانو را بستو! شدى بَدم کٌ ناگًان سنگ از کَى جدا ٍ پرت شد، نن يو پرت شدم

ٌ ای از نظرم گذشت، دنیا . نرگ را پیش رٍی خَد نی دیدم تصَیر پدر ٍ نادرم لحظ
 .جلَی چشهانو تیرى ٍ تار شد

*** 

 سانتی نتر است کٌ زنان ٍ نردان یَنانی بٌ 270 در 135يیهاتیتَن شالی بزرگ بٌ ابعاد 
. خَد نی پیچند

*** 

 «آل»

ٌ ی کَى رفتو ریزش سنگ يای کَى نرا نتَجٌ جَانک کرد کٌ بٌ سنگی . برای شکار بٌ دانن
 :فریاد زدم. از کَى آٍیزان بَد ٍ در خَاست کهک نی کرد

 .يی پسر تکان نخَر، نجاتت نی ديو- 

چند قدنی بیشتر فاصلٌ نهاندى بَد، ناگًان سنگ در . با عجلٌ بٌ سَیش شتافتو
بٌ طرفش دٍیدم ٍ دستانو را . دستش جدا ٍ جَان از کَى بٌ طرف پایین سقَط کرد

 .گشَدم تا نانع از سقَطش شَم

کاليش بر زنین افتاد ٍ نَيای بٌ رنگ شبش . بدن نحیفش در آغَش نن جای گرفت
چٌ نی بینو؟ يیچ شبايتی بٌ نردان ندارد؛ گَیا یک ! پرٍردگارا. در اثر باد پریشان شد

ٌ ای را کٌ بٌ صَرتش بستٌ بَد کنار زدم ٍ بٌ ! دختر است چشهانش بستٌ بَد؛ پس پارچ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

25 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

با . صَرت سفیدش نی درخشید ٍ این زیبایی اش را بیشتر نی کرد. صَرتش خیرى شدم
 !اٍ یک دختر است؛ آری اٍ یک دختر است. خیرى نگايش نی کردمبًت، خیرى

در راى نَيایش را داخل کالى . بیًَش شدى بَد؛ پس بٌ طرف استراحتگاى حرکت کردم
 .فرٍ کردم ٍ با پارچٌ صَرتش را پَشاندم

ناجرا را برایش بازگَ کردم کٌ با . آلَشا با دیدن نن از جای بلند شد ٍ جَیای ناجرا شد
 :تعجب گفت

نن يو نیز بٌ اٍ نشکَک شدى بَدم؛ زیرا صَرتش را نی پَشاند ٍ يیچ نَقع آن را باز - 
 .بًتر است نشان نديیو کٌ نتَجٌ ناجرا شدى ایو. نهی کرد

 .سری تکان دادم ٍ چیزی نگفتو

با صدای جَانک نتَجٌ اٍ شدیو کٌ در بیًَشی طلب گیاى دارٍیی نی کند ٍ نام پدرش 
 .را نی برد

*** 

اخهی کردم ٍ . خدا بسیار اٍ را دٍست نی دارد. دخترک آرام آرام چشهانش را باز کرد
 :آلَشا از جای بلند شد ٍ گفت. چیزی نگفتو

 ای پسر؛ حالت چطَر است؟- 

 :سریع از جای بلند شد ٍ گفت

 !شَدنن ينَز زندى ام؟ باٍرم نهی- 

 :بٌ نا نگايی کرد ٍ گفت

ٌ خاطر اینکٌ جان نن را نجات دادید-   .قربان تشکر نی کنو ب
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 :چندین بار تعظیو کرد ٍ ادانٌ داد

 .اگر بشَد برٍم ٍ گیاى را پیدا کنو- 

 :سری با حالت تهسخرآنیزی تکان دادم ٍ گفتو

 .چند سرباز را نی فرستو کٌ دنبال گیاى بگردند. الزم نیست خَدت برٍی- 

 :آلَشا کٌ از اٍ بعید بَد، با لحن آرانی رٍ بٌ جَان گفت

 .آری، فکر خَبیست- 

آلَشا بٌ طرف بیرٍن حرکت کرد تا سربازان را . اٍ يو لبخندی زدٍ سرش را بٌ زیر افکند
. بٌ دنبال گیاى دارٍیی بفرستد

*** 

 «نریال»

ابرٍيای خَش حالتش در . زنانی کٌ آلَشاى بیرٍن رفت، بٌ انپراطَر آل نگايی انداختو
چًرى اش . بٌ صَرتش دقیق تر شدم. يو گرى خَردى بَد ٍ در حال نَشتن چیزی بَد

ٌ ی آلَشا دیدى بَدم. کهی فکر کردم. برایو آشنا بَد ٌ ای کٌ در خان ! عکس آن پسر بچ
 .نَيای نایل بٌ طالیی، چشهان آبی ٍ پَست گندنی. آری آل بَدى است

 :در فکر ٍ خیال بَدم کٌ صدای آلَشا نانع فکرکردنو شد

 .بٌ سربازان سپردم تا گیاى را پیدا کنند- 

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .سپاسگزارم- 
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سربازی با لباس يای نظانی ٍارد استراحتگاى شد، . تا غرٍب کار سربازان طَل کشید
 :تعظیهی کرد ٍ گفت

سربازان پس از جست ٍجَی زیاد گیاى دارٍیی را پیدا . انپراطَر بٌ سالنت باشد- 
 .کردى اند

با شتاب از جای بلند شدم ٍ بٌ طرف سرباز . چٌ نی شنَم؟ از لطفت نتشکرم! خدای نن
 :دٍیدم ٍ گفتو

 .قربان گیاى دارٍیی کجاست؟ لطفا آن را بٌ نن بديید- 

 :آل بدٍن نگايی بٌ نن گفت. سرباز نگاى نرددی بٌ نن ٍ بعد بٌ انپراطَر آل کرد

 .بًتر است اٍ يهراى تَ بیاید، گیاى دارٍیی را بٌ اٍ بديید- 

 :سر باز تعظیهی کرد ٍ گفت

 .اطاعت نی شَد قربان- 

 :ٍ رٍ بٌ نن ادانٌ داد

 .يهراى نن بیایید- 

ٌ ای در . سربازی با دیدن نا نزدیک تر شد. سری تکان دادم ٍ يهرايش بٌ راى افتادم کیس
 :سری تکان داد ٍ گفت. دستانش بَد

 .داخل این کیسٌ گیاى دارٍیی است- 

تشکری کردم ٍ کیسٌ را از دستش گرفتو ٍ بٌ طرف استراحتگاى . ٍ آن را بٌ طرفو گرفت
 .انپراطَر راى افتادم

 :ٍارد شدم، نگايی بٌ آنان کردم ٍ گفتو
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 .نن دیگر باید بٌ رٍم برٍم. از کهک يای شها سپاسگزارم- 

 :آل ابرٍيایش را باال انداخت ٍ چیزی نگفت؛ انا آلَشا از جای بلند شد ٍ گفت

 .ای جَان نی تَانی انشب را بهانی ٍ فردا بٌ راى افتی- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .تشکر نی کنو از نحبت شها؛ انا پدرم بٌ این دارٍ نیاز دارد- 

 :نگايی بٌ صَرتو کرد ٍ گفت

 .انشب را بهان، فردا يهرايت سربازی نی فرستو- 

آلَشا بٌ طرف . لبخندی زدم ٍ سرم را بٌ زیر افکندم. نی تَانو شب را اینجا صبح کنو
 :دٍستش رفت ٍ گفت

 .بٌ انید دیدار. ای دٍست عزیز بابت کهک يایت سپاسگزارم- 

 :آل دست آلَشا را فشرد ٍ گفت

 .خدانگًدارت. کاری نکردم- 

 :نن يو خداحافظی کردم کٌ آل سرش را تکانی داد ٍ گفت

 !انیدٍارم حال پدرت بًبَد یابد- 

. تشکری کردم ٍ با آلَشا يهراى شدم

ٌ ی آلَشا صبح کردم ٌ ی گیاى دارٍیی را داخل بقچٌ گذاشتو ٍ . باالخرى شب را در خان کیس
. دٍبارى چشهانو بٌ قاب عکس افتاد. بٌ اطراف نگايی انداختو. بٌ طرف در حرکت کردم

 :دستانو را تکان دادم ٍ گفتو. آن دٍ پسربچٌ بٌ نن لبخند نی زدند
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 .از يردٍی شها بابت کهکتان تشکر نی کنو! ای پسران زیبارٍی- 

از ! در دل با خَد گفتو پسران زیبارٍی اکنَن يو زیبارٍی يستند. ٍ تعظیو کَتايی کردم
 .با صدایی کٌ شنیدم جلَی خَد را گرفتو. سخن خَد بٌ خندى افتادم

 .سردار بزرگ آلَشا دستَر دادند کٌ برٍید ٍ صبحانٌ نیل کنید! پسرجان- 

بعد از صرف صبحانٌ از جای . از فرط گرسنگی سری تکان دادم ٍ يهرايش بٌ راى افتادم
 :بلند شدم ٍ گفتو

 .قربان نن نهی دانو کٌ چگَنٌ کهک يای شها را جبران کنو؛ سپاسگزارم، خدانگًدار- 

 :لبخندی زد ٍ با لحن رسهی گفت

در ضهن سربازی . دستَر دادم برایت اسب تازى نفس ٍ نقداری آذٍقٌ آنادى کنند- 
 .نی فرستو کٌ تَ را تا نرز کشَرت يهرايی کند

 :سرش را تکان داد ٍ گفت

 !نراقب خَدت باش. بٌ انید دیداری دٍبارى- 

سرم را بٌ زیر افکندم ٍ . نگايش نثل يهیشٌ نبَد؛ برقی در چشهانش دیدى نی شد
 :گفتو

 .سپاسگزارم، يهان طَر کٌ این راى را آندى ام نی تَانو خَد بٌ تنًایی باز گردم- 

نن نگران يستو؛ بٌ يهین دلیل سربازی با تَ نی فرستو، تَ باید قبَل کنی ٍ از - 
 !دستَرات نن سرپیچی نکنی

 :بٌ اجبار گفتو

 .چشو قربان- 
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البتٌ این انر برای نن بًتر بَد؛ زیرا نشکالت راى کهتر نی شد ٍ نن زٍدتر بٌ کشَرم 
. از رفتارش خَشو آندى بَد. دستی برایش تکان ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم. نی رسیدم

خدای . تقریبا نزدیک يای نرز کشَرم بَدیو. در طَل این چند رٍز اتفاق خاصی نیفتاد
. اصال فکر نهی کردم کٌ کارم بٌ يهین راحتی يا پایان یابد! بزرگ باالخرى بٌ رٍم رسیدم

آنان با دیدن نن . نادرم در چٌ حالیست؟ چٌ بسیار برای دیدارشان بی تابو! نادر
نادرم دربارى نبَد نن بٌ پدرم چٌ گفتٌ است؟ خدایا چقدر برای . خَشحال نی شَند

 .دیدنشان بی تابو

 .رايی شًر ٍ دیارم شدم. بٌ طرف سرباز برگشتو ٍ تشکری کردم ٍ از اٍ خداحافظی کردم

يهان گَنٌ کٌ در راى یاری ام کردی یاری کن . خدایا نشکالت یکی پس از دیگری حل شد
 .تا پدرم با خَردن این دارٍ بًبَد یابد

تصهیو گرفتو سریع تر برٍم ٍ بٌ . راى تقریبا زیادی در پیش داشتو تا بٌ شًرم برسو
 .دٍستانی کٌ در راى با آن يا آشنا شدم سری بزنو ٍ از آن يا تشکر کنو

نانَایی شلَغ بَد؛ پس . بٌ طرف نانَایی شًر رفتو. اٍایل ظًر بَد کٌ بٌ شًری رسیدم
 :نانَا پس از دیدن نن خَشحال شد ٍ گفت. کهی صبر کردم تا خلَت شَد

ٌ خیر پسر-   .بیا ٍ کهی استراحت کردى ٍ خستگی راى را از تن بیرٍن کن! سفر ب

بعد از کهی استراحت ٍ کهی کهک بٌ نانَا . سالنی کردم ٍ داخل نانَایی رفتو
 .خداحافظی کردم ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم

چَن قبال این راى را آندى بَدم، کو ٍ بیش با . شب شدى بَد کٌ بٌ دى کَچکی رسیدم
بٌ طرف کارٍانسرای کَچکی کٌ در دى ٍجَد داشت رفتو؛ اسبو را . راى يا آشنایی داشتو
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صبح با صدای در اتاق . در اسطبل کارٍانسرا گذاشتو ٍ خَد بٌ اتاقی کٌ گرفتٌ بَدم رفتو
 :يشیار شدم

 کیستی؟- 

ٌ ی کارٍانسرا يستو، برایتان صبحانٌ آٍردى ام-   .نن خدن

ٌ يا بَد بٌ نن نگاى . از جای بلند شدم ٍ در را گشَدم نردی با لباس يایی کٌ شبیٌ خدن
دست دراز کردم ٍ سینی را گرفتو ٍ تشکری . سینی صبحانٌ را جلَیو گرفت. نی کرد

ٌ رٍز را بٌ . ٍارد اتاق شدم ٍ در را بستو. کردم بعد از خَردن صبحانٌ، پَل یک شبان
تا غرٍب بی ٍقفٌ با اسب نی تاختو کٌ بٌ . عالٍى ی غذای دیشب ٍ صبحانٌ حساب کردم

ٌ اش راى افتادم. رٍستای پیرزن رسیدم ٌ اش را نی دانستو؛ پس بٌ طرف خان . راى خان
 :نحکو در را کَبیدم ٍ فریاد زدم

 .کسی خانٌ نیست؟ در را باز کنید- 

 :از دیدن نن لبخندی زد ٍ گفت. در باز ٍ پیرزن در درگاى نهایان شد

 !خیرخَش آندی پسرم، سفر بٌ- 

 :سرم را تکان دادم ٍ گفتو

 نی تَانو شب را اینجا صبح کنو؟. سالم، سپاسگزارم- 

 :باز لبخندی سر داد ٍ گفت

 .آری پسرم چرا کٌ؛ نٌ بیا داخل- 

 .خَشحال بٌ داخل خانٌ رفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

32 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

ٌ اش . رٍی حصیر سادى ی پیرزن نشستو پیرزن يهان گَنٌ کٌ کنار کتری رٍی چًار پای
 :نی رفت پرسید

 پسرم باالخرى گیاى دارٍیی را پیدا کردی؟- 

 .آری- 

 :دستان چرٍکیدى اش را رٍ بٌ باال گرفت ٍ گفت

 .ان شاءاهلل کٌ حال پدرت خَب نی شَد- 

چای را در لیَان کَچکی کٌ دٍرش گل يای زردرنگ بَد . ٍ بعد شرٍع بٌ ریختن چای کرد
 :ریخت ٍ بعد بٌ طرف نن گرفت ٍ گفت

ٌ ای-   .بفرنا پسرم، پیداست کٌ خست

 .چای تازى دم را از دستش گرفتو ٍ تشکری کردم

ٌ ی پیرزن خَردم ٍ شب را آنجا صبح کردم . شام نفصلی خان

چٌ بسیار دٍست داشتو خَد ! آى. نحبت يایش نرا بٌ یاد دستان گرم نادرم نی انداخت
ٌ اش لبریز نی شدم دیگر خستٌ شدى . را در آغَش پیرزن جای نی دادم ٍ از نحبت نادران

بَدم از اینکٌ خَد را در نقش ٍ لباس پسران جا زدى بَدم؛ ٍلی این کار برای نن یک 
 .این دٍران چٌ نَقع بٌ سر نی رسد؟ انا باید تحهل نی کردم. اننیت بسیار زیاد بَد

 :لبخندی زد ٍ گفت. در فکر بَدم کٌ نتَجٌ نگاى نادرانٌ پیرزن شدم

پسرم در چٌ فکری يستی؟ بٌ نظر خستٌ نی آیی؛ نهی خَايی کهی برایو سخن - 
 بگَیی؟



 

www.lovelyboy.blog.ir 

33 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

تا کنَن کسی را یافت نکردى . اگر رازم را بٌ پیرزن نی گفتو خطری نرا تًدید نهی کرد
 :لبخندی زدم ٍ گفتو. بَدم کٌ با اٍ درددل کنو

نن برای اینکٌ بتَانو کارم را ... نن. نادرجان نی خَايو رازی را با شها در نیان بگذارم- 
پیش ببرم ٍ برای اینکٌ در اننیت کانل باشو خَدم را جای نردان زدى ام ٍ لباس يای 

 .نردانٌ بٌ تن کردى ام؛ ٍگرنٌ نن دختری بیش نیستو

 :پیرزن با نًربانی گفت

نن فًهیدى بَدم کٌ تَ پسر نیستی ٍ بسیار نگرانت بَدم کٌ چگَنٌ این سفر را نی رٍی - 
ٍ برنی گردی؟ ٍ يهیشٌ در حال دعا بَدم؛ برای يهین است کٌ خدا تَ را بٌ نن رساند 

 .تا از نگرانی ام کاستٌ شَد

بعد از این کٌ رازم را بازگَ کردم، آسَدى خاطر شدم ٍ گَیی باری از دٍشو برداشتٌ شدى 
 .بَد

با اینکٌ راى را نی شناختو؛ انا . باالخرى بعد از گفت ٍگَیی با پیرزن رايی شًرم شدم
 .سختی يای بسیاری دیدم ٍ شب را در کنار اسبو صبح کردم

ندت بسیار زیادی در . صبح غذایی را کٌ از پیرزن گرفتٌ بَدم خَردم ٍ دٍبارى رايی شدم
 .راى بَدم تا بٌ درٍازى ی اصلی شًر رسیدم

باالخرى بعد این يهٌ نشقت راى، بٌ ! چٌ بَی آرانش بخشی است! آى بَی ٍطنو نی آید
ٌ ام رسیدم  .خان

 :یکی از آنان پرسید. بٌ طرف دٍسربازی کٌ نیزى بٌ دست بَدند رفتو ٍ سالنی دادم

 کٌ يستی؟ از کجا نی آیی؟- 

 .رادان يستو، از یَنان نی آیو- 
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 :سرباز نگايی بٌ سر تا پایو کرد ٍ گفت

ٌ ات داری؟-   چٌ در بقچ

 :گرى بقچٌ را باز کردم ٍ گفتو

 .گیاى دارٍیی است- 

 :جلَ آند ٍ نگايی بٌ آن انداخت ٍ سرش را تکانی داد ٍ گفت

 .خدا بٌ يهرايت. ای جَان نی تَانی برٍی- 

در خانٌ بستٌ بَد ٍ این نشان . لبخندی زدم ٍ خداحافظی کردم ٍ بٌ طرف خانٌ رفتو
 نکند اتفاقی افتادى است؟ پدرم؟. نی داد کسی خانٌ نیست

با . باید از اٍ سَال بپرسو تا اطهینان پیدا کنو. زنی کَزى بٌ دست بٌ این طرف نی آند
 .چٌ نی بینو؟ نادرم است! آى خدایا. تعجب نگايش کردم

 :بٌ طرفش قدم برداشتو ٍ بلند گفتو

 نادرجان حالت چطَر است؟- 

سرش را باال آٍرد کٌ با دیدن نن گَیی چشهانش سیايی رفت ٍ کَزى ی آب از دستانش 
اٍ را نحکو در . با عجلٌ بٌ سَیش دٍیدم کٌ از افتادن اٍ جلَگیری کنو. بٌ زنین افتاد

 :آغَش گرفتو کٌ گفت

يزاران فکر بر سرم . نریال نادر تَ يستی؟ کجا بَدی نادر؟ دلو برایت تنگ شدى بَد- 
 .تَ خیلی جسَر يستی. زد

. ٍ شرٍع بٌ گریٌ کرد
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ٌ ی اٍ بٌ گریٌ افتادم ٍ نحکو در آغَش فشردنش نادرم سرش را از رٍی . نن يو از گری
ٌ ام برداشت ناباٍرانٌ بٌ صَرتو خیرى شد  :با خَشحالی گفتو. شان

اکنَن حال اٍ چطَر . نادرجان گیاى دارٍیی را پیدا کردى ام؛ دیگر نگران حال پدر نباشید- 
 است؟

 :با ناراحتی سرش را تکان داد ٍ گفت

 .طبیب دیرٍز اٍ را نعاینٌ کرد ٍ گفت باید ننتظر دارٍ باشیو. حال پدرت ٍخیو تر شدى- 

 .برٍیو داخل نی خَايو پدر را بیبنو- 

برگ درختان زرد شدى بَد ٍ آرام آرام بر رٍی . در را گشَد ٍير دٍ با يو ٍارد خانٌ شدیو
ٌ ی پدر دلو را بٌ درد آٍرد. زنین نی افتاد داخل خانٌ کٌ شدیو پدر در . صدای آى ٍ نال

 :بسترش خَابیدى بَد ٍ با صدای آرام نام نرا بر زبان جاری نی کرد

ٌ خاطر نن خَدت را نشقت دادی؟-   نریال دخترم حالت چطَر است؟ چرا ب

صدای شیَن نادر يو بٌ . بٌ طرفش دٍیدم، در آغَشش فرٍ رفتو ٍ گریٌ را از سر گرفتو
 :پدر نَيایو را نَازش کرد ٍ گفت. گَش نی رسید

 .نگرانت بَدم- 

 :با صدای غو آلَدی گفتو

 .حال شها بًبَد نی یابد. پدرجان برایتان گیاى دارٍیی آٍردى ام- 

 :بٌ طرف در رفتو ٍ گفتو. در حال گفت ٍگَ با نادر بَدم کٌ صدای در آند

 کیستی؟- 

 .در را باز کنید، طبیب يستو- 
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 :طبیب با تعجب بٌ نن نگاى کرد ٍ یک بارى سخن آند. در را گشَدم ٍ سالنی دادم

 !با نبَد تَ حال پدرت ٍخیو تر شد! خَش آندی! نریال دخترم- 

 .طبیب نن گیاى را پیدا کردم- 

 پیدا کردى ای؟- 

 :طبیب با بررسی کردن گیاى شگفت زدى گفت. سریع گیاى را نزد اٍ بردم

حال باید گیاى را بجَشانیو ٍ ! آفرین بٌ جسارت ٍ شجاعت تَ! خدای نن خَدش است- 
 .بعد از عصارى ی آن استفادى کنیو

 :نادرم با عجلٌ از جای بلند شد ٍ گفت

 .نن این گیاى را نی جَشانو- 

 :طبیب نگايی بٌ کرد ٍ گفت. ٍ کهی از آن را برداشت ٍ بٌ طرف اجاق رفت

اگر نی شَد آن را بٌ نن . گیايی کٌ آٍردى ای بیش از اندازى است ٍ نن آن را نیاز دارم- 
 .بدى

دادن سر نَافقت خَد را اعالم کردم ٍ خَشحال بَدم از اینکٌ تَانستٌ بَدم بٌ با تکان
. غیر از پدرم برای بیهاران دیگر نفید باشو

*** 

 «آل»

ٌ ای پشت در ایستادى بَد. بٌ يهراى آلَشا بٌ طرف اتاق پدر حرکت کردیو با دیدن . ندیه
 :سری تکان دادم ٍ گفتو. نا تعظیهی کرد
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 .حضَر نا را بٌ پدر اعالم کن- 

 :دٍبارى تعظیهی کرد ٍگفت

 .بلٌ انپراطَر جَان- 

 :طَلی نکشید کٌ ندیهٌ بیرٍن آند ٍ گفت. ٍ بٌ داخل اتاق رفت

 .بفرنایید داخل قربان- 

يهراى با آلَشا داخل شدیو ٍ با دیدن پدر کٌ پشت نیز بزرگی . ٍ از جلَی در کنار رفت
 :پدر از جای بلند شد ٍ گفت. نشستٌ بَد تعظیو کَتايی کردیو

 .بنشینید. خَش آندید جَانان- 

 :آلَشا سرش را تکان داد ٍ گفت. ٍ با دستش بٌ صندلی يا اشارى کرد

 .سپاسگزارم- 

پدر دستانش . نن يو رٍی یکی از صندلی يا نشستو. ٍ بٌ طرف یکی از صندلی يا رفت
 :را در يو قفل کرد ٍ پرسید

 آل؟ چٌ شدى کٌ بٌ اینجا آندى ای؟- 

 :سرم را باال آٍردم ٍ گفتو

 .پدرجان نَضَع دربارى جنگ است- 

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .نی شنَم- 
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 نفر تیرانداز؛ ٍسایل 500 نفر رسیدى بٌ عالٍى ی 1500تعداد رزنندگان برای جنگ بٌ - 
 .نظانی يو آنادى است

 :سرش را تکان داد ٍ با خَشحالی گفت

 !آفرین پسرم، آفرین بر تَ- 

 :ٍ پرسید

 سردار سپايیانت چٌ کسی است؟- 

 :با دست بٌ آلَشا اشارى ای کردم ٍ گفتو

 .با اجازى ی شها دٍستو، آلَشا- 

 :پدر با يیجان گفت

نظر نن يهین بَد؛ . نی دانستو سرداری انتخاب خَايی کرد کٌ لیاقتش را داشتٌ باشد- 
تَ ٍ . انا نی خَاستو تَ را در این انر انتحان کنو کٌ يَش ٍ تَانایی خَد را نشان دادی

 .آلَشا نانند دٍ برادر کنار يو بزرگ شدى اید

 :ٍ ادانٌ داد

 آیا زنان جنگ را نشخص کردى ای؟- 

 .آری پدر؛ انا الزم است با شها نشَرتی داشتٌ باشیو- 

در این دى رٍز نی تَانی تعداد . بٌ نظر نن دى رٍز دیگر برای شرٍع جنگ نناسب است- 
 .سپايیانت را زیاد کنی ٍ بٌ آن يا آنَزش يای الزم را بديی

 .نظر نا يو برای شرٍع دى رٍز آیندى بَد. سپاسگزارم- 
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 :در این حین آلَشا خندى ای سر داد ٍ اشارى کرد

 !چٌ تفايهی- 

ٌ چندان طَالنی، از پدر خداحافظی کردیو ٍ اتاق بیرٍن آندیو ٍ از  بعد از گفت ٍگَی ن
 .يهدیگر جدا شدیو

 «.تَ ٍ آلَشا نانند دٍ برادر بزرگ شدى اید»: حرف يای پدر را بٌ خاطر آٍردم

اٍ سردار . آلَشا نادرش را ينگانی کٌ بٌ دنیا آند از دست داد، با پدرش زندگی نی کرد
سپايیان، نرد غیَر ٍ جنگ آٍری بَد کٌ در یکی از جنگ يای بزرگ جانش را از دست داد 

پدر اٍ را يهانند فرزندش دٍست داشت ٍ . ٍ پسرش را بٌ پدر سپرد تا از اٍ نراقبت کند
 .نن يو اٍ را يهانند برادر نی دانو

*** 

 «نریال»

حالش در . در این شش رٍز پدر گیاى دارٍیی را نی خَرد. شش رٍز نثل برق ٍ باد گذشت
اگر . نگران حال پدرتان نباشید»: طبیب نی گَید. نقایسٌ با چند رٍز گذشتٌ بًتر است

 «.خدا بخَايد تا چند رٍز دیگر حالش بًبَد پیدا نی کند

يهیشٌ بٌ یاد سردار آلَشا ٍ انپراطَر آل نی افتو ٍ از آن يا بابت کهک يایشان 
آلَشا جَانی جذاب ٍ نًربان بَد؛ انا دٍستش جَانی جذاب ٍ کهی . سپاسگزاری نی کنو

. نغرٍر بَد

آى . دلو برای ير دٍی آنان تنگ شدى. نهی دانو چرا يهیشٌ بٌ فکر آن دٍ نی افتو
 !انیدٍارم باز يو آن يا را ببینو ٍ کهک يایشان را جبران کنو
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آری ! صدای رعد ٍ برق. در فکريایو سیر نی کردم کٌ صدایی تَجٌ نرا بٌ خَد جلب کرد
 .بٌ طرف پنجرى رفتو ٍ باران را تهاشا کردم. باران نی بارید

*** 

 «آلَشا»

آری، کو کو جنگ شرٍع . دستَر انتقال سپايیان بٌ سَی نرز را از طرف آل دریافت کردم
انیدٍارم این جنگ . نن يو نثل دٍستو، آل، راضی بٌ جنگ ٍ خَنریزی نبَدم. نی شد

 .بٌ خَبی پایان یابد

ٌ ی سربازان در حال استراحت . بٌ طرف نکانی کٌ سربازان را آنَزش نی دادند رفتو يه
ٌ ی آنان گفتو. ٍقتی نرا دیدند، تعظیو کردند. بَدند  :با جدیت رٍ بٌ يه

ای نردان شجاع برای فردا آنادى ی جنگ باشید ٍ زرى يایی را کٌ آينگر برای شها - 
 .ساختٌ است بر تن کنید

 :سری تکان دادم ٍ ادانٌ دادم

 .نَفق باشید- 

. اگر فردا بٌ راى بیفتیو، قطعا تا سٌ رٍز دیگر بٌ نرز رٍم نی رسیو. ٍ بٌ طرف خانٌ رفتو
قرار بَد نن ٍ سپايیانو از طرف شرق ٍ آل ٍ . باید قَای سپاى را افزایش ديو

 .سپايیانش از طرف غرب بٌ رٍم حهلٌ کنیو ٍ در آنجا بٌ يو نلحق شَیو

ٌ يای یکدیگر نطلع کردیو  .شب ينگام نزد آل رفتو ٍ يهدیگر را از نقش

فکر جنگ از سرم بیرٍن . در اتاقو برای خَاب آنادى شدم ٍ دراز کشیدم، بٌ فکر فرٍ رفتو
! شب عجیبی بَد. نهی  دانو چٌ ندت در فکر بَدم کٌ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو. نهی رفت

ٌ جا را فرا گرفتٌ بَد ٍ آسهان رٍ بٌ تیرگی . خَاب يای عجیبی نی دیدم گرد ٍ خاک يه
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ٌ ای . دٍستو، آل، بٌ شدت زخهی شدى بَد ٍ در حال نرگ بَد. نی رفت با انگشت بٌ نقط
کسی را . بٌ آن نقطٌ خیرى شدم. اشارى نی کرد ٍ سعی داشت سخنی را بر زبان بیاٍرد

صَرتش بٌ خَبی برایو ٍاضح . نی دیدم از نَيای نشکی اش نتَجٌ شدم دختر است
. گَیا اٍ را در نکانی دیدى بَدم؛ انا نهی تَانستو تشخیص ديو کٌ اٍ کیست. نبَد

سر تا پایو را . از خَاب پریدم. آشفتٌ بَدم. دٍستو، آل، را نهی تَانستو این گَنٌ ببینو
پس از . ناخَدآگاى بٌ گریٌ افتادم. صَرت زخهی آل بٌ نظرم آند. عرق فرا گرفتٌ بَد
آل نی خَاست چٌ چیز را بٌ نن بفًهاند؟ خدایا این خَاب عجیب چٌ . ندتی آرام گرفتو

 پیغانی برایو دارد؟

پس از نظو دادن بٌ سپاى، بٌ طرف شرق کشَر رٍم راى . سپیدى دم بٌ طرف سپايیان رفتو
 .افتادیو

يهیشٌ در فکر بَدم . بٌ سپايیانو دستَر استراحت دادم. نصف رٍز را در راى گذاراندیو
ٌ ی قَی داشتٌ باشند؛ پس تصهیو گرفتو کهی برایشان صحبت کنو  :کٌ سپايیانو رٍحی

نگران . نن بٌ شها سپايیان افتخار نی کنو ٍ شها را يهانند برادرانو دٍست نی دارم- 
اگر کسی از شها از . خانَادى ٍ فرزندانتان نباشید؛ در غیاب شها بٌ آن يا رسیدگی نی شَد

جنگ برنگشت، انپراطَری آن يا را تحت سرپرستی خَد قرار نی ديند ٍ نام شها 
. جاٍدان خَايد ناند

*** 

 «نریال»

 .شاید قرار است اتفاقی رخ ديد. نهی دانو چرا بی تاب يستو، خَاب بٌ چشهانو نیاند

صدای . از ترس جستی زدم. خَرشید درحال طلَع بَد کٌ ناگًان صدای نًیبی آند
 :خَاب آلَد نادر نرا بٌ خَد آٍرد
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 نریال دخترم چٌ شدى؟ صدای چٌ بَد؟ نکند اتفاقی افتادى است؟- 

سعی کردم بر خَد نسلط باشو؛ پس لبخندی زدم تا دلًرى ی نادر کايش یابد ٍ جَاب 
 :دادم

 .نهی دانو نادر،صدا از بیرٍن آند- 

 :سری تکان دادم ٍ در ادانٌ گفتو

 .انا نی رٍم تا نتَجٌ شَم اتفاقی افتادى است یا نٌ- 

 چٌ خبر است؟. صدای داد ٍ فریاد نردم نی آند. بٌ طرف حیاط خانٌ حرکت کردم

 :صدای فریاد نردی بٌ گَش نی رسید

 !ای نردم بٌ کشَر حهلٌ شدى- 

ٌ ای بٌ لرزش افتاد سرم را بٌ طرف آسهان ! چٌ نی شنَم؟ جنگ شدى است. قلبو لحظ
 :گرفتو

 .خَدت بٌ نا رحو کن! پرٍردگارا- 

بٌ نغازى ی . نردم در حال دٍیدن بَدند. در را گشَدم ٍ بٌ کَچٌ نگايی انداختو
ٌ فرٍشی کٌ حاال در آتش نی سَخت نگايی کردم صدای فریاد نردم دلو را بٌ درد . پارچ

 :زنی کنار فرزندش نشستٌ بَد ٍ بر سر ٍ صَرتش نی کَبید ٍ با گریٌ نی گفت. نی آٍرد

این چٌ ! پرٍردگارا. پسرم؟ چرا صَرتت خَنین شدى است؟ بلند شَ پسرم! جان- 
 نصیبتی بَد کٌ دانن نا را گرفت؟

بٌ طرف زن رفتو؛ انا با دیدن صَرت خَنین کَدک ٍ پیراين يای خاکی اش در جای 
ٌ ی غو انگیزی. ایستادم  !چٌ صحن
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 .قطرى اشکی از چشهو پایین آند؛ انا بغضو را فرٍ بردم تا گریٌ نکنو

. پدر را در حال پَشیدن زرى جنگی نشايدى کردم. بعد از کهک بٌ زن، بٌ طرف خانٌ رفتو
 :بٌ طرفش قدم برداشتو ٍ گفتو. گَیا اٍ يو نتَجٌ جنگ شدى بَد

 .حال شها کانال بًبَد نیافتٌ است. چٌ نی کنید؟ شها باید استراحت کنید! پدرجان- 

 :جانی زد ٍ گفتلبخند کو

نباید بگذاریو دشهن . دخترم حال نن خَب است؛ نی خَايو از کشَرم دفاع کنو- 
 .پیشرٍی کند

 :دستانش را در دست گرفتو ٍ گفتو

 .پدر نن نی تَانو- 

 .نراقب خَدت ٍ نادرت باش. نٌ نریال، نن نی رٍم- 

. ٍ شهشیرش را برداشت ٍ بٌ راى افتاد

ٌ ای از شرٍع جنگ نی گذرد  .یک يفت

عاقبت، این جنگ بٌ کجا ختو نی شَد؟ نن يو نی خَاستو در این جنگ . نگران بَدم
سًهی داشتٌ باشو؛ بنابراین تصهیو گرفتو ير طَر شدى بٌ نردم ٍ کشَر کهک کنو؛ پس 

 .در آنجا نشغَل رسیدگی بٌ نجرٍحان شدم. رايی نیدان جنگ شدم

*** 

. چند رٍزی از نادرم دٍر بَدى ام ٍ دلو يَایش را کردى بَد. رٍزيا از پی يو نی گذشت
بٌ یاد . خَاستو بٌ اٍ سری بزنو؛ آخر نن بر خالف نیل نادرم بٌ اینجا آندى بَدم

ندتی برای یافت دارٍی پدرت از تَ دٍر بَدى ام ٍ دیگر تحهل »: سخنانش کٌ نی گفت
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تَ يو . تازى حال پدرت بًبَد یافتٌ بَد کٌ بٌ این جنگ رفت! دٍری ات را ندارم
 «نی خَايی نرا تنًا بگذاری ٍ برٍی؟

نادر در حال دٍخت ٍ دٍز چادريای . داخل شدم. بٌ طرف خانٌ حرکت کردم در باز بَد
 .با دیدن نن از جای بلند شد ٍ نرا در آغَش گرفت. جنگی بَد

بازيو نادر نانع شد؛ انا . ندتی را کنار نادر گذراندم ٍ قصد برگشت بٌ نیدان جنگ کردم
 .ٍگَ بٌ ظاير اٍ را راضی کردم ٍ بازگشتوبا کهی گفت

کنار یکی از آن يا . تصهیو بٌ کهک گرفتو. در راى بازگشت نجرٍحان زیادی را نی دیدم
 .باندی از داخل جیب برداشتو ٍ شرٍع بٌ باندپیچی دستش کردم. زانَ زدم

 ای دختر کیستی؟- 

ٌ ی نردی سرم را باال گرفتو قد بلند ٍ يیکل . صَرتش را پَشاندى بَد. با صدای پرجذب
نَيایو را از صَرت کنار زدم، شهشیرم . قَی داشت ٍ بر رٍی اسب سفیدی نشستٌ بَد

 :را بیرٍن کشیدم ٍ فریاد برآٍردم

 .نن باید این سَال را از تَ بپرسو- 

 :از اسب پایین آند ٍ گفت

 !نن آسیبی بٌ شها نهی رسانو بانَی زیبا_ 

 .صدایش برایو آشنا بَد

 چرا صَرتت را پَشاندی؟- 

از ٍقتی کٌ برای یافت گیاى دارٍیی برای . حقیقتا تَ دختر جسَر ٍ شجاعی يستی- 
 .پدرت خَدت را در خطر انداختٌ بَدی بٌ این حقیقت شیرین پی بردم
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نکند قصد بدی دارد؟ از ترس شهشیر را . گیاى دارٍیی؟ اٍ چٌ کسی است؟ نزدیک تر شد
ٌ ای کٌ صَرتش را با آن پَشاندى . جلَتر گرفتو در يهین حین دستانش را بٌ طرف پارچ

چٌ نی بینو؟ لرزش دستانو را احساس ! خدای بزرگ. آيستٌ پارچٌ را کنار زد. بَد برد
. نی کنو

*** 

 «آلَشا»

. شهشیرش را آرام آرام پایین برد. لبخندی زدم ٍ پیش رفتو. با تعجب بٌ نن نگاى نی کرد
 :سرش را بٌ زیر افکند

 شها؟! قربان- 

 کنی؟اینجا چٌ نی. آلَشا يستو. آری- 

 :با صدای غو آلَدی گفت

 انا قربان شها اینجا چٌ نی کنید؟. بٌ نجرٍحان کهک نی کردم- 

 .نن برای کهک بٌ آن يا اینجا آندى ام. این نجرٍحان از سپايیان نا يستند- 

 :سرش را بٌ زیر افکند ٍ با بغض گفت

چرا . چرا شها قربان؟ شها با داشتن این قلب نًربان، نگر نا چٌ گنايی کردى بَدیو- 
 جنگ؟

 :سری تکان دادم ٍ در پاسخ گفتو

 ...انپراطَر جَان يو يهین طَر؛ انا. نن خَد نخالف جنگ بَدم- 
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ٌ ای ! دلو بٌ درد آند. اشک در چشهانش حلقٌ زدى بَد. سرش را باال آٍرد يیچ عالق
 :نداشتو کٌ اٍ گریٌ کند

 انا چٌ؟- 

 .انا این دستَر انپراطَر بزرگ است ٍ نا باید اطاعت کنیو- 

 :ندتی در سکَت گذشت کٌ گفت. سری تکان داد ٍ چیزی نگفت

دٍست داشتو شها . دلو برایتان تنگ شدى بَد. باید بگَیو از دیدن شها خَشحال شدم- 
 .را در جایی بًتر نالقات نی کردم نٌ در جنگ

ٌ نند شدم. طَرآری؛ نن يو يهین-   .از رٍزی کٌ شها را دیدم، بٌ شها ٍ شجاعتتان عالق

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .قربان نن باید برٍم- 

نی تَانو بٌ خَد اعتراف . گفتن ديد، از آنجا دٍر شدٍ قبل از اینکٌ بٌ نن اجازى ی سخن
 .کنو کٌ این دختر را دٍست نی دارم

*** 

 «آل»

تقریبا نیهی از کشَر رٍم را بٌ تصرف خَد درآٍردى . جنگ دشَاری را پیش نی بردیو
ٌ ای از پشت سر بٌ نا حهلٌ کردند. بَدیو تعداد . انرٍز سربازان رٍنی بٌ طَر غافلگیران

از فرط . يهچنان در حال جنگ بَدم. بسیار زیادی از سپايیانو را از دست دادى بَدم
تصهیو گرفتو عقب نشینی کنو؛ پس . خستگی جنگیدن برای سپايیانو دشَار شدى بَد

 :فریاد زدم
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 !نشینی کنیدعقب- 

چٌ ! خدای نن. سرم را برگرداندم. در این حین کسی نرا با صدای لرزان ٍ ناالن صدا زد
 .نی بینو؟ این نَضَع در فکرم نهی گنجد

 :بی اختیار صدایش نی زدم. غو تهام ٍجَدم را فرا گرفتٌ بَد. رٍی زنین زانَ زدم

 !برخیز؛ نهی تَانو این گَنٌ تَ را غرق در خَن ببینو! برادر- 

 .تهام بدنو بٌ لرزى افتادى بَد

*** 

 «آلَشا»

 .با رنجی بسیار صدایش زدم. رنقی در بدن نداشتو؛ انا خَد را بٌ آل رساندم

 !آل... آ- 

لبخندی زدم کٌ باعث شد . با تعجب نرا نشايدى نی کرد. سرش را بٌ طرفو چرخاند
 :آل کنارم زانَ زد ٍ فریاد برآٍرد. خَن از ديانو بیرٍن بزند

! برخیز؛ نهی تَانو این گَنٌ تَ را غرِق در خَن ببینو! برادر- 

چٌ بسیار خرسند يستو کٌ در این ٍاپسین . نرا در آغَش کشید. بی اختیار نی گریست
آسهان رٍ بٌ تیرگی . لحظات گرنای آغَشش، نٌ؛ گرنای ٍجَدش را احساس نی کنو

ٌ جا را فرا گرفتٌ بَد. نی رفت در يهین حین نریال را نشايدى کردم؛ از دٍر بٌ . غبار يه
 .در آخرین دقایق! آغَش برادرم، دیدن عشقو! خداٍندا. سَیو نی آند

ٌ ای خَابو بٌ خاطرم آند. سپاسگزارم کٌ تنًا نیستو تیرگی آسهان، دخترکی کٌ بٌ . لحظ
 .پس تعبییرش يهین بَد؛ انا با کهی تفاٍت. سَی نن نی آند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

48 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

 :با انگشت اشارى نریال را نشانٌ گرفتٌ ٍ گفتو

 !نا نی آید..سَی..بٌ..نریال..برادرم- 

نخست با تعجب بٌ نن خیرى شد؛ انا . نریال کٌ اکنَن بٌ نا رسیدى بَد، کنار نا زانَ زد
 :کهی بعد با صدای لرزان ضجٌ نی زد ٍ نی گفت

 آلَشا چٌ شدى است؟ چرا صَرتت خَنین است؟- 

 .از دیدن اشک يایش قلبو بٌ درد آند. قطرى يای اشک از صَرتش بٌ پایین سر نی خَرد

دست يایش را . دستانو را بٌ سَیش دراز کردم ٍ اشک يایش را با انگشتانو لهس کردم
لبخند بی جانی . با تهام ٍجَد دستانش را فشردم. سَی دستانو آٍرد ٍ آن يا را گرفت

 :زدم ٍ گفتو

 !دارم..دٍستت..دٍ- 

ٌ ٍار گفتو. بلندبلند گریٌ نی کرد  :صَرتو را بٌ طرف آل برگرداندم ٍ آرام آرام ٍ زنزن

 !باش..ظبش..نَا...م..م- 

 .ٍ چشهانو را برای يهیشٌ بستو

*** 

 «نریال»

ٌ شدن آلَشا نی گذرد  .رٍزيای غو انگیزی را پشت سر گذاشتو. چند رٍزی از کشت

از . انرٍز تصهیو گرفتو بٌ آرانگاى آلَشا برٍم؛ پس بٌ طرف کَيستان يای شًر راى افتادم
 .بٌ طرفش حرکت کردم ٍ کنارش زانَ زدم. دٍردست چشهو بٌ سنگ قبر سفیدرنگ افتاد
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 :دستی بر رٍی سنگ قبر کشیدم ٍ گفتو. قطرى اشکی از چشهانو پایین آند

دل نن يو برایتان تنگ . قربان برای رفتن زٍد نبَد؟ عالی جناب آل بٌ شها نیاز دارد- 
 .شدى است

صدای آرانش بٌ . در حال ٍ يَای خَد بَدم کٌ حضَر کسی را کنار خَد احساس کردم
 :گَش خَرد

 نریال؟- 

 :از جای بلند شدم ٍ با تعجب گفتو

 شها؟! جنابعالی- 

 .آری نن ندت زیادیست کٌ کنارت يستو ٍ سخنانت را شنیدم- 

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .بلی، گَیا نن نتَجٌ شها نشدى ام- 

 :تعظیهی کردم ٍ آنادى ی رفتن شدم کٌ گفت

 .نی خَايو دربارى ی نَضَعی با تَ سخن بگَیو- 

 :نگايی بٌ صَرت زیبایش کردم ٍ گفتو

 .بفرنایید قربان- 

ٌ اش را بٌ نن دٍخت از نگايش خجالت کشیدم ٍ سرم را بٌ زیر افکندم کٌ . نگاى پرجذب
 :گفت

 .اینجا بنشین- 
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. ٍ بٌ کنارش رٍی زنین اشارى کرد

*** 

 «آل»

 :لبخندی زدم ٍ گفتو. نگايی بٌ اٍ کردم کٌ باعث خجالتش شد ٍ سرش را بٌ زیر افکند

 .اینجا بنشین- 

 :ادانٌ دادم. آيستٌ بٌ طرفو آند ٍ رٍی زنین زانَ زد. ٍ بٌ کنارم رٍی زنین اشارى کردم

 .تصهیو گرفتو بٌ این جنگ عذاب آٍر خاتهٌ ديو ٍ با کشَرت صلح کنو- 

چشهانش يهچَن دٍ گَی سیاى . سرش را باال آٍرد ٍ با تعجب بٌ نن خیرى شد
 :نفس عهیقی کشیدم ٍ پرسیدم. نی درخشید کٌ باعث نی شد نحَ چشهانش شَی

 نظرت چیست؟- 

 :لبخند زیبایی زد ٍ گفت

 .خَشحالو کٌ این جنگ بٌ پایان نی رسد. سپاسگزارم! قربان- 

 :ناخَدآگاى لبخند زدم ٍ زیر لب گفتو

 .خَب است- 

 :از جای بلند شدم ٍ گفتو

 .فردا بٌ دیدن انپراطَر رٍم نی رٍم؛ انیدٍارم نَافقت کند- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .نطهئن باشید نَافقت نی کند- 
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 .انیدٍار يستو- 

 .ٍ بٌ راى افتادم

*** 

سربازان زیادی از قصر انپراطَری نحافظت . بٌ تنًایی بٌ طرف قصر انپراطَر راى افتادم
 .با دیدن نن شهشیريایشان را بیرٍن آٍردند ٍ بٌ طرفو حهلٌ کردند. نی کردند

 :دستانو را باال بردم ٍ گفتو

 .نن قصد جنگ ندارم! صبر کنید- 

 :سربازی نزدیک تر شد ٍ گفت

 برای چٌ بٌ اینجا آندى ای؟- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .برای دیدن انپراطَر- 

ٌ ی سربازان با تعجب نرا نگاى نی کردند بٌ جلَ حرکت کردم کٌ سربازان را يو را سد . يه
 :با صدای بلندی گفتو. کردند

 .نن نهی خَايو بٌ ایشان آسیبی برسانو؛ پس کنار برٍید- 

چشهانو را بستو ٍ سعی کردم صدایو بلند . داخل قصر شدم کٌ دٍ سرباز بٌ طرفو آندند
 :نشَد

. نی خَايو انپراطَر را نالقات کنو؛ پس اگر نطهئن نیستید نی تَانید يهرايو بیایید- 
 در ضهن اتاق انپراطَر کدام است؟
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بدٍن تَجٌ بٌ آنان بٌ طرف در . سربازی انگشت اشارى اش را بٌ طرف دری بزرگ گرفت
ٌ ای کٌ کنار در ایستادى بَد گفتو  :حرکت کردم ٍ رٍ بٌ ندیه

. حضَر نرا بٌ انپراطَر اطالع بدى- 

طَلی نکشید کٌ در باز ٍ نردی نیانسال با نَيای . تعظیو کَتايی کرد ٍ داخل شد
با این کار نتَجٌ . سربازان با دیدن اٍ تعظیهی کردند. جَگندنی ٍ قدی بلند بیرٍن آند

با دیدن نن ابرٍيایش را . سری بٌ عنَان احترام تکان دادم. شدم کٌ اٍ انپراطَر است
 :در يو کشید ٍ گفت

 بٌ چٌ جرأتی بٌ قصر نن آندى ای؟- 

 :با شجاعت تهام گفتو

 .ٍگَ بٌ اینجا آندى امبرای گفت_ 

 :لبخند تهسخرآنیزی زد ٍ گفت

 !ٍگَیی ندارمنن با دشهن گفت- 

پس غرٍرم را زیر پا . حق با اٍ بَد کٌ خشهگین شَد. ٍ بٌ طرف اتاقش حرکت کرد
 :گذاشتٌ ٍ گفتو

 .نی خَايو بٌ این جنگ خاتهٌ ديو ٍ از شها درخَاست صلح کنو- 

در جایش نتَقف شد ٍ سرش را برگرداند؛ خشو ٍ تعجب، ير دٍ در صَرتش نشًَد 
 :نهی دانو چٌ ندت طَل کشید کٌ ادانٌ دادم. بَد

 نظرتان چیست؟- 

 :سری تکان داد ٍ گفت
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 .نی تَانیو داخل اتاق گفت ٍگَ کنیو- 

اٍ بٌ طرف نیز بزرگی . يهرايش داخل اتاق رفتو. ٍ با سر بٌ سربازان اطرافهان اشارى کرد
 :کٌ نشان نی داد برای جلسات است رفت ٍ رٍ بٌ نن گفت-

 .بنشین- 

دستانش را رٍی نیز . رٍی یکی از صندلی يا جای گرفتو ٍ ننتظر بٌ اٍ خیرى شدم
 :سری تکان داد ٍ نحکو پرسید. گذاشت ٍ انگشتانش را در يو قفل کرد

 بٌ چٌ دلیل این جنگ را شرٍع کردى ای؟- 

 :سری تکان دادم ٍ بٌ نیز خیرى شدم ٍ گفتو

 .بٌ اصرار پدرم- 

این بار . خَاست سخنی بگَید کٌ گَیی پشیهان شد؛ پس تصهیو گرفت سکَت کند
 :سکَت را شکستو ٍ گفتو

نن يو با جنگ نَافق . انیدٍارم بتَانو جبران کنو. عالی جناب رٍی سخنانو فکر کنید- 
 .نبَدم ٍ در این جنگ دٍست صهیهی ام را از دست دادم

 :خَنسرد گفت. ٍ از جای بلند شدم ٍ آنادى ی رفتن

 .رٍی پیشنًادت فکر نی کنو ٍ فردا جَاب را نی ديو- 

. در راى بٌ جنگ فکر نی کردم. سری از رٍی رضایت تکان دادم ٍ بٌ طرف در راى افتادم
دٍستو، آلَشا، يو نانند نن نَافق این جنگ . خَشحالو کٌ این جنگ بٌ پایان نی رسد

 .نبَد؛ پس نطهئن يستو کٌ اٍ يو خَشحال نی شَد

 :ٍر بَدم کٌ صدای نلیحی نرا نتَجٌ خَد کرددر فکريایو غَطٌ
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 !درٍد بر عالی جناب آل- 

ٌ ی سالم تکان دادم ٍ  سرم را باال گرفتو ٍ بٌ دختر زیبا رٍی خیرى شدم ٍ سری بٌ نشان
 :گفتو

اینجا چٌ نی کنی؟ ! نریال- 

*** 

 «نریال»

ٌ است؟ آیا عالی. در حال قدم زدن ٍ در فکر جنگ بَدم جناب آل بٌ دیدن انپراطَر رفت
در بین فکريایو نتَجٌ نردی . انپراطَر چٌ برخَردی با اٍ دارد؟ انیدٍارم نَافقت کند

اینجا ٍ در ! آل. کهی جلَتر رفتو. زدن بَديیکل شدم؛ اٍ يو در حال قدمقدبلند ٍ قَی
نتَجٌ . کنارش قدم برنی داشتو. این نَقع رٍز چٌ نی کند؟ در فکريایش سیر نی کرد

تصهیو گرفتو سکَت . زدن در کنار انپراطَر جَانحس خَبی داشتو؛ قدم. نن نشدى بَد
 :پس با صدای بلندی گفتو. را بشکنو ٍ اٍ را نتَجٌ خَد کنو

 !جناب آلدرٍد بر عالی- 

ٌ ی سالم تکان داد ٍ پرسید. آرام باال گرفت ٍ بٌ نن خیرى شدسرش را آرام  :سری بٌ نشان

 اینجا چٌ نی کنی؟! نریال- 

 :لبخندی زدم ٍ پاسخ دادم

 .زدن بَدم کٌ شها را دیدم؛ پس تصهیو گرفتو يهراى شها قدم بزنودر حال قدم- 

 :نگاى نعناداری بٌ نن کرد گفت

 .نی تَانی يهرايو بیایی- 
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ندتی در سکَت گذشت . خَشحال بابت نَافقتش يهرايش راى افتادم. ٍ بٌ راى افتاد
 :کٌ گفتو

 قربان؟- 

 :نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت

 چٌ شدى؟- 

 :سرم را بٌ زیر افکندم ٍ پرسیدم

 قربان بٌ دیدن انپراطَر رفتید؟- 

 :سری تکان داد ٍ پاسخ داد

 .آری- 

ٌ ی سخنش بٌ اٍ خیرى شدم کٌ ادانٌ داد  :ننتظر برای گفتن ادان

 .فردا جَاب نًایی را نی ديد- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .اٍ انپراطَر خَبی است. انیدٍارم نَافقت کند- 

بس اعالم شدى بَد ٍ جنگی این چند رٍز آتش. در فکر فرٍ رفتو. سکَت کرد ٍ حرفی نزد
انیدٍارم کشَرم يهیشٌ در آرانش . در کار نبَد ٍ شًر در آرانش کانل بٌ سر نی برد

ابرٍان در يو گرى خَردى اش شًانتش را بیشتر . نگايو را بٌ صَرت آل دٍختو! باشد
در افکار خَد غرق . اش اٍ را جذاب تر نی کردنهایان نی کرد ٍ درخشش چشهان آبی

بَدم کٌ ناگًان پایو بٌ سنگی خَرد ٍ رٍی زنین افتادم؛ درد بدی در زانَیو احساس 
 .از درد قطرى اشکی از چشهانو پایین آند. نی کردم
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 :آل نخست با تعجب ٍ بعد با نگرانی کنارم زانَ زد ٍ با يهان لحن نگران گفت

 !نریال چٌ شدى؟- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .چیزی نیست- 

 :ٍ خَاستو برخیزم کٌ گفت

 .دستانت را بٌ نن بدى_ 

دستان گرنش باعث . نعذب سرم را بٌ زیر افکندم ٍ آرام دستانو را در دستانش گذاشتو
 :از جای بلند شدم ٍ گفتو. گرنای دست نن يو نی شد

 .ببخشید کٌ باعث نگرانی شها شدم... ب- 

 :لبخند زیبایی صَرتش را پَشاند ٍ گفت

 .نَردی ندارد_ 

 :سرم را بٌ زیر افکندم کٌ گفت

 .انیدٍارم آسیبی ندیدى باشی- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .سپاسگزارم- 

 :تعظیو کَتايی کردم ٍ در ادانٌ گفتو

 .بٌ انید دیدار. نن باید برٍم- 
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دستانو را از دستانش بیرٍن کشیدم ٍ سریع از اٍ دٍر شدم ٍ حتی صبر نکردم تا اٍ 
 :فقط صدایش را شنیدم کٌ زیر لب نی گفت. خداحافظی کند

 !نراقب خَدت باش- 

دستانو را باال گرفتو ٍ نگايی بٌ . از فرط خستگی کنار کَچٌ ایستادم ٍ نفسی تازى کردم
 :لبخندی زدم ٍ با خَد گفتو. ينَز گرنای دستانش را احساس نی کردم. آن يا کردم

! دٍستت دارم انپراطَر نن- 

*** 

 «آل»

ٍقتی دست ظریفش را در دستانو گذاشت، دستانش سرد بَد ٍ این سردی باعث 
. تهام حرکات ٍ سخنانش با شرنساری بَد. نی شد حس خَبی پیدا کنو؛ حس آرانش

 :تعظیو کَتايی کرد ٍ گفت

 .بٌ انید دیدار. نن باید برٍم- 

حتی صبر نکرد کٌ نن با اٍ . ٍ دستانش را از دستانو بیرٍن کشید ٍ شرٍع بٌ دٍیدن کرد
 :پس آرام زیر لب با خَد گفتو. خداحافظی کنو

 .نراقب خَدت باش- 

چرا رفتاريا ٍ . کو کو از دید نن خارج ٍ در کَچٌ نحَ شد. دٍیدنش را نشايدى کردم
حس غریبی بٌ اٍ . سخنان این دختر برایو دل نشین است؟ خَد يو جَابش را نهی دانو

تصهیو . سری تکان دادم تا این افکار را از ذينو بیرٍن کنو؛ انا فایدى ای نداشت. داشتو
 .گرفتو بٌ استراحتگاى برٍم ٍ برای فردا آنادى شَم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

58 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

*** 

 «نریال»

جناب آل ٍ تهام ندت در فکر عالی . شب از فرط يیجان خَاب بٌ چشهانو نیاند
: آیا اٍ نرا دٍست نی دارد؟ نًیبی بٌ خَد زدم ٍ گفتو. رفتاريایی کٌ در نقابلو دارد، بَدم

« .نٌ غیرنهکن است! آل ٍ نریال! انپراطَر کجا ٍ تَ کجا. فکريای غیرنهکن نکن! نریال»
 «!بگیر بخَاب دخترک جسَر بی فکر»: دستی بٌ صَرتو زدم ٍ با خَد گفتو

خالصٌ شب را با این افکار در يو ٍ بريو، چٌ در خَاب ٍ چٌ در بیداری بٌ صبح 
 .رسانیدم

ٌ جا را فرا گرفتٌ بَد تصهیو گرفتو با اسب . صبح ٍقتی از خَاب بیدار شدم، آفتاب يه
نادر با . پدرم بٌ جنگل، کَيستان ٍ چشهٌ برٍم؛ پس نادر را از تصهیو خَد نطلع کردم

نَاظب خَدت باش، زٍد بٌ خانٌ برگرد، در »: کهی تعلل کٌ سخنان زیادی پشتش بَد
. ٍ نصیحت يای يهیشگی اجازى ی رفتن نرا صادر کرد« .از شًر دٍر نشَ! راى احتیاط کن

نهی دانو چگَنٌ سفر نرا بٌ یَنان تحهل کرد؟ آى بٌ يهین دلیل نادر جَانی اش را از 
 !دست داد

. ندتی بَد کٌ بٌ چنین تفریحی نیاندى بَدم. سَار بر اسب شدى ٍ بٌ راى افتادم
نَيایو را باز کردم ٍ بٌ دست نسیو . بخش بَدنفس کشیدن در این يَا برایو لذت
. صدای آب رٍان چشهٌ، گَشو را نَازش نی داد. آرانی کٌ در دشت نی ٍزید سپردم

افسار اسبو را بٌ یکی از . تصهیو گرفتو کهی کنار چشهٌ بنشینو ٍ از آب زاللش بنَشو
چند رٍزی بَد کٌ از جنگ . درختان بستو ٍ کنار چشهٌ زانَ زدم ٍ خدایو را شکر کردم

چٌ نی شد يیچ نَقع جنگی در کار نبَد؟ تعدادی از سربازان کشَرم کشتٌ . خبری نبَد
کاش . اشک يایو بی اختیار سرازیر نی شد. تصَیر جان دادن آلَشا برایو زندى شد. شدند
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در فکريایو بَدم کٌ دستی ! عالی جناب آل ٍ آلَشا برای جنگ بٌ این کشَر نهی آندند
ٌ ام نشست . رٍی شان

*** 

 «آل»

انپراطَر چٌ جَابی خَايد داد؟ آیا نی تَان بٌ . بی صبرانٌ ننتظر جَاب انپراطَر بَدم
این جنگ خاتهٌ داد؟ اگر پدر نتَجٌ این نَضَع شَد، چٌ عکس العهلی نشان 

ٌ خاطر اینکٌ از دستَراتش سرپیچی کردم ناراحت نی شَد کهک ! پرٍردگارا. نی ديد؟ ب
ٌ چیز بٌ خَبی پایان یابد  .کن کٌ يه

پس از ٍرٍد بٌ قصر، انپراطَر را در حیاط در حالی . يهراى با سربازی نزد انپراطَر رفتیو
با . بٌ طرفش حرکت کردم. کٌ رٍی یک سلطنتی بزرگ چهباتهٌ زدى بَد نشايدى کردم

ٌ ی قبل رايو را سد نکردند! جالب است. تعجب بٌ سربازان اطراف نگاى کردم . نانند دفع
لبخند تهسخرآنیزی بٌ یکی از سربازان کٌ نرا با بًت نشايدى نی کرد زدم ٍ سری 

. انپراطَر کٌ اکنَن نتَجٌ حضَر نن شدى بَد، از جای برخاست. برایش تکان دادم
ٌ ی احترام تکان دادم ٍ گفتو  :سری بٌ نشان

 .درٍد بر شها- 

 :با کهی تردید دستانش را در دستانو گذاشت ٍ گفت. ٍ دستانو را جلَ بردم

 .بنشین! خَش آندی- 

ٌ رٍیش اشارى کرد ندتی گذشت کٌ نگايی . سری تکان دادم ٍ نشستو. ٍ بٌ صندلی رٍب
 :بٌ سر تا پایو کرد ٍ پرسید

 گفتی بٌ اصرار پدرت جنگ را شرٍع کردى ای؟- 
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 !آری- 

 :چشهانش را تنگ کرد، بٌ جلَ نتهایل شد ٍ گفت

تَ قرار است انپراطَر آیندى ی یَنان شَی؛ پس باید درتصهیو گیری يایت نصر ٍ _ 
 .نستقل باشی

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

ٌ دادن بٌ جنگ تصهیو خَدم است ٍ پدر در این نَضَع يیچ دخالتی ندارد-   .خاته

 :دستانش را داخل نَيایش فرٍ برد ٍ گفت

 .با درخَاستت نَافقت نی کنو؛ انا بٌ شرطی- 

 شرطش چیست؟ آیا نی تَانو اجرایش کنو؟. نگايی بٌ اٍ کردم ٍ در فکر فرٍ رفتو

*** 

 «نریال»

ٌ ام نشست بٌ سرعت بٌ خَد آندم ٍ بٌ پشت سر . در فکريایو بَدم کٌ دستی رٍی شان
 :نتَجٌ زنی نیانسال با صَرتی زیبا شدم کٌ نی گفت. نگايی کردم

 چرا گریٌ نی کنی دخترم؟- 

 :با پشت دست اشک يایو را پاک کردم ٍ پاسخ دادم

 .در فکر جنگ ٍ دٍستانی کٌ در این جنگ از دست دادى ایو بَدم- 

 :لبخند آرانش بخشی زد ٍ گفت

 !نن يو از این نَضَع خیلی ناراحتو- 
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 :در این حین صدای نردی بٌ گَش رسید. ٍگَ بَدیوندتی نشغَل گفت

 نادر کجایی؟- 

 :زن با صدای نادرانٌ گفت

 .نن پشت درختان کنار چشهٌ يستو. بیا پسرم- 

از اسب . طَلی نکشید کٌ نردی سَار بر اسب با قد ٍ چًرى ای نتَسط بٌ سَیهان آند
 :نخست با تعجب نرا نگايی کرد؛ انا لبخندی زد ٍ گفت. پایین پرید ٍ بٌ نا نزدیک شد

درٍد بر نادر نًربانو ٍ درٍد بر دٍشیزى خانو زیبارٍی کٌ پیداست دل نادر را ربَدى - 
 !است

 :زن دستانو را گرفت ٍ آيستٌ گفت. این سخنش باعث خندى ی نن شد

 .طبع استکهی شَخ- 

 :جستی زدم ٍ گفتو. سری تکان دادم ٍ نتَجٌ خَرشید شدم کٌ در حال غرٍب بَد

 .نادرم نگران نی شَد. نن باید بٌ خانٌ برٍم- 

 :زن گفت

 نانت چیست؟ پدرت کیست؟! صبر کن- 

باالخرى بعد از جَاب دادن بٌ سؤاالت زن، از اٍ خداحافظی کردى ٍ بٌ طرف خانٌ حرکت 
. کردم

*** 

 «آل»
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شرطش چیست؟ آیا نی تَانو اجرایش کنو؟ سری . نگايی بٌ اٍ کردم ٍ در فکر فرٍ رفتو
 :تکان دادم ٍ پرسیدم

 شرط شها چیست؟- 

 :نتفکر نگايو کرد ٍ گفت

 .شرطو این است کٌ عالٍى بر صلح، دٍ کشَر بدٍن جنگ نتحد ٍ یکی شَند- 

آى خدایا . یک بار دیگر سخنش را برای خَد تکرار کردم. با تعجب اٍ را نشايدى نی کردم
. پدر يو دٍست نی داشت کشَر یَنان با کشَر رٍم یکی ٍ نتحد شَد! سپاسگزارم

 :لبخند رضایتهندی زدم ٍ گفتو. شَد ٍ نَافقت نی کندنطهئن يستو کٌ خَشحال نی

 .رٍی شرط شها فکر خَايو کرد- 

 :دستانو را جلَ بردم ٍ گفتو. از جای بلند شدم کٌ اٍ يو از جای بلند شد

از نَافقت شها سپاسگزارم ٍ يهچنین انیدٍار يستو دٍستان خَبی برای یکدیگر - 
 .باشیو

 :اٍ يو لبخندی زد ٍ دستانو را فشرد ٍ گفت

 .در ضهن ننتظر جَابت يو يستو! انیدٍرم- 

 :سری تکان دادم ٍ بعد از تعظیو کَتايی گفتو

 .بٌ انید دیدار دٍبارى! حتها- 

 :نفس عهیقی سر دادم ٍ در دل گفتو. بٌ سرباز اشارى ای کردم ٍ بٌ راى افتادم

 .برادرم باالخرى این جنگ بٌ پایان رسید- 
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. ناخَدآگاى فکرم بٌ سهت نریال پر کشید. ٍ در دل از خدا برای اٍ طلب آرانش کردم
نطهئن يستو برای پرس ٍجَ بٌ . حتها از شنیدن نَافقت انپراطَر خشنَد نی شَد

 .دلو برایش تنگ شدى است! دیدنو خَايد آند

*** 

 «نریال»

 :ٍشَی فرش يای خانٌ بَدم کٌ صدای نادر بٌ گَش رسیددر حال شست

 نریال نریال؟- 

 :نگايی بٌ داخل خانٌ کردم ٍ گفتو

 نادر چٌ شدى است؟- 

 :نادر در را باز کرد ٍ سرکی بیرٍن کشید ٍ گفت

 !پدرت کار نًهی با تَ دارد! دختر عجلٌ کن- 

ٌ ای گفتو در حالی کٌ دست يایو را نی شستو، . با تعجب سری تکان دادم ٍ چشو آيست
 :با خَد گفتو

 .پدر چٌ کار نًهی با نن دارد؟ شاید اتفاق بدی افتادى است- 

دم نادر را پدر نشستٌ بَد ٍ چای تازى. بعد از شستن دست يایو بٌ داخل خانٌ رفتو
در يهان . آٍردبَی عطر چای در خانٌ پیچیدى بَد ٍ يرکسی را از پای درنی. نی نَشید

لبخندی بٌ صَرت زیبایش زدم ٍ کنار پدر . حین نادر را در حال ریختن چای دیدم
 :پدر لبخندی زد کٌ نن بلند گفتو. نشستو

 خستٌ نباشید پدر، حالتان چطَر است؟- 
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 :پدر لبخندی زد ٍ گفت

 .حال نن خَب است. سالنت باشی دخترم- 

زیر لب تشکری کردم ٍ . نادر لیَان يای چای را کنارنان گذاشت ٍ نا را تنًا گذاشت
. لبخندی بٌ پدر زدم

 :پدر با جدیت تهام گفت

گَ کنو؛ پس خَب بٌ ٍنریال، دخترم، نی خَايو دربارى ی نَضَع نًهی با تَ گفت- 
 .سخنانو گَش بدى

 :دستانش را در يو قفل کرد ٍ ادانٌ داد. سری تکان دادى ٍ ننتظر بٌ اٍ چشو دٍختو

نریال تَ دختر شجاع ٍ جسَری يستی ٍ تَانستی بٌ سبب نجات جان پدرت تا کشَر - 
ٌ ام را برای نن . نهی دانو چگَنٌ این کارت را جبران کنو. یَنان برٍی تَ جای پسر نداشت

 .ٍ نادرت پر کردى ای؛ سپاسگزارم

ٌ ی سخنانش را بگَید ٍ شرٍع بٌ گریٌ کرد ٌ ی اٍ نن يو . دیگر نتَانست بقی از گری
 :گریستو ٍ با بغض گفتو

 .پدرجان نن برای نجات جان شها ٍ نادر ير کاری نی کنو؛ پس نیازی بٌ جبران نیست- 

 :اشک يایش را پاک کردم، دستانش را گرفتو ٍ ادانٌ دادم

نن از شها سپاسگزارم ٍ این . شها نرا بزرگ ٍ برای تربیت نن تالش بسیاری کردى اید- 
 .شجاعت را ندیَن شها ٍ نادر يستو

 :پدر نَيایو را نَازش کرد ٍ گفت

 .گریٌ نکن دخترم- 
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 :با لبخند بٌ پدر خیرى شدم ٍ پرسیدم. اشک يایو را با پشت دست پاک کردم

ٌ ی نًو چیست کٌ نی خَايید با نن در نیان بگذارید؟-   پدر؟ آن نسئل

 :سری تکان داد ٍ پاسخ داد

 گَیی چند رٍز پیش بٌ جنگل رفتٌ بَدی؟- 

 .آری- 

ٌ ای؟-   با زن ٍ پسر جَانی برخَرد نداشت

 :کهی انیشیدم ٍ با تعجب گفتو

 نشکلی پیش آندى؟. آری پدرجان- 

 :لبخند آرانی زد ٍ گفت

 .نگران نباش دخترم، انر خیری در پیش است- 

پدر ادانٌ ! انر خیر؟ ننظَر پدر چیست؟ پرٍردگارا بٌ انید تَ. با بًت پدر را نگاى نی کردم
 :داد

 .آن زنی کٌ در جنگل دیدی، تَ را برای پسرش خَاستگاری کردى است- 

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت! چٌ نی شنَم؟ خَاب ٍ رٍیاست؟ این غیرنهکن است

ير دختری رٍزی . نریال، تَ دیگر بزرگ شدى ای ٍ باید برای زندگی ات تصهیو بگیری- 
 .ازدٍاج نی کند ٍ نَقع آن فرا رسیدى است کٌ بٌ فکر زندگی ٍ آیندى ات باشی

زبانو قفل شدى بَد ٍ نهی تَانستو سخنی . نن يو از جای بلند شدم. ٍ از جای بلند شد
 .پدر لبخندی زد؛ از کنارم گذشت ٍ نرا با چند يزار فکر تنًا گذاشت. بگَیو
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ٌ ای نشستو ٍ بٌ فکر فرٍ رفتو نن آرزٍيای بزرگ تری در سر . داخل حیاط رفتو ٍ رٍی پل
کهتر از این فکريا بکن »: باز يو بٌ خَد نًیبی زدم ٍ گفتو! چٌ آرزٍيایی. نی پرٍراندم

 «.این افکار تَ را از زندگی ٍاقعی ات دٍر نی کند! دختر

انا نگر این افکار از . پس از جای بلند شدم ٍ بٌ داخل خانٌ رفتو تا برای فردا آنادى شَم
پرٍردگارا چگَنٌ . نن دٍر نی شد؟ بٌ قَل پدر نن باید راى زندگی ام را انتخاب نی کردم

این بلندپرٍازی را از سر خَد بیرٍن کنو؟ باالخرى باید با این نَضَع کنار نی آندم ٍ 
. قاطعانٌ خَد را برای نراسو فردا آنادى نی کردم

*** 

 «آل»

صدای آٍاز پرندگان . پا ٍ کنارش در دشتی لبریز از گل يای رنگارنگ قدم نی زدمپابٌ
ٌ يای رٍان، گَشو را بٌ طَر عجیبی نَازش نی داد ٌ ی زیبارٍی . دشت ٍ چشه چند ندیه

با لباس يای ابریشهی ٍ حریر کٌ بلندی آن صَرت گل يا را نَازش نی داد، نا را يهرايی 
اینجا کجا است؟ يیچ زنانی پا بٌ این ! پرٍردگارا. جایی تَصیف ناشدنی بَد. نی کردند

ٌ اش نَرانی تر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید. نکان نگذاشتٌ بَدم لبخند، . صَرت نردان
صحبتی با اٍ خستٌ از يو. ٍگَ بَدیونشغَل گفت. صَرت زیبایش را پر کردى بَد

ٌ ای از سخنانش را بٌ یاد دارم. نهی شدم  :جهل

 .برای بٌ دست آٍردنش بشتاب! برادرم- 

بعد از این سخن از دید نن نحَ شد ٍ حتی اجازى نداد کٌ از اٍ بپرسو ننظَرش 
ير چٌ تفکر نی کنو نتَجٌ سخنانش . اٍ نرا با چندین يزار سؤال تنًا گذاشت. چیست

ننظَرش چٌ بَد؟ چٌ نی خَاست بگَید؟ برای بٌ دست آٍردن چٌ کسی . نهی شَم
 .نرا از این سردرگهی نجات بدى! بشتابو؟ آى پرٍردگارا
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فصل . باد سردی نی ٍزید. از جای بلند شدم ٍ بٌ طرف آرانگاى آلَشا بٌ راى افتادم
ٌ جا را فرا گرفتٌ بَد؛ بٌ طَری کٌ حتی پرندى ای يو از . زنستان درآغاز بَد سکَت يه

 .این نکان عبَر نهی کرد

از سردی . بٌ طرفش حرکت کردم ٍ کنارش زانَ زدم. از دٍر چشهو بٌ سنگ قبرش افتاد
دستانو را رٍی سنگ قبر . باد، نَيایو را بی رحهانٌ نی کشید. يَا لرزی بٌ تنو افتاد

ٌ اش کشیدم ٍ خاک يا را کنار زدم  :لبخند آرانی سر دادم ٍ زیر لب گفتو. غبارگرفت

 !درٍد بر سردار شجاع، آلَشا- 

اشک يایو را پاک کردم ٍ شهشیر آلَشا . قطرى ی اشکی از چشهانو رٍ سنگ قبرش افتاد
لبخندی زدم ٍ . بیرٍن کشیدم ٍ رٍی سنگ قبرش گذاشتو- کٌ با خَد آٍردى بَدم-را 

 :گفتو

 .شهشیرت را از یاد بردى بَدی! ای پسر- 

 :بدٍن تَجٌ گفتو. قطرى يای باران را رٍی صَرتو حس کردم

 !نی بینی؟ آسهان يو برای تَ اشک نی ریزد- 

صَرتو را رٍ بٌ آسهان گرفتو ٍ . ٍشَ نی دادباران خاک يای رٍی سنگ قبر را شست
 :گفتو

 صدای باران را نی شنَی؟. ٍقتی بٌ تَ فکر نی کنو، باران نی بارد- 

کهی . گَنٌ گذشتندتی این. اشک يایو يهراى با باران نثل رٍدی رٍی صَرتو جاری بَد
 .نگايی بٌ گذشتٌ انداختو. احساس سبکی نی کردم
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پیشنًاد پدر برای جنگ، آندن نریال در زندگی نن ٍ دٍستو آلَشا ٍ از دست دادن 
بٌ راستی زندگی نانند یک داستان است؛ عزیزانی را از دست نی ديی ٍ عزیزان . برادرم

. دیگری را بٌ دست نی آٍری

*** 

 «نریال»

ٌ ی اتاق نشستٌ بَدم ٍ بٌ آیندى فکر نی کردم کٌ صدای نادر نرا بٌ خَد آٍرد  :گَش

 نریال دخترم؟- 

. سرم را باال گرفتو ٍ بٌ نادر کٌ حال لباس يای زیبایی بٌ تن کردى بَد نگايی کردم
ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ ابرٍانش را در يو کشید ٍ گفت  :لحظ

ٌ ای؟ ناسالنتی نراسو خَاستگاری تَست-   .چرا اینجا نشست

 :تر شد ٍ ادانٌ دادبٌ نن نزدیک. سری تکان دادم ٍ جَابی ندادم

 !برخیز ٍ برای نراسو، لباسی بٌ تن کن- 

 :با تعجب پرسیدم

ٌ ی نا نی آیند؟نگر نیًهانان يو-   !اکنَن بٌ خان

 :سری بٌ عالنت نثبت تکان داد ٍ پاسخ داد

 .آری، تا ساعاتی دیگر بٌ اینجا نی آیند- 

 :رنگی تحَیل نادر دادم ٍ گفتولبخند کو

 .چشو نادرجان، شها برٍید نن يو نی آیو- 
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از جای برخاستو ٍ لباس . با نًربانی سری تکان داد، پیشانی ام را بَسید ٍ بیرٍن رفت
زیبایی بر تن کردم؛ نَيایو را شانٌ زدم ٍ با گل سر بزرگی آن يا را بٌ طرف باال جهع 

بٌ طرف . کٌ حال زیباتر شدى بَد کردم ٍ لبخند آرانی زدم-درآینٌ نگايی بٌ صَرتو . کردم
بٌ اطراف نگايی کردم، خانٌ زیباتر از قبل چیدى شدى . در اتاق راى افتادم ٍ آن را گشَدم

دٍبارى فکريا بٌ سراغو آند؛ انا با صدای کَبیدى شدن در از . بَد ٍ در سکَت فرٍ رفتٌ بَد
پرسی فکريایو خارج شدم ٍ بٌ طرف حیاط بٌ راى افتادم کٌ پدر ٍ نادر را در حال احَال

 .لبخند خجَلی زدم ٍ بٌ داخل حرکت کردم. با يهان زن نًربان ٍ يهان جَان دیدم

نادر درحال صحبت با . ٍ نادرش نشستٌ بَدم (رانان)رٍی آن پسر بٌکنار پدر ٍ نادر، رٍ
نن يو . نادر ٍ پدر بَد ٍ رانان يو گايی اٍقات نگايی نحجَبانٌ بٌ نن نی انداخت

 .سرم را بٌ زیر افکندى بَدم ٍ بٌ عالی جناب آل فکر نی کردم

 نریال، دخترم حَاست کجاست؟- 

 :سرم را باال گرفتو؛ بٌ پدر چشو دٍختو ٍ با شتاب پاسخ دادم

 بلٌ پدر جان؟... ب- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

. با رانان برٍید ٍ گفت ٍگَيای الزم را بکنید- 

از جای . چشهانش را رٍی يو گذاشت ٍ لبخند آرانش بخشی زد. کهی بٌ پدر نگاى کردم
رانان بٌ اطراف . در را گشَدم ٍ ٍارد اتاق شدم. بلند شدم ٍ بٌ طرف اتاق بٌ را افتادم

 :اتاق نگايی کرد؛ کناری نشست ٍ رٍ بٌ نن گفت

 نانت نریال است؟- 

 .آری- 
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 :لبخندی زد ٍ گفت

 .نام نن يو رانان است- 

ٌ ای بٌ سکَت گذشت کٌ گفت. سری تکان دادم با فاصلٌ کنارش نشستو  :لحظ

نن ٍ نادرم کشَرنان را ترک . دٍازدى سالٌ بَدم کٌ پدرم را در جنگ از دست دادم- 
کو کو. نن از کَدکی کار نی کردم ٍ نادرم قالی بافی نی کرد. کردیو ٍ بٌ رٍم آندیو

ٌ ای بسازیو ٍ در آن زندگی کنیو رٍزيا پس از دیگری نی گذشت ٍ نن . تَانستیو خان
- کٌ دٍست قدیهی پدرم بَد-تا اینکٌ رٍزی یکی از کارکنان دربار . تر نی شدمبزرگ ٍ بزرگ

کٌ نردی نًربان ٍ -انپراطَر . نرا نزد انپراطَر برد ٍ از اٍ برای نن تقاضای کار کرد
 .بٌ نن کاری در قصر داد- بخشندى بَد

 :ننتظر بٌ اٍ خیرى شدم کٌ لبخندی زد ٍ گفت

انپراطَر کٌ از نًارت نن خَشش آندى بَد، نرا بٌ عنَان . چند سالی در قصر کار کردم- 
ٍ يو اکنَن يو یکی از نحافظان ایشان . یکی از نحافظان نخصَص خَد انتخاب کرد

 .يستو

 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد

 بانَی جَان، آیا نرا بٌ عنَان يهسر خَد نی پذیرید؟- 

 :سرم را بٌ زیر افکندم ٍ گفتو

 .نن شها را تحسین نی کنو. شها پشتکار زیادی دارید- 

 :ادانٌ دادم. نگايی بٌ اٍ کردم کٌ ننتظر بٌ نن چشو دٍختٌ بَد

 .انا نن از شها چند رٍزی فرصت نی خَايو تا بٌ پیشنًادتان فکر کنو- 
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 :سری تکان داد ٍ گفت

 .با کهال نیل بانَ- 

لبخندی . نهی دانستو اٍ نی تَاند تا این حد بخشندى باشد. با تعجب بٌ اٍ خیرى شدم
نادرش . يهرايش از اتاق خارج شدم. زدم ٍ از جای بلند شدم؛ اٍ يو از جای بلند شد

 :لبخندی زد ٍ گفت

 پسر نرا بٌ غالنی قبَل نی کنی دخترم؟- 

 :لبانو را از يو فاصلٌ دادم کٌ رانان بٌ جای نن پاسخ داد

 .عجلٌ نکن؛ نریال چند رٍزی فرصت خَاستٌ است تا کهی فکر کند! نادرجان- 

 :نادر سری تکان داد ٍ از جای بلند شد ٍ گفت

 .دخترم انیدٍارم پسر نرا بپذیری؛ نن ٍ رانان ننتظر جَابتان يستیو- 

 :ٍ بٌ طرف حیاط حرکت کرد ٍ ادانٌ داد

 !بٌ انید دیدار- 

ٌ شان کردند؛ انا نن بٌ طرف اتاق حرکت کردم ٍ بٌ آیندى ی  پدر ٍ نادر تا حیاط بدرق
. ناپیدایو اندیشیدم

*** 

 «دٍ رٍز بعد»

باید . باید بًترین تصهیو را بگیرم تا پشیهانی بٌ بار نیاید. دٍ رٍز، از آن رٍز نی گذرد
این فرصت خَبی است ٍ نن نباید آن را از . دست از فکريای ٍايی ٍ پَچ بر نی داشتو

صَرت ٍ قانت رانان در ذينو نهایان شد؛ انا ناخَداگاى تصَیر زیبای . دست ديو
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چگَنٌ نی تَان خَد را از این تصَرات ريا ! آى خدایا. عالی جناب آل جایگزین آن شد
 کرد؟

 بٌ تـَ فـکر نی کنو»

 ٍ دلو پـر نـی شـَد از تـنـًـایـی

ٌ ای  يـهـچـَن بـرکـ

 کـٌ بـٌ تـصـَیـر نــاى

 «!دلــ بـسـتـٌ اسـت

 :بٌ خَد آندم ٍ با خَد گفتو

درٍن نن چٌ نی گذرد؟ بًتر است خَد را سرگرم کاری کنو تا از این افکار ! خداٍندا- 
 .بیًَدى بیرٍن بیایو

با اینکٌ . در حال بافت لباس برای پدر بَد. پس از جای برخاستو ٍ بٌ سَی نادر رفتو
ٌ نند بَد کنارش زانَ . کنیزی در خانٌ داشتیو؛ انا نادر بٌ انجام دادن کاريای خانٌ عالق

ٌ ای بر دستانش نشاندم ٍ گفتو  :زدم؛ بـ ـَس

 بٌ نن يو بافت لباس را آنَزش نی ديید؟. خستٌ نباشید نادرجان- 

 :رٍیی گفتدستانش را گشَد؛ نرا در آغَش کشید ٍ با خَش

 .انا تَ برای این کاريا ساختٌ نشدى ای. آری عزیزم، با کهال نیل- 

 :لبخندی بٌ صَرتش زدم ٍ گفتو

 .نشکلی نیست؛ نی خَايو سرگرم شَم- 
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ندتی نگذشتٌ بَد کٌ سَالی از . سری بٌ عالنت نثبت تکان داد ٍ آنَزش را شرٍع کرد
 :نادر پرسیدم

نادرجان؟ آیا تا بٌ حال پیش آندى است انپراطَری با یک دختری غیر از اشراف زادى - 
 ازدٍاج کند؟

 چرا این سَال را نی پرسی؟- 

 .بدٍن دلیل است؛ بٌ ذينو رسید- 

 :سری تکان داد ٍ در پاسخ گفت

نن در تهانی عهرم چنین . چنین چیزی پیش نهی آید ٍ اگر يو پیش بیاید بٌ ندرت- 
 .چیزی ندیدى ام

 :ناانیدانٌ بٌ سخنان نادر گَش سپردى بَدم کٌ در ادانٌ گفت

یکی . نادربزرگ نادرم کٌ زن کًن سالی بَد، داستان يای زیادی برای نا تعریف نی کرد- 
 .زادى بَداز آن يا ازدٍاج انپراطَری با دختری از خانَادى ی غیر از اشراف

 :پس گفتو. بسیار کنجکاٍ شدم کٌ داستان را بشنَم

. داستانش را برایو تعریف کنید- 

 :لبخندی زد ٍ گفت

اتفاقا آن رٍز يو انپراطَر جَان برای . از قضا رٍزی آن دخترقصد رفتن بٌ جنگل نی کند- 
خالصٌ يردٍ يهدیگر را نی بینند ٍ یک دل نٌ صد . شکار حیَانات رايی جنگل نی شَد

 .دل عاشق يو نی شَند

 :سرم را باال گرفتو ٍ گفتو. کٌ از جای برخاست. با تعجب اٍ را نگاى نی کردم
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ٌ اش چٌ شد؟-   بقی

 :سری تکان داد ٍ با لبخند گفت

 .چٌ باید نی شد؟ آخرش با يهدیگر ازدٍاج کردند- 

سری تکان دادم تا افکار نزاحو را از سرم بیرٍن کنو؛ انا . ٍ بٌ طرف آشپزخانٌ بٌ راى افتاد
 نگر نی شد؟

*** 

 «آل»

ٍ حال رٍز رفتن . تصهیو خَد را گرفتو کٌ بعد از نَافقت انپراطَر رٍم بٌ یَنان برم
تهام رٍزيایی کٌ با آلَشا ٍ . سَار اسب سیاى رنگو شدم ٍ بٌ اطراف نگايی کردم. است

 :سری تکان دادم ٍ در دل گفتو. نریال گذراندى بَدم در ذينو تداعی شد

آلَشا، برادرم انیدٍار يستو برای اینکٌ تَ را این گَنٌ در کشَر غریب ريا نی کنو نرا - 
 .بٌ زٍدی برای دیدنت نی آیو! ببخشی

 :سری تکان دادم ٍ در ادانٌ با خَد گفتو

 !نریال دلو برایت تنگ نی شَد- 

سری بٌ عنَان خداحافظی . سرم را باال بردم ٍ بٌ تهام سربازان ٍ انپراطَر نگايی کردم
 :رٍ بٌ يهرايان فریاد زدم. برایش تکان دادم، اٍ يو نتقابال سری تکان داد

 .حرکت نی کنیو- 
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. از فکريایو بیرٍن آندم ٍ بٌ اطرف نگايی کردم. ندتی طَالنی گذشت. ٍ بٌ راى افتادیو
ٌ ی زیادی داریو، تا . از رٍم دٍر شدى بَدیو اگر يهین گَنٌ ادانٌ ديیو؛ با اینکٌ آذٍق

ٌ ی دیگر بٌ یَنان نی رسیو . يفت

*** 

 «نریال»

ٌ ی نا آندى بَد  .نادر رانان برای جَاب نًایی بٌ خان

نهی تَانو بٌ خَد انید ٍايی ديو ٍ از طرفی يو نهی تَانو . تصهیو خَد را گرفتٌ بَدم
رانان پسر خَبی است ٍ . نن نباید این فرصت را از دست ديو. پدر ٍ نادر را ناانید کنو

دار لباس خَد را با لباس آبی چین. نی دانو کٌ در زندگی نی تَانو اٍ را دٍست بدارم
ٌ رٍی یکدیگر نشستٌ بَدند. تعَیض کردم ٍ بیرٍن رفتو نادر کٌ . نادر ٍ نادر رانان رٍب

 .چشهش بٌ نن افتاد، سری بٌ عنَان رضایت تکان داد ٍ لبخندی زد

 :نادر رانان با دیدن نن از جای برخاست ٍ گفت

 !با این لباس زیبایی ات دٍ چندان شدى است! ٍای نریال چٌ لباس زیبایی- 

 :در جَابش لبخندی زدم ٍ گفتو. ٍ نرا در آغَش کشید

 .خَش آندید. سپاسگزارم- 

 :نادر سری تکان داد ٍ گفت

 .لطفا بنشینید- 

 :نگاى نعناداری بٌ نن انداخت ٍ پرسید. کنار نادر نشستو ٍ بٌ نادر رانان چشو دٍختو

 نریالجان بٌ پیشنًاد رانان فکر کردى ای؟- 
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 :سرم را بٌ زیر افکندم کٌ ادانٌ داد

 .رانان پسر خَبی است ٍ نن نطهئن يستو کٌ نی تَاند تَ را خَشبخت کند- 

. نگايی بٌ نادر کردم کٌ اٍ يو لبخندی زد. لبخندی زد ٍ ننتظر بٌ نن چشو دٍخت
 :دیگر ٍقتش بَد کٌ آیندى ی خَد را نشخص کنو؛ پس لبخندی زدم ٍ گفتو

نی دانو کٌ شها ٍ پسرتان تا چٌ حد نًربان ٍ بزرگ يستید؛ پس تصهیو گرفتو کٌ - 
 .بًترین راى را انتخاب کنو

 :سری تکان دادم ٍ با شرم گفتو

 .نن نَافقت نی کنو- 

لبخندی . رضایت در چشهانشان نَج نی زد. سرم را باال بردم ٍ بٌ يردٍیشان نگاى کردم
 .از رضایت نادر زدم ٍ خدا را شکر کردم بابت اینکٌ لبخند رٍی لبان نادرم است

 :نادر رانان لبخندی از رٍی شَق زد ٍ گفت

 !نی دانستو عرٍس خَدم نی شَی! نبارک باشد- 

نادر يو کٌ پیدا بَد خَشحال است، نان شیرین يا را کٌ خَد پختٌ بَد تعارف کرد ٍ 
 :گفت

. بفرنایید ديانتان را شیرین کنید- 

 :نادر رانان تشکری کرد ٍ پرسید

 نظر شها دربارى ی نراسو عقد چیست؟- 

 :نادر سری تکان داد ٍ گفت
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 نظر خَدتان چیست؟- 

 .بٌ نظر نن برای دٍ رٍز دیگر نناسب است- 

 :نادر لبخندی زد ٍ گفت

ٌ ی نا عقد را برگزار نی کنیو. خَب است-   .پس دٍ رٍز دیگر در خان

 :نادر رانان از جای برخاست؛ نرا در آغَش کشید ٍ زیر گَشو گفت

دخترم از انرٍز بٌ بعد نرا نادر صدا کن؛ انیدٍار يستو کٌ رانان بتَاند تَ را خَشبخت - 
 .کند

ٌ ای بر پیشانی ام نشاند  :ٍ بعد رٍ بٌ نادر کرد ٍ گفت. ٍ بـ ـَس

 .بٌ انید دیدار. سپاسگزارم- 

سرم را بٌ طرف باال گرفتو . نادر يو اٍ را تا حیاط يهرايی کرد. ٍ بٌ طرف در حرکت کرد
 :ٍ گفتو

 .يهرايی ام کن تا بتَانو راى درست را انتخاب کنو! پرٍردگارا- 

ٌ ی اتاق . بٌ طرف اتاق راى افتادم ٍ لباس زیبایو را با لباس سادى ای تعَیض کردم گَش
 .نشستو ٍ بٌ فکر فرٍ رفتو

دلو . باید فردا بٌ دیدن ایشان برٍم. ندتی طَالنی است کٌ عالی جناب آل را ندیدى ام
 .بسیار برایشان تنگ شدى است

چشهانش زیباتر از يهیشٌ بٌ نظر . تصَیر عالی جناب آل ناخَدآگاى بٌ ذينو خطَر کرد
پشت سرش نردی يو قد ٍ يیکل خَدش ایستادى . نی رسید ٍ نرا با لبخند نگاى نی کرد

گیسَان سیايش رٍی صَرتش بَد ٍ . سرکی کشیدم تا شاید بتَانو اٍ را بشناسو. بَد
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سرش را . اٍ سردار شجاع، آلَشا بَد. بٌ راحتی قابل شناسایی نبَد؛ انا نن اٍ را شناختو
ٌ آيستٌ باال آٍرد؛ چشهانش برخالف يهیشٌ غهگین بٌ نظر نی رسید انا چرا؟ . آيست

 .خَاست چیزی بگَید کٌ نادرم نرا صدا زد ٍ نرا از خیاالتو بیرٍن کشید

 نریال؟- 

 :سری تکان دادم ٍ با خَد گفتو

شاید نن کار اشتبايی را نرتکب ...چرا چشهانش غهگین بٌ نظر نی رسید؟ شاید- 
 .نهی دانو. شدى ام کٌ اٍ این گَنٌ نرا نگاى نی کرد

 :سرم را با دستانو گرفتو ٍ فکريای نزاحو را کنار زدم کٌ دٍبارى صدای نادر آند

 نریال؟- 

پدر ٍ نادر را نشايدى کردم . از جای برخاستو ٍ بٌ طرف در حرکت کردم ٍ آن را گشَدم
لبخندی زدم ٍ بٌ طرف پدر حرکت کردم ٍ خَد را . کٌ ننتظر بٌ نن چشو دٍختٌ بَدند

. در آغَشش جای دادم

 :رٍی سرم را بَسید ٍ گفت

 دخترم حالت چطَر است؟- 

 :سرم را باال گرفتو ٍ پاسخ دادم

 .اگر حال شها خَب باشد نن يو خَب يستو- 

 :نادر با لبخند گفت

 .نریال پدرت نی خَايد با تَ صحبت کند- 
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پدر سری تکان داد ٍ . سری تکان دادم ٍ کنارشان نشستو ٍ ننتظر بٌ آن يا چشو دٍختو
 :گلَیش را صاف کرد

 گَیا نَافقت خَد را اعالم کردى ای؟- 

 :پدر تک خندى ای کرد ٍ ادانٌ داد. سرم را بٌ زیر افکندم ٍ چیزی نگفتو

دخترم انیدٍار يستو عاقالنٌ تصهیو گرفتٌ باشی ٍ انیدٍار يستو کٌ يیچ نَقع از آن - 
 !پشیهان نشَی

 :لبخند اطهینان بخشی زدم ٍ گفتو. ٍ دستی نَازش بر سرم کشید

ٌ ام-   .پدرجان نطهئن باشید نن بًترین تصهیو را گرفت

 :نادر اشک يایش را پاک کرد ٍ با بغض رٍ بٌ پدر گفت

 .نی بینی چٌ زٍد بزرگ شدى ٍ حال نی خَايد از پیشهان برٍد- 

قطرى اشکی از چشهانو بٌ پایین افتاد با عجلٌ بٌ طرف نادر رفتو ٍ اٍ . ٍ آيستٌ گریست
 :را در آغَش کشیدم ٍ دلجَیانٌ گفتو

 .نادرجان گریٌ نکنین؛ نهی رٍم کٌ دیگر برنگردم- 

 .ٍ بغض خَد را فرٍ دادم

. صبح زٍد از خَاب بیدار شدم ٍ بعد از شستن صَرت بٌ طرف صندٍقچٌ کنار اتاق رفتو
دٍست داشتو آراستٌ نزد . لباسی زیبا بٌ تن کردم ٍ بٌ صَرتو يو کهی رسیدگی کردم

ٌ ای است کٌ بٌ دیدنشان . عالی جناب برٍم حتها از نن ناراحت است؛ زیرا چند يفت
ٌ ام کنارش نشستو ٍ . نادر در حال خَردن صبحانٌ بَد. در را گشَدم ٍ بیرٍن رفتو. نرفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

80 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

ٌ ای خَردم ندتی گذشت کٌ آخر طاقت . نادر با تعجب نرا نگاى نی کرد. با عجلٌ چند لقه
 :نیاٍرد ٍ با عصبانیت گفت

 چٌ خبر است دختر؟- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .چیزی نیست؛ کهی عجلٌ دارم- 

لبخندی . غرغرکنان از جای بلند شد ٍ لیَانی چای ریخت ٍ با چشو غرى جلَیو گذاشت
از جای برخاستو؛ بٌ طرف نادر حرکت کردم ٍ با . زدم ٍ چای را یک نفس سر کشیدم

 :صدای بلند گفتو

 نادرجان؟- 

 :لبخندی زدم ٍ گفتو. چشهانش سَالی بَد. سرش بٌ طرفو چرخید

 .نن نی خَايو بٌ دیدن یکی از دٍستانو برٍم. بابت صبحانٌ سپاسگزارم- 

 :نگايی بٌ سر تا پایو کرد ٍ گفت

 .زٍد بٌ خانٌ برگرد- 

. در را گشَدم ٍ بٌ کَچٌ ٍ خیابان سرکی کشیدم. چشو زیر لبی گفتو ٍ بیرٍن رفتو
شنیدى بَدم انپراطَر، . بیرٍن آندم ٍ بٌ راى افتادم. يرکس بٌ کاری نشغَل بَد

بسیار خرسند يستو کٌ . عالی جناب آل را چند رٍزی بٌ قصر خَد نیًهان کردى بَد
ٌ اند بٌ قصر رسیدم ٍ بٌ دٍ . ایشان با يهدیگر صلح کردند ٍ تصهیو بٌ اتحاد گرفت

ٌ رٍی در ایستادى بَدند نگايی کردم بٌ طرفشان حرکت کردم ٍ رٍ بٌ . سربازی کٌ رٍب
 :یکی از آن يا گفتو
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 .نی خَايو عالی جناب آل را نالقات کنو- 

 :پاسخ داد

 .ایشان چند رٍز پیش بٌ یَنان بازگشتند- 

 :با تعجب گفتو

 !ایشان بٌ یَنان بازگشتند؟- 

 :سری تکان داد ٍ با خندى گفت

. نگر ناشنَا يستی دختر؟ آری، ایشان چند رٍز پیش بٌ کشَرشان، یَنان بازگشتند- 
 .شاید تا کنَن بٌ یَنان رسیدى اند، شاید يو نٌ

چرا ! آى خداٍندا. حالو خَب نبَد؛ دنیا دٍر سرم نی چرخید. اشک جلَی دیدم را گرفت
بدٍن خداحافظی رفت؟ اٍ نگر نرا بٌ عنَان دٍست خَد نهی دانست؟ دیَار را گرفتو ٍ 

 :صدای یکی از سربازان بلند شد. قدنی بٌ جلَ گذاشتو کٌ ناگٌ بٌ زنین برخَرد کردم

 ای دختر چٌ شد؟- 

 :ٍ صدای دیگری بٌ گَش رسید

 .چرا نعطل يستی؟ برٍیو کهکش کنیو- 

 :قبل از اینکٌ بٌ کهکو بیایند، بٌ سختی از جای بلند شدم ٍ با صدای ضعیفی گفتو

 .نن حالو خَب است- 

 .رايو را بٌ طرف کَيستان کج کردم
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بٌ سختی راى نی رفتو ٍ جانی . لرز تهام بدنو را فرا گرفتٌ بَد. باد نسبتا سردی نی ٍزید
نهی دانو چرا با شنیدن این خبر این گَنٌ حالو . بی اختیار اشک نی ریختو. در بدن نداشتو

بٌ طرفش حرکت کردم ٍ کنارش زانَ . از دٍر سنگ قبرش را نشايدى کردم. دگرگَن شد
 :لبخند بی جانی زدم ٍ با بغض گفتو. زدم

 !درٍد بر سردار غیَر ٍ شجاع آلَشا- 

« این شهشیر از کجا آندى است؟»: با خَد گفتو. نظرم بٌ طرف شهشیر آلَشا جلب شد
پس حتها ایشان . این شهشیر نزد عالی جناب آل بَدى است»: سری تکان دادم ٍ گفتو

بٌ سنگ قبر نگايی کردم . شهشیر را کناری گذاشتو« !این شهشیر را بٌ اینجا آٍردى است
 :ٍ گفتو

نن نی خَايو اینجا بٌ خَد ٍ بٌ شها اعتراف کنو کٌ نن عالی جناب آل را ! قربان- 
 دٍست نی دارم؛ انا چٌ فایدى؟

 :ادانٌ دادم. قطرى اشکو رٍی سنگ قبرش افتاد

 .ایشان بٌ کشَرشان بازگشتند ٍ نن يو نی خَايو ازدٍاج کنو- 

! خداٍندا. سرم را بٌ طرف صدا برگرداندم. صدای پای شخصی نظرم را بٌ خَد جلب کرد
 .چٌ نی بینو؟ شاید دیَانٌ شدى ام؛ انا نن عالی جناب آل را دیدم

از جای بلند شدم ٍ لبخندی از . لبخندی بٌ لب داشت ٍ نرا با حالتی خاص نگاى نی کرد
بٌ ناننِد دیَانگان دٍر خَد . سر شَق زدم ٍ بٌ طرفش حرکت کردم؛ انا ناپدید شد

 .حالو گفتنی نبَد. نی چرخیدم ٍ گریٌ نی کردم

نادر از تغییر ناگًانی نن تعجب کردى . از ينگانی کٌ بٌ خانٌ برگشتو، حالو ناخَش بَد
 :صدایش را شنیدم کٌ بٌ پدر نی گفت. بَد
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 .گَیا حال نریال نساعد نیست- 

 :نتقابال صدای پدر آند

 نگر چٌ شدى است؟- 

 ...صبح کٌ حالش نساعد بَدغ انا حال. نهی دانو- 

باید این . چشهانو را بستو ٍ سعی کردم بٌ چیزی فکر نکنو. ٍ سخنش را خاتهٌ داد
عشق ٍايی را از ذين خَد بیرٍن نی انداختو؛ زیرا يیچ نَقع عالی جناب آل بٌ نن عالقٌ 

 .نداشتٌ ٍ نخَايد داشت

*** 

 «آل»

ٌ  بٌ یَنان رسیدى بَدیو ٍ حال بٌ طرف شًر نی رفتیو ٌ خاطر اینکٌ در . بعد از یک يفت ب
ٌ تر از يهیشٌ بَدم ٍ گَ کنو. طَل راى استراحت کهی داشتو، خست . حال باید با پدر گفت 

. از دٍر چشهو بٌ درٍازى ی شًر افتاد. سرم را باال بردم. نی دانو کٌ بر نن خشهگین است
چند سر بازی کٌ جنب درٍازى . باالخرى رسیدیو. لبخند عهیقی زدم ٍ سرم را تکان دادم

سری برایشان تکان . ایستادى بَدند با دیدن نا تعظیهی کردند ٍ ابراز خَشحالی کردند
 :دادم ٍ بلند گفتو

 .در را باز کنید- 

نفس . يهان جا ایستادم. داخل شًر شدیو. با عجلٌ در را گشَدند ٍ دٍبارى تعظیو کردند
نردم کٌ حال نتَجٌ حضَر نا شدى بَدند، . دٍبارى بٌ رايو ادانٌ دادم. عهیقی کشیدم

 :تعظیهی کردند ٍ نام نرا فریاد زدند

 !درٍد بر عالی جناب آل؛ درٍد بر عالی جناب آل- 
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 .بٌ رايو ادانٌ دادم ٍ باالخرى بٌ قصر رسیدم. سری برای يهٌ تکان دادم

 :از اسب پیادى شدم ٍ رٍ بٌ سربازان ٍ يهرايان کردم ٍ گفتو

حال نی تَانید چند رٍزی را در کنار خانَادى يایتان ! خستٌ نباشید ای سربازان دالٍر- 
ٌ ی شها پاداشی در نظر گرفتٌ ٍ بٌ شها تحَیل خَايیو داد. استراحت کنید  .نا برای يه

 :يهٌ با خَشحالی فریاد زدند

 !درٍد بر عالی جناب آل- 

ٌ يا با دیدن نن . دستی برایشان تکان دادم ٍ داخل قصر شدم ٌ ی سربازان ٍ ندیه يه
. بٌ استقبال آندى بَدند... پدر، نشاٍر اعظو، نحافظ شخصی پدر ٍ. تعظیو کردند

بٌ طرفشان قدم برداشتو ٍ تعظیو کَتايی بٌ پدر . نارضایتی در چشهان پدر نشًَد بَد
 :بٌ پدر نزدیک تر شدم ٍ گفتو. بقیٌ يو بٌ نن تعظیو کردند. کردم

 !درٍد بر پدر، انپراطَر یَنان- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .خستٌ نباشی پسرم- 

 :نشاٍر اعظو با خَدشیرینی گفت

 عالی جناب حالتان چطَر است؟- 

نهی دانو پدر چٌ فکری کردى است کٌ اٍ را بٌ ! نردک چاپلَس. ابرٍانو را دريو کشیدم
 :سری تکان دادم ٍ پاسخ دادم. عنَان نشاٍر اعظو انتخاب کردى است

 .خَب- 

 :سری برایش تکان دادم ٍ رٍ بٌ پدر گفتو. نحافظ شخصی پدر يو ابراز خَشحالی کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

85 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

 .با اجازى ی شها نن نی خَايو کهی استراحت کنو؛ انا برای گفت ٍگَ نزد شها نی آیو- 

 .نی تَانی انرٍز را استراحت کنی ٍ فردا برای گفت ٍگَ نزد نن آیی- 

بعد از استحهام ٍ تعَیض لباس بٌ طرف . تعظیهی کردم ٍ بٌ طرف اتاق بٌ راى افتادم
 .تخت رفتو ٍ رٍی آن دراز کشیدم ٍ از فرط خستگی بٌ خَاب عهیقی بٌ خَاب رفتو

بٌ درستی نهی تَانستو . نَری جلَی دیدم را نی گرفت. کسی در قصر نبَد؛ خالی از سرباز
 :با صدای نسبتا بلندی گفتو. اطراف را ببینو

 کسی اینجا نیست؟- 

 :این بار فریاد زدم! سکَت سکَت

 کسی اینجا نیست؟- 

ٌ ی آشنا ٍ ظریفی آند  :پرسیدم. کهی اطراف را نگاى کردم کسی نبَد. صدای گری

 تَ کیستی؟- 

تصهیو گرفتو کهی جلَتر برم تا صاحب صدا را تشخیص ديو؛ انا . ٍ باز يو صدای گریٌ
نَر کهتر شدى بَد ٍ نن . دٍبارى صدای گریٌ آند. يرچٌ جلَتر نی رفتو، فایدى ای نداشت
تَجًو بٌ . جلَتر رفتو کٌ صدا ٍاضح تر شد. نی تَانستو اطراف را بًتر نشايدى کنو

ٌ اش شدت . بٌ طرفش حرکت کردم. دخترکی کٌ سرش رٍی زانَانش بَد جلب شد گری
 :آيستٌ صدایش زدم. گرفت

 ای دختر؟- 

 :دٍبارى پرسیدم. جَابی نداد

 کٌ يستی؟ چرا گریٌ نی کنی؟- 
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 :صدایش آيستٌ بٌ گَش رسید

 چرا؟- 

 جناب، عالی جناب؟عالی- 

از جای . یکی از خدنٌ باالی سرم ایستادى بَد. از خَاب پریدم ٍ بٌ اطرف نگايی کردم
سری برایش تکان دادم ٍ ننتظر بٌ اٍ خیرى . بلند شدم ٍ دستو را داخل نَيایو فرٍ بردم

 :لبخندی زد ٍ نگران پرسید. شدم

 عالی جناب حالتان خَب است؟- 

 :پاسخ دادم

 .خَب يستو- 

اینکٌ آن دختر کٌ بَد؟ چرا . سَال يای زیادی داخل سرم چرخ نی خَرد! انا خَب نبَدم
 :گریٌ نی کرد؟ نگايی بٌ اٍ کردم ٍ گفتو

 چٌ نی خَايی؟- 

 :پاسخ داد

قربان شها باید بعد از صرف صبحانٌ بٌ دیدار پدرتان برٍید؛ ایشان شها را احضار - 
 .کردى اند

نن يو بعد از . بعد از تعظیهی بیرٍن رفت. از جایو بلند شدم ٍ سری برایش تکان دادم
بعد از صبحانٌ از سالن غذاخَری بیرٍن آندم ٍ بٌ طرف . تعَیض لباس يایو بیرٍن رفتو

صدایشان . در حال عبَر از سالن دٍ ندیهٌ در حال پچ پچ بَدند. اتاق پدر بٌ راى افتادم
 :آيستٌ بٌ گَش رسید
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گَیا عالی جناب آل در جنگ شکست سختی خَردى است ٍ سردار آلَشا يو در جنگ - 
 .کشتٌ شدى است

 .آری- 

رٍ بٌ . با عجلٌ تعظیو کردند. دستانو را نشت کردم ٍ با خشو بٌ طرفشان حرکت کردم
 :آن يا غریدم

 چٌ گفتید؟- 

 :یکی از آن يا دستپاچٌ گفت

 ...نا... قربان- 

ٌ تهام گذاشت  .کٌ با فریاد نن سخنش را نیه

 !ساکت شَید- 

 :بٌ يردٍی آنان نزدیک تر شدم ٍ با لحن تًدیدٍار ادانٌ دادم

 ...اگر باری دیگر فقط باری دیگر این سخنان را بشنَم- 

 :نفسی عهیق کشیدم ٍ ادانٌ دادم

 !سرتان را از تن جدا خَايو کرد- 

صَرتو را برگرداندم ٍ بی تفاٍت . ترس ٍ ٍحشت در چشهان ير دٍی آنان نشخص بَد
ندیهٌ با دیدن نن با ترس تعظیهی کرد ٍ . بٌ در اتاق پدر رسیدم. از کنارشان گذشتو

 :گفت

 .اکنَن نی رٍم ٍ حضَر شها را اطالع نی ديو- 
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 :ندتی نگذشتٌ بَد کٌ بازگشت ٍ گفت. لبخند تهسخرآنیزی زدم ٍ سرم را تکان دادم

 !بفرنایید داخل قربان- 

پدر با دیدن نن از جای بلند شد ٍ بٌ . ٍارد اتاق شدم ٍ تعظیو کَتايی برای پدر کردم
 :با ناراحتی گفت. طرفو قدم برداشت

 .پسرم نن جای برادرت آلَشا را در کنار تَ خالی نی بینو- 

 :سری تکان داد ٍ با بغض گفت

 .نَقعی کٌ نتَجٌ شدم کٌ اٍ در جنگ کشتٌ شدى است بسیار پریشان بَدم- 

ٌ ام زد ٍ ادانٌ داد  :قطرى اشکی از چشهانش پایین آند دستی رٍی شان

 .اٍ يو سرنَشتش نانند پدرش بَد- 

ٌ يایش فًهیدم کٌ گریٌ نی کند. اٍ را در آغَش کشیدم ٍ سخنی نگفتو . از لرزش شان
 .بغض خَد را فرٍ خَردم ٍ پشتش را نَازش کردم

سری برایش تکان دادم . ندتی در آغَشو گریست ٍ ينگانی کٌ آرام شد، از نن جدا شد
 :ٍ گفتو

 .پدرجان نن بسیار نتاسفو- 

رٍی صندلی اش نشست ٍ رٍ بٌ نن . جانی زد ٍ بٌ طرف نیزش حرکت کردلبخند کو
 :گفت

 .بنشین- 

 :گفت. رٍی یکی از صندلی يا نشستو ٍ ننتظر بٌ اٍ چشو دٍختو
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 .شنیدى ام تَ بٌ جنگ خاتهٌ دادى ای ٍ با انپراطَر رٍم صلح کردى ای- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .آری- 

 :اخو کو رنگی کرد ٍ گفت

 .نن از تَ انتظار دیگری داشتو- 

 :بٌ چشهانش خیرى شدم ٍ پاسخ دادم

نن ٍ حتی برادرم، آلَشا، يو با . پدرجان صلح ٍ اتحاد بًتر از جنگ ٍ خَنریزی است- 
نن نهی تَانو خَن نردم بی گـ ـناى را بریزم؛ برای يهین . جنگ ٍ خَنریزی نَافق نبَدیو

 .تصهیو گرفتو با کشَر رٍم صلح کنو

 :سری تکان دادم ٍ در ادانٌ گفتو

 .دٍست ندارم نردم نرا بٌ عنَان یک انپراطَر خشن ٍ زٍرگَ بشناسند- 

از جای . ندتی در سکَت گذشت ناگٌ چشهان پدر برقی زد ٍ لب يایش بٌ لبخند باز شد
نن يو بٌ تبعیت از اٍ از جای بلند شدم ٍ با تعجب بٌ اٍ نگاى . بلند شد ٍ بٌ طرفو آند

 :سری تکان داد ٍ گفت. کردم

 !نن بٌ تَ افتخار نی کنو! آفرین بر تَ پسرم، آفرین- 

 :لبخند آرانش بخشی زد ٍ ادانٌ داد

نن بسیار خرسند . تَ نی تَانی انپراطَر خَب ٍ شجاعی برای کشَر یَنان بشَی- 
 .يستو کٌ بعد از نن کشَر در دست نرد شجاعی بٌ نام آل است

 :با بًت سری تکان دادم ٍ گفتو
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 ...سپاسگزارم؛ انا- 

 :نگذاشت ادانٌ ديو ٍ نرا در آغَش کشید ٍ گفت

 .نن دیگر فرتَت يستو؛ یَنان بٌ انپراطَری الیق، جَان ٍ قدرتهندی نیاز دارد- 

 :از نن جدا شد ٍ ادانٌ داد

 .پس دگر باید انپراطَی کشَر یَنان را بٌ دست بگیری- 

 :باری گفتلبخندی زدم ٍ قدردان نگايش کردم کٌ با لحن شیطنت

ٌ ای انتخاب کنی ٍ بٌ زندگی ات سر ٍ سانان -  دیگر نَقع آن است کٌ برای خَد نلک
 .بديی

ٌ ای چًرى ی نریال بٌ ذينو خطَر کرد . اٍ را با لباس نلکٌ در کنار خَد تصَر کردم. لحظ
 :لبخندی زدم؛ انا سریع ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ رٍ بٌ پدر گفتو

 پدرجان چٌ نی گَیید؟- 

 :لبخند تهسخرآنیزی زدم ٍ گفتو

 .بًتر است فکر ازدٍاج کردن نرا از سرتان بیرٍن کنید- 

 .تعظیهی کردم ٍ بیرٍن آندم

*** 

 «نریال»
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ٌ ی . صبح کٌ از خَاب بیدار شدم نادر ٍ زن يهسایٌ ٍ دخترش، سارى، برای کهک بٌ خان
آری؛ انرٍز، رٍز . سارى از يهان نخست نزد نن آند تا بٌ نن در کاريا کهک کند. نا آندند

 .عقد نن است

ندتی بعد با يهدیگر از . سارى کهی صَرتو را رنگ ٍ لعاب داد. لباسی زیبایی بٌ تن کردم
لباس يای . اٍل از يرچیزی چشهانو صَرت رانان را زیر نظر گرفت. اتاق خارج شدیو

ناخَدآگاى اٍ . زیبایی بٌ تن کردى بَد ٍ نَيایش يو کَتاى تر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید
شاید حال باید رانان را عاشقانٌ ! آى نرد رٍیايای نن. را با عالی جناب آل نقایسٌ کردم

ٌ ای بزنو؛ انا نن بٌ تکان دادن سری اکتفا کردم بٌ . نگاى کنو ٍ برایش لبخند عاشقان
سرم را بٌ زیر افکندم . نگايی بٌ سر تا پایو انداخت ٍ لبخندی زد. طرفش حرکت کردم

 :کٌ صدایش از کنار گَشو آند

 بانَی زیبارٍی نا چطَر است؟- 

پدر با خَشحالی نظارى گر نا بَد ٍ نادر . از نحبتش لبخندی زدم ٍ تشکری زیرلب کردم
 .در حالی کٌ اشک يایش را پاک نی کرد، لبخندی تحَیل نن داد

رانان با اجازى ی . نادر رانان بٌ نا نزدیک تر شد ٍ گردن بندی زیبا را بٌ دستان رانان داد
دستانش را . لبخند کَتايی زدم. پدر ٍ نادر بٌ نن نزدیک تر شد ٍ بٌ نن چشو دٍخت

 .دراز کرد ٍ گردن بند را بٌ گردن نن انداخت؛ حس عجیبی داشتو

 :نادر رانان با صدای بلند گفت

 !نبارک باشد- 

ٍ این صدای دست زدن بَد کٌ باعث نی شد تهام خاطرات خَد را با عالی جناب آل نرٍر 
 .پدر ٍ نادر نرا در آغَش کشیدند ٍ برای نا دعای خَشبختی خَاندند. کنو
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از سارى ٍ نادرش . باالخرى نراسو عقد يو بٌ پایان رسید ٍ نیًهانان عزم رفتن کردند
ٌ خاطر کهک يایشان تشکر کردم ٍ برای سارى يو دعای خَشبختی خَاندم  .ب

ٌ ی نیًهانان بٌ خانٌ برگشتند بٌ جز رانان ٍ نادرش  .يه

 .لبخندی رٍ بٌ يهٌ زدم ٍ بعد از عذرخَايی بٌ اتاقو برگشتو

ٌ ای نشستو ٍ گردن بند رانان را لهس کردم این گردن بند باید تا آخر عهر يهرايو . گَش
ٌ خاطر اینکٌ نشان. باشد در حال فکرکردن . ديندى ی این باشد کٌ نن يهسر دارمشاید ب

سری . با عجلٌ از جای بلند ٍ بٌ اٍ خیرى شدم. بَدم کٌ در اتاق گشَدى ٍ رانان داخل شد
 :تکان داد ٍ گفت

 اجازى يست بانَی نن؟- 

سرم را بٌ . بٌ طرفو قدم برداشت. لبخند آرانی زدم ٍ سری بٌ عالنت نثبت تکان دادم
ٌ رٍیو قرار گرفت. زیر افکندم دستانو را در دستانش گرفت ٍ با صدای آرام ٍ . درست رٍب

 :نًربانی گفت

 شها يهیشٌ خجالت نی کشید؟! بانَ- 

 :لبانو را رٍی يو فشار دادم ٍ گفتو

 .نٌ- 

 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 !پس سرت را باال بگیر- 

. سرم را آرام آرام باال بردم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم؛ در چشهانش چیزی جز نحبت نهی شد دید
 :سری تکان دادم ٍ گفتو
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 .بابت گردن بند زیبایتان سپاسگزارم- 

 :لبخندی زد ٍ دستانو را نحکو تر گرفت؛ نرا يهراى خَد بٌ طرف در کشید ٍ گفت

 .نادرت نرا نانَر کردى است کٌ بانَ نریال را برای صرف شام ببرم- 

سعی کردم دستانو را از دستانش خارج کنو؛ انا فایدى ای . سری تکان دادم. ٍ لبخندی زد
 .نداشت؛ زیرا نگذاشت

نادر ٍ پدر ٍ نادر . نن يو يهرايش بٌ سالن کشیدى شدم. در را گشَد ٍ بیرٍن رفت
نادر رانان بٌ دستانهان نگايی کرد ٍ . رانان، يهگی کنار سفرى نشستٌ ٍ ننتظر نا بَدند

 .با شرم سرم را بٌ زیر افکندم. با لبخند سری برایو تکان داد

ٌ شان بازگشتند نن يو . بعد از صرف شام رانان ٍ نادرش خداحافظی کردند ٍ بٌ خان
 .برای استراحت بٌ اتاق آندم ٍ بٌ خَابی عهیق فرٍ رفتو

*** 

 «یک يفتٌ بعد»

از جای برخاستو ٍ . با نَر نزاحو خَرشید کٌ بٌ صَرتو نی تابید، از خَاب بیدار شدم
سرش را باال آٍرد . صبح بخیر زیر لبی گفتو. دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ کنار نادر نشستو

 :ٍ گفت

ٌ خیر دخترم-   .صبح ب

ٌ ای گرفتو از . ندتی نگذشتٌ بَد کٌ در خانٌ بٌ صدا در آند. لبخندی زدم ٍ برای خَد لقه
ٌ ام قرار داد ٍ گفت  :جای بلند شدم کٌ نادر دستانش را رٍی شان

 .بنشین؛ نن نی رٍم- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

94 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

ننتظر بٌ اٍ چشو دٍختو کٌ . طَلی نکشید کٌ برگشت. ٍ بٌ طرف حیاط حرکت کرد
 :سری تکان داد ٍ گفت

 .رانان برای دیدنت آندى است- 

 :در دل گفتو

ٌ ای نی شَد کٌ اٍ را ندیدى ام-   .رانان؟ یک يفت

 :کٌ نادر ادانٌ داد. از جای بلند شدم

گفت فقط آندى است . گَیا کار نًهی دارد. يرچٌ اصرار کردم حاضر نشد داخل بیاید- 
 .تَ را ببیند

ٌ ی خانٌ. سری تکان دادم ٍ بٌ حیاط رفتو . پشتش بٌ نن بَد ٍ در حال دیدزدن باغچ
نیو سانتی با اٍ فاصلٌ دشتو . پس آرام آرام قدم برداشتو. تصهیو گرفتو اٍ را غافلگیر کنو

با . از ترس فریادی زدم ٍ تعادلو را از دست دادم. کٌ ناگٌ برگشت ٍ با لبخند نگايو کرد
با . عجلٌ دستانش را جلَ آٍرد ٍ دٍر کهرم حلقٌ کرد ٍ نانع از افتادنو بر زنین شد

ندتی در این . ٍحشت دستانو را دٍر کهرش حلقٌ کردم ٍ سرم را رٍی بازٍانش گذاشتو
 :حالت گذشت کٌ رانان با صدای آرانی گفت

 چٌ شدى؟! نریالبانَ- 

 :با عجلٌ از اٍ جدا شدم ٍ با خجالت گفتو

 .نعذرت نی خَايو. چیزی نیست- 

ٌ ام گذاشت، سرم را باال گرفت ٍ . ٍ سرم را بٌ زیر افکندم نزدیک تر شد؛ دستش را زیر چان
 :گفت
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 !بٌ چشهان نن نگاى کن- 

 :ادانٌ داد. نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ چشهانش خیرى شدم

 .نی دانی نن باید از تَ عذرخَايی کنو. نن از عهلت ناراحت نشدم- 

 :ادانٌ داد. با تعجب نگايش کردم

 .نن باعث ترس تَ شدم- 

یک نرد تا چٌ حد نی تَاند خَب، بزرگ، بخشندى ٍ نًربان باشد؟ تا چٌ . چیزی نگفتو
 حد؟

ٌ ای بر پیشانی ام گذاشت ٍ آرام  صَرتش را بٌ صَرتو نزدیک تر کرد ٍ با عجلٌ بـ ـَس
 :گفت

 !نراقب خَدت باش بانَ- 

 .ٍ از حیاط خارج شد

ٌ ی خانٌ خیرى بَدم دستانو را باال بردم ٍ . نن يهان گَنٌ نات ٍ نتحیر بٌ در بست
ٌ اش را لهس کردم پیشانی ام يهانند يیزم آتش گرفتٌ بَد ٍ . پیشانی ام را، جای بـ ـَس

نادر . لبخند تلخی زدم ٍ با قدم يای سست بٌ خانٌ برگشتو. قصد خانَش شدن نداشت
سراسیهٌ بٌ طرفو آند ٍ . با دیدن صَرت نتحیر، نحزٍن ٍ بی رٍح نن نتعجب شد

 :پرسید

 نریال چٌ شدى؟ رانان چیزی گفتٌ است؟ کاری کردى است؟- 

 :در دل با خَد گفتو

 نگر نردی نانند رانان خطایی انجام نی ديد؟- 
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 :دستانش را گرفتو ٍ لبخند آرانی زدم ٍ پاسخ دادم

این چٌ حرفی است؟ رانان پسر خَبی است ٍ يیچ ٍقت کسی را ! نادرجان- 
 .نهی رنجاند

 :نفسی از سر آسَدگی کشید ٍ گفت

 ...آندم برایتان کهی نیَى بیاٍرم کٌ- 

ننتظر بٌ اٍ خیرى شدم کٌ با صدای آرانی . دیگر ادانٌ نداد ٍ لبش را بٌ دندان گرفت
 :ادانٌ داد

 .پیدا بَد نزاحو خلَتتان نی شدم- 

با شرم . گَیا آن کهک را بٌ حساب خلَت دٍ زٍج گذاشتٌ است. نتَجٌ ننظَرش شدم
. حال نادر چٌ فکريایی کٌ نهی کند. سرم را بٌ زیر افکندم ٍ بٌ طرف اتاق حرکت کردم

 :حتو دارم کٌ نی گَید

 ...ينَز چند رٍزی از عقدشان نگذشتٌ است کٌ- 

 :سرم را تکان دادم ٍ با خَد گفتو

بگذار گهان کنند نا یکدیگر را تا پای جان دٍست نی داریو؛ انا شاید رانان نرا دٍست - 
ٌ ای باال انداختو ٍ دراز کشیدم ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو. نی دارد  .شان

*** 

 «آل»

حال نی تَانو نریال را . پدر تصهیو گرفتٌ است بٌ زٍدی بٌ دیدن انپراطَر کشَر رٍم برٍد
 يو نالقات کنو
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ٌ ای از سَی پدر نزد نن آند ٍ گفت کٌ پدر نی خَايد نرا نالقات کند . ندتی پیش خدن
ندیهٌ ٍ سربازان با دیدن نن تعظیو . لباسی نناسب بٌ تن کردم ٍ از اتاق خارج شدم

ٌ يای قصر باال رفتو. با قدم يای نحکو از کنارشان عبَر کردم. کردند نشاٍراعظو . از پل
سربازان بیچارى . نانند يهیشٌ آن اطراف پرسٌ نی زد ٍ بٌ خدنٌ ٍ سربازان دستَر نی داد

يو اکنَن يو در حال ! آخر اٍ نشاٍر اعظو است. يو ناگزیر بٌ دستَراتش عهل نی کردند
پشت سرش ایستادم ٍ با ابرٍان . ينَز نرا ندیدى بَد. دستَردادن ٍ فریادکشیدن بَد

 :دستانش را بٌ کهر زدى بَد با فریاد رٍ بٌ سرباز نی گفت. باالرفتٌ نگايش کردم

 !اگر باری دیگر این اشتباى را نرتکب شَی سرت را از تنت جدا خَايو کرد- 

 :سرباز با ترس ٍ ٍحشت پاسخ داد

 .چشو قربان- 

 :نشاٍر سری تکان داد ٍ گفت

 .خیلی خب، نی تَانی برٍی- 

نشاٍر اعظو سری . خَشبختانٌ نرا ندید؛ تعظیهی کرد ٍ رفت. سرباز سرش را باال آٍرد
ٌ ی . تکان داد ٍ شرٍع کرد آٍاز بخَاند پا چرخاند ٍ بٌ طرف نن برگشت کٌ سینٌ بٌ سین

چشهانش درشت تر از حد نهکن شدى بَد ٍ لبانش را تکان نی داد؛ انا صدایی . نن شد
گَیا بٌ خَد آند کٌ . با بی تفاٍتی لبخند تهسخرآنیزی زدم. از آن بیرٍن نهی آند
 :تعظیهی کرد ٍ گفت

 !درٍد بر انپراطَر جَان- 

 :سری تکان دادم ٍ با تهسخر گفتو
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ٌ ی گذشتٌ کٌ در حال فریاد بر سر سربازی بی -  چٌ شد جناب نشاٍر اعظو؟ تا چند دقیق
 ... .گـ ـناى بَدید؛ انا حال

صَرتش تغییر . گَیا نتَجٌ سخنانو شد. نگايی بٌ سر تا پایش کردم ٍ چیزی نگفتو
 :خشو در آن نشًَد بَد؛ انا با آرانی گفت. حالت داد

 !نعذرت نی خَايو قربان- 

 :سری تکان دادم ٍ از کنارش عبَر کردم کٌ صدایش بٌ گَش رسید

 .پدرتان ننتظر شها يستند- 

 :جلَی در ایستادم ٍ رٍ بٌ ندیهٌ گفتو. چیزی نگفتو ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم

 .ٍرٍد نرا اطالع بدى- 

 :تعظیهی کرد ٍ گفت

 .اطاعت سرٍرم- 

 :طَلی نکشید کٌ برگشت ٍ گفت

 .بفرنایید داخل قربان- 

نرد ٍ دختر جَانی رٍی صندلی نشستٌ بَدند کٌ با . سری تکان دادم ٍ داخل شدم
سری برایشان تکان دادم ٍ رٍ بٌ پدر . دیدن نن از جای برخاستند ٍ تعظیو کردند

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت. تعظیهی کردم

 .بنشین! خَش آندی پسرم- 

ٌ رٍی آن نرد ٍ  سری بٌ عنَان احترام برایش تکان دادم ٍ رٍی یکی از صندلی يا رٍب
 :پدر انگشت اشارى اش را بٌ طرف آن نرد گرفت ٍ گفت. دختر نشستو
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ٌ ی رٍیان يستند-   .ایشان رئیس قبیل

 :سپس انگشت اشارى اش را بٌ طرف آن دختر جَان گرفت ٍ گفت

 .ٍ ایشان يو دخترشان، سَریان يستند- 

سری برایشان ! زیبا بَد. سرم را بٌ طرفش گرفتو ٍ بٌ چشهان عسلی رنگش خیرى شدم
 :تکان دادم ٍ گفتو

 .خَش آندید- 

 :سَریان ٍ پدرش نتقابال سری تکان دادند ٍ گفتند

 !سپاسگزارم- 

 :پدر سَریان رٍ بٌ پدر گفت. پدر سری برایو تکان داد ٍ چیزی نگفت

 ایشان يو باید انپراطَر آیندى ی یَنان، عالی جناب آل باشند؟- 

 :پدر لبخندی زد ٍ با غرٍر گفت

 !آری- 

 :پدر سَریان رٍ بٌ نن کرد؛ لبخندی زد ٍ گفت

 .انیدٍارم يهانند پدرت برای کشَر یَنان نفید باشی- 

 :سری برایش تکان دادم ٍ گفتو

 !در این نَرد کٌ شکی نیست. سپاسگزارم- 

 :پدر خندى ای کرد ٍ گفت

 !آل جَان شجاعی است؛ نن نطهئن يستو بًتر از نن نی تَاند کشَر را ادارى کند- 
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 :سَریان نگايی بٌ نن کرد ٍ با حالتی خاص گفت

 !شکَى شها زبانزد خاص ٍ عام نی باشد عالی جناب- 

 :نگايی کردم ٍ گفتو- کٌ يرکسی را نسخ خَد نی کرد-بٌ چشهانش 

 .سپاسگزام- 

ٌ ای کٌ کنار اتاق ایستادى بَد کرد ندیهٌ تعظیهی کرد ٍ . پدر با دستانش اشارى ای بٌ ندیه
. طَلی نکشید کٌ يهان ندیهٌ ٍ چند خدنٌ با ٍسایل پذیرایی ٍارد شدند. بیرٍن رفت

تعظیهی کردند ٍ نیَى يا، شیرینی ٍ نَشیدنی يای گَناگَن را رٍی نیز گذاشتند ٍ با 
 :پدر لبخندی زد ٍ گفت. تعظیهی بیرٍن رفتند

 .از خَدتان پذیرایی کنید- 

 :ندتی نگذشتٌ بَد کٌ پدر گفت. آن دٍ تشکری کردند ٍ نشغَل شدند

 دخترم سَریان؟- 

 :سَریان سرش را باال گرفت ٍ با احترام گفت

 بلٌ قربان؟- 

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت

 شنیدى ام کٌ در شهشیرزنی نًارت فراٍانی داری؟- 

 :سَریان يو نتقابال لبخندی زد ٍ پاسخ داد

 !آری- 

 :پدر نگايی نعنادار بٌ نن کرد ٍ رٍ بٌ سَریان گفت
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 .آل يو در شهشیرزنی نًارت بسیار فراٍانی دارد! بسیار خَب است- 

 :سری تکان داد ٍ در ادانٌ گفت

ٌ ای بديید؛ ير کس برندى ی نسابقٌ باشد پاداش -  شها نی تَانید با يهدیگر نسابق
 .گران بًایی دریافت نی کند

پدر سری تکان داد ٍ با حالت سؤالی . ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ بٌ پدر نگاى کردم
 :پرسید

 نظرتان چیست؟- 

 :سَریان لبخندی زد ٍ پاسخ داد

 .اگر عالی جناب آل نَافق باشند، نن يو نَافق يستو- 

رٍ بٌ پدر کردم ٍ با لحن . نفس عهیقی کشیدم تا شاید بتَانو خشو خَد را کنترل کنو
 :چندان آرام گفتونٌ

 !نن برای این کار ٍقت کافی ندارم! پدرجان- 

 :پدر اخهی کرد ٍ نحکو گفت

 !نٌ پسرم، تَ در این نسابقٌ شرکت نی کنی- 

نی دانو کٌ نهی تَانو اٍ را ننصرف کنو؛ پس سری تکان دادم ٍ تًدیدٍار بٌ سَریان نگاى 
دخترک ». لبخندی برایو زد ٍ در چشهانو خیرى شد. چشهانش نی درخشید. کردم

 «!ننتظر شکست سختی از طرف آل باش! گستاخ
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ٌ ام يیچ کس . نن اٍ را شکست نی ديو ٍ برندى ی نسابقٌ نی شَم. تصهیو خَد را گرفت
ٌ ی کَچک ٍ ضعیف چگَنٌ . نهی تَاند در برابر انپراطَر بایستد یک دختر با جس

 نی تَاند در برابر نردی قَی پنجٌ بایستد؟

پدر سَریان کٌ . لبخند تهسخرآنیزی تحَیلش دادم ٍ سرم را بٌ طرف نخالف چرخاندم
 :تا آن نَقع ساکت بَد گفت

 .نی تَانیو فردا این نسابقٌ را برگزار کنیو- 

 :پدر سری بٌ عالنت نَافقت تکان داد ٍ گفت

 !عالی است- 

 :ٍ رٍ بٌ نن ٍ سَریان گفت

 .برای نسابقٌ آنادى شَید- 

 :ٍ رٍبٌ سَریان ٍ پدرش گفتو. نگاى بی تفاٍتی بٌ آن يا کردم ٍ از جای بلند شدم

 .از آشنایی با شها بسیار خرسند شدم- 

 :پدر سَریان گفت. از جای بلند شدند

 .نن يو يهین طَر عالی جناب- 

 .ٍ دستش را بٌ طرفو گرفت

رنگش سَریان دستی بٌ نَيای قًَى ای. دستش را فشردم ٍ سری برایش تکان دادم
 :کشید ٍ گفت

 .دیدن شها باعث افتخار نن بَد عالی جناب- 
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 :سری تکان دادم ٍ رٍ بٌ پدر گفتو

 .اگر اجازى بديید نرخص شَم- 

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت

 .نی تَانی برٍی- 

 :در حالی از کنار سَریان نی گذشتو آرام گفتو. تعظیو کَتايی کردم ٍ بٌ راى افتادم

 !بٌ انید شکست بانَی شجاع- 

ٌ ی چشو نگايش کردم. ٍ از کنارش گذشتو این را از . صدایو را شنیدى بَد. از گَش
 .لبخند تهسخرآنیزی زدم ٍ از اتاق خارج شدم. نشت کردن دستانش فًهیدم

در راى نشاٍر اعظو را دیدم کٌ بٌ طرف اتاق پدر حرکت . بٌ طرف اتاقو حرکت کردم
ٌ يا پایین رفتو. نی کرد  .بی تَجٌ از پل

چًرى ی نًربان نریال را در ذين تجسو . نام زیبایی نیست؛ انا نام نریال زیباست! سَریان
آن چشهان بٌ رنگ شب ٍ نَيای سیاى نریال کجا ٍ نَيای قًَى ای ٍ چشهان . کردم

چٌ . آن دختر جسَر ٍ شجاع نن کجا ٍ این دختر گستاخ کجا. عسلی سَریان کجا
سری تکان دادم ٍ در اتاق را باز کردم ٍ داخل . حتو دارم دیَانٌ شدم! گفتو؟ شجاع نن

 .رٍی تخت دراز کشیدم ٍ چشهانو را بستو ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو. شدم

بٌ دلیل قد کَتايش . دستان ظریفش را در دستانو گذاشت ٍ بٌ نن نزدیک تر شد
 :ناگزیر خو شدم ٍ صَرتو را بٌ صَرتش نزدیک تر کردم ٍ آرام گفتو

تَ برایو يهان دختر نًربان يستی کٌ اٍلین بار اٍ را برای کهک بٌ پدرش در - 
 .کَيستان يای یَنان دیدم
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 :لبخند دلبری زد ٍ گفت

 .ٍ تَ يهان کسی يستی کٌ کهک کردی جان پدرم را نجات ديو- 

 :دستانش را دٍر کهرم حلقٌ کرد ٍ زیر لب گفت

 !دٍستت دارم انپراطَر نن- 

نریال در آغَش . این دیگر چٌ خَابی بَد. از خَاب پریدم ٍ بٌ اطراف نگايی انداختو
 :نن؟ بٌ یاد حرف آخرش افتادم

 !دٍستت دارم انپراطَر نن- 

 :لبخندی از تٌ دل زدم ٍ با خَد گفتو

 .دلو برایت تنگ شدى است- 

رايو . از جای بلند شدم ٍ بعد از شستن صَرت ٍ تعَیض لباس يایو از اتاق بیرٍن رفتو
گَیی پدر ينَز خَاب . کسی داخل سالن نبَد. را بٌ طرف سالن غذاخَری کج کردم

ٌ ام گذاشتورٍی یکی از صندلی يا نشستو ٍ دست. است ٌ ای بٌ . يایو را زیر چان خدن
 :طرفو آند ٍ بعد از تعظیهی گفت

 !انپراطَر جَان بٌ سالنت باشند- 

ٌ ای در چشو بر يو زدنی نیز را پر از غذايای . سری تکان دادم ٍ چیزی نگفتو چند ندیه
 :دستی برایشان تکان دادم ٍ گفتو. گَناگَنی کردند

 .نی خَايو تنًا باشو! برٍید- 

 .تعظیهی کردند ٍ بیرٍن رفتند
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بعد از خَردن صبحانٌ، بٌ حیاط قصر رفتو ٍ يهراى با نحافظ شخصی پدر بٌ نیدان 
بٌ . بعد از گرم کردن خَد بٌ نحافظ شخصی پدر پیشنًاد نبارزى دادم. شهشیرزنی رفتیو

جَیی نرد جنگ. طرفو آند ٍ شهشیری برداشت ٍ بعد از تعظیو شرٍع بٌ نبارزى کردیو
 .بَد؛ انا نن بٌ طَر ناگًانی با شهشیر، شهشیرش را بٌ دٍ نصف نساٍی تقسیو کردم

. در حال تهرین کردن بَدم کٌ پدر يهراى با سَریان ٍ پدرش بٌ نیدان شهشیرزنی آندند
بٌ طرفشان حرکت کردم ٍ سری برایشان تکان دادم ٍ سَریان ٍ پدرش يو تعظیهی 

 :پدر سَریان لبخندی زد ٍ گفت. رٍ بٌ پدر تعظیهی کردم. کردند

 انپراطَر جَان نا چطَر است؟- 

 .سپاسگزارم- 

ٌ بان رفتند ٍ نشستند  .پدر ٍ پدر سَریان بٌ طرف صندلی يای زیر سای

بی تَجٌ بٌ ٍسط نیدان رفتو ٍ . نگايی بٌ سَریان کردم کٌ بٌ طرفو قدم برنی داشت
ٌ رٍیو قرار گرفت. ایستادم صدای . تعظیهی کردیو ٍ ننتظر دستَر پدر شدیو. سَریان رٍب

 :نحکو پدر شنیدى شد

 .شرٍع کنید- 

 :صدای نحکو پدر شنیدى شد

 !شرٍع کنید- 

سَریان يو شهشیرش را . فریادی سر دادم ٍ بٌ جلَ قدم بر داشتو. شهشیرم را باال بردم
شهشیريا بٌ يو برخَردی کرد ٍ . ابرٍانو را در يو کشیدم. باال برد ٍ بٌ طرفو دٍید
ٌ ی تَانو را جهع کردم ٍ بٌ شهشیرم فشار آٍردم. صدای بلندی تَلید شد سَریان کٌ . يه
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انتظار این حرکت را نداشت، بٌ عقب رفت؛ انا اٍ يو تهام نیرٍیش را صرف کرد ٍ بٌ 
 :لبخند تهسخرآنیزی زدم ٍ گفتو. بٌ چشهان یکدیگر خیرى بَدیو. شهشیر نن فشار آٍرد

 تهام تَانت يهین قدر بَد؟- 

تسلیو نشد ٍ با سرعت از جای بلند . ٍ بٌ طَر ناگًانی اٍ را با پايایو بٌ عقب پرت کردم
. با شهشیرم نانع پیشرٍی اٍ شدم. شهشیرش را باال برد ٍ فریاد زد. شد ٍ بٌ طرفو آند

 «.اٍ در شهشیرزنی نًارت فرٍانی دارد»: پدر درست نی گفت

بٌ طرفو قدم برداشت . با لبخند نگايو نی کرد! ناگٌ صَرت نریال در ذينو نجسو شد
 ... .کٌ

خراشی بٌ دستانو بَد ٍ از آن خَن سرازیر . با دردی کٌ در دستانو پیچید بٌ خَد آندم
با چشهان . سری تکان دادم ٍ از جای بلند شدم ٍ بٌ سَریان نگايی کردم. شدى بَد

ٌ ای بٌ طرفو آندند ٍ با نگرانی نی گفتند. نگران بٌ نن خیرى شدى بَد  :چند خدن

 جناب حالتان خَب است؟عالی- 

 :پدر بٌ طرفو آند ٍ گفت

 چٌ شدى است پسرم؟- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .چیزی نیست؛ یک خراش کَچک است- 

 :سَریان با صدای لرزان گفت

 ...نن نهی خَاستو! عالی جناب- 

 :سخنش را قطع کردم ٍ گفتو
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 !نن حالو خَب است- 

انا زٍد بٌ . ناخَدآگاى لبخندی برایش زدم. انا حالو خَب نبَد؛ يو از جسهو، يو رٍح
 :پدر سَریان با ترس گفت. حالت قبلی ام بازگشتو

 .انپراطَر جَان نن از طرف دخترم از شها عذرخَايی نی کنو- 

 .سری تکان دادم ٍ چیزی نگفتو ٍ بٌ طرف قصر حرکت کردم

 «نریال»

ٌ ی رانان دعَت يستیو لباس زیبایی را . دٍ يفتٌ از آن ناجرا نی گذرد ٍ نا انرٍز بٌ خان
ٌ ای از رانان بَد بٌ تن کردم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو پدر ٍ نادر يو لباس يای . کٌ يدی

 .زیبایی بٌ تن کردى ٍ ننتظر نن بَدند

 :لبخندی برای ير دٍی آنان زدم ٍ گفتو

 برٍیو؟- 

 :نادر با خَش رٍیی گفت. سری تکان دادند

 !این لباس بسیار برازندى ات است دخترم- 

ٌ  شان رسیدیو. در آغَشش فرٍ رفتو ٍ تشکری کردم جالب اینجا . پس از ندتی بٌ خان
ٌ شان نزدیک آرانگاى آلَشا است طَلی نکشید کٌ صدای رانان . پدر در را کَبید. بَد خان

پدر را در آغَش کشید ٍ با . در را گشَد ٍ لبخندی بٌ رٍیهان زد. از پشت در شنیدى شد
نادر ٍ پدر داخل خانٌ شدند ٍ نن ٍ رانان باز در حیاط خانٌ تنًا . نادر احَالپرسی کرد

 :سری برایو تکان داد ٍ با نًربانی گفت. ناندیو

 حالتان چطَر است بانَی زیبا؟! درٍد بر بانَی خجالتی نا- 
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 :لبخندی زدم ٍ بدٍن خجالت گفتو

 سپاسگزارم؛ رانان نا چطَر است؟- 

ٍ اٍ بَد کٌ نخست نرا با تعجب نگاى نهَد؛ انا بعد با خَش رٍیی تشکری کرد ٍ نرا بٌ 
 :نادر رانان يو نرا در آغَش کشید ٍ گفت. داخل خانٌ راينهایی کرد

 نریال؟ ستارى ی سًیل شدی؟- 

 :تک خندى ای کردم ٍ گفتو

ٌ تان نی نانو تا خَدتان نرا از خانٌ بیرٍن کنید-   !از يهین االن در خان

ٌ ام زد ٍ گفت  :دستی بر شان

 .این چٌ حرفی است دخترم؟ بنشین- 

 .تشکری کردم ٍ کنار رانان نشستو

رانان . نی تَانو اعتراف ننو کٌ بًترین لحظات عهرم را در کنار خانَادى ی رانان گذراندم
. لبخندی برایش زدم ٍ چیزی نگفتو. نیَى ای برداشت ٍ شرٍع کرد پَست آن را بگیرد

 :نادر رانان سری تکان داد ٍ گفت

 :نادر رانان لبخندی زد ٍ گفت

ٌ ی نشترکتان -  ٌ ی دیگر جشن عرٍسی شها را برگزار نی کنیو ٍشها بٌ خان تا چند يفت
 .نی رٍید

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ در دل گفتو
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ٌ ی دیگر يهسر يهیشگی رانان خَايو شد؟ آى چقدر سخت -  یعنی نن تا چند يفت
دلو ! است کس دیگری را دٍست داشتٌ باشی؛ انا بخَايی با کس دیگر ازدٍاج کنی

 !بسیار برای عالی جناب آل تنگ شدى است

ٌ ٍر بَدم کٌ دستی بر رٍی دستو قرار گرفت نگايی بٌ دستان نردانٌ ٍ . در فکريایو غَط
لبخندی زد ٍ . بزرگ رانان انداختو، سرم را باال گرفتو ٍ با حالت سؤالی بٌ اٍ خیرى شدم

 :گفت

 بانَی نا در داستان يای انپراطَر ٍ نلکٌ سیر نی کند؟- 

ٌ ای نیَى جلَیو گرفت ٍ گفت. خَاستو بگَیو آری؛ انا چیزی نگفتو  :تک

 .بفرنایید بانَجان- 

لبخندی رٍ بٌ . ناگٌ بٌ یاد چیزی افتادم. تشکر زیرلبی کردم ٍ نیَى را از دستش گرفتو
 :رانان زدم ٍ آرام زیر گَشش گفتو

 نن نی خَايو بٌ جایی برٍم؛ آیا نرا يهرايی نی کنی؟- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

 کجا نی خَايی برٍی؟- 

 :اٍ يو از جای بلند شد ٍ رٍ بٌ پدر ٍ نادريا گفت. از جای بلند شدم ٍ چیزی نگفتو

 .خیلی زٍد برنی گردیو- 

رانان کٌ نتَجٌ قصد . بٌ طرف کَيستان راى افتادم. سری تکان دادند ٍ چیزی نگفتند
 :نن شد گفت

 کَيستان؟- 
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 :بٌ طرفش برگشتو ٍ گفتو

 آری؛ نشکلش چیست؟- 

 .دستانش را گرفتو ٍ کشیدم تا کهی تندتر حرکت کند. سری تکان داد ٍ چیزی نگفت

 :لبخندی زدم ٍ رٍ بٌ رانان گفتو. از دٍر سنگ قبرش پیدا بَد. ندتی بعد رسیدیو

 .باالخرى رسیدیو- 

 :زنان گفتنفس

 باالخرى بعد از این يهٌ راى رسیدیو؟! عجیب است- 

 .تک خندى ای بٌ گلٌ ٍ شکایت يایش کردم ٍ بٌ طرف سنگ قبرش حرکت کردم

*** 

 «نریال»

 :تعظیهی کردم ٍ گفتو

 .درٍد بر سردار شجاع آلَشا- 

 :رانان با تعجب نگايی بٌ سنگ قبر کرد ٍ پرسید

 این سنگ قبر چٌ کسی است؟- 

 .سنگ قبر سردار یَنان، آلَشا- 

 :ابرٍانش را باال برد ٍ باز پرسید

 سنگ قبر یک فرد یَنانی در کشَر رٍم چٌ نی کند؟- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

111 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .داستانش طَالنی ٍ پیچیدى است؛ شاید رٍزی برایت تعریف کردم- 

 :کنار سنگ قبرش زانَ زد ٍ گفت

 پس سنگ قبر سردار یَنان است؟- 

 !آری؛ ایشان در جنگ رٍم ٍ یَنان کشتٌ شدند- 

شاید با . بٌ اٍ حق نی ديو کٌ ناراحت شَد. ابرٍانش را در يو کشید ٍ چیزی نگفت
 .خَد نی گَید يهسر نن با یک سردار یَنانی چٌ کار؟ آن يو یک نرد

دستو را . سری تکان دادم ٍ نگايی بٌ رانان کردم کٌ غهگین بٌ سنگ قبر خیرى شدى بَد
ٌ خاطِر . سرش را برگرداند ٍ نحزٍن نگايو کرد. رٍی دستش گذاشتو لبخندی از تٌ دل ب

نن يو بٌ تبعیت . سری برایو تکان داد ٍ از جای بلند شد. نًربانی يا ٍ صبَری اش زدم
 :لبخند آرانی زد ٍ گفت. از اٍ، از جای بلند شدم

 .پدر ٍ نادريا نگرانهان نی شَند- 

چشهانش برق . نتَجٌ سخنش شدم؛ بٌ طرفش قدم برداشتو ٍ دستانو را جلَ بردم
 .خَشحالی زد ٍ دستانو را نحکو گرفت ٍ بٌ راى افتاد

*** 

 «آل»

زخو . نهی دانستو چٌ کنو. سردرد انانو را بریدى بَد. با حال ناخَشی از خَاب بیدار شدم
ٌ خَردن يو . دستو کهی خَب شدى بَد ٍ نشکلی نداشت ٌ ی صبحان حتی حَصل

 .نداشتو
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 .پس رٍی تخت دراز کشیدم ٍ خاطرات گذشتٌ را نرٍر کردم

یاد آن سخنش افتادم کٌ يهیشٌ . برادرم، آلَشا کٌ از نًربانی يایش برایو کو نگذاشت
از این رٍ يیچ دختری جرأت ! پسر تَ يهیشٌ نغرٍر ٍعصبی يستی»: نی گفت

از این رٍ دختران زیادی ! انا نن پسر زیبارٍی ٍ نًربانی يستو! نگاى کردن بٌ تَ را ندارد
 «.خَايان نن يستند

نهی دانو چرا این . فکرم بٌ سهت نریال کشیدى شد. لبخندی زدم ٍ آيی از تٌ دل کشیدم
نباید چنین . نٌ، این غیرنهکن است... شاید... شاید! نهی دانو. چند رٍز بٌ اٍ فکر نی کنو

 .سرم را در دستانو گرفتو ٍ چشهانو را رٍی يو گذاشتو. چیزی اتفاق بیفتد

از جای بلند شدم ٍ بدن اینکٌ نگايی . ندتی در این حالت گذشت کٌ در اتاق باز شد
 :بیندازم گفتو

 !حالو خَب نیست؛ بیرٍن- 

ٌ رٍ شدم. انا صدایی نیاند . با تعجب بٌ اٍ خیرى شدم. سرم را باال بردم کٌ با سَریان رٍب
ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ سری بٌ عالنت سؤال تکان . تعظیهی کرد ٍ لبخند دلبری زد

 :قدنی بٌ طرفو برداشت ٍ گفت. دادم

 .انپراطَر زیبارٍی نا بٌ سالنت باشند- 

 :اخهی کردم ٍ گفتو

 کاری داشتی؟- 

 .نی خَاستو حال عالی جناب را جَیا شَم_ 

 :با حالی ناخَش رٍی تخت نشستو ٍ گفتو
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 !حالو خَب نیست- 

 :گفت. حالت نگرانی بٌ خَد گرفت ٍ کنارم رٍی تخت نشست

 عالی جناب کاری از دست نن برنی آید؟- 

چشهانو را رٍی يو قرار دادم تا شاید کهی سردردم . سری تکان دادم ٍ چیزی نگفتو
ندتی گذشت کٌ ناگٌ احساس کردم دستان ظریفی پیشانی ام را ناساژ . خَب شَد

ٌ رٍ . درد سرم آرام گرفتٌ بَد. نی ديد چشهانو را باز کردم کٌ با دٍ جفت چشو عسلی رٍب
 :لبخندی زد ٍ گفت. شدم

 قربان حالتان بًتر نشد؟- 

دستان این دختر بٌ طَر جادٍیی حالو . ناخَدآگاى لبخندی زدم ٍ رٍی تخت دراز کشیدم
 .با آرانش چشهانو بستو ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو. را خَب کرد

چشهانو . صبح با احساس چیز خیسی کٌ بٌ صَرتو کشیدى نی شد از خَاب بیدار شدم
آرام از جای بلند آرام. را بٌ طبیب دٍختو کٌ با دستهال خیسی صَرتو را پاک نی کرد

دستپاچٌ . طبیب با عجلٌ از جای بلند شد ٍ تعظیهی کرد. شدم ٍ کنار تخت نشستو
 :گفت

 !قربان شها نباید از تخت خَابتان بلند بشَید- 

 چرا؟- 

 .چَن ينَز حال شها بًبَد نیافتٌ است- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .نن حالو خَب است- 
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 :تعظیهی کرد ٍ گفت

 .پس بگذارید برایتان دارٍيایتان را بیاٍرم- 

پس از خَردن دارٍيا، اٍ از . از اتاق بیرٍن رفت ٍ با چند دارٍ برگشت. پاسخی ندادم
چرا نن دیرٍز این اجازى را »: سرم را در دست يایو گرفو ٍ با خَد گفتو. اتاق خارج شد

ابرٍانو را در « !بٌ سَریان دادم تا نرا آرام کند؟ نن نهی خَايو اٍ فکريای بیًَدى کند
چطَر بٌ خَدش اجازى ! دخترک احهق»: يو کشیدم ٍ دستانو را نشت کردم ٍ باز گفتو

حالو . سری تکان دادم ٍ نفس عهیقی کشیدم« داد کٌ بٌ انپراطَر یَنان نزدیک شَد؟
 .نسبت بٌ دیرٍز بًتر بَد

پدر با نگرانی بٌ . از جای بلند شدم ٍ تعظیهی کردم. صدای در شنیدى ٍ پدر ٍارد شد
ٌ يایو گذاشت  .با تعجب نگايش کردم. طرفو آند ٍ دستانش را رٍی شان

 :سری تکان داد ٍ گفت

نی دانی اگر سَریان نبَد نا نتَجٌ نهی شدیو کٌ حالت ! پسرم نن ٍاقعا نگرانت بَدم- 
 .خَب نیست

 :با شنیدن نام سَریان ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ گفتو

 .پدرجان نگران نباش، نن حالو خَب است- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو. نفس عهیقی کشید ٍ لبخندی زد

 .بنشین پدرجان- 

 :نَشکافانٌ نگايو کرد ٍ گفت. رٍی یکی از صندلی يا نشست ٍ نن يو نشستو

 .خَب بٌ سخنانو گَش بدى! پسر- 
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 :دستی در نَيای سفیدش کشید ٍ گفت. سری تکان دادم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم

ٌ چندان دٍر انپراطَر این کشَر نی شَی-  نی دانی ير انپراطَری باید . تَ در آیندى ی ن
پس باید ازدٍاج . برای خَد جانشینی داشتٌ باشد؛ انا تَ جانشینی برای خَد نداری

 !کنی

ٌ ی سخنانش گَش سپردم  .ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ بٌ ادان

ٌ ای برگزینو-   .نن نی خَايو برایت نلک

پدر کٌ دید سخنی نهی گَیو، تصهیو گرفت ادانٌ . دستانو را نشت کردم ٍ چیزی نگفتو
 :پس نفس عهیقی کشید ٍ گفت. ديد

تفکر زیادی کردم ٍ بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ سَریان دختر ننحصر بٌ فردی برایت - 
 .است

پدر چٌ نی گَید؟ . نی دانستو کٌ حال خشو ٍ تعجب، يردٍ در صَرتو پیدا است
ٌ ی این کشَر؟ این غیرنهکن است. سَریان نن حاضر نهی شَم کٌ . يهسر آیندى ٍ نلک

با خشو از جای بلند شدم ٍ با صدایی کٌ تا بٌ حال خَد يو ! اٍ نلکٌ ٍ يهسر نن بشَد
 :نشنیدى بَدم فریاد زدم

 !پدرجان نن نهی خَايو سَریان يهسر نن بشَد- 

 :پدر يو نانند نن از جای بلند شد ٍ گفت

 !تَ نی خَايی انپراطَر آیندى ی این کشَر بشَی؛ پس باید ازدٍاج کنی! پسر- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو. سخنان پدر را قبَل داشتو؛ انا نٌ با سَریان

 .باشد؛ انا سَریان نٌ- 
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 :اخهی کرد ٍ گفت

 ظايرا کس دیگری را در نظر داری؟- 

ٌ ای صَرت نریال در ذينو تجسو شد سری بٌ . چشهان نشکی رنگش نی درخشید! لحظ
ٌ ی نثبت تکان دادم ٍ گفتو  :نشان

 .آری پدرجان- 

 :چشهان پدر برقی زد ٍ پرسید

ٌ ی یَنان شَد، چٌ کسی است؟-   حال این دختری کٌ قرار است نلک

 :لبخند آرانی زدم ٍ گفتو

 .یک دختر رٍنی- 

 :با تعجب گفت

 رٍم؟- 

 .آری، ينگانی کٌ برای دیدن انپراطَر رٍم بٌ آنجا سفر کردیو، اٍ را نشانت خَايو داد- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .باشد- 

 :از جای بلند شد ٍ ادانٌ داد

 .انیدٍارم دختر خَبی را برای خَد برگزینی- 

يرطَر شدى است نریال . نفس عهیقی کشیدم ٍ رٍی تخت نشستو. ٍ از اتاق خارج شد
 :لبخندی زدم ٍ گفتو. را بٌ دست خَايو آٍرد
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پسر نغرٍر، انپراطَر یَنان اعتراف نی کند کٌ نریال، دختر نًربان ٍ جسَر رٍنی را ! آل- 
 !دٍست نی دارد

*** 

 «دٍ يفتٌ بعد»

 «نریال»

حال فًهیدم کٌ . ير چٌ زنان نی گذشت، نحبت رانان نسبتٌ بٌ نن بیشتر نی شد
نَقعی کٌ با نن سخن نی گَید، دٍست . نی تَانو در کنار اٍ زندگی خَبی داشتٌ باشو

نن باید باید عالی جناب آل را بٌ فرانَشی بسپارم؛ . نی دارم تا ندت يا بٌ اٍ خیرى شَم
 .آن چشهان دریایی ٍ آن صدایش را

با اینکٌ رانان نحبت ٍ عشق زیادی را نثار نن نی کند؛ انا نن نهی تَانو ! نهی تَانو
این چند رٍز کابَس يای زیادی نی بینو کٌ نرا در . عالی جناب آل را فرانَش کنو

. دیشب خَاب بسیار ٍحشتناکی را دیدم. فرانَش کردن عالی جناب آل نصهو تر نی کند
در خَاب دیدم کٌ دختری زیبا با چشهان . نَقعی کٌ بٌ آن فکر نی کنو بٌ خَد نی لرزم

عسلی ٍ لباس سفید کٌ يهانند لباس عرٍس بَد، دست در دستان عالیجناب آل گذاشتٌ 
حتی عالی جناب يو کٌ تا بٌ حال ندیدى بَدم لبخند بزند، . است ٍ بٌ اٍ لبخند نی زند

انا نن بٌ جای اینکٌ اشک از چشهانو ! لبخنديای پیاپی اش را نثار آن دختر نی کرد
عالی جناب بٌ طرفو برگشت ٍ لبخند . سرازیر شَد قطرى يای خَن پایین نی آند

دیگر نتَانستو نگاى تحقیرآنیز آن دختر ٍ آل را بٌ خَد حهل . تهسخرآنیزی برایو زد
 .کنو؛ پس از آن جا دٍر شدم

آسهان . بٌ اطراف نگايی کردم. از فکريایو بیرٍن آندم ٍ سرم را از رٍی زانَانو برداشتو
بٌ طرف آینٌ حرکت . از جای بلند شدم ٍ اشک يایو را پاک کردم. رٍ بٌ تاریکی نی رفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

118 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

ٌ رٍی آن ایستادم تَ باید اٍ را فرانَش »: خَد را در آینٌ نگاى کردم ٍ گفتو. کردم ٍ رٍب
اشکی با سهاجت « .رانان يهسر تَ است ٍ تَ دگر نهی تَانی چیزی را عَض کنی! کنی

 :لبخند تلخی زدم ٍ برای يزارنین بار ٍ البتٌ برای آخرین بار گفتو. بٌ پایین سر خَرد

 !جناب آلتا نَقعی کٌ نفس نی کشو دٍستت دارم عالی- 

*** 

 «آل»

باالخرى نی تَانو نریال را بعد از یک ناى . انرٍز يهراى با پدر نی خَايیو بٌ رٍم برٍیو
در يهان حین پدر را در حال . شهشیرم را برداشتو ٍ از اتاق خارج شدم. نالقات کنو

ٌ يا نشايدى کردمپایین سری برایو . بٌ طرفش قدم برداشتو ٍ تعظیهی کردم. آندن از پل
چندین . دٍ سرباز در را گشَدند ٍ نا ٍارد حیاط قصر شدیو. قدم شدمبا اٍ يو. تکان داد

سرباز، نشاٍراعظو ٍ نحافظ شخصی پدر ننتظرنان ایستادى بَدند ٍ با دیدن نا تعظیو 
با دیدن نشاٍراعظو ٍ با فکر اینکٌ اٍ يو قصد يهرايی نا را دارد، اخهی کردم ٍ . کردند

اٍ دگر برای چٌ با نا بٌ رٍم ! نردک پیر ٍ خرفت. سرم را بٌ جًت نخالف چرخاندم
ٌ ای باال انداختو ٍ سَار اسب سیاى ٌ يای . رنگو شدمنی آید؟ شان برای انپراطَر رٍم پارچ

 .ابریشهی ٍ شهش يای طال ٍ نقرى بٌ عنَان يدیٌ نی بردیو

نحافظ شخصی . پدر يو سَار اسبش شد ٍ سری برای نحافظ شخصی اش تکان داد
 :پدر يو فریاد برآٍرد

 .حرکت نی کنیو- 

تصهیو گرفتیو برای اینکٌ زٍدتر برسیو . نفس عهیقی کشیدم ٍ يهراى بقیٌ بٌ راى افتادم
ٌ ی دگر بٌ  زیاد استراحت نکنیو ٍ کهی تندتر حرکت کنیو؛ انا با این حال یک یا دٍ يفت

 .رٍم نی رسیو
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 «نریال»

ٌ يای آسهانی . لبخندی زدم ٍ خَد را در آینٌ برانداز کردم در آن لباس سفید يهانند فرشت
نادر ٍ . با شَق از اتاق بیرٍن رفتو ٍ يهانند کَدکان بٌ دٍر خَد چرخیدم. شدى بَدم

نادر رانان بٌ طرفو آند ٍ . نادر رانان با دیدن نن در آن لباس ابراز خَشحالی کردند
 :گفت

ٌ يا شدى ای! نبارکت باشد دخترم-   !يهانند نلک

ٌ يا شدى ای؟ آرزٍیو این بَد؛ انا . خندى رٍی لبانو خشک شد چٌ گفت؟ گفت يهانند نلک
 :سری تکان دادم، لبخند آرانی زدم ٍ در جَاب گفتو... حال

ٌ اید؟. سپاسگزارم-   شها این لباس زیبا را دٍخت

 :لبخند شیرینی زد ٍ پاسخ داد

 .آری- 

ٌ ای بر پیشانی اش گذاشتو ٍ گفتو  :بـ ـَس

 .نهی دانو چگَنٌ باید از شها تشکر کنو- 

ندتی بعد . اشکی از چشهانش بٌ پایین سر خَرد ٍ نرا در آغَش کشید ٍ چیزی نگفت
 :نادر با لبخند بٌ طرفو آند ٍ با لحن شیطنت باری گفت. از اٍ جدا شدم

دختر بٌ اتاقت برگرد ٍ این لباس را عَض کن؛ نن نطهئن يستو تا رٍز عرٍسی آن را - 
 .از بین نی بری
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ٍسط اتاق ایستادم ٍ باز بٌ دٍر خَد . سری تکان دادم ٍ با عجلٌ بٌ اتاق برگشتو
دٍست نی داشتو حال . حس خیلی خَبی داشتو؛ گَیا نی خَايد اتفاقی بیفتد. چرخیدم

 ... .بٌ عنَان یک نلکٌ لباس عرٍس را بٌ تن کنو؛ انا

صدای نادر رانان نی آند کٌ بٌ نادر . لباس را تعَیض کردم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
 :نی گفت

ٌ ی دیگر برگزار کنیو-   .رانان نی گَید عرٍسی را سٌ یا چًار يفت

 :ٍ نتقابال صدای نادرآند

 .نظر پدر نریال يو يهین است- 

ٌ ی دیگر آنادى نی شَیو-   .پس نا برای چًار يفت

 .ٍ خندى ی کَتايی کرد

*** 

 «آل»

حتو دارم کٌ بعد . رٍزيای زیادی را پشت سر نی گذاشتیو؛ انا ينَز بٌ رٍم نرسیدى بَدیو
 :سرم را بٌ طرف پدر چرخاندم ٍ پرسیدم. از این يهٌ راى فردا بٌ رٍم نی رسیو

 پدرجان بًتر نیست شب را در يهین نکان استراحت کنیو؟- 

 :سری تکان داد ٍ رٍ بٌ سربازان فریاد زد

 .انشب را در يهین نکان استراحت نی کنیو ٍ فردا بٌ راى نی افتیو- 
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چندی دیگر يو چادريایی . چند سرباز نشغَل رٍشن کردن آتش شدند. يهٌ ایستادیو
پدر يو برای استراحت ٍارد یکی از چادريا شد؛ انا نن بٌ چادر . برای استراحت زدند

 .نرفتو ٍ رٍی تکٌ سنگی کٌ آن اطراف بَد نشستو ٍ بٌ آسهان خیرى شدم

چندی از آن يا شرٍع بٌ حرکت کردند؛ . ستارگان درخشان تر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید
بٌ يو نزدیک تر شدند ٍ صَرت یک دختر زیبارٍی را بٌ ٍجَد . گَیا دیَانٌ شدى بَدم

آری اٍ نریال بَد کٌ حال رٍی نَيای ! نریال. با تَجٌ بیشتری بٌ آن نگاى کردم. آٍردند
. لبخندی زدم ٍ با لذت بٌ صَرتش خیرى شدم. بٌ رنگ شبش تاج زیبایی نی درخشید

بٌ راستی چرا نن . چشهانش درخشش خاصی دارد کٌ ير کسی را بٌ خَد جذب نی کند
نفس عهیقی . خاطر این است کٌ اٍ دختر پاک ٍ نًربانی استعاشق اٍ شدم؟ شاید بٌ

ٍ لبخندی سر دادم ٍ از « !انپراطَر نغرٍر نا يو عاشق شد»: کشیدم ٍ باز با خَد گفتو
 .جای بلند شدم ٍ بٌ داخل چادر رفتو

دستی بر لباس يایو کشیدم ٍ از چادر . صبح با سرٍ صدای سربازان از خَاب بیدار شدم
يهٌ در . سری برایشان تکان دادم. سربازان با دیدن نن تعظیهی کردند. خارج شدم
ٌ ای بٌ راى افتادیو. شدن برای راى افتادن بَدندحال آنادى  .بعد از خَردم صبحان

 :سری تکان دادم ٍ رٍ بٌ سربازان گفتو. از دٍر درٍازى ی پایتخت رٍم نهایان شد

 .کهی سریع تر حرکت کنید- 

 :يهٌ با يو دم گرفتند

 .اطاعت قربان- 

چند سرباز نزدیک نا شدند ٍ تعظیهی . رٍی درٍازى بَدیودر یک چشو بر يو زدن رٍبٌ
 :یکی از آن يا کٌ نرا بیشتر نی شناخت گفت. کردند
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 .انپراطَر بٌ سالنت باشد؛ عالی جناب ننتظر شها يستند- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .سپاسگزارم- 

نردم کَچٌ ٍ . رايهان را بٌ طرف قصر کج کردیو. باز حرکت کردیو ٍ ٍارد شًر شدیو
ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ . خیابان را نگاى نی کردم کٌ با تعجب بٌ نا خیرى بَدند

از اسب يایهان پیاى . طَلی نکشید کٌ بٌ قصر رسیدیو. بی تَجٌ بٌ آن يا حرکت کردم
بٌ . انپراطَر ٍ چندین سرباز بٌ استقبال از نا ایستادى بَدند. شدیو ٍ داخل قصر شدیو

 .طرفشان حرکت کردیو

 :نن ٍ پدر برای اٍ سری تکان دادیو ٍ اٍ يو نتقابال سری برایهان تکان داد ٍ گفت

 .درٍد بر انپراطَر ٍ درٍد بر عالی جناب آل؛ خَش آندید- 

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت. سری تکان دادم ٍ چیزی نگفتو

 .درٍد بر انپراطَر رٍم- 

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .بفرنایید داخل. حتها خستٌ يستید- 

ٌ يا بٌ طرفهان آند. لبخندی برایش زدم ٍ يهراى با پدر داخل قصر شدیو . یکی از خدن
 :تعظیهی کرد ٍ گفت

 .قربان سهت راست اتاق دٍم از آن شهاست- 

 :ٍ بعد رٍ بٌ پدر کرد ٍ گفت

ٌ ی باال است-   .اتاق شها طبق
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بعد از کهی جست ٍجَ اتاق را پیدا کردم ٍ . سری تکان دادم ٍ بٌ طرف اتاقو حرکت کردم
با عجلٌ دستی بر لباس يایو کشیدم . صبح با صدای در از خَاب بیدار شدم. داخل شدم

 :ٍ نحکو گفتو

 کیستی؟- 

ٌ ای ٍارد شد  :تعظیهی کرد ٍ گفت. در گشَدى شد ٍ خدن

 .قربان آندى ام تا شها را برای صرف صبحانٌ راينهایی کنو- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 .خَد بٌ سالن غذاخَری نی آیو؛ نیازی بٌ راينهایی تَ نیست- 

کششی بٌ دستانو دادم ٍ تصهیو گرفتو قبل از صبحانٌ . تعظیهی کرد ٍ از اتاق خارج شد
 .استحهام کنو

*** 

. دٍر ٍ اطراف را نگايی کردم ٍ بٌ راى افتادم. در اتاق را گشَدم ٍ از اتاق خارج شدم
پدر ٍ انپراطَر در حال . ندیهٌ با دیدن نن تعظیهی کرد ٍ در سالن غذاخَری را گشَد

رٍی یکی . بٌ طرفشان قدم برداشتو ٍ سری برایشان تکان دادم. خَردن صبحانٌ بَدند
 :انپراطَر لبخندی زد ٍ گفت. از صندلی يا نشستو ٍ نشغَل شدم

 .انیدٍارم خَب استراحت کردى باشی- 

 :سری برایش تکان دادم ٍ گفتو

 .آری، سپاسگزارم- 

 :سری برایو تکان داد ٍ گفت
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ٌ خاطر اتحاد دٍ کشَر جشنی بٌ پا کنو؛ نظرتان چیست؟-   نی خَايو ب

 :پدر کٌ تا آن نَقع ساکت بَد گفت

 .ستفکر خَبی- 

 :ننو يو سری تکان دادم ٍ گفتو

 .بًتر است فردا این جشن را برگزار کنیو- 

 :پدر از جای بلند شد ٍ گفت. انپراطَِر رٍم لبخندی زد ٍ چیزی نگفت

 .نن نی رٍم تا از رٍم دیدن کنو- 

سری تکان دادم ٍ با . انپراطَر يو کهی بعد از جای بلند شد ٍ رفت. ٍ از اتاق خارج شد
از جای بلند « .نخست بٌ نالقات برادرم، آلَشا ٍ بعد بٌ دیدن نریال نی رٍم»: خَد گفتو

 .شدم ٍ از قصر خارج شدم

کَدکان در کَچٌ بازی نی کردند ٍ صدای . نردم شًر، ير کدام بٌ کاری نشغَل بَدند
باد آرانی . بی تَجٌ رايو را بٌ طرف کَيستان کج کردم. فریادشان کَچٌ را پر کردى بَد

. از دٍر چشهو بٌ سنگ قبرش افتاد. از تپٌ باالتر رفتو. نی ٍزید ٍ درختان را تکان نی داد
ٌ ی کَچک ٍ ظریفی داشت. کسی کنارش زانَ زدى بَد ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ . جّث

 .نزدیک تر رفتو

*** 

 «نریال»

 :کنار سنگ قبرش زانَ زدم ٍ گفتو

 .درٍد بر سردار یَنانی، آلَشا- 
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 :لبخندی زدم ٍ گفتو

ٌ ی دیگر ازدٍاج نی کنو؛ پس آندى ام بگَیو کٌ -  نی دانو کٌ نی دانی نن تا چند يفت
 .شاید کهتر بتَانو بٌ دیدنت بیایو

ٍ سرم را رٍ آن . دستی بر رٍی سنگ قبرش کشیدم. قطرى اشکی بٌ پایین سر خَرد
ٌ ای رٍی سنگ قبر افتاد. گذاشتو آيستٌ . ندتی در این حالت گذشت کٌ ناگٌ سای

 :شهشیر آلَشا را چنگ زدم ٍ سریع از جای پریدم ٍ فریاد زدم

 تَ کیستی؟- 

سری ! اٍ عالی جناب آل است.. درست نی بینو؟ اٍ! خدای نن. نَيای نزاحهو را کنار زدم
 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت. آيستٌ پایین بردتکان داد ٍ با دستانش شهشیر را آيستٌ

 .فکر نی کردم نرا نی شناسی- 

 :ادانٌ داد

 .نن آل يستو- 

 :ناخَدآگاى لبخندی زدم ٍ با شَق زیاد گفتو

 شها اینجا چٌ نی کنید قربان؟- 

 :چشهانش برقی زد ٍ گفت

 .با پدرم برای دیدن انپراطَرآندى ایو- 

 :لبخندی زدم ٍ بٌ اٍ نزدیک تر شدم ٍ آرام گفتو

 .دلو برایتان بسیار تنگ شدى بَد قربان- 
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اٍ يو بٌ نن نزدیک تر شد ٍ آرام تر از . ٍ سریع سرم را بٌ زیر افکندم تا اشک يایو را نبیند
 :نن گفت

 ...نن يو دلو برایت تنگ شدى بَد بانَی- 

 .ٍ با صدای رانان سخنانش را ادانٌ نداد

 نریال تَ اینجایی؟- 

با نگرانی بٌ طرفو آند ٍ بٌ طَر . با عجلٌ از آل دٍر شدم ٍ بٌ طرف رانان برگشتو
دستانش . با شرم از اٍ جدا شدم ٍ بٌ عالی جناب نگاى کردم. ناگًانی نرا در آغَش کشید

دٍست نداشتو کٌ اٍ . را نشت کردى بَد ٍ با خشو بٌ نن ٍ بٌ رانان نگاى نی کرد
دستان رانان را کشیدم ٍ اٍ را بٌ طرف عالی جناب بردم ٍ با ناراحتی . ناراحت بشَد

 :گفتو

 .قربان ایشان رانان، يهسر نن يستند- 

 :ٍ رٍ بٌ رانان گفتو

 .ٍ ایشان يو انپراطَر آیندى ی یَنان، عالی جناب آل يستند- 

 :رانان تعظیهی کرد ٍ با خَش رٍیی دستانش را بٌ طرف آل گرفت ٍ گفت

 !از آشنایی با شها خَشبختو عالی جناب- 

 :آل کٌ پیدا بَد از دیدن اٍ ناراحت است، با سردی دستش را جلَ آٍرد ٍ گفت

 !نن يو يهین طَر- 

حال چٌ شد؟ سرش را بٌ طرفو چرخاند ٍ با ! اٍ کٌ تا ندتی پیش نًربان ٍ صهیهی بَد
 :بی تَجًی گفت
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 .نبارک باشد- 

چرا صَرتی را کٌ باعث آرانش است از نن بر »: در دل گفتو. ٍ کنار سنگ قبر زانَ زد
دٍست داشتو اٍ را در آغَش بکشو ٍ بگَیو کٌ چرا ناراحت شدی نرد « گرداندی؟

 !شجاع نن؟ نن نهی تَانو ناراحتی تَ را ببینو؛ انا نهی شد

 :با ناراحتی سری تکان دادم ٍ با صدایی کٌ خَد يو نشنیدم گفتو

 !بٌ انید دیدار قربان، از دیدنتان بسیار خرسند شدم- 

 .ٍ با رانان از اٍ دٍر شدم

*** 

 «آل»

دیدی کٌ با شَق اٍ را بٌ تَ نعرفی کرد؟ ! نهی تَانو باٍر کنو کٌ اٍ ازدٍاج کردى است
 .اٍ نرد دیگری را دٍست نی دارد! دیدی؟ آل، نریال تَ را دٍست ندارد

 :اشک يایو را پاک کردم ٍ بٌ آلَشا گفتو

نن بدٍن خداحافظی با اٍ بٌ یَنان بازگشتو ٍ بٌ ! گفتی نراقب اٍ باشو؛ انا نشد- 
نریال : کاش نی تَانستو دستانش را بگیرم ٍ بگَیو. نرا ببخش. سخن تَ عهل نکردم

دستانو را رٍی صَرتو گذاشتو ٍ برای اٍلین بار برای دختری . انا نشد!...دٍستت دارم
! نن آل، انپراطَر یَنان، بٌ دختری دل باختو. نًربان، بی آالیش، لطیف ٍ پاک گریستو

. چرا؟ چرا باید این گَنٌ نی شد؟ سرم را رٍی سنگ قبر گذاشتو ٍ نفس عهیقی کشیدم
دگر با . نهی دانو چٌ ندت آنجا بَدم؛ انا يرچٌ بَد، با سختی خَد را بٌ قصر رساندم

انپراطَر ٍ نخصَصا پدر نگران حال نن بَدند ٍ يهیشٌ جَیای . کسی سخن نهی گفتو
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نٌ بیشتر ٍ نٌ ! يهین« .بًتر از این نهی شَم» :حال نن نی شدند ٍ پاسخ نن این بَد
 .از نَقعی کٌ بٌ قصر برگشتو، از اتاقو بیرٍن نیاندم. کهتر

نی دانو کٌ باید برای جشن آنادى شَم؛ پس از جای بلند شدم ٍ لباس يای نَرِدنظر را 
ٌ يا در حال . شهشیرم را این بار با خَد نبردم ٍ از اتاق خارج شدم. بٌ تن کردم خدن

طَل سالن را طی کردم ٍ . ٍآند برای برگزاری نیًهانی یا يهان جشن بَدندرفت
ٌ رٍ شدم کٌ حال لباس يایی . بازگشتو ينگانی کٌ برگشتو با رانان، يهسر عزیز نریال رٍب

ابرٍانو را در يو کشیدم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم ٍ اٍ انا لبخندی زد ٍ . نظانی بٌ تن داشت
 :تعظیهی کرد ٍ گفت

 .قربان بسیار خَشحال يستو کٌ دٍبارى شها را نالقات کردم- 

 :سری تکان دادم ٍ پرسیدم

 تَ اینجا چٌ نی کنی؟- 

 .نن نحافظ شخصی انپراطَريستو- 

ٌ ٍر بَدم کٌ گفت. غیرنهکن است! چٌ نی گَید؟ نحافظ شخصی  :در فکريایو غَط

 .يهسرم، نریال، بسیار از شها تعریف کرد ٍ انرٍز يو بٌ این نیًهانی نی آید- 

ٌ ٍار بٌ کَبش درآند؛ انا خَد را بی تَجٌ نشان دادم ٍ گفتو  :با نام نریال قلبو دیَان

ٌ ی نردم شرکت نی کنند  .ـ در این جشن يه

انا . نهی تَانو باٍر کنو کٌ نریال نی خَايد با این پسر ازدٍاج کند. ٍ از کنارش گذشتو
پس ينَز يو نی تَانو نریال را . ينَز دیر نشدى است؛ زیرا آن يا ازدٍاج قطعی نکردى اند

پدر ٍ انپراطَر رٍی . از این فکر لبخندی زدم ٍ بٌ بیرٍن از قصر رفتو. بٌ دست بیاٍرم
نیز بزرگی آن پایین . صندلی يایی نشستٌ بَدند ٍ چند سرباز کنارشان ایستادى بَدند
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برای نردم گذاشتٌ شدى بَد تا بتَانند از خَدشان پذیرایی کنند ٍ البتٌ نیزی يو پراز 
خدنٌ . بٌ طرفشان حرکت کردم. نیَى، غذا ٍ انَاع نَشیدنی يا جلَی پدر ٍ انپراطَر بَد

نن يو بٌ آن دٍ تعظیو کَتايی کردم ٍ رٍی . ٍ سربازان با دیدن نن تعظیهی کردند
 :پدر لبخندی زد ٍ گفت. یکی از صندلی يا نشستو

 .ـ فکر نی کردم نهی آیی

نگايی بٌ . کو جهعیت نردم زیاد ٍ زیادتر شدکو. سری تکان دادم ٍ چیزی نگفتو
 ... .جهعیت انداختو تا شاید اٍ را پیدا کنو؛ انا

گرٍيی با لباس يای نخصَصی ٍسط جهعیت ایستادى بَدند ٍ نَسیقی زیبایی را 
 .نی نَاختند

انپراطَِر رٍم . نردم با خَشحالی غذا ٍ نیَى نی خَردند ٍ با یکدیگر گفت ٍگَ نی کردند
 :از جای بلند شد، جلَتر رفت ٍ فریاد زد

يرچٌ نی خَايید ٍ دٍست دارید بخَرید؛ این غذايا از آن ! بٌ قصر خَش آندید- 
 .شهاست

انپراطَر دستانش را . صدا نام اٍ را بر زبان نی آٍردند ٍ شادی نی کردندنردم يهٌ یک
 :باال برد ٍ گفت

 .سپاسگزارم، سپاسگزارم نردنان رٍنی- 

. نا يو نتقابال يهین کار را کردیو. بٌ طرف نن ٍ پدر برگشت ٍ سری برایهان تکان داد
 :باز رٍ بٌ نردم گفت

 .ای نردم این جشن بٌ دلیل این برپا شد کٌ نا نی خَايیو با کشَر یَنان نتحد شَیو- 

 :ٍ ادانٌ داد
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 .اتحاد نا باعث قدرت دٍ کشَر است- 

 :ٍ رٍ بٌ پدر ٍ نن گفت

 .لطفا تشریف بیاٍرید- 

نگايی بٌ نردم کرد بٌ پدر اشارى کرد ٍ . ير دٍ از جای برخاستیو ٍ کنار اٍ ایستادیو
 :گفت

 .ایشان انپراطَر یَنان يستند ٍ ایشان يو پسرشان، عالی جناب آل- 

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت. نردم دست زدند ٍ ابراز خَشبختی کردند

ٌ خاطر اینکٌ دٍ کشَر با يهدیگر نتحد شدند بسیار خرسند . درٍد بر نردم رٍنی-  نن ب
 .يستو

 .نن يو سری برایشان تکان دادم

*** 

 «نریال»

انپراطَر ٍ ! جهعیت زیادی بَد ٍ جای سَزن انداختن نبَد. يهراى نادر ٍارد قصر شدیو
جناب آل ٍ پدرش آن باال رٍی صندلی يایی نشستٌ بَدند ٍ نردم را نظارى عالی

 :نادر سری تکان داد ٍ گفت. نی کردند

 !ستچٌ جهعیتی-

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .چَن کٌ انرٍز کشَر یَنان با رٍم نتحد نی شَد. آری-
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 :نادر لبخند آرانی زد ٍ گفت

 .نن بسیار خَشحال يستو کٌ دٍ کشَر با يهدیگر نتحد نی شَند- 

این را فقط نن . صَرت ٍ چشو يایش نی درخشید. زیباتر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید
دلو يَای گفت ٍگَ با اٍ را کردى است؛ . درک نی کردم؛ کس دیگر این را نتَجٌ نهی شد

 .انا چٌ فایدى؟ نی دانو کٌ بٌ رانان خــ ـیانـت نی کنو؛ انا دلو را چٌ کنو

ٌ رٍ خیرى شدم عالی جناب آل ٍ پدر از جای بلند شدند ٍ . از فکريایو بیرٍن آندم ٍ بٌ رٍب
 :انپراطَر سری تکان داد ٍ رٍ بٌ نردم گفت. کنار انپراطَر آندند

 .جناب آلایشان انپراطَر یَنان يستند ٍ ایشان يو پسرشان، عالی- 

 :پدر آل لبخندی زد ٍ گفت. زدن کردندنردم شرٍع بٌ دست

ٌ خاطر اینکٌ دٍ کشَر با يهدیگر نتحد شدند بسیار خرسند . درٍد بر نردم رٍنی-  نن ب
 .يستو

از چًرى ی پدرش نشخص بَد کٌ نرد . جناب آل يو سری تکان داد ٍ چیزی نگفتعالی
ٌ ای است  :سری تکان دادم ٍ رٍ بٌ نادر گفتو. بسیار باتجرب

 .نادرجان بًتر است دگر برٍیو- 

 :سری تکان داد

 .باشد، برٍیو- 

نادر در را باز کرد ٍ داخل . طَلی نکشید کٌ جلَی در خانٌ بَدیو. ٍ از قصر خارج شدیو
در را گشَدم کٌ رانان . تا در را بستو، در کَبیدى شد. نن يو يهرايش داخل شدم. شد

 :نتعجب گفتو. را نشايدى کردم
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 اینجا چٌ نی کنی؟! رانان- 

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .جشن تهام شد ٍ نن آندم سری بٌ تَ بزنو- 

 :دستو را بٌ طرف خانٌ گرفتو ٍ گفتو

 .برٍیو داخل- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .نٌ- 

 :دستش را کنارش زد ٍ گفت. با تعجب نگايش کردم. ٍ رٍی پلٌ نشست

 .ننتظر چٌ يستی؟ بنشین-

 :ندتی در سکَت گذشت کٌ رانان آن را شکست ٍ گفت. کنارش نشستو ٍ چیزی نگفتو

 .جناب آل بپرسونی خَايو سَالی در رابطٌ با عالی- 

 چرا آن رٍز اٍ با دیدن نن ناراحت شد؟- 

 :پس سری تکان دادم ٍ گفتو. چرا؟ خَد يو نهی دانو

 برای چٌ این سؤال را نی پرسی؟. نهی دانو- 

 :سری تکان داد ٍ پاسخ داد

 .رفتاريایش عجیب است؛ گَیا از نن خَشش نهی آید- 

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شان
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 .البتٌ با يهٌ این گَنٌ رفتار نی کند. اٍ فردی خشک ٍ نغرٍر است- 

 :سری تکان داد ٍ پرسید

 حتی با تَ؟- 

ٌ ی نن بٌ اٍ شدى است؟ غیرنهکن  این دگر چٌ سؤال بی نعنایی است؟ نکند نتَجٌ عالق
 .است

گَیا نتَجٌ شد کٌ سؤالش را . لب يایو را تکانی دادم؛ انا صدایی از ديانو خارج نشد
 :از جای بلند شد ٍ گفت. بی نَقع پرسیدى است

 .نن کار نًهی دارم ٍ باید برٍم- 

 :دستی برایو تکان داد ٍ گفت

 .خداحافظ- 

نهی دانو رانان چٌ فکريایی . نن يو نتقابال دستی برایش تکان دادم ٍ چیزی نگفتو
 .دربارى ی نن ٍ آل نی کند؛ انا يرچٌ کٌ يست، فکريای خَبی نیست

*** 

 «آل»

تیر . تصهیو گرفتو برای شکار بٌ جنگل برٍم؛ آن يو تنًا، بدٍن سرباز یا نحافظ شخصی
انرٍز آسهان آفتابی . ٍ کهان ٍ شهشیرم را برداشتو ٍ سَار بر اسبو شدم ٍ بٌ راى افتادم

انرٍز نی تَانو باخیال راحت شکار » :لبخندی زدم ٍ گفتو. بَد ٍ خبری از باد ٍ باران نبَد
از اسب پیادى شدم ٍ افسارش را بٌ . ندتی در راى بَدم ٍ باالخرى بٌ جنگل رسیدم« .کنو

ٌ ی درختی بستو از جای بلند . کنار رٍد آب زانَ زدم ٍ کهی از آن آب زالل نَشیدم. تن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

134 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

. يیچ صدایی نهی آند جز یک صدا؛ آن يو صدای شرشر آب. شدم ٍ کهی جلَتر رفتو
 .کهی جلَتر رفتو ٍ اطراف را نگايی کردم

*** 

 «نریال»

خَرشید بٌ . سرم را باال گرفتو بٌ آسهان خیرى شدم. جنگل در سکَتی نطلق فرٍ رفتٌ بَد
چند قدم . گَیا يیچ حیَانی در جنگل نبَد. اطراف را نگايی کردم. ٍسط جنگل نی تابید

گَش يایو را تیزتر کردم تا بیشتر نتَجٌ . بٌ جلَ گذاشتو کٌ ناگٌ صدایی بٌ گَش خَرد
سرم را بٌ پشت چرخاندم کٌ نتَجٌ شدم . آن صدا نزدیک ٍ نزدیک تر نی شد. صدا شَم

انرٍز شهشیری يهراى خَد . با ترس عقب عقب رفتو. ناری با سرعت بٌ طرفو نی آید
 .با ٍحشت شرٍع بٌ دٍیدن کردم. حال چٌ کنو؟ نار سرعتش بیشتر شد. نیاٍردى بَدم

در حال سقَط بَدم . نهی دانو چٌ بَد؛ انا ناگًان پایو پیچ خَرد. يهان گَنٌ نی دٍیدم
نن يو با ٍحشت . کٌ کسی دستانش را دٍر کهرم حلقٌ کرد ٍ نرا بٌ طرف خَد کشید

 .دستانو را بٌ دٍر کهرش حلقٌ کردم

پس سرم . دٍست نداشتو از اٍ جدا شَم. در آغَشش احساس اننیت ٍ آرانش نی کردم
ٌ اش گذاشتو ٍ سکَت را اختیار کردم  :صدایش را در کنار گَش يایو شنیدم. را رٍی سین

 بانَی گستاخ ٍ جسَر نا چطَر است؟- 

اٍ بٌ نن گفت بانَی جسَر ٍ گستاخ نا ! آری، اٍ عالی جناب آل است! صدایش آشنا بَد
سعی کردم از اٍ جدا شَم؛ انا اٍ . اٍ عالی جناب است. آری نن رٍیا نهی بینو. چطَر است

 :با شرم گفتو. این اجازى را نداد

 !قربان..ق- 
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حرارت . صَرتش را بٌ صَرتو نزدیک تر کرد ٍ با لبانش نًر سکَت را بر لبانو زد
. نفس يای گرنش را رٍی صَرتو احساس نی کردم؛ انا يیچ عکس العهلی نشان ندادم

ٌ ی طَالنی لّذت نی برم  .ناخَدآگاى با اٍ يهراى شدم. نهی دانو چرا نن از این بـ ـَس

با خجالت سرم را . ندتی در این حالت گذشت کٌ از نن جدا شد ٍ با نًربانی نگايو کرد
چشهانش نی درخشید ٍ باعث . کٌ با دستانش صَرتو را باال گرفت. بٌ زیر افکندم

 :دستانش را داخل نَيایو فرٍ برد ٍ گفت. نی شد قلبو بٌ کَبش در آید

 !نریالی نن، دٍستت دارم- 

رٍیا نی بینو؟ یا ٍاقعیت ! اٍ چٌ گفت؟ دٍستت دارم. با تعجب بٌ اٍ خیرى شدى بَدم
 :است؟ دستانو را گرفت ٍ گفت

حتی . رٍزی کٌ بٌ یَنان رفتو نتَجٌ شدم کٌ بدٍن تَ نهی تَانو زندگی را ادانٌ ديو- 
 !رٍزشهاری نی کردم برای دیدنت

 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد

 نن، آل، انپراطَر آیندى ی یَنان را بٌ يهسری نی پذیری؟! نریال- 

باٍرم نهی شَد کٌ عالی جناب آل بٌ نن عالقٌ . قطرى اشکی از چشهانو بٌ پایین سر خَرد
ٌ ی دگر ازدٍاج خَايو کرد! دارد پس تصهیو گرفتو . انا چٌ فایدى؟ نن کٌ تا چند يفت

با صدای آرانی . لبخند آرانش بخشی زد ٍ اشک يای صَرتو را پاک کرد. سکَت کنو
 :گفتو

 !نن يو دٍستت دارم عالی جناب- 

 :بٌ دستانو فشاری داد ٍ با عشق گفت. صدایو را شنید

 !حال فکر نی کنو کٌ تَ را بیشتر از قبل دٍست نی دارم. نی دانستو- 
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 :سری تکان داد ٍگفت

 !نن نهی گذارم این ازدٍاج سر بگیرد؛ حتی بٌ قیهت جانو- 

ٌ اش لبخندی زدم ٍ چیزی نگفتو ٌ ی صادقان  .از عالق

رانان؟ اٍ . با صدای قدم يای فردی کٌ پشت سرنان بَد سر برگرداندم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم
ٌ ی نا را تهاشا نی کردى است؟ نانند يهیشٌ  ٌ يای عاشقان اینجا چٌ نی کند؟ نکند صحن

بٌ طرفهان قدم برداشت ٍ رٍ بٌ . لبخندی بر لب داشت؛ انا این بار لبخندش نحزٍن بَد
 :عالی جناب تعظیهی کرد ٍ پس از ندتی سکَت گفت

 .حدس نی زدم کٌ شها يهدیگر را دٍست نی داشتید- 

آل ابرٍانش را در يو کشید ٍ چیزی نگفت؛ انا رانان بٌ طرف نن چرخید ٍ بٌ نن 
 :دستانو را در دستانش گرفت ٍ ادانٌ داد. نزدیک تر شد

 .نن نی دانستو کس دیگر را در سر داری؛ چَن يیچ نَقع بٌ نن تَجًی نهی کردی- 

 :دستانو را فشاری داد ٍ گفت. لبخندش پاک شد ٍ صَرتش غهگین شد

ٌ ای نداشتٌ باشد؛ پس تَ -  نن دٍست ندارم کٌ يهسر آیندى ام بٌ نن يیچ عالق
 .نی تَانی با اٍ ازٍاج کنی

 :سری تکان داد ٍ گفت

 !آرزٍی نن خَشبختی تَست- 

 :ٍ رٍبٌ آل کرد ٍ گفت

 !نراقبش باش- 

 :ٍ رٍ بٌ نن گفت
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 .دٍستت دارم- 

 .ٍ از آنجا دٍر شد

ٌ ی نا بٌ يهدیگر نطلع شدى است؛ پس  نی دانو کٌ قلبش را شکستو؛ انا اٍ دیگر از عالق
نات ٍ نبًَت بٌ رفتن . اشک يایو را پاک کردم ٍ بٌ آل خیرى شدم. يیچ فایدى ای ندارد

 :بٌ طرفش حرکت کردم ٍ گفتو. رانان نگاى نی کرد

 !عالی جناب- 

 :دستانش را باال آٍرد ٍ گفت

 .از حاال بٌ بعد نرا آل صدا کن- 

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 ...انا... اٍ بٌ نن عالقٌ داشت، انا. رانان از عشق نن بٌ شها نطلع شدى است- 

 :لبخندی زد ٍ گفت. ٍ چیزی نگفتو

 .فقط يهین را نی تَانو بگَیو کٌ اٍ نرد بسیار نًربان ٍ بزرگَاری است- 

 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

نن با پدرم دربارى ی تَ گفت ٍگَ کردى ام ٍ اٍ خَايان این است کٌ با تَ نالقاتی داشتٌ - 
 .باشد

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

 پدرم؟- 

 :باز لبخند آرانش بخشی زد ٍ پاسخ داد
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 !نن اٍ را قانع نی کنو- 

 :لبخندی بٌ نًربانی اش زدم کٌ با شیطنت گفت

ٍ گَ نی کنو، تَ باید از نن تشکری کنی-   !حال کٌ نن با پدرت گفت 

آل . نتَجٌ قصدش شدم ٍ با عجلٌ بٌ آن طرف حرکت کردم. ٍ بٌ طرفو قدم برداشت
 :فریادی زد ٍ گفت

 .برای فردا آنادى باش؛ چَن نی خَايی پدرم را نالقات کنی- 

خَشحالو کٌ باالخرى نی تَانو اٍ را بٌ عنَان يهسر خَد . ٍ دیگر صدایی از اٍ نیاند
 .بدانو

*** 

 «آل»

انرٍز . لبخندی از خَشحالی نریال زدم ٍ سَار اسبو شدم ٍ بٌ طرف قصر حرکت کردم
ٍارد حیاط . نریالی نًربانو خَشحالو کٌ نرا دٍست نی داری. بًترین رٍز زندگی ام بَد

نحافظ شخصی پدر کٌ آن طرف يا بَد، بٌ نن . قصر شدم ٍ از اسب پایین آندم
 :نزدیک تر شد ٍ تعظیهی کرد ٍ گفت

 .عالی جناب بٌ سالنت باشد- 

انرٍز برعکس . شهشیر ٍ کهانو را بٌ اٍ سپردم ٍ داخل شدم. سری برایش تکان دادم
ٌ يا نتعجب بٌ نن نگاى نی کردند. رٍزيای دیگر برای يهٌ لبخند نی زدم تعظیهی . خدن

رايو را بٌ طرف اتاق پدر . برایو کردند کٌ با لبخند جَابشان را دادم ٍ از کنارشان گذشتو
 :رٍ بٌ خدنٌ گفتو. کج کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

139 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

 .ٍرٍد نرا بٌ پدر اطالع بدى- 

 .چشو قربان- 

 :طَلی نکشید کٌ برگشت ٍ گفت

 .عالی جناب ننتظر شها يستند- 

پدر کنار پنجرى ایستادى بَد ٍ بٌ بیرٍن چشو . سری برایش تکان دادم ٍ داخل اتاق شدم
بٌ طرفش حرکت کردم ٍ نتَجٌ شدم کٌ بٌ پرندگانی کٌ بٌ صَرت گرٍيی . دٍختٌ بَد

 :بخشش بٌ گَش رسیدصدای آرانش. در حال پرٍاز بَدند نگاى نی کرد

 .سخنت را بگَ- 

ٌ ام گفت ٍگَ کردم ٍ قرار شدى است کٌ اگر اجازى -  پدرجان باالخرى با دختر نَرِدعالق
 .بديید اٍ فردا بٌ نالقات شها بیاید

 :يهان گَنٌ کٌ بٌ بیرٍن خیرى بَد گفت

 .نانعی نیست؛ نی تَاند بیاید- 

يرچٌ نی گذشت نَيایش بیشتر رٍ بٌ . لبخندی از رضایت پدر زدم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم
دستانش چرٍکیدى شدى بَد؛ انا ينَز آن ابًت ٍ اقتدار از چشهانش . سفیدی نی رفت

نهی دانو چرا حس نی کنو انرٍز کهی آرام بٌ نظر نی رسد ٍ کهی ناراحت . بیداد نی کرد
تعظیهی کردم ٍ . نی دانو کٌ اگر يو اتفاقی افتادى باشد، چیزی بٌ نن نهی گَید. است

 .بعد از سپاسگزاری زیر لب از اتاق خارج شدم

صبح از خَاب بیدار شدم ٍ لباس يای نناسبی بٌ تن کردم ٍ بعد از خَردن صبحانٌ از 
ٌ ی . بازار شلَغ بَد ٍ يرکسی سرش بٌ کارش گرم بَد. قصر خارج شدم بٌ طرف خان
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با دیدن نن . رايی نرفتٌ بَدم کٌ نریال را از دٍر نشايدى کردم. نریال حرکت کردم
ٌ ای بٌ اٍ کردم. لبخندی زد ٍ بٌ طرفو آند  :تعظیهی کرد ٍ گفت. نگاى خریداران

 .درٍد بر نرد شجاع- 

 :اخهی کردم ٍ گفتو

 ...اگر بار دیگری برایو تعظیو کنی ناگریز نی شَم- 

 :دستانش را باال آٍرد ٍ با عجلٌ گفت

 !باشد باشد، نن عذر نی خَايو قربان- 

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .پدر ننتظر ناست- 

 :سری تکان داد ٍ گفت

 .برٍیو- 

خَب . طَلی نکشید کٌ نا جلَی در ایستادى بَدیو. ٍ بٌ طرف قصر بٌ راى افتادیو
سردی دستانش باعث . دستانش را در دستانو گرفتو. نی فًهیدم کٌ نریال استرس دارد

 :لبخند آرانش بخشی زدم ٍ گفتو. سردشدن دست يایو شد

 !نگران نباش! نریال- 

پس از آن کٌ ندیهٌ ٍرٍد نا را بٌ پدر . لبخندی زد ٍ سری بٌ عالنت نثبت تکان داد
نریال . پدر رٍی صندلی نشستٌ ٍ بٌ نا خیرى شدى بَد. اطالع داد، ٍارد اتاقش شدیو

 :تعظیهی کرد ٍ گفت

 !انپراطَر بٌ سالنت باشند- 
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 :پدر کٌ پیدا بَد از اٍ خَشش آندى است، لبخندی زد ٍ گفت

 .بنشین! سپاسگزارم- 

 :برای نن يو لبخندی زد ٍ گفت

 .پسرم بنشین- 

 :پدر سری تکان داد ٍ گفت. سری برایش تکان داد ٍ کنار نریال نشستو

 .پیدا است دختری خَب ٍ جسَری را برگزیدى ای- 

 :لبخندی رٍ بٌ نریال زدم ٍ گفتو

 !آری، نریال دختر شجاع ٍ نًربانی است- 

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ در ادانٌ گفتو

ٌ خاطر نجات جان پدرش بٌ تنًایی بٌ یَنان آند-   .اٍ ب

ندتی در سکَت گذشت کٌ پدر رٍ بٌ . پدر ابرٍانش را باال برد ٍ با تعجب بٌ اٍ خیرى شد
 :نریال گفت

 دخترم شغل پدرت چیست؟- 

 :با سؤال پدر نریال نگايی بٌ نن کرد ٍ با صدایی کٌ بٌ زٍر شنیدى نی شد گفت

 .اٍ یک کشاٍرز است- 

نی دانو کٌ اٍ دٍست ندارد نن با دختر یک . پدر نگايی بٌ نن کرد ٍ چیزی نگفت
نریال سرش را باال ! کشاٍرز ازدٍاج کنو؛ انا نن يرطَر شدى است با اٍ ازدٍاج نی کنو

 :آٍرد ٍ گفت
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نی دانو کٌ شها دٍست ندارید کٌ پسرتان، انپراطَرآیندى ی یَنان، با دختری کٌ از - 
 .خانَادى ی غیر از اشراف است ازدٍاج کند

 :نفس عهیقی کشید ٍ با ناراحتی گفت

 .آل باید با دختری کٌ از اشراف است، ازدٍاج کند- 

 :پدر دستانش را باال آٍرد ٍ گفت

 .نن بٌ انتخاب پسرم احترام نی گذارم- 

 :دستی بٌ نَيای سفیدش کشید ٍ گفت

درست است کٌ انپراطَر باید با دختری از خانَادى ی باال ازدٍاج کند؛ انا نظر نن این - 
 .نیست

 :پدر لبخندی زد ٍ گفت! خدایا شکرت. با تعجب بٌ پدر نگاى نی کردم

از يهان نخست کٌ تَ را دیدم، نتَجٌ شدم کٌ تَ دختر پاک ٍ عاقلی يستی ٍ - 
ٌ ای باتدبیر شَی  .نی تَانی برای یَنان نلک

 .ٍ لبخندی بٌ ير دٍیهان زد

 :نگاى قدردانی بٌ پدر انداختو ٍ گفتو. نریال سرش را آرام آرام باال آٍرد ٍ بٌ پدر خیرى شد

 .حال کٌ پدر نَافقت خَد را اعالم کرد، باید نَافقت پدر نریال را يو جَیا شَیو- 

 :پدر از جایش بلند شد ٍ گفت

 .خَد با پدرش در رابطٌ با این نَضَع گفت ٍگَ نی کنو- 
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بابت . نن ٍ نریال يو از جای بلند شدیو ٍ پس از تعظیهی کَتاى از اتاق خارج شدیو
 .نی دانو کٌ پدر نی تَاند پدر نریال را يو راضی کند. نَافقت پدر بسیار خرسند بَدم

*** 

 «نریال»

پدر ٍ نادر نَقعی کٌ نتَجٌ شدند نن کس دیگری را در سر دارم ٍ نَقعی کٌ نتَجٌ 
ٌ خاطر عشق نن ٍ آل عقب نشستٌ است، بسیار ناراحت شدند؛ انا پدر ٍ  شدند رانان ب

این »: نادر نی گفت. نادر باٍرشان نهی شد کٌ انپراطَر یَنان بٌ نن عالقٌ داشتٌ باشد
با پدر گفت ٍگَ کردم ٍ اٍ را راضی « !غیرنهکن است کٌ انپراطَر بٌ تَ عالقٌ داشتٌ باشد

پدر نخست ناراحت بَد کٌ نن با این کارم دل رانان . کردم کٌ فردا با در آل صحبت کند
ٌ ی یَنان بشَم، . را شکستو؛ انا بٌ اصرار نن نَافقت کرد از اینکٌ قرار است نلک

ٌ ی یَنان بشَم. خَشحال بَدم  .راستش خَد يو باٍرم نهی شَد کٌ قرار است نلک

چند ساعتی . باالخرى آن رٍز را يو بٌ صبح رساندم ٍ پدر بٌ نالقات پدر آل رفت
با استرس بٌ در خانٌ خیرى . نی گذشت کٌ پدر بٌ آنجا رفتٌ بَد؛ انا ينَز خبری از اٍ نبَد

. طَلی نکشید کٌ در خانٌ بٌ صدا در آند. شدى بَدم ٍ بٌ این طرف ٍ آن طرف نی رفتو
 :نادر از جای بلند شد ٍ گفت

 .نن نی رٍم- 

پدر با لبخند ٍارد خانٌ شد ٍ چیزی . ندتی بعد يردٍ داخل خانٌ شدند. ٍ بٌ حیاط رفت
 :نادر سری تکان داد ٍ پرسید. بٌ طرفش حرکت کردم ٍ بٌ اٍ خیرى شدم. نگفت

 چٌ شد؟- 

 .پدرش نرد بسیار باتجربٌ ٍ بادرایتی بَد ٍ خَدش يو پسری شجاع ٍ ٍرزیدى ای بَد- 
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 .لبخندی از تعریف يایش زدم ٍ ننتظر بٌ اٍ چشو دٍختو

 دخترم نی دانی کٌ از این بٌ بعد باید از نا جدا بشَی ٍ بٌ کشَر دیگری برٍی؟- 

 :پدر سری تکان داد ٍ گفت. سری تکان دادم ٍ با ناراحتی سرم را بٌ زیر افکندم

 .نن نَافقت خَد را اعالم کردم- 

 :لبخندی زد ٍ بٌ طرفو قدم برداشت ٍ در ادانٌ گفت

ٌ ی تالشت -  ٌ ی یَنان بشَی؛ پس باید يه نی دانی کٌ باید يهسر انپراطَر یَنان ٍ نلک
 .را بکنی تا ٍظایفت را بٌ خَبی انجام بديی

 :سری تکان دادم ٍ گفتو

ٌ ی تالشو را نی کنو پدرجان-   !نن يه

نادر نرا در آغَش کشید ٍ پا بٌ . دیگر نتَانستو بغضو را قَرت بديو ٍ بٌ گریٌ افتادم
 !پایو گریست

*** 

. انرٍز قرار بَد يهراى با پدر، نادر، آل ٍ پدرش بٌ یَنان برگردیو ٍ در آنجا ازدٍاج کنیو
از « خدانگًدار»: ٍسایل نَردنظرم را جهع آٍری کردم ٍ نگايی بٌ خانٌ انداختو ٍ گفتو

يهراى با پدر ٍ نادر ٍ بقیٌ بٌ طرف یَنان حرکت . اتاق بیرٍن آندم ٍ ٍارد حیاط شدم
 .کردیو

قرار بَد . بی تابانٌ ننتظر رٍز ازدٍاجهان بَدم. باالخرى بعد از چند يفتٌ بٌ یَنان رسیدیو
ينگانی کٌ نراسو ازدٍاج را برگزار نی کنیو، آل يو بٌ عنَان انپراطَر یَنان نعرفی 

 .بشَد
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*** 

ٌ ی اتاق نگاى کردم صَرت سفیدم . لباس نخصَص نراسو را بٌ تن کردم ٍ خَد را در آین
تاج زیبایی رٍی نَيای بٌ رنگ . لبانو يهانند گل سرخ شدى بَد. زیباتر از يهیشٌ بَد

ٌ يا شدى بَدم. شبو گذاشتٌ شدى بَد تَر زیبایی رٍی صَرتو . با این لباس يهانند فرشت
حتها از »: لبخندی برای خَد زدم ٍ گفتو. افتادى بَد کٌ زیبایی ام را چند برابر نی کرد

 «!دیدنو در این لباس بی نظیر خَشحال نی شَد

با صدای در بٌ پشت چرخیدم ٍ با دیدن اٍ کٌ با لبخند بٌ طرفو نی آند، سرم را بٌ زیر 
لبخند . زیبا بَد؛ انا زیباتر بٌ نظر نی رسید. با دستان قَی اش سرم را باال گرفت. افکندم

ٌ ای برایش زدم ٍ صَرتو را بٌ صَرتش نزدیک      تر کردم دستانش را باز کرد؛ نرا در . دلبران
 :آغَش کشید ٍ زیر گَشو گفت

ٌ ی نن دٍستت دارم-   !نلک

ٌ ام دٍست نی دارم» ٌ ی کسانی کٌ شناخت  تَ را بٌ جای يه

 تَ را برای دٍست داشتن، دٍست نی دارم

ٌ خاطِر خاطرى يا دٍست نی دارم  تَ را ب

ٌ يای ٍحشی ٌ خاطِر الل  تَ را ب

ٌ ی زرین آفتابگردان ٌ خاطِر گَن  ب

ٌ يا دٍست نی دارم  !برای بنفشِی بنفش

ٌ يا  تَ را برای لبخند تلخ لحظ

 پرٍاز شیرین خاطرى يا دٍست نی دارم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

146 Negar_hashemi  آل نام بٌ انپراطَریرنان |  

 تَ را بٌ اندازى ی خَدت، اندازى ی آن قلب پاکت

 !دٍست نی دارم

 داشتن، دٍست نی دارمخاطِر دٍستتَ را بٌ

ٌ ی کسانی کٌ دٍست نهی دارم  ...تَ را بٌ جای يه

 «!دٍست نی دارم

 پایان


