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یک زخو نٌ، يزاران زخو بر رٍی قلبش . آدرین جَانی زخو خَردى است: خالصٌ
اٍ برای انتقام يهراى دٍستانش رٍانٌ . خَدنهایی نی کند؛ آن يو بٌ جرم بی گنايی اش

را نسبب درد يایش نی داند؛ انا انان از « خَن پارتی»سرزنین پارت نی شَد؛ چراکٌ 
 .بازی گردٍن کٌ عاشقانٌ، دل ٍ دین نی رباید

 :نقدنٌ

 :جَانی نزد پرٍردگارش شکَى کرد

 از چٌ نا در چرخ گردٍن پایینیو ٍ نًتران باال؟

 از چٌ این سَ ظلو ٍ جَر، آنجا جالل؟

 از چٌ نن خدنتگزار، اٍ بی نیاز؟

 از چٌ نن بردى، اٍ در نقام؟

 از چٌ نا در ناانیدی ناندى ایو؟

ٌ ایو؟ٍز يهٌ ُاّنید  يا دست شست

 پس چرا آنان نهی بینند نرا؟

 ٍ تَ را، ٍ یکی درناندى را؟

ٌ ام؟پس چرا آٍارى ی غو  يا بشد این سین

 پس چرا دٍستی یار حرام شد بر دلو؟

 پس کجاست؟ کَ نًر ٍ عدل؟

 پس چرا عاشقی را نبایستی بکرد؟
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 :جَان آيی بکشید ٍ زبان باز کرد

 از چٌ این دل خَن بشد پرٍردگار؟

 ٍان یکی دٍست، جزایو را بداد؟

 !جزای نشناختنت   ای کریو

 سزای اٍ بَد یا این حقیر؟

 :پشیهان شد در دلش، لب گشَد ٍ گفت

 !ببخشو   ای ايَرا نزدای نن

 دلو خَن است ز این تبعیض يا

 پس چرا نن نبَدم بر فراز؟

 پس چرا رٍنیان نُبدند در قعر چاى؟

 :خداٍند با آرانشی پاسخ داد

 .نی گردد. غهگین نباش

 :با شَق بپرسید. جَان سر باال برد

 یعنی خَشبختی در راى است؟

 :خداٍند بخندید ٍ پاسخ داد

 .خَشبختی خَد راى است. نٌ جانو

 !انا یادت نرٍد   ای بندى ام
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 ٍ تَ يو،. این چرخ نی گردد

 باز خَايی گشت، بٌ شرٍعش؛

 پس دردانٌ خلقتو

 .صیقل خَر؛ يهچَن جَايران

 .جال یاب؛ يهچَن یاقَت ٍ الهاس

 نحکو شَ بیشتر از پَالد؛

 .پس بازگرد بٌ نن

 .بازگرد بٌ خاک

 پاک تر از نَر،

 .زالل تر از آب

 بسو اهلل الرحهن الرحیو

چشهان درشتش در نیان دٍديای آتشفشان نی درخشید ٍ چًرى  اش را خَف انگیز 
تیز ٍ برندى بٌ چشهان . خشهی بی سابقٌ در چًرى  اش نهایان شدى بَد. نی ساخت

ٍ  انداخت. خیرى گشتٌ بَد* آدرین * يهچَن دیگر رٍنیان تَگایی. آدرین نگايی بٌ ا
بٌ راستی اٍ يهان پسر نًربان ٍ خَش بیان . آدرین پَزخندی زد. سپید بر تن داشت

پیشین بَد؟ از نیان لب يایی کٌ در گذشتٌ نیعادگاى لبخند بَد، غرش يای سًهگینی 
 :شد* صدای آدرین طنین انداز کَى ٍزٍٍ. بیرٍن نی آند

ی آفاق گشتٌ ٍ ناقَس بی غیرتی  ات ی يرزگی يایت شًرىننگ بر تَ باد آرنین کٌ آٍازى-
 !در تهام يفت نلکَت نَاختٌ نی شَد
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زنانٌ با اٍ چٌ کردى بَد؟ صدای غرش آسهان بٌ گَش . پَزخندی بر لبان آرنین نشست
کَى . رسید؛ انا خبری از باران نبَد ٍ گرد خاکستر يا، ير لحظٌ بر شانٌ آرنین نی نشست

ی کَى بَدند، يیچ گیايی ٍجَد در اطراف آنان کٌ در نیانٌ. ٍزٍٍ کَيی با شیب تند بَد
آرنین ٍ آدرین بر . ی زیبایی بٌ ٍجَد آندى بَدنداشت؛ انا پایین تر سبز بَد ٍ ننظرى

نسیو بی جانی نَيای نَاج نشکی . رٍی صخرى  ای کَچک، ٍلی نسطح ایستادى بَدند
برق چشهان . آرنین را تکان نی داد؛ نَيایی کٌ تا زیر گَش يایش نی رسیدند

 .خاطرات در ذين اٍ جَالن نی دادند. بَد* نشکی  اش برای آدرین یادآٍر کراسَس

يرچٌ یافتی ٍ دانستی برایو در ! بٌ يَش باش تا کسی تَ را نشناسد! خب آدرین-»
ٌ  ای بفرست  .نان

سر بٌ زیر . نشتی بر سینٌ کَبید ٍ بر یک زانَیش نشست ٍ دیگری را ستَن خَد کرد
 :فرٍد آٍرد ٍ گفت

 .بٌ گَش جان سرٍرم-

ٌ ی تَگایش را بٌ پشت راند تا . لبخندی بر لبانش نشاند* کراسَس کهی پارچ
 :آنگاى گفت. دست ٍپاگیر نشَد

را شکست دادى ٍ * ژٍلیَس اقَام گل. چیز را دقیق بٌ نن برسانینی خَايو يهٌ-
ٌ ی خَد را باال ببرد نن نیز باید با . پَنپئَس با پیرٍزی  اش در بالکان تَانستٌ ٍجً

 .يا نشان ديو کٌ انپراتَری از آِن کیستپیرٍزی بر پارتیان ٍ تصاحب سلَکیٌ بٌ آن

. حق داشت. طهع بَد کٌ در نیان سخنانش جَالن نی داد ٍ شاید  اندکی حس حسادت
ٌ  اش کهتر خَد را نشان دادى بَد؛ انا آدرین بٌ حرف يای کراسَس  در نیان رقبای دیرین

. نهی اندیشید؛ بلکٌ ذينش تنًا نغشَش نأنَریت جدیدش برای انتقانش بَد
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کراسَس با سکَت آدرین از رٍیايایش بیرٍن آند ٍ در حالی کٌ سعی داشت حالت 
 :دقایقی پیشش را جهع کند، با جدیت گفت

 .بسیارخب آدرین؛ نی تَانی برٍی ٍ برای سفرت آنادى گردی -

 :آدرین بار دیگر نطیعانٌ در برابر کراسَس سر خو کرد ٍ گفت

 «.اطاعت سرٍرم -

. آرنین بَد کٌ با شهشیری بٌ اٍ حهلٌ نی کرد. با نعرى  ای از خاطراتش بیرٍن کشیدى شد
آرنین شهشیر را چنان گرزی بٌ سَی سر آدرین رٍانٌ . شهشیرش را از غالف بیرٍن کشید

با خشو بٌ . کرد تا نغزش را بشکافد؛ انا ناگاى شهشیر آدرین سدی بر خنجر اٍ گشت
دستانش شل شد . يا را بٌ یادش آٍردآدرین نگاى کرد؛ انا نعصَنیت چًرى ی اٍ گذشتٌ

چشهانش را بست تا صدای آن خندى يای نستانٌ را از . ٍ شهشیرش را پایین آٍرد
غرشی از گلَیش . ذينش دٍر کند؛ انا نگر نی شد؟ بٌ ناگاى تهام خاطرات را پس زد

 :بیرٍن آند ٍ با صدایی دٍرگٌ گفت

. این کَى شايد نفس يای آخر تَ خَايد بَد. نن اٍ را بٌ تَ باز پس نهی ديو! آدرین-
 .پس شهشیر بکش ٍ نرا بکش، پیش از آن  کٌ خَد قربانی خشو نن گردی

يا برای یک عهر يهان. آدرین نهی تَانست؛ نهی تَانست باز يو کسی را بکشد
 :فریاد کشید. عذاب ٍجدانش کافی بَدند

 !يرگز-

 .برق شهشیر آرنین خاطرى  ای دیگر را در ذين اٍ زندى کرد

*** 

ٌ ی آدریانَس :1*  تغییریافت
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ٌ  ای از جنس پشو یا کتان بٌ طَل شش نتر کٌ نردان بٌ دٍر خَد نی پیچیدند :2*  .پارچ

 .کَيی آتشفشانی در ایتالیا ٍاقع در شرق ناپل :3*

*4: Crassus 

 .يا بَدیکی از سٌ تریَم ٍیر کٌ انَر حکَنت رٍم در دست آن :5*

*6: Gaule 

*** 

ٌ ی آنتَنی را دفع کرد» با دیدن پرچو . برق شهشیر بٌ چشهانش خَرد ٍ بٌ راحتی ضرب
آن قدر . سرخ رنگ استراحت کٌ باال رفتٌ بَد، ير دٍ با نفس نفس بر رٍی زنین نشستند

پس از چًار ساعت تهرین . خستٌ بَدند کٌ حتی از زنین گلِی تهرین خارج نشدند
آنتَنیَس با خندى . سخت، فرناندى باألخرى فرصت استراحت بٌ آن دٍ را دادى بَد

ٌ ی آدرین جَان زد ٍ گفت ٌ  ای بٌ شان  :ضرب

يا از خَابگاى نی گریزی ٍ بٌ نکند شب. بٌ راستی آدرین، تَ بسیار پیشرفت کردى ای -
 تهرین نی پردازی؟

 :آدرین يو با نفس يایی کٌ ينَز جا نیاندى بَدند نیشخندی زد ٍ گفت

کدام تهرین؟ نگر يلن اجازى ی تهرین يو نی ديد؟ ير شب با خندى يای ! يٌ -
ٌ  اش يَش از سرم نی پراند  .اغَاگران

 با نانَریتت چٌ نی کنی؟. بٌ راستی يلن از زیبا ترین بانَان رٍم است -

ٍ يایی باالبردى پرسید  :آدرین با تعجب ٍ ابر

 نکند دیگر نهی آیی؟. گهان نی کردم نن ٍ تَ با يو يهراى خَايیو بَد! نانَریتت؟ -
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چرا نی آیو؛ انا یادت باشد کٌ اگرچٌ با يو بٌ سرزنین پارت نی رٍیو؛ انا نانَریت تَ  -
راستی پرسشو را . نن تنًا رابط بین تَ ٍ دیگر جاسَسانهان يستو. با نن نتفاٍت است

 پاسخ ندادی؟

گلی شدن لباس يایش چٌ ايهیتی داشت ينگانی کٌ عرق ٍ . آدرین يهان جا دراز کشید
 :خَن لباس يایش را آلَدى کردى بَدند؟ بازٍیش را زیر سرش گذاشت ٍ گفت

 .نهی دانو-

 :آنتَنی لبخندی تهسخرآنیز رٍی لبش نشست

پارتیان عادت ندارند نَنسی برای . آری، اگر نن يو جای تَ بَدم عاجز نی گشتو-
 .شب يای تنًایی خَد داشتٌ باشند

 :آدرین با تلخی گفت

يا آن. يا سخت ٍ نشقت انگیز استرسَم آن. يا يهسرانشان يستندنَنس آن -
 .لذت يای زندگی را بر خَد حرام نی کنند

ٌ ی آنتَنی کَفت ٍ با لبخندی آنیختٌ با غضب . آنتَنی قًقًٌ زد آدرین با نشت بر شان
 :از الی دندان يایش غرید

 !آنتَنیَس جایگايت را بدان-

با صدای فرناندى، ير دٍ از جای . آنتَنی با ٍجَد نیل شدیدش بٌ خندیدن ساکت شد
نَشکافانٌ بٌ آدرین ٍ آنتَنی نگايی  - کٌ فردی بس جدی بَد-فرناندى . برخاستند

 :انداخت ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

9 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

نراقب . دیگر جاسَسانهان از دٍر نراقب شها خَايند بَد. تا فردا ريسپار خَايید شد-
نبادا در . باید يهچَن پارتیان رفتار کنید. باشید ٍ آنَزش يایتان را فرانَش نکنید

 !حضَر آنان با زبان رٍنی سخن بگَیید ٍ یا رفتاری دٍر از آداب پارتیان داشتٌ باشید

ٌ ی آنتَنی ٍ آدرین با نشت بر سینٌ  «.را بر زبان راندند« اطاعت»ی خَد کَفتند ٍ کله

باید آرنین را بٌ نجازات اعهال شرٍرش . کار دیگری از دستش برنهی آند. لبخند تلخی زد
آنگاى با لگدی بر . ی آرنین را دفع نهَدشهشیرش را باال گرفت ٍ ضربٌ. نی رساند

کنار اٍ ایستاد ٍ . شکهش اٍ را نقش زنین کرد ٍ شهشیر آرنین بر رٍی زنین افتاد
شهشیرش را باال گرفت تا بر شکو آرنین فرٍد آرد؛ انا با دیدن چشهانش نفس در 

ٌ  اش حبس شد ٌ  ای گنگ ! چقدر چشهان اٍ بٌ چشهان آرتهیسش نی نانست. سین لحظ
. آرنین با يهین فرصت از جا جست ٍ شهشیرش را برداشت ٍ زیر گلَیش گذاشت. شد

ٌ يای آرام انا تَأم با خشو آرنین چَنان فریادی سکَت ٍيو انگیز کَى را  زنزن
 :نی شکافت

ٍ يایو را زیر پایت خرد کردی. تَ را نابَد خَايو کرد-  !يهچَن تَ کٌ تهام آرز

از آن رٍز شَم احساسات دیگران دیگر . آدرین انا بی تَجٌ بٌ خشو اٍ پَزخندی زد
دیگر دلی برای ايهیت دادن نسبت بٌ . دیگر بی تفاٍت بَد. برایش نفًَنی نداشت

 .فقط برای آرنین ٍ حهاقتش افسَس نی خَرد. خشو اٍ نداشت

 ی قدرت يستی کٌ جان دیگری را برای نگايداری  اش نی ستانی؟یعنی این قدر تشنٌ-

 :آرنین از نیان دندان يای چفت شدى  اش غرید

خاطر آن، جانت را گرفتو ٍ نسلهًا آخرین نیز آری ٍ تَ، نخستین کسی نیستی کٌ بٌ-
 .نخَايی بَد
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 :آدرین تنًا بٌ گفتن این جهلٌ بسندى کرد

 !ننگ بر تَ کٌ نجابت ٍ پاکی ایرانی ات را بٌ قدرت فرٍختی-

تٌ دلش . پست شدى بَد ٍ باٍر نهی کرد. آرنین انا طاقت شنیدن این جهالت را نداشت
ٌ  ای حق را بٌ اٍ نی داد؛  نی دانست کٌ سخنان آدرین چیزی جز حقیقت نیست ٍ بٌ گَن

چٌ کسی نی دانست کٌ عشق دختری اٍ را بٌ این جنَن ٍ . انا نهی خَاست باٍر کند
يا بَد کٌ دیگر بٌ ناپاکی برساند؟ چٌ کسی بٌ سرِّ درٍنش آگاى بَد؟ ايَرانزدا؟ ندت

 .خدایی اٍ اعتقادی نداشت

آدرین کٌ بٌ دنبال رايی بَد، حال بٌ این باٍر رسیدى بَد . با خشو شهشیر را باال گرفت
اٍ نیز از زندگی  اش سخت خستٌ . کٌ جز نرگش، سرنَشت دیگری انتظارش را نهی کشد

ٍفا بَد؟ سست . شاید با نرگش نی تَانست بٌ دیدار نعشَِق سست ٍفای خَد برٍد. بَد
ٌ  ای جلَی چشهش نهایان شد ٍ گذشتٌ يا در برابر کس چٌ نی دانست؟ خاطرات در جانی

 .دیدگانش رژى رفتند

*** 

 «م. پ55بًار سال »

ٌ  ای دیگر حاضر ٍ آنادى * بٌ خدای خدایان، ژٍپیترِ ! آنتَنیَس- بزرگ قسو کٌ اگر تا لحظ
 !در نقابل دیدگانو نباشی، با خنجرم چشهانت را از کاسٌ بیرٍن خَايو کشید

. يرکسی جای آدرین بَد، خشهگین نی شد؛ نفس عهیقی کشید تا بر خَد نسلط شَد
 : يادریان با اخو دستش را بر شانٌ آدرین گذاشت ٍ بلند گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

11 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

بدان کٌ حتی اگر آدرین دلش بٌ رحو آند ٍ از نجازاتت صرف نظر کرد، نن  ! آنتَنی-
پس گهان نی کنو ير چٌ زٍدتر بیایی بٌ سَد تَ ! ی اٍ را عهلی خَايو کرداندیشٌ

 .خَايد بَد

اٍ . يادریان فردی خشهگین بَد کٌ برای نانَریت آنتَنی ٍ آدرین را يهرايی نی کرد
اگرچٌ بسیاری از اٍقات بدخلقی نی نهَد؛ انا نی تَانست پشتیبانی بزرگ برای آن دٍ 

ٌ  اش نتعًد بَد ٍ يهین ایجاب نی کرد . دٍست باشد ٍی بٌ شدت بٌ سرزنین ٍ ٍظیف
 .کٌ در برابر افراد حَاس پرت ٍ بی خیالی يهچَ آنتَنیَس سخت گیر باشد

تهام . ی چادرش بیرٍن آندآنتَنی پس از گذشت دقایقی، باالخرى از پشت پردى ی نیانٌ
ضعیفانی کٌ با  اندک سرنایی جانشان در . يا در يَای زنستانی ساکن چادريا بَدندآن

کف با . فضای داخل چادر چیز زیادی نداشت. نی رفت، نهی تَاستند از آنان باشند
ٌ  ای ريا شدى بَدند ٍ سٌ صندلی دست . حصیری پَشیدى شدى بَد ٍسایل رزم در گَش

پشت پردى يو یک تخت ٍ یک . ساز يهراى با نیز کَچکی در ٍسط چادر قرار داشتند
يادریان نگايی بٌ آنتَنی  انداخت ٍ بٌ زبان . صندٍق برای ٍسایل آنتَنی قرار داشت

 :، زبان نردم پارت گفت*پًلَی

انیدٍارم بٌ يدردادن زنان نا ننفعتی برای خَدت داشتٌ باشد؛ ٍگرنٌ ! خب آنتَنی -
ٌ  ات نی تپد، بر رٍی آن خَايد بَد؛ در حالی  خَد نی دانی کٌ جایگاى قلبت کٌ درٍن سین

ٌ ای  !کٌ تَ بٌ آرانی خفت

 :آنتَنی آب ديانش را قَرت داد ٍ با ترس گفت

سَگند بٌ دٍازدى خدایان کٌ نن نشانو را گو کردى بَدم ٍ بٌ جست ٍجَی آن  -
 .نی پرداختو
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آنتَنیَس فردی ايل شیطنت ٍ خَش خندى بَد کٌ بسیاری از اٍقات با پیداکردن نکات 
ٍ  يادریان تنًا کسی بَد کٌ آنتَنی در نقابلش  ریزی بٌ تهسخر دیگران نی پرداخت 

در نگاى اٍل چنین بٌ نظر نی آند؛ انا . تنش بٌ لرزى نی افتاد ٍ زبان بٌ ديان نی گرفت
آدرین نی دانست کٌ در پشت این نقاب خندان، خاطرى ی شَنی نًفتٌ بَد کٌ رٍح را 

يهان ينگام . آدرین دستش را بر رٍی ديانش گرفت ٍ آرام خندید. پژنردى کردى بَد
ٌ طرف آدرین برگرداند ٍ با نشايدى خندى ی اٍ، با چشهانش برایش  آنتَنی سرش را ب

 .خندى ی آدرین شدت گرفت ٍ با يو از چادر بزرگ خارج شدند. خط ٍنشان کشید

ناکسیهَس نیز با . با خرٍجشان از چادر، چشو آدرین بٌ يلن، دٍرسیال ٍ ریتا افتاد
آدرین يهٌ را از نظر گذراند ٍ ٍقتی بٌ . يا ایستادى بَدلبخند چندش آٍرش در کنار آن

با لبخند اٍ را در . خَايرش خیرى شد، ناگاى پرش جسو نرنی را بٌ آغَشش احساس کرد
َ يای لطیف اٍ زد ٌ  ای بر ن چٌ کسی نی تَانست در برابر . آغَشش فشرد ٍ بـ ـَس

داشتنی نقاٍنت کند؟ ٍجَدش در برابر این عرٍسک زیباچًرى ی نحبت این دختر دٍست
آدرین در . دٍرسیال فَری بنای گریٌ گذاشت. دٍست داشتنی، سرشار از نحبت نی شد

 :گَش اٍ زنزنٌ کرد

 .پس از انجام نانَریتو بٌ سالنت باز خَايو گشت. آرام باش خَاير زیبایو؛ آرام-

با ناز ذاتی در رفتارش  اشک يایش را پاک کرد ٍ لب ٍرچیدى ٍ با . دٍرسیال از اٍ جدا شد
 :غو پرسید

 کی نی آیی؟-

 :آدرین لبخندی بٌ خَاير نازپرٍردى  اش زد ٍ با لبخند گفت

باید دید کٌ چٌ زنانی عالی جناب کراسَس ایران را . نهی دانو، نعلَم نیست خَايرم-
 .تحت تسلط خَد درنی آٍرد
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*** 

 .خدای بزرگ رٍم ٍ خدای رعد ٍ برق :7*

ََپ »زبان شناسان بر این عقیدى اند کٌ  :8* رتَپ َ»بٌ « پَپ ريَپ َ»ٍ بعد بٌ « پَپ ًَپ ل َ»ٍ « پَپ ًلَپ نبدل « پَپ
َ ٍ پًلَان نانیدى اند کٌ ننسَب بٌ قَم  ًلَپ شدى ٍ نجبای پارتی از این جًت، خَد را پَپ

 .پارت بَدند؛ بنابراین پًلَی ٍ پًلَانی یعنی ننسَب بٌ پارتی يا

*** 

 .دلو برایت تنگ نی شَد -

چٌ جَابی نی تَانست برای خَاير . آدرین نیز با شنیدن آن جهلٌ نرفتٌ دل تنگ شد
تنگ نشَد، حال آن کٌ خَد نظلَم ٍ کَچکش داشتٌ باشد؟ چگَنٌ بٌ اٍ نی گفت دل

ٌ  اش بَد؟ بار دیگر اٍ را در آغَش کشید ٍ گفت  :دلش بی قرار خَاير چًاردى سال

شکیبا باش . بٌ نحض آن کٌ چشو بر يو بگذاری، ندت این دٍری بٌ سر نی آید -
 .دٍرسیالی نن

نگاى آدرین بٌ سَی آنتَنی کشیدى شد کٌ . دٍرسیال بٌ سختی لبخندی زد ٍ عقب کشید
ریتا را در آغَش کشیدى بَد ٍ اٍ نیز يهچَن آدرین، خَايرش را برای تحهل این دٍری 

ايهی از آن دٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ يلن خیرى با صدای ايو. بٌ شکیبایی دعَت نی کرد
. يلن، دلبری کٌ خَب نی دانست چگَنٌ با طنازی يایش دل یک نرد را برباید. شد

چشهان درشت ٍ قًَى  ای رنگش را در چشهان آدرین . زیبایی نحسَرکنندى  ای داشت
 :کهی جلَ آند ٍ گفت. بیست سالٌ دٍخت

 .انیدٍارم سفرت بی خطر باشد ٍ بٌ سالنت بازگردی -
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ٍ  . این دختر يهیشٌ قلب اٍ را بٌ تپش درنی آٍرد. آدرین لبخندی زد نگاى خیرى  ای بٌ ا
رفتن ينگام راى. انداخت ٍ با صدای  يادریان کٌ اٍ ٍ آنتَنی را فرانی خَاند از اٍ دٍر شد

 :بی  آنکٌ سرش را برگرداند، گفت

بٌ پدرم درٍد نرا برسان ٍ بٌ اٍ بگَ کٌ فرزندش را ببخشد؛ چرا کٌ بازگشت اٍ را تنًا -
 .ِبدٍ بگَ کٌ آدرین نتأسف است کٌ فرزند کنیزی ایرانی بَد. خدایان تعیین نی کنند

از این کٌ بٌ جرم . از زنانٌ گرفتٌ بَد. قلبش از پدرش سخت گرفتٌ بَد. ٍ از اٍ دٍر شد
ٍ نفرین بر چرخ گردٍن، کٌ اٍ را زیر پا نًادى . خَن پارتی  اش از رٍنیان جدا افتادى بَد

. رٍز يای خَشی بدٍن آدرین در انتظارش بَد. يلن لبخندی شیطنت آنیز زد. بَد
. ناکسیهَس در کنار اٍ ایستاد ٍ يلن در کنار گَشش خندى  ای آرام ٍ عشَى گرانٌ سر داد

 .ی صاف اٍ را نَازش کرد ٍ ير دٍ بٌ راى افتادندناکسیهَس گَنٌ

تا چشو کار نی کرد نزرعٌ گندم بَد . آدرین در طَل نسیر بٌ نزارع سبز گندم نگاى نی کرد
. يا بَدند، ندید گرفتالبتٌ اگر نی شد درختان تنًایی را کٌ در نیانٌ آن. ٍ دیگر يیچ

آدرین ٍ دٍستانش در جادى ی خاکی کٌ پًنایش برای عبَر یک گاری کافی بَد، 
کشاٍرزان نراتع . ينگام ظًر بَد ٍ خَرشید در آسهان، بی انان نی درخشید. نی گذشتند

  ٍ شام، زنین يای خَد را ترک گفتٌ بَدند ٍ بٌ استراحت نی پرداختند؛ انا آدرین، آنتَنی 
ٌ يای نَرانی آفتاب کٌ جانی برای گرم کردن يَای  يادریان ير سٌ بی تَجٌ بٌ شعل

 يادریان در . زنستانی شام نداشت، سَار بر اسب از جادى خاکی در سکَت عبَر نی کردند
 :نیانٌ راى بَد کٌ از آدرین با جدیت يهیشگی  اش پرسید

 پادشاى کنَنی ایران کیست؟ -

 :آدرین خَنسرد پاسخ داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

15 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

اٍل  اشک سیزديو است کٌ بٌ تازگی بٌ جای برادرش، نًرداد سَم، بر تخت * ارد -
 .نشستٌ است

 :يادریان از آنتَنیَس پرسید

 ٍی چگَنٌ بٌ پادشايی رسید؟ -

گَیی آنتَنی در دنیایی دیگر بٌ سر نی برد؛ چراکٌ بی يیچ ٍاکنشی تنًا بٌ راى خَد ادانٌ 
آنتَنی با صدای بلند اٍ از جای .  يادریان با صدای بلند پرسشش را تکرار کرد. نی داد

 :با تشَیش پرسید. پرید؛ انگار کٌ از خَاب پریدى باشد

 ...چٌ شدى است؟ پارتیان حهلٌ کردند؟ یا نکند رايزنان-

 :با فریاد سًهگین  يادریان سخنان آنتَنی در ديانش ناند

گَنٌ نی خَايی بٌ نانَریت برٍی؟ تَ کٌ با این! در کجا بٌ سر نی بری پسرک خیرى سر-
 .این کاريایت دٍدنان خَد ٍ نا را بر باد خَايی داد

 :آنتَنی شرنندى سر بٌ زیر انداخت ٍ گفت

 !نتأسفو-

*** 

*9: Orod 

*** 

 :يادریان نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 .پاسخ پرسشو را ندادی. بگذریو -
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 :آنتَنی با کهی نن نن گفت

 گَیی؟. . .. باز گـ. . . با. . . پرسشت را. . . پر. . . نی شَد. . . نی شـ. . . نی. . . نـ -

ٌ نانند يهیشٌ ترسیدى بَد. ترسیدى بَد  يادریان انا بٌ شدت کالفٌ . از خشو  يادریان ب
آنتَنی با شنیدن پرسش با اخو ٍ . برای بار سَم پرسشش را شهردى شهردى بیان کرد. بَد

 :اعتراض گفت

 یعنی چٌ؟ تَ کٌ پاسخ را بًتر از نن نی دانی؛ پس چرا نی پرسی؟ -

ٌ ی نا را با  اشتباياتت  - نی خَايو بدانو کٌ آیا پاسخ را نی دانی یا در سرزنین پارت يه
 .بٌ خاک سیاى خَايی کشاند

 :آنتَنی با دلخَری در نقابل غرش عصبی  يادریان پاسخ داد

ارد اٍل بٌ يهراى برادر بزرگ تر خَد، نًرداد سَم، پدر خَد فرياد سَم . بلٌ کٌ نی دانو -
پس از این کار، نًرداد کٌ پسر بزرگ تر بَد بٌ . نسهَم کردند- کٌ شاى ایران بَد-را 

ٍی بسیار سخت گیر . شايی رسید؛ ٍلی سلطنت اٍ بیش از سٌ یا چًار سال دٍام نداشت
ٌ ی نردم بر اٍ شَریدند ٍ پس از نبارزاتی کٌ . ٍ بی رحو بَد از این رٍ بزرگان کشَر ٍ عان

 .بین اٍ ٍ ارد اٍل درگرفت، ارد اٍ را کنار زد ٍ خَد بر تخت شايی نشست

 :يادریان کهی آرام شد ٍ از آدرین پرسید

 ٍلیعًد اٍ کیست؟ -

ٍی بٌ تازگی بٌ سلطنت رسیدى ٍ جانشینش نشخص نشدى است؛ ٍلی بٌ احتهال زیاد  -
 *.فرزند اٍ، پاکَر، جانشینش خَايد بَد

ی اسب آنتَنی يهٌ بٌ سَاری خیرى شدند کٌ بٌ ناگاى با شیًٌ. يادریان پَفی کشید
يا پسرکی زیباچًرى بر اسبی قًَى  ای رنگ سَار بَد کٌ بٌ سَی آن. يا نی آندسَی آن
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پَست صَرتش گندنی بَد ٍ . بینی عقابی شکلی داشت با لب يایی نتناسب. نی آند
طرى  ای از نَيای شب رنگش بر رٍی پیشانی . لباسی پرچین ٍ قًَى  ای رنگ بر تن داشت

پسرک جَان سن زیادی نداشت؛ شاید حدٍد يجدى یا نَزدى بًار از . بلند اٍ ریختٌ بَد
از رٍی لباس يایش يَیدا بَد کٌ اٍ پارتی است؛ انا در قلهرٍ . زندگی  اش نی گذشت

ٍ  يادریان چیزی نگفتند ٍ با تعجب بٌ اٍ نگریستند؛ چراکٌ  رٍنیان چٌ نی کرد؟ آدرین 
ٌ  ای نی تَانست دردسرساز باشد؛ انا آنتَنی زبانش را بٌ کام نگرفت ٍ  ير سخن اضاف

 :پرسید

 اینجا چٌ نی کنی؟. کیستی؟ لباس پارتیان را بر تن داری. درٍد   ای نرد جَان-

*** 

م تَسط ارد برای تسخیر سَریٌ بٌ جنگ فرستادى شد؛ انا .  پ39پاکَر در سال  :10*
خاطر نرگ فرزندش دلسرد شدى ٍ پادشايی را ارد اٍل بٌ. ٍی در آن جنگ از دنیا رفت

فرياد پس از نشستن بٌ . کنار گذاشتٌ ٍ آن را بٌ ٍلیعًد خَد، فرياد چًارم ٍاگذار کرد
بدین جًت . تخت، تهام برادرانش را کشت ٍ از این رٍ نَرد نکَيش پدرش قرار گرفت

این بخش ». يا نسهَم کردى ٍ بٌ قتل رساندخاطر این نکَيشفرياد پدرش را بٌ
 «ارتباطی با داستان اصلی ندارد

*** 

 :پسرک لبخندی زد ٍ با نرنی بٌ زبان رٍنیان گفت

بٌ دنبال شخصی نی گردم ٍ برای . نن جَانی پارتی يستو بٌ نام آرنین. درٍد بر شها- 
 .یافتن اٍ تا بدین جا بٌ دنبالش آندى ام

 :بار دیگر از اٍ پرسید. در چشهانش نظلَنیت نَج نی زد. آنتَنی لبخندی زد
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 .چٌ نشخصاتی دارد؟ بگَ شاید دیدى باشهش- 

بٌ نظر آدرین این چنین آند کٌ اٍ دستپاچٌ شدى ٍ . پسرک نکحی نسبتًا طَالنی کرد
ٌ ی بسیارش از پارتیان این چنین بٌ شاید يو بٌ. سکَت کردى تا خَد را بازیابد خاطر کین

. نظرش نی آند؛ انا آنتَنی بدٍن تَجٌ بٌ این نَضَع نشتاقانٌ ننتظر پاسخ پسرک بَد
 :آرنین در نًایت با لبخندی نلیح پاسخ داد

پدرم سال گذشتٌ پیش از نرگش ٍصیت اٍ . ٍی زنی سی ٍ شش یا يفت سالٌ است- 
بیست ٍ یک سال پیش خَاير پدرم بٌ عشق . را بٌ نن کرد تا اٍ را بیابو ٍ بازگردانهش

ٍ * پدرم نی گَید صَرتی بیضَی. جَانی از خانٌ گریخت ٍ دیگر کسی اٍ را ندید
ٍ يایش يشتی شکل ٍ پًن بَدند ٍ بینی . چشهانی کشیدى ٍ قًَى  ای رنگ داشت ابر

َ يایش قًَى  ای ٍ . قَس دار ٍ لب يایی نتناسب داشت پَست صَرتش سپید بَد ٍ ن
 ... .در کل زن زیبایی بَد ٍ. دارنَج

با یادش دلش برای . آدرین نهی دانست کٌ آیا ننظَر آن پسر يهان شخص يست یا نٌ
سرش را بٌ زیر انداخت ٍ پس از نکخ کَتايی، باز بٌ . صدای نرم ٍ لطیفش تنگ شد

 :ی آدرین دقیق شد ٍ گفتپسرک در چًرى. چًرى ی پسر خیرى شد

 .ٍ نی تَان گفت کٌ شبايت بسیار بٌ این جَان داشت- 

ننظَری نداشت، فقط نی خَاست نشانی يای آن زن را بديد؛ انا آدرین با گفتن این 
ی خَد را خنحی بٌ سختی حالت چًرى. جهلٌ احساس کرد سرش بٌ دٍران افتادى است

 :نگٌ داشت ٍ گفت

 نانش چیست؟- 

 :آرنین پاسخ داد
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 آیا شها اٍ را نی شناسید؟ نی دانید کجاست؟. نانش رٍناک است- 

 :آدرین بٌ سختی جَاب داد

 .نٌ؛ نهی شناسهش- 

بغض در گلَی آدرین . آرنین نیز چیزی نگفت ٍ نأیَس از نیافتن پاسخی، از اٍ دٍر شد
یعنی . بغضش را يهراى آب ديانش قَرت داد. ریشٌ دٍاند؛ انا يیچ بٌ چًرى راى نداد

يا را تحهل خاطر احساساتش تهام آن خفتاٍ پسردایی اش بَد؟ یعنی نادرش بٌ... اٍ
خاطر نادر چقدر بٌ. کردى بَد؟ ٍ آخر نیز بٌ نرادش نرسیدى ٍ نردى بَد؟ پَزخندی زد

خَايرش در بًترین حالت ٍ خَد در سخت ترین ٍضع . کنیزش خَاری کشیدى بَد
نفرین . چرا؟ چَن نادر دٍرسیال  اشراف زادى بَد ٍ نادر اٍ کنیز. زندگی اش گذرانیدى بَدند

سرش را باز بٌ زیر افکند ٍ ! بر ایران ٍ ایرانیان کٌ این چنین رٍزگارش را تباى کردى بَدند
 .بی حرف بٌ رايش ادانٌ داد

*** 

 تخو نرغی: 11*

*** 

ٌ ی خَیش دٍر شدى بَدند يیچ کس بٌ جز . شب شدى بَد ٍ آن يا، چند فرسخی از خان
يا در زیر سقف ٍ بدین علت، آن. يا خبر نداشتفرناندى ٍ کراسَس از نانَریت آن

 يادریان در خَاب يفت پادشاى بٌ . آسهان ٍ بدٍن قبَل کهک شخصی دیگر نی خفتند
 :آنتَنی با صدایی آرام از آدرین پرسید. سر نی برد ٍ دٍ یار دیرین بٌ آتش خیرى بَدند

 آدرین؟- 

 چٌ شدى آنتَنیَس؟- 
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َ تر کشید ٍ بٌ آدرین نزدیک تر شد با کهترین صدایی کٌ . آنتَنی کهی خَد را جل
 :نی تَاست با آن سخن بگَید پرسید

 .راستش نن برای نانَریت کهی نضطربو... آدرین راستش- 

ٍ  انداخت لبخندی بٌ ٍسعت تهام تلخی يای زندگی اش بٌ اٍ . آدرین نگايی نًربان بٌ ا
بٌ راستی اٍ از کی این چنین با اٍ . دٍست دٍران نَجَانی  اش نگران آیندى بَد. زد

صهیهی گشتٌ بَد؟ رٍز يایی را بٌ یاد آٍرد کٌ در نیان نردان جَان ٍ قَی يیکل، تنًا 
فرزند یکی از فرنانديان . آن زنان بَد کٌ آنتَنی را یافت. بَد ٍ يیچ پشتیبانی نداشت

ٌ اش، ٍارد ارتش شدى بَد تا آنَزش ببیند آنتَنی ٍ آدرین . بَد کٌ بٌ ٍاسطٌ عالق
ٌ يای جدابافتٌ بٌ نظر نی رسیدند پدر . چًاردى سالٌ، در نیان آن سربازان چَنان تافت

ٌ ی پاتریسین . بَد؛ انا نادرش کنیزی ایرانی بَد کٌ اٍ را بٌ دنیا آٍردى بَد* آدرین از طبق
پدرش اٍ را با خفت ٍ خَاری بسیار نگٌ نی داشت؛ انا پس از نرگ نادرش کٌ بانَیی 

ٌ  اش راند پسر نطرٍد چند شبی را با ٍجَد سرنای . زیبا بَد، پدرش اٍ را با ذلت از خان
ٌ ی ضعف بسیار ٍ بیهاری اش، زنستان در خیابان يا گذراند؛ انا در نًایت بٌ ٍاسط

ٌ  ای از برزن يای شام بر رٍی زنین افتادى آدرین بٌ. زنین گیر شد  خاطر داشت کٌ گَش
بَد ٍ نفس يایش بٌ شهارى افتادى بَدند ٍ يرکس از راى نی رسید، لگدی بر پًلَیش 

عدى  ای نیز با ترحو بٌ اٍ نگاى نی کردند ٍ با . نی زد ٍ بی تَجٌ از کنارش نی گذشت
ٌ ی افسَس، بٌ راى خَد ادانٌ نی دادند شب ينگام نیز در . تکان دادن سری بٌ نشان

سرنای استخَان سَز بر رٍی زنین با دستانش خَد را در آغَش نی کشید تا کهی، تنًا 
يا نی پیچید ٍ آدرین چًاردى سالٌ جانی يا زٍزى ی گرگشب. کهی از آن سرنا کو کند

تنًا بَد ٍ با تنًایی اش انتظار . نداشت کٌ چَبی در دست بگیرد ٍ از خَد دفاع کند
نرگی غریبانٌ را نی کشید؛ نرگی کٌ بٌ حتو تا طلَع آفتاب کسی شايدش نهی تَانست 

چرا کٌ يهٌ نردنان در آن سرنا شب ينگام جرئت بیرٍن آندن را ! باشد، حتی غریبٌ ای
نداشتند ٍ با خانَادى ی خَیش بٌ دٍر خَد پتَیی نی پیچیدند ٍ يهسر ٍ فرزندانشان را 
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يهان ينگام بَد کٌ فرناندى اٍ را یافت ٍ با خَد بٌ نرکز برد تا . در آغَش نی کشیدند
آنتَنی ٍ آدرین در طی یک دٍرى ی پنج سالٌ آنَزش دیدند ٍ بٌ . نَرد آنَزش قرار بگیرد

يا در این نسیر قرار گرفتٌ حال آن. نردانی قَی بدل گشتند تا بٌ کشَرشان خدنت کنند
آدرین شکایتی نداشت؛ چراکٌ سرنَشتش را پذیرفتٌ بَد؛ انا آنتَنی سخت  . بَدند

 :آدرین با آرانش پرسید. آشفتٌ بَد

 آنتَنی تَ در آن دٍرى ی پنج سالٌ چقدر سختی کشیدی؟-

*** 

 جرٍتهندان: 12*

*** 

 :آنتَنی با تعجب پاسخ داد

ٌ گاى زندان را بٌ تهریناتهان - سختی يایهان بسیار بَد؛ آن قدر زیاد کٌ گايی نن شکنج
 انا از چٌ رٍی نی پرسی؟. ترجیح نی دادم

ٌ يایهان خَايد بَد؟-  بٌ این بیندیش کٌ آیا سختی يای پیِش رٍ بیش از گذشت

گَیی ضهیر . احساسی کٌ نرا آزار نی ديد. احساس خَبی ندارم. نهی دانو آدرین-
 .ناخَدآگايو نرا بٌ خطری بزرگ يشدار نی ديد

 :آدرین با بی خیالی خندید ٍ گفت

 .نگران نباش پسر شیرین سخن-

. آنتَنی انا ينَز نضطرب بَد ٍ نسبت بٌ نزى پرانی يای آدرین ٍاکنشی نشان نهی داد
ٍ  يادریان سی. آدرین دلیل اضطراب اٍ را نهی دانست سالٌ در یک سال اخیر اٍ، آنتَنی 
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* زبان، فرينگ، تاریخ، دین نیترا. آنَزش يای بسیار در نَرد ایرانیان دیدى بَدند
پرستی، آیین زرتشتی، نَع آب ٍ يَا ٍ پَشش ير ننطقٌ را آنَختٌ بَدند ٍ برای ير 

يا را رٍ کند؟ آدرین با این ٍجَد چٌ چیزی نی تَانست دست آن. چیز آنادى بَدند
يرچٌ از آنَزش يایش نی گذشت، بیشتر بٌ این نَضَع پی نی برد کٌ ایرانیان بسی 

اٍ خَد را رٍنی نی دانست؛ چراکٌ بٌ گهانش ایرانیان . سخت گیر ٍ بی احساس يستند
چیز دیگری بٌ آنتَنی نگفت ٍ خَد نیز بٌ آتش . يا را بر خَد حرام نی کردندتنًا خَشی

سرنَشتی کٌ برای نَشتن دفتر زندگی اش خَن اٍ را . خیرى شد ٍ بٌ سرنَشتش  اندیشید
يا را در آن شش سال آدرینی کٌ تهام آن خفت. نی نکید ٍ جَير قلهش نی ساخت

ٌ يای پیشین دفتر زندگی اش سپردى بَد، يو اکنَن با دیدار فرانَش کردى ٍ بٌ صفح
يا دٍبارى در ذينش نهایان شدى بَدند ٍ يرچٌ بیشتر خاطرات پسردایی  اش گذشتٌ

ٌ يای . تلخش قلبش را آزردى نی ساختند اٍ دٍبارى غهگین ٍ افسردى بَد ٍ يهزنان شاخ
ٌ  اش چنگ نی زند ٍ قلبش را در بر  نفرت در ٍجَدش رشد نی کردند ٍ بر دیَارى يای سین

خدایان نی دانستند کٌ چقدر نی خَاست دٍبارى آرنین را ببیند ٍ خانَادى ی . نی گرفتند
اٍ از ایرانیان بیزار بَد ٍ از خَد کٌ نیهی از خَنش از گنداب . نادری اش را بیابد؛ انا نٌ

 . *ایرانیان سرچشهٌ نی گرفت

. يا دٍبارى بٌ راى افتادند؛ انا يیچ از تشَیش آنتَنی کو نشدى بَدصبح رٍز بعد آن
ٌ  ای نی نانست کٌ . آدرین نیز در تفکراتش غرق شدى بَد چشهانش سرخ بَد ٍ بٌ کاس

ٌ يای آتش زبانٌ نی کشیدند . در آن خَن اژديایی چکیدى باشد تا جایی کٌ آخرین شعل
يا خیرى شدى بَد ٍ بٌ نادرش يا بٌ سَختن يیزمٍ تا زنان آخرین رنق يای آن

 يادریان تصهیو . اٍ ينَز يو در  اندیشٌ بَد. نی اندیشید؛ نادرش، سرنَشتش ٍ ایران
آنتَنی نیز ينَز . داشت آدرین خَد از تفکراتش بیرٍن بیاید ٍ با اٍ صحبتی نهی کرد

ٌ طرف سرزنین . دچار تشَیش خاطر بَد ٍ بٌ آدرین تَجًی نداشت ٍ يهٌ در سکَت ب
در نزدیکی رٍد فرات بَدند کٌ ناگاى تیری از کنار گَش  يادریان . پارت حرکت نی کردند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

23 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

ٌ ی بلندی تَقف نهَد. گذشت .  يادریان انا خشک شدى بَد. اسب سپید  يادریان با شیً
يا يو اکنَن در قلهرٍ يا کردى بَد؟ آنچٌ کسی ٍ بٌ چٌ علت قصد بٌ تصرف جان آن

 يادریان بی  يیچ تردیدی تیر را در . رٍم بَدند ٍ ينَز لباس پارتیان را بر تن نکردى بَدند
از . دستانش نی لرزید ٍ ترس در قلبش رخنٌ کردى بَد. کهان بٌ زى کشیدى  اش گذاشت

يا این کٌ کسی نتَجٌ نأنَریتشان شدى باشد، از این کٌ یک دشهن نتَجٌ يدف آن
چشهان گشادشدى  اش . زى کهان را کشید ٍ آنادى نشانٌ رٍی شد. شدى باشد، نی ترسید

. بٌ این سَ ٍ آن سَ نی گردیدند تا دشهن را شناسایی کنند ٍ یک تیر حرانشان شَد
بٌ سختی دستان لرزان خَد را . ضربان قلبش بٌ يزار رسیدى بَد ٍ نفس نفس نی زد

سخت ترسیدى بَد؛ انا يرگز نهی گذاشت چیزی نانع نأنَریتش . جابت نگاى نی داشت
 .شَد

*** 

در اٍایل پارتیان بٌ سبب يو نشینی با سکايا بٌ این آیین گرٍیدند؛ . نًر، خَرشید: 13*
رٍحانیَن . يا ٍ ناد يا، دین نزداپرستی را در پیش گرفتنديا با  آشنایی پارسانا بعد

يا بَدند ٍ شاى  اشکانی سهت ریاست رٍحانیَن را داشت؛ ٍلی اجرای دٍلت  اشکانی نغ
 .بٌ رٍحانیَن دین زرتشتی نغ گفتٌ نی شَد. يا بَدآداب نذيبی کار نغ

پس خَايش نی کنو ناراحت . يا تفکرات آدرین يستندبا عرض پَزش این نَشتٌ: 14*
 .نشَید؛ چراکٌ خَد نیز نعتقدم ایران نا يهتا نداشتٌ، ندارد ٍ نخَايد داشت

*** 

ٌ ی اسب از تفکراتش بیرٍن آند ٍ شهشیر کشید ٌ  يادریان . آدرین با صدای شیً ب
ٍ  آشفتگی اٍ ناقَس خطر را برایش بٌ صدا درآٍرد افسار اسب را نحکو . نگايی  انداخت 

آنتَنی نیز ٍضعیتی . سخت گیج شدى بَد. بٌ چنگ گرفت ٍ شهشیر را در دستش فشرد
چٌ کسی . يا را با تسلط بیشتری حالجی کندچشهانش را بست تا دادى. نشابٌ داشت
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با آنان در سرزنین رٍم دشهنی داشت ٍقتی کٌ آنان برای ٍطن خَیش بٌ سفر 
نی رفتند؟ يدف نًاجو چٌ بَد؟ تهانی آنان؟ یا  يادریان؟ برای چٌ؟ شاید پیغام یا 

يشداری بَد؟ با این فکر چشو گشَد ٍ بٌ نقصد تیر نگايی کرد ٍ با دیدن آنچٌ 
آنتَنی نگايی بٌ آدرین  انداخت ٍ ينگانی کٌ اٍ را حیران ٍ . نی دید خشک شد

ٌ  ای یافت نتعجب شد رد نگاى اٍ را دنبال کرد ٍ بٌ شیری چشو . سرگشتٌ خیرى بٌ نقط
دٍخت کٌ از درد پایش نالٌ نی کرد ٍ سعی نی کرد با لیسیدن آن، درد خَد را تسکین 

ديد؛ انا شیر در آن نَقع رٍز آنجا چٌ نی کرد؟ نکند کسی جان بٌ قصد نجات جان 
ٌ طرف جَانی کٌ بٌ سَی . با یادآٍری  يادریان، زٍد بٌ سَی اٍ بازگشت... آنان  يادریان ب

 :خیلی زٍد فریاد کشید. آنان نی آند نشانٌ گرفتٌ بَد

 !نٌ! يادریان -

آنتَنی خیلی زٍد، چاقَیی را کٌ در آٍردى بَد، .  يادریان تیر را ريا کرد. انا دیر شدى بَد
 يادریان برای . چاقَ پِر تیر را برید ٍ نسیر آن را ننحرف کرد. بٌ سَی تیر پرتاب کرد

آدرین با ٍاکنش بٌ نَقع آنتَنی ضربان قلبش . نأنَریتش، بی فکر حتی جان نی گرفت
شهشیر را در . ٍ  اندکی بعد، آرام تر، شرٍع بٌ تپش کرد. کٌ رٍی يزار رفتٌ بَد، ایستاد

ٌ  يادریان گفت  :غالف کرد ٍ سرزنش گرانٌ رٍ ب

 !يادریان درکت نی کنو؛ انا بًتر است زین پس بیشتر نراقب اعهالت باشی -

 :يادریان کٌ ينَز شیر را ندیدى بَد، با خشَنت رٍ بٌ اٍ کرد

 تَ چٌ نی گَیی؟ نی خَايی دشهنان نا را بٌ زٍال بکشانند؟-

 :آدرین با نفس عهیقی گفت

 .نٌ؛ انا آن تیر از سَی دشهنت نبَد، از سَی دٍستت بَد-
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 :آنتَنی اٍ را راينهایی کرد. از سخنانش سر در نهی آٍرد. يادریان گیج با اٍ نگریست

 .بٌ پشت سرت بنگری؛ نی فًهی نا چٌ نی گَییو-

انا آدرین با خَد نی اندیشید کٌ . يادریان بٌ عقب بازگشت ٍ با دیدن شیر خشک شد
 :يا را نخاطب قرار داديا را نجات دادى بَد؟ صدایی از دٍر آناصالً چٌ کسی آن

آسیب کٌ ندیدید؟ خدایان را سپاس کٌ نن زٍد نتَجٌ آن شیر ! درٍد بر شها رٍنیان-
ٌ ی اٍ گردیدى بَد  .درندى گشتو؛ ٍگرنٌ تا کنَن حتهًا این نرد طعه

ٍ  انداخت َ يایی قًَى  ای ٍ . بٌ نظر نی رسید کٌ از رٍنیان است. آدرین نگايی بٌ ا ن
شاید شهار سال يای زندگی اٍ بٌ بیست ٍ دٍ . جَان بٌ نظر نی رسید. لَپخت داشت

آنتَنی . لباس سربازان رٍنی را بر تن داشت؛ ٍلی کاليش را بر سر ننًادى بَد. نهی رسید
 :آسَدى از اضطراب دقایقی پیش، با خندى گفت

 !چنان نا را رٍنی نی نانی کٌ گَیی خَد از چینیان نشرق زنینی- 

 :سرباز جَان نیز خندید ٍ گفت

 .تنًا نادربزرگو ايل رم بَدى. نن از بَنیان شرق يستو! نٌ- 

 :آنتَنی پرسید

 نانت چیست؟- 

 .بٌ زٍدی عازم سرزنین گل نی شَم. نانو اٍرلیَس است- 

 .آدرین با خَد  اندیشید کٌ چٌ زیبا سر سخن را باز کرد

 :يادریان کٌ از بًت بیرٍن آندى بَد ٍ نگاى از شیر برداشتٌ بَد، از اٍ پرسید

 این شیر اینجا چٌ نی کند؟-
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 :اٍرلیَس با شرنندگی سر بٌ زیر  انداخت ٍ پاسخ داد

نی خَاستیو آن را برای جناب ژٍلیَس سزار بفرستیو؛ انا کَدکی نادان در قفس را - 
ٌ  ای بٌ شها حهلٌ برد  .گشَد ٍ این شیر گرسنٌ بٌ يَای طعه

 :يادریان با جدیت گفت

 .از اینکٌ نا را نجات دادی سپاس گزارم. نشکلی نیست-

ٌ  يادریان با لحنی خشک گفت  :آنتَنی ديان گشَد تا سخنی دیگر بگَید کٌ آدرین رٍ ب

بًتر نیست کٌ سفرنان را ادانٌ . گهان نی کنو کٌ بٌ نقدار کافی ٍقت کشی کردى ایو- 
 ديیو؟

ٌ ی تأیید تکان داد ٍ گفت  :يادریان نیز نتفکرانٌ سری بٌ نشان

 .آری؛ باید راى بیفتیو- 

 :آنتَنی در آخر با لبی خندان رٍ بٌ اٍرلیَس کرد

 .خدایان نگًدارت باشند. از نالقات با تَ نسرٍر گشتو- 

 :اٍرلیَس پَزخندی زد ٍ با خَد گفت. ٍ ير سٌ دٍر شدند

 يا کجایند؟این خدایان آن! يٌ! خدایان نگًدارت باشند- 

 :ٍ رٍ بٌ آسهان زنزنٌ کرد

ٌ ی ! ايَرانزدای بزرگ از این بندى ی کَچکت نحافظت کن-  نگذار کٌ ایزدیارت طعه
 .رٍنیان بی غیرت گردد

 .ٍ بٌ سَی شیر رفت تا آن را بٌ قفس بازگرداند
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*** 

آنتَنی بٌ سختی . برسند* شاید سفر سٌ رٍنی نايی بٌ درازا کشید تا بٌ صددرٍازى
اصالً برایش نفًَم نبَد کٌ پارتیان . لباس گشاد ٍ شلَار چین دار پارتیان را تحهل نی کرد

ٌ جای تحهل این يهٌ سختی، لباس کَتاى تری نهی پَشیدند؟ ٍ یا چگَنٌ آن شلَار  چرا ب
ٌ  ای بر زبان نیاٍرد جز آنچٌ کٌ  چین دار را تحهل نی کردند؟ آدرین انا در این یک ناى کله

ٌ رٍ نهی شد، اکنَن يهانند آنتَنیَس يهَارى در حال . نیاز بَد شاید اگر با آرنین رٍب
ٌ طرف این  اندیشٌ  يادریان یک . يا ننحرف نهی شدِشکَى بَد؛ انا ذين نشغَلش ب

نايی نی شد کٌ دستی بٌ صَرتش نزدى بَد تا ریش يایش يهانند پارتیان کهی بلند 
 .شَد؛ انا از آنجایی کٌ آنتَنی ٍ آدرین سن زیادی نداشتند، زیاد جلب تَجٌ نهی کردند

ٌ ی يادریان، آن يا نهی تَانستند ٍارد ارتش سَارى نظام شَند؛ چراکٌ پارتیان بٌ گفت
پیرٍی نی کردند ٍ ير زنان جنگی بٌ پا * ارتش نعینی نداشتند ٍ از ساختار فئَدالی

از این رٍ . نی شد، فرنانرٍایان نحلی ٍ زنین داران بزرگ ارتش خَد را عازم نی کردند
يا از پیادى نظام بسیار در سرزنین پارت. يا ناچار بَدند بٌ سربازان پیادى نظام بپیَندندآن

يا بٌ کار يا ٍ دژپیادى نظام را نعهَال برای حفاظت از شًر. بٌ ندرت استفادى نی شد
. پیادى نظام  اشکانی نتشکل از پیادى نظام سبک اسلحٌ ٍ پیادى نظام تیرانداز بَد. نی بردند

پیادى نظام تیرانداز . این پیادى نظام اغلب دارای نیزى  ای کَتاى ٍ یا یک شهشیر دٍلَپبٌ بَدند
زريی چرنین ٍ . استفادى نی کردند* نیز از انَاع ٍسایل تیراندازی از جهلٌ کهان ٍ فالخن

 .نی پَشیدند ٍ کاليی نهدی بر سر نی گذاشتند* یا خفتان

آنتَنی نی اندیشید کٌ بٌ خَاست خدایان است کٌ چند رٍزی بعد از رسیدن بٌ 
ٌ  ای تعدادی از سربازان خَد را از دست داد ٍ بٌ پایتخت، ارتش پیادى نظام بٌ خاطر حهل

يا بٌ جز چند دى سرباز بیشتر البتٌ از آنجا کٌ نیاز آن. اجبار شرٍع بٌ جهع آٍری نیرٍ کرد
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ٌ  ای پنجاى نفر از  نبَد؛ سَرنا، سپًبد ایران زنین، تصهیو گرفتٌ بَد کٌ با برگزاری نسابق
 .يا بٌ ارتش بپیَندندبًترین

درست غرٍب رٍز قبل از نسابقٌ بَد ٍ آدرین بر رٍی ایَان نشستٌ بَد ٍ خیرى بٌ 
ٌ اش آنتَنی در این یک ناى تغییر . خَرشید سرخ يهچنان غرق در تفکرات یک ناي

آدرین يیچ گاى برای حل . حاالت اٍ را فًهیدى بَد؛ انا يیچ ٍاکنشی نشان نهی داد
نحالً سال . دل نشغَلی يایش با کسی صحبت نهی کرد ٍ يهیشٌ با خَد کنار نی آند

گذشتٌ کٌ بٌ اٍ گفتند باید جانش را کف دستش بگذارد ٍ بٌ سرزنین پارت برٍد، اٍ 
پس از یک رٍز  اندیشٌ با خَد کنار آندى بَد ٍ خندان از این نَضَع استقبال کرد؛ انا 

 :کنار اٍ نشست ٍ گفت. يیچ گاى این ٍضع سابقٌ نداشت

 چٌ شدى یار قدیهی؟- 

آشفتگی  اش را پشت لبخندی تصنعی پَشاند ٍ با خستگی ٍ .  آدرین آيی کشید
ٌ  اش گفت  :درناندگی پنًان در عهق سین

 !يیچ دٍست نن، يیچ-

چرا با . یک نايی يست کٌ در دریای تفکراتت غرق شدى  ای ٍ بٌ چیزی تَجٌ نهی کنی-
 نن صحبت نهی کنی برادر نن؟

*** 

 .دانغان کنَنی ٍاقع در استان سهنان: 15*

 .رعیتی-ارباب: 16*

 .قالب سنگ. با فتحٌ ف ٍ خ خَاندى شَد: 17*

ٌ ی جنگ. با فتحٌ خ ٍ سکَن ف خَاندى شَد: 18*  .جان
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*** 

 از چٌ بگَیو؟. خَد نهی دانو دردم چیست-

 .ير آنچٌ آرانت نی کند-

نگرانی بَد کٌ انَاج صدایش را لرزان . لبخند نحَی از نگرانی دٍستش بر لبش آند
 .نی ساخت

نٌ با نالٌ از تٌ گلَ برنی خیزد ٍ نٌ . دردی کٌ در سینٌ نی خرٍشد چیز عجیبی است- 
نٌ نی تَان آن را گفت ٍ نٌ نی تَان فرٍخَرد ٍ آن . کشیدن نی ديددردش انان نفس

بغضی کٌ شاید . ينگام است کاین درد بٌ بغض ٍ سکَتی آزارديندى بدل نی گردد
ٍ  . يا در گلَ بهاند ٍ قلب را بٌ تبايی ٍ سیايی بکشاندسال بغضی کٌ بٌ جای نالٌ 

 !اشک، با نفرت آب شَد، با انتقام

ٌ ی آدرین کشید ٍ گفت  :آنتَنی دستش را بر شان

 .پس سخن بگَ پیش از آن کٌ این نفرت سپیدی قلبت را تباى نساختٌ- 

 :آنتَنی لبخندی زد ٍ گفت. آدرین آيی کشید ٍ سکَت کرد

آیا آنچٌ کٌ ذينت را نشغَل کردى، حال ٍ . بدین پرسشو پاسخ دى. پس نهی تَانی- 
 آیندى  ات را تحت تاجیر قرار نی ديد؟

ٌ ياست! نٌ-   .نربَط بٌ گذشت

 .پس اگر چنین است ٍ نهی تَانی با آن کنار بیایی، فرانَشش کن- 

 ...انا- 

ٌ اش عصبی بَد. لحن گفتارش تند شد  .از لجاجت آدرین برای ريانکردن گذشت
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خاطر چیزی زندگی  ات را ريا کردی کٌ تفکر انا چٌ آدرین؟ تَ نايی است کٌ بٌ- 
اگر تَ باز يو این چنین زانَی غو در بغل . نا نانَریتی داریو. دربارى  اش سَدی ندارد

ٌ يایهان نقش بر آب نی شَد  !بٌ خَدت بیا آدرین. بگیری، تهام نقش

اٍ اگرچٌ کارش شیطنت ٍ خندى بَد؛ . چقدر آنتَنی را دٍست داشت. آدرین لبخندی زد
آنتَنی از جای بلند . انا يیچ گاى از دٍستش غافل نهی شد ٍ يهَارى بٌ اٍ کهک نی کرد

ٌ يایش نیز داشت در . شد ٍ بٌ داخل خانٌ رفت آدرین بٌ خَرشیدی کٌ آخرین  اشع
 :يا نخفی نی شد نگايی کرد ٍ گفتپشت خانٌ

ٌ ام را از ایران -  ژٍپیتر بزرگ، قسو نی خَرم کٌ دیگر تنًا برای رٍم بجنگو ٍ ذين ٍ گذشت
 !ٍ ایرانی پاک کنو

ٌ  ای بریزند  .ٍ از جای برخاست ٍ بٌ خانٌ رفت تا با  يادریان ٍ آنتَنی نقش

ٍ  يادریان بٌ سختی آنتَنی را از جای بلند کردند آنتَنی با . سحرگاى رٍز نسابقٌ، آدرین 
ٍ  . صدایی از ایَان خانٌ شنید. چشهانی پف کردى برخاست ٍ آبی بٌ صَرتش زد آدرین 

چٌ چیزی بَد کٌ اٍ نباید نی دانست؟ تصهیو گرفت کٌ . يادریان با يو سخن نی گفتند
 :يا گَش فراديدبٌ سخنان آن

 .يادریان خَد نی دانی کٌ چنین چیزی نهکن نیست-  

 .از چٌ رٍی این چنین نی اندیشی؟ نن گهان نهی کنو کٌ کار سختی باشد- 

يادریان چٌ کاری نی خَاست انجام ديد ٍ آدرین نخالف بَد؟ از چٌ آدرین سعی در 
 قانع ساختن  يادریان داشت؟

ٌ ی نا جاسَسی است نٌ بٌ قتل رسانیدن ارد-    .يادریان ٍظیف



 

www.lovelyboy.blog.ir 

31 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

 يادریان نی خَاست چٌ کند؟ ٍای بر اٍ کٌ چنین  . ديان آنتَنی باز ناندى بَد
ٌ يایی در ذين نی پرٍراند  يادریان خَد نی تَانست تهام نانَریتشان را بٌ . اندیش

 :گَیی  يادریان نیز نی خَاست آدرین را قانع کند. نابَدی بکشاند

ٌ چیز بًتر پیش نی رٍد-  با بٌ قتل رساندن اٍ يرج ٍنرج کل . اتفاقًا این چنین يه
سرزنین پارت را فرانی گیرد ٍ آنگاى کراسَس بٌ راحتی نی تَاند از تشَیش استفادى 

 .کردى ٍ ایران را تصاحب کند

 :آدرین با  اندکی التهاس گفت

نن نی دانو کٌ تَ عاشق ٍطن خَد يستی؛ انا این . خَايش نی کنو قدری بیندیش- 
با این کار . ٍی چندین نگًبان دارد کٌ از اٍ نحافظت نی کنند. کار حهاقت نحض است

 .تنًا نا را لَ نی ديی ٍ نرگ را برای نا ٍ خَد بٌ ارنغان نی آٍری

 :سخن دل آنتَنی را بر زبان آٍردى بَد؛ انا گَیی نغز  يادریان شست ٍشَ دادى شدى بَد

ٌ  ای دارم ٍ برای اجرای آن تنًا بٌ کهک تَ ٍ آنتَنی نیاز است-  اطهینان داشتٌ . نقش
 .باش کٌ اگر شکست خَردیو، نن خَد را قربانی نی کنو تا شها آسیبی نبینید

 :این بار آدرین عصبی از باليت  يادریان با دندان يایی چفت شدى غرید

ٍ اگر شکست خَردیو ٍ تَ کشتٌ شدی، در شام بٌ دست کراسَس بٌ فنا خَايیو رفت - 
ٌ يای آتش جسو زندى نا را خَايد ربَد ٌ ی نا نیز لَ . ٍ شعل ٌ ی تَ نقش  يادریان با نقش

 .خَايد رفت

 ...انا- 

 :با افسَس گفت. آدرین بٌ نیان سخن اٍ آند
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ٌ ی این کار. يادریان بیش از این از تَ انتظار داشتو-   يا را تنًا برای اگرچٌ نی دانو يه
نلت خَیش نی کنی؛ انا گهان نی کردم فردی دانا يستی کٌ يَشهندانٌ ذرى ذرى بٌ تار ٍ 

 .ناانیدم کردی  يادریان. ی ٍجَدش را آرام نک نی زنیپَد دشهن نفَذ نی کنی ٍ شیرى

ٍ  اندکی ناراحت از . يا بَدآنتَنی در بًت بحخ آن از  يادریاِن زیرکشان در تعجب بَد 
ٌ شان ندید نی گرفت ٌ  يادریان این چنین تالش يایشان را برای اجرای نقش آدرین . اینک

َ تر رفت. با ناراحتی از اٍ دٍر شد ٍ از در دیگر خانٌ ٍارد شد ٌ ی . آنتَنی جل دست بر شان
 :يادریان گذاشت ٍ در کنار گَشش گفت

 .اگر نی خَايی برای ٍطنت نفید باشی، يَشهند ٍ صبَر باش. آدرین درست نی گَید-

يادریان با غضب بٌ اٍ خیرى شد ٍ آنتَنی کٌ سخت از اٍ ترسیدى بَد، لبخند لرزانی بر 
 :لبانش نشاند ٍ گفت

 .خدایان نگًدارت باشند- 

*** 

تعداد زیادی از جَانان پارتی در اردٍگاى خارج از شًر بَدند تا بخت خَد را برای ٍرٍد بٌ 
ٌ ی کنار شًر . ارتش بیازنایند ٌ ی افراد در نحَطٌ خاکی بزرگی نیان درختان بیش يه

ٌ  ای عظیو برپا بَد در آن اطراف يیچ چیزی جز زنین خاکی ٍ . جهع شدى بَدند ٍ يهًه
ٌ يایی سیاى قابل دیدن بَد ٌ يای کَچک خاکی دیدى نهی شد ٍ از درختان تنًا سای . تپ

.  يادریان در نیان آن جهعیت بٌ فکر رفتٌ بَد. چرا کٌ زنین، بیش از حد بزرگ بَد
با ٍرٍد . آدرین از آن غَغا ٍ حجو بسیار اصَات کالفٌ بَد ٍ آنتَنی بٌ اٍ نی خندید

شخصی سَار بر اسب بٌ اردٍگاى، يهٌ سکَت اختیار کردند ٍ آدرین با ٍجَد تعجبش 
ٌ ی آنتَنی رد نگاى اٍ را دنبال کرد ٍ بٌ سردار سَرنا . لبخندی بر لبش نشاند با سقله
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یکی از زیبا ترین نردنان پارت ٍ اصیل زادى  ای سیستانی کٌ خاندان اٍ پس از . رسید
 .خاندان پادشاى در درجٌ اٍل شًرت ٍ اعتبار بَد

ٌ ی کَچک ٍاقع در اردٍگاى رفت ٍ بر بلندای آن ایستاد آدرین بٌ اٍ . سَرنا با اقتدار بٌ تپ
شلَاری سپیدرنگ ٍ . اٍ لباس سَاران سبک اسلحٌ را بٌ تن کردى بَد. خیرى شدى بَد

کهربندی چرنین ٍ کلفت بٌ . گشاد ٍ پیراينی آبی رنگ کٌ تا اٍاسط ران پایش نی رسید
ٌ ی جَانان پارتی یک صدا گفتند. کهر بستٌ بَد ٍ شهشیری بٌ آن آٍیزان بَد  :يه

 .درٍد بر سردار بزرگ ایران زنین، سَرنا- 

با عزت، اقتدار ٍ صدایی بلند کٌ بٌ گَش يهگان برسد . سَرنا لبخندی بر لبانش نشاند
 :گفت

انرٍز رقابتی بین شها برگزار نی شَد تا بًترین شها، برای نحافظت از شًر . درٍد بر شها-
ٌ ی تالش خَد را در . ٍ پادشاى خَیش انتخاب شَند انیدٍارم جَانهردانٌ بجنگید ٍ يه

 .این راى بٌ کار گیرید

 :يهٌ نشت بر سینٌ کَبیدند ٍ یک صدا فریاد زدند

 !اطاعت- 

 :يادریان زیر لب گفت

ٍ ناسیس است ٍ يهسر ٍی * ٍی فرزند آرخش. اٍ سَرنا، سپًبد ایران زنین است- 
يهتایی در . نبارزی قًار است کٌ تا کنَن کسی اٍ را شکست ندادى. ٍیشکا نام دارد
ٍی . دٍنین فرد بزرگ ایران زنین پس از پادشاى نحسَب نی شَد. تیراندازی ندارد

ٌ سبب نجابت خانَادگی در رٍز تاجگذاری پادشاى حق  آن قدر ارج ٍ قرب داشت کٌ ب
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نراقب رفتارتان . سَرنا ارد را بٌ تخت نشانید. داشت کٌ کهربند شايی را بٌ کهر بندد
ٌ  اشتبايی، باعخ نابَدی نا خَايد شد! باشید  .يرگَن

 :آنتَنی با بًت گفت

 چگَنٌ انکان دارد؟! ٍلی اٍ بسیار جَان است- 

آری تنًا بیست ٍ يشت سال زیستٌ است؛ انا اکنَن این نرد جَان بر دل يای ایرانیان -
 .حکهرانی نی کند

بٌ حتو . چٌ نرد قد بلند ٍ رعنایی بَد. آدرین لبخندی بر لب نشاند ٍ بٌ سَرنا خیرى شد
اگر اٍ پارتی نبَد، از نعدٍد دٍستانش بٌ شهار نی آند؛ چراکٌ آٍازى ی دالٍری يایش 

اٍ از يو نشینی با چنین . شًرى ی ير کَچٌ ٍ پستَی تهام قلهرٍ سرزنین پارت گشتٌ بَد
البتٌ يرچند چنین افرادی اٍ را جز یک کَدک ناتَان بٌ چشهی . افرادی لذت نی برد

 .دیگر نهی دیدند

*** 

 آرش: 19*

*** 

با باالرفتن پرچهی زنین خلَت شد ٍ آدرین يو رنگ جهاعت از نرکز اردٍگاى فاصلٌ 
نخستین نرحلٌ، تیر اندازی در حال . جهعیت جَانان بٌ پانصد تن نی رسید. گرفت

اگرچٌ آنان پیادى نظام . این دٍ نًارت برای ایرانیان ارزش بسیار داشت. سَارکاری بَد
يا شرکت نهی کردند ٍ کهتر بٌ کارشان نی آند؛ انا این سربازان باید رسو بَدند ٍ در نبرد

این گَنٌ جنگیدن را نیز نی دانستند ٍ در صَرت حهلٌ بٌ دژ يا، دانستن نحَى ی 
 .تیراندازی ضرٍرت داشت
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يا را بٌ دى گرٍى تقسیو کردى خاطر تعداد زیاد داٍطلبان، آنبٌ. يهٌ بر اسب نشستند
بَدند ٍ بر ير گرٍى داٍری قرار دادى بَدند کٌ ٍقت کهتری تلف شَد ٍ داٍری نیز آسان تر 

پارتیان یکی یکی بٌ فرنان داٍر اسب خَد را حرکت نی دادند ٍ پس از گذشت . باشد
ٌ ی تهرینات . چند نانع، باید تیری را بٌ دایرى  ای سرخ نی زدند آدرین ٍ آنتَنی بٌ ٍاسط

ٌ شان، از این آزنَن بٌ راحتی عبَر کردند ٍ شاید تنًا صد نفر از  ٌ رٍزی پنج سال شبان
 :آنتَنی با بًت پرسید. داٍطلبان نتَانستند از این نرحلٌ سرافراز بیرٍن بیایند

گهان نی بردم کٌ بیش از نیهی از جَانان در این ! پارتیان دیگر چگَنٌ نردنانی يستند- 
 .نرحلٌ ناکام بهانند

 :يادریان لبخندی زد ٍ گفت

يا رسهی دارند کٌ فرزند خَد را از کَدکی برای سَارکاری ٍ تیراندازی آنَزش آریایی- 
 .نی ديند

 بٌ راستی؟- 

ٌ ی تأیید تکان داد ٍ آنتَنی پرسید  :يادریان سری بٌ نشان

 چرا لغت آریاییان را نام بردید؟- 

يا چنین تهام آریایی. يا را شانل نی شَنديا ٍ پارتآریاییان سٌ قَم ناد يا، پارس- 
 .رسهی دارند

 :آدرین با ديانی باز گفت

 !گهان نهی بردم کٌ ایرانیان رسَم خَبی يو داشتٌ باشند- 

 :يادریان نیشخندی زد ٍ گفت
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يا این رسَم را نداشتند کٌ بٌ ابرقدرت از چٌ رٍی این چنین نی اندیشیدی؟ اگر آن- 
 .نشرق شًرت نهی یافتند

گهان نی بردم آن يا فرنان رٍایانی نستبد دارند کٌ نردنان خَد را بٌ جنگ نجبَر - 
 .خاطر فزٍنی تعداد سربازانشان استيا بٌنی کنند ٍ قدرت آن

ٌ ی افسَس تکان داد ٍ گفت  :يادریان سری بٌ نشان

ٌ ای-  ٌ ت را بٌ خَبی فرانگرفت گهان نی کنو کٌ اصالً بٌ سخنان . تعلیهات این یک سال
فقط بٌ نزد خدایان دعا نی کنو کٌ راز نا را در . يا گَش ندادى ایفرناندى دربارى ارتش آن

ی بی فرٍغ زندگی  ات يو بٌ حالت زار کٌ اگر چنین شَد، تک ستارى. جایی افشا نکنی
 .نخَايد زد

اٍ ذرى  ای بٌ ایران ٍ ایرانیان .  يادریان راست نی گفت. آدرین سرش را بٌ زیر  انداخت
ٌ  ای نداشت ٍ بٌ آنَزش يای فرناندى گَش فرا نهی داد ٌ يای خَیش . عالق اٍ تنًا بر عالق

 .نی تَانست تهرکز کند ٍ اگر نسبت بٌ چیزی بی عالقٌ بَد، احساس کسالت نی نهَد

ٌ ی بعدی، ير شخص باید با شخص دیگری عادالنٌ نبارزى نی کرد ٍ گردن بندی  در نرحل
آن گاى ير شخصی کٌ دارای . يا در نی آٍردرا کٌ بٌ تهام نبارزان دادى بَدند از چنگ آن

ٌ ی بعد نی رفت ٍ نیهی از افراد کٌ گردن بندی نداشتند باید بٌ  دٍ گردن بند بَد، بٌ نرحل
ٌ ی خَیش نی رفتند پس از پایان دٍرى ی اٍل . ٍ این نرحلٌ سٌ بار تکرار نی شد. خان

 .دٍیست نفر، پس از پایان دٍرى ی دٍم صد نفر ٍ در نًایت پنجاى نفر باقی نی ناندند

ٍ  يادریان بٌ راحتی تَانستند بٌ ارتش بپیَندند پس از پایان نسابقٌ، . آدرین، آنتَنی 
. پنج گرٍى دى نفرى ٍ از ير گرٍى یک نفر سرگرٍى شناختٌ شد. پنجاى نفر بٌ صف ایستادند

 يادریان کٌ پانزدى سال بَد تهرین جنگاٍری نی کرد، بٌ عنَان سرپرست گرٍيی کٌ آدرین 
آنگاى ير گرٍى ٍظیفٌ نحافظت از نکانی را بر عًدى . ٍ آنتَنی در آن بَدند شناختٌ شدند
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گرفتند؛ نکان يایی نظیر درٍازى ی بزرگ شًر، درٍازى ی قصر، کتابخانٌ، اقانتگاى پادشايی 
 .ٍ اقانتگاى ٍلیعًد

يا نسئَل يا شدى است کٌ آنآدرین اعتقاد داشت کٌ باز يو لطف خدایان شانل آن
حفاظت از کتابخانٌ شدى اند ٍ این یعنی دسترسی بٌ بخش نهنَعٌ ٍ در نًایت راز يای 

ٌ يای نًر بٌ خانَشی نی گرایید، . سّری ایران زنین در نًایت زنانی کٌ آخرین  اشع
 .سربازان انتخاب شدى بٌ دنبال سردار سَرنا بٌ راى افتادند

ٍ  يادریان يیچ نهی گفتند ٌ ی راى بَدند ٍ آدرین  آنتَنی نیز کٌ از سکَت خستٌ . در نیان
شدى بَد، نگايی بٌ فردی کٌ در کنارش راى نی رفت  انداخت؛ تنًا بَد ٍ سرش را بٌ زیر 

برای يهین . بٌ نظر نی رسید اٍ نیز از درد تنًایی بٌ آن سکَت پناى بردى بَد. افکندى بَد
 :آنتَنی پرسید

 .چرا این طَر ساکت ٍ تنًایی؟ تا کنَن ندیدى ام کٌ با کسی سخن بگَیی! پسرجان- 

 :پسرک کٌ بٌ نظر نی رسید چند سال از آنتَنی کَچک تر باشد، پَزخندی زد ٍ گفت

گهان نی کنند کٌ پدر بیچارى ی نن . دیگران گهان نی برند کٌ نن فرزند خائنی يستو- 
. خاطر انجام گنايی نجازات شدى است ٍ بٌ يهین علت از نن دٍری نی جَیندبٌ

 .خیاالت خانی دارند

آنتَنی با ٍجَد سخت ترین . بغض کردى بَد ٍ يهین بغض، دل آنتَنی را بٌ رحو آٍرد
 .ی احساساتش نخشکیدى بَدتهرینات، ينَز چشهٌ

 .نی خَايی با نن سخن بگَیی؟ شاید دردی کٌ در دل داری با سخن گفتن التیام یابد-

ٌ  ای نتَسط يستیو. نانو کارن است-  پدر نن نعهار بَد ٍ نادرم چَنان دیگر . نا از طبق
ٌ  اش نی رسید تنًا یک سال داشتو کٌ . فرزند اٍل بَدم. بانَان پارتی بٌ کار يای خان
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شخصی خیانتکار کٌ قصد سرکشی ٍ طغیان داشت، برای فرار از بار نجازات، ندارک 
ٌ ی نا نخفی کرد پس از آن، پدرم بٌ دست نأنَران حکَنتی بٌ قتل . گنايش را در خان

نن نزد . سالی بٌ طَل نینجانید کٌ نادرم بٌ نزد پدرم رفت ٍ نن را تنًا گذاشت. رسید
 .عهَیو بزرگ شدم ٍ حال برای بیرٍن آندن از دین اٍ، نی خَايو بٌ ارتش بپیَندم

يرچند، بٌ آدرین نگریست . چقدر این نردنان ستهگر بَدند. آنتَنی در دل پَزخندی زد
 :پسرک با کنجکاٍی پرسید. يرچند رٍنیان نیز دست کهی نداشتند. ٍ آيی کشید

 بٌ راستی نام تَ چیست؟- 

ٍ این کلهٌ تا بر زبانش آند؛ انا زبان بر ديان گرفت « آنتَنیَس»آنتَنی خَاست بگَید 
 :ٍ گفت

ٌ ای؟. از دیدارت خَشحال شدم. نانو بًراد است-   از نگًبانان کتابخان

 .آری- 

 :آنتَنیَس با خَشحالی خندید ٍ گفت

نراقب خَدت باش؛ چراکٌ کسی از چنگ . پس با يو نگًبانی خَايیو داد! چٌ نیک- 
 .بًراد جاِن سالو بٌ در نبردى ٍ نخَايد برد

 :چشهان کشیدى ٍ خهار قًَى ایش برق زدند ٍ گفت. کارن نیز با شیطنت خندید

نن نراقب . تَ خَد نراقب باش کٌ شب ينگام خَراک شیر درندى  ای چَن نن نشَی-
 .يستو

بٌ . اٍ تنًا بَد؛ ٍگرنٌ ساکت نهی نانست. پس درست حدس زدى بَد. آنتَنی خندید
 :بازٍی آدرین چنگ  انداخت ٍ گفت
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ٌ ام! کیانهًر-  ٍ  آشنا شَ. دٍستی یافت  .بیا با ا

بٌ کارن نگاى کرد . آدرین از تٌ دل برای دٍستش از خدایان طلب شفا کرد ٍ پَفی کشید
 :ٍ گفت

 افتخار  آشنایی با چٌ کسی را دارم؟- 

کارن . زبانش کهی نیش دار ٍ لحن سخنش برندى ٍ تهسخرآنیز بَد. دست خَدش نبَد
 :فًهید ٍ ابرٍان کو پشت ٍ پًن خاکستری رنگش در يو رفتند؛ انا بٌ رٍی خَدش نیاٍرد

 .نانو کارن است- 

ٌ ی اٍ نگايی کرد ٍ پرسید ٍ  اندکی کنجکاٍی بٌ صَرت کَدکان  :آدرین با اخو 

 .چند سال داری؟ برای نگًبانی خیلی جَان بٌ نظر نی رسی- 

 :کارن کالفٌ با دست چپش نَيای لَپخت قًَى  ای رنگش را چنگ زد ٍ پاسخ داد

چرا ير کس نرا نی بیند این پرسش را از نن نی کند؟ آری، شانزدى سال دارم ٍ بسیار - 
 .جَانو؛ ٍلی خَايش نی کنو کٌ دیگر بحخ نکنید

ٌ  اش سر رفتٌ، پرسش دیگری نپرسید ٍ با لبخند گفت  :آدرین کٌ نتَجٌ شد کارن حَصل

 .از  آشنایی با تَ خَشحال گشتو- 

با بی نیلی . البتٌ تالشش برای لبخندزدن جز کج شدن لبانش يیچ تأجیری نداشت
ٌ  ای کٌ يریک ساق دست دیگری  دستش را جلَ آٍرد ٍ ير دٍ بٌ يو دست دادند؛ بٌ گَن

ایرانیان این گَنٌ بٌ یکدیگر دست نی دادند ٍ آدرین حداقل این یک . را در دست داشتند
در چًرى ی کارن شیطنت ٍ در چشهانش نظلَنیت نَج . نَرد را خَب آنَختٌ بَد

ٌ يای کَچک نی نانست. نی زد البتٌ چًرى  اش بی شبايت بٌ دختران نیز . چَنان پسربچ
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ٌ  ای اٍ، چًرى  اش را بهانند دختران . نبَد صَرتی گرد داشت ٍ بینی کَچک ٍ لب يای غنچ
نی کرد؛ بٌ خصَص کٌ پَست صَرتش سپیدرنگ پریدى بَد ٍ چًرى  اش را نًتابی 

 :آنتَنی گفت. نی کرد

انیدٍارم . اٍ نیز ایرج نام دارد. دٍست دیگرنان سرگرٍى بخش ناست! آى بٌ راستی- 
خَد اٍ رزم را بٌ نا . بتَانی با اٍ کنار بیایی؛ چَن بی نًایت سخت گیر ٍ بداخالق است

 .آنَزش داد

 :کارن با تعجب پرسید

 !بٌ راستی؟- 

ٌ ی تأیید تکان داد ٍ با یادآٍری خاطراتش لبخند نحَی زد ٍ گفت  :آدرین سری بٌ نشان

 !آری ٍ اٍ خَنتان را در شیشٌ خَايد کرد- 

 :کارن خندید ٍ با شیطنت پرسید

 !پس آزار اٍ باید بسیار جالب باشد- 

 :آنتَنی با لحنی نلتهسانٌ دستانش را در يو قالب کرد ٍ گفت

اٍ تنًا کسی است کٌ نن جرئت آزار اٍ را بٌ . بٌ جان بًراد سَگند کٌ این کار را نکن- 
ٌ  ات خَايد بَد. خَد ندادى ام يشدار نرا جدی . با یک شَخی کَچک سرت رٍی سین

 !بگیر کارن

 :آدرین نیز سخنان آنتَنیَس را تأیید کرد ٍ گفت

 .طاقت يیچ نزاحی را دربارى خَیش ندارد. آری- 
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آدرین در دل ژٍپیتر بزرگ، خدای رعد ٍ برق را صدا . کارن انا ترسیدى بٌ نظر نهی رسید
این پسر از . طاقت یک آنتَنیَس دیگر را نداشت. کرد تا تنًا بٌ اٍ آرانش بديد

آنتَنیَس نیز نی تَانست خطرناک تر باشد؛ بٌ خصَص کٌ یک پارتی بَد ٍ تحهل اٍ، 
 :کارن در نًایت گفت. دٍچندان دشَار تر نی شد

 تَ، کیانهًر ٍ ایرج چگَنٌ یکدیگر را نی شناسید؟! بًراد- 

نن فرزند عهَزادى ی پدر کیانهًر نحسَب . راستش نا در رٍستایی زندگی نی کردیو- 
. نا در يهسایگی یکدیگر زندگی نی کردیو ٍ يهبازی کَدکی يهدیگر بَدیو. نی شَم

ٍی نًارت يای رزنی را از فرناندى  ای . ایرج نیز دایی کَچک کیانهًر نحسَب نی شَد
 .فراری کٌ بٌ رٍستای نا پناى آٍردى بَد آنَخت ٍ سپس بٌ نا یاد داد

ٌ ی این سخنان را از قبل تهرین کردى بَدند کارن با يیجان . چقدر درٍغ نی بافتند. يه
 :پرسید

 آن فرناندى چٌ شد؟- 

 :يادریان کٌ تا کنَن ساکت بَد، با صدایی جدی پاسخ داد

 .در نًایت اعدام شد. سربازان اٍ را بازداشت کردند ٍ بٌ سیايچالش  انداختند- 

 :کارن با بًت گفت

 !چٌ سرنَشت ناگَاری! ٍای- 

يرچٌ بیشتر پیش نی رفتند، آدرین بیشتر بٌ این نَضَع نی رسید کٌ کارن نٌ تنًا از 
دخترانی . حیخ ظاير، کٌ چٌ بسا از حیخ باطن ٍ اخالقیات نیز بٌ دختران نی ناند

ٌ  ای پريیجان داشتند اٍ نهی دانست چنین پسری از چٌ رٍی . يهچَن دٍرسیال کٌ رٍحی
 ٍارد ارتش شدى است ٍ چرا کاری دیگر پیشٌ نهی کند؟
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آدرین تالش کرد کٌ دیگر بٌ پارتیان، نأنَریتش ٍ يیچ چیز دیگری نیندیشد ٍ از نناظر 
. يَا نسبتًا سرد بَد. يرچند کٌ در آن شب تاریک چیز زیادی قابل دیدن نبَد. لذت ببرد

شًر صددرٍازى زنستان يایی سرد ٍ تابستان يایی نعتدل داشت ٍ حال کٌ اٍاسط 
نسیو خنکی نی ٍزید ٍ از . اردیبًشت ناى بَد، يَای سرد زنستانی بٌ اعتدال نی گرایید

َ يای آدرین نی گذشت ٌ الی ن ٌ يای درختانی بلند را . الب چشهانش تنًا تکان خَردن شاخ
نی دید ٍ دیگر يیچ؛ چراکٌ اطراف جادى ی خاکی ای کٌ آنان ازش عبَر نی کردند، 

يهیشٌ از . نگايش را بٌ آسهان دٍخت. درختانی سر بٌ فلک کشیدى ایستادى بَدند
آدرین، دٍ . ناى نیز تا کانل شدنش چیز زیادی نهاندى بَد. دیدن ستارگان بٌ ٍجد نی آند

دٍ رٍز دیگر در سرزنین رٍم نراسهی برای . شب دیگر، نی تَانست بدر را تهاشا کند
ٍ برای آدرین چٌ ناراحت کنندى بَد کٌ نهی تَانست در . عبادت ژٍپیتر بزرگ برگزار نی شد

 .آن نراسو شرکت کند ٍ تنًا نی تَانست در دل خَد با خدای ژٍپیتر دردٍدل کند

ٌ رٍیش خیرى شد ٌ ی اسب سردار، چشو از آسهان برداشت ٍ بٌ رٍب از . با صدای شیً
دیدن قصری کٌ در نقابل دیدگانش قرار داشت، زبانش از بیان کردن ير سخنی قاصر 

رٍنیان بنا يای باشکَيی داشتند؛ انا آنچٌ نی دید، تلفیقی از نعهاری یَنانی ٍ . شد
ٌ ی سربازان پس از سَرنا، ٍارد آن شدند. ایرانی بَد  .درٍازى ی قصر گشَدى شد ٍ يه

درخت يای چنار ٍ سیب، در کنار . آدرین بٌ باغی کٌ از آن عبَر نی کرد نگايی  انداخت
صدای آٍاز پرندگان طنین انداِز سکَت ٍيو انگیز قصر شدى . یکدیگر کاشتٌ شدى بَدند

در فَاصلی نعین، سربازانی قرار داشتند کٌ زرى يایی چرنین بر تن داشتند ٍ نیزى  ای . بَد
ٌ رٍیشان چشو نی دٍختند ٌ  ای نردد شد. بٌ دست گرفتٌ ٍ جدی بٌ رٍب اٍ تا . آدرین لحظ

حال اٍ باید چٌ . کنَن با نیزى نبرد نکردى بَد ٍ يهیشٌ، شهشیر بٌ دست نی گرفت
آدرین با . نی کرد؟ آنتَنی نیز بٌ نظر نضطرب نی آند؛ انا  يادریان بسیار آرام نی نهَد

 :خَد  اندیشید
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 .اٍ دى سال بیشتر از نا تجربٌ دارد؛ حتهًا کار با نیزى را نیز آنَختٌ- 

ٌ  يادریان این رٍش نبرد را نی دانست بٌ چٌ کار اٍ نی آند؟ در کنار خَابگايی  انا این ک
سَرنا بٌ نردی جَان کٌ بٌ نظر نی رسید يهسن  يادریان باشد، چیزی . تَقف کردند

. با دٍرشدن سَرنا، نرد جَان دستانش را پشت کهرش قفل کرد. گفت ٍ از آنجا دٍر شد
 :سینٌ جلَ داد ٍ با صالبت شرٍع بٌ صحبت کرد

شها بٌ ندت یک ناى تحت تعلیو نن قرار . نام نن سرٍش است. خب، سربازان جَان- 
شها در این . يا ٍ دانش يای الزم برای یک سرباز را بیانَزیدخَايید گرفت تا نًارت

ٌ ی شها تا حدٍد زیادی رسو . اردٍگاى رسو رزم با نیزى ٍ شهشیر را خَايید آنَخت يه
تیراندازی را نی دانید ٍ در این ندت تنًا تهرین خَايید کرد ٍ نیازی بٌ آنَزش 

يا نسئَل حفظ نظو سرگرٍى. افراد ير گرٍى در یک خَابگاى نی خَابند. نخَايید داشت
پس از آنَزش يای الزم، بار دیگر سرگرٍيی برای . يا ٍ ينگام آنَزش يستنددر خَابگاى

 نفًَم بَد؟. شها انتخاب نی شَد

 .بلٌ قربان- 

 :سرٍش فریاد کشید

 .يهٌ بٌ صف بایستند- 

ٌ طَر ننظو صف کشیدند ٌ ای، پنج ردیف سرباز ب شب بٌ نیهٌ رسیدى بَد . در عرض جانی
سپیدى دم از جای برخاستٌ بَد تا برای نبارزى آنادى . ٍ آدرین بسیار نحتاج خَاب بَد

. شَد ٍ پس از ساعات زیادی جنگیدن ٍ پیهَدن نسافتی بسیار با پای پیادى، خستٌ بَد
آدرین بٌ چیزی نگاى نکرد ٍ . يا گذاشتندپس از گذشت دقایقی، سربازان پا بٌ خَابگاى

 .بالفاصلٌ، در اٍلین تختی کٌ نشايدى کرد خَابید

*** 
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شخصیت سرٍش شکل گرفتٌ از تخیالت نَیسندى نی باشد؛ پس در ننابع نختلف *: 
 .دنبالش نگردید

*** 

آنتَنی نیز دست کهی از اٍ نداشت ٍ بٌ سختی خَد را کنترل نی کرد کٌ زنان 
سخن گفتن سرٍش صدای خرٍپفش در حیاط خَابگاى نپیچد؛ انا با نشايدى ی آدرین 

ٍ این چنین، تهام . ریز خندید ٍ اٍ نیز بر رٍی تختی کٌ سهت راست آن بَد، خَابید
 .يا بٌ خَاب رفتندسربازان پارتی، بر رٍی تخت

چشهانش . سحرگاى بَد کٌ آدرین با نَری کٌ بٌ چشهانش نی خَرد، دیدگانش را گشَد
اتاقی بزرگ کٌ پنج . را با دستانش نالش داد ٍ بٌ اتاقی کٌ در آن خَابیدى بَد، خیرى شد

ٌ رٍی يو قرار داشتند اگر شخصی از در ٍارد نی شد، آدرین را نی دید کٌ . جفت تخت رٍب
ٌ رٍیی . بر رٍی سَنین تخت سهت چپ نشستٌ است ٌ ی ير تخت با تخت رٍب فاصل
. بٌ تخت نقابلش چشو دٍخت.* خَد پنج قدم ٍ با تخت يای بغل سٌ قدم بَد

ٌ اندازى ی يهان حفرى  حفرى  ای در پایین تخت نشايدى کرد کٌ در آن یک جعبٌ ب
در کنار ير تخت جایگايی برای . يا بَدگَیی نکان لَازم شخصی آن. جاگذاری شدى بَد

قراردادن شهشیر ٍ نیزى ٍ يهچنین لباس رزم بَد ٍ در کنار آن يا، نشعلی خانَش 
پنجرى  ای بزرگ رٍی دیَار سهت چپ آدرین . گذاشتٌ بَدند تا شب ينگام آتشش بزنند

 .قرار داشت

در نقابلش یک زنین بزرگ بٌ . آدرین لبخندی بر لبش نشاند ٍ بٌ سَی پنجرى رفت
سهت راست زنین نکانی . شکل نربع قرار داشت کٌ ابعادش بٌ پنجاى قدم نی رسید

این نکان شانل چند ستَن بَد کٌ بر رٍیشان سقفی . برای استراحت قرار داشت
در سهت چپ زنین نیز . گذاشتٌ بَدند ٍ در زیر این سقف، صندلی ٍ نیز يایی بَد

خَرشید . نیز يایی قرار داشت کٌ برق سالح يایی آينین بر رٍی آنان خَدنهایی نی کرد
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ٌ  درختان بلند پشت زنین، قسهتی از خاک نحل تهرین را  بٌ تازگی باال آندى بَد ٍ سای
 .پَشش نی دادند

ٌ طرف اٍ برگرداند نرد جَانی را دید کٌ . با صدای خهیازى ی شخصی، سرش را ب
ٍ  اشارى دست راستش نی نالید ٍ يهزنان خهیازى ی چشهانش را با انگشتان شست 

پس از آن کٌ خهیازى طَالنی  اش بٌ پایان رسید، دستش را از رٍی . دیگری نی کشید
ٌ  ای نکخ . چشهانش برداشت ٍ نحیط را آنالیز کرد ٍقتی چشهش بٌ آدرین خَرد، لحظ

دست بر زانَیش گذاشت ٍ از جای برخاست ٍ . نهَد ٍ سپس لبخندی بر لب نشاند
ٌ طرف اٍ رفت ٌ  اش را نرتب نی ساخت، ب ٍ  آشفت دست دیگرش . يو زنان کٌ نَيای بلند 

 :را جلَ برد ٍ با يهان لبخند گفت

از دیدار تَ بسی شادنان . بیست ٍ يفت سال سن دارم. نام نن بردیاست. درٍد- 
 .گشتو

 :آدرین یک تای ابرٍیش را باال  انداخت ٍ با پَزخند گفت

 از تَ سپاسگزارم؛ انا نباید این جهلٌ را دیشب بیان نی کردی؟- 

نهی تَانست . يیچ از ایرانیان خَشش نهی آند. بٌ خدایان سَگند کٌ دست خَدش نبَد
 :بردیا لبخندش را بٌ زحهت حفظ کرد ٍ با لحنی نًربان گفت. يا درست رفتار کندبا آن

آری دٍست نن؛ ٍلیکن ٍقتی کٌ بٌ خَابگاى ٍارد شدم، تَ نخستین کسی بَدی کٌ - 
 .اگر چنین نبَد ٍ يیچ یک خستٌ نبَدیو، با يو  آشنا نی شدیو. خفتٌ بَد

*** 

 .در نظر بگیرید« cm 30»ير قدم را دٍ فَت : 20

*** 
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گَنٌ سخن بٌ ناگاى عذاب ٍجدانی گریبانش را گرفت کٌ چرا این. آدرین سکَت پیشٌ کرد
ٌ ی دیگر ٍجَدش بدٍ نی گفت کٌ این چنین رفتار ٍ قضاٍتی  گفت؟ انا از سَی دیگر نیه

باید . سعی کرد کٌ آرام باشد ٍ نقش خَد را بٌ خَبی ایفا کند. شایستٌ ایرانیان است
اٍ نیز باید . نفرتش را نی پَشاند؛ نبادا کٌ پارتیان از نفرت اٍ بٌ يَیتش پی ببرند

ٍ  يادریان بازیگر قابلی نی بَد بنابراین لبخندی بر لبش نشاند کٌ . يهچَن آنتَنی 
نهی دانست لبخند است یا پَزخند ٍ سپس ساق دست بردیا را در دست خَد فشرد ٍ 

 :گفت

نانو کیانهًر است ٍ . نن نیز از  آشنایی با تَ شادنان گشتو. درٍد بر تَ بردیا- 
 .بیست سال سن دارم

اٍ نیز يهانند دیگر . بردیا چیز دیگری نگفت ٍ آدرین اٍ را زیر ذرى بین خَد قرار داد
َ يای . نردنان پارت پَستی گندنی ٍ چشهانی سیاى داشت پیشانی بلندی داشت ٍ ن

لَپخت، انا کو پشت ٍ پرکالغی  اش رٍی پیشانی  اش نی ریختند ٍ بٌ زیر چشهانش 
ٌ  اش نی رسیدند بینی بزرگ . نی رسیدند ٍ نَيای پشت سرش بٌ زحهت تا بٌ رٍی شان

لب يایی باریک داشت کٌ . ٍ عقابی داشت ٍ چشهانش در کنار آن ریز بٌ نظر نی رسیدند
ٌ  ای از رنگ پَستش رٍشن تر بَد ٍ قدر کهی بٌ صَرتی نی نانست . شاید چند درج

در کل ُپرابًت بٌ نظر نی رسید ٍ این ابًت . صَرتش استخَانی ٍ بیضَی شکل بَد
ٍ يایی کَتاى ٍ پًن ٍ ُپرپشت . چًرى  اش با  اندام الغر انا درازش يهخَانی نداشت ابر

اگر لباس ُپرچین . يا را در يو نی کشید، بسیار بٌ ابًتش نی افزٍدداشت کٌ اگر آن
سپیدش را با لباس ٍ شنلی سیاى رنگ تعَیض نی کرد، بٌ حتو بٌ شرٍر ترین افراد رٍم 

اٍ چگَنٌ . نی نانست؛ انا این چًرى  اش با نرنی کالنش اصالً سازگاری نداشتند
این چنین دلنشین حرف نی زد کٌ دل چَنان سنگ ٍ پر از تنفر آدرین نرم نی شد؟ گَیا 

 :زیاد بٌ چًرى  اش خیرى شدى بَد؛ چراکٌ بردیا پرسید
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نشکلی پیش آندى؟ در چًرى ی نن جَِش پرآبی نی بینید کٌ نظرتان را جلب کردى یا - 
ٌ  ای بر رٍی پیشانی نن است؟  داغ نًر گداخت

 :با نالیهتی درٍغین گفت. آدرین خَد را نباخت

 .بٌ این نی اندیشیدم کٌ لحن گفتارتان با خشَنت چًرى تان يهگَنی ندارد! اصالً . نٌ- 

 :بردیا ریز خندید ٍ گفت

آری؛ بیشتر نردم از رٍی چًرى ی نن نرا فردی خَیشتن دٍست، کو حرف ٍ پرخاشگر - 
 .حال آن کٌ ٍاقعیت این گَنٌ نیست ٍ چًرى ی نن بسی غلط انداز است. نی دانند

 :آدرین بٌ دٍ خط عهَدی رٍی پیشانی  اش چشو دٍخت ٍ گفت

 .انا این چرٍک رٍی پیشانی آن يو در این سن جَانی چیز يای دیگری نی گَید- 

 :بردیا خندید ٍ گفت

گاى تحهل دردی باعخ نی شَد کٌ آدنی اخو يایش را در يو کشد تا تحهل آن آسان - 
 .پس بًتر است زٍد قضاٍت نکنید. زندگی نن پر از درد است. شَد

ٌ ی آخرش را با لحنی نسبتًا تند بیان کرد ٍ آدرین بٌ این  اندیشید کٌ بٌ حتو تحهل  جهل
بٌ . درد يایی کٌ بردیا نی گَید اعصابش را ضعیف ساختٌ کٌ این چنین ننقلب نی شَد

اصالً ! یک بارى دیَانٌ نی شدنظر نی آند کٌ اٍ کو داشتٌ باشد؛ یا زیاد نی خندید ٍ یا بٌ
 :بٌ اٍ چٌ ربطی داشت؟ سعی کرد نَضَع بحخ را ننحرف کند

ٌ اند- اگر سرٍش تا دقایقی دیگر پا . آى نیترای بزرگ بنگر کٌ این يشت تن چگَنٌ خفت
 .بدین جا بگذارد، بٌ حتو نجازات خَايیو شد

 :بردیا کٌ کهی آرام گرفتٌ بَد با تعجب پرسید
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 تَ از پیرٍان آیین نیتراپرستی يستی؟- 

 :آدرین پاسخ داد

آری؛ تهام نردنان رٍستایهان ایزد نیترا را ستایش نی کنند؛ ٍلیکن بًتر نیست اینان را - 
 بیدار کنیو؟

 :بردیا يَل شدى گفت

ٌ نان . آری آری-  بًتر است آنان را از این خَاب يفت دٍلت بیدار کنیو؛ ٍگرنٌ يه
 .نجازات خَايیو شد

 :صدایی گفت

 .نن يو نَافقو- 

 :آدرین بٌ سَی صدا چرخید ٍ گفت

پس بًتر است دست بجنبانی ایرج؛ ٍگرنٌ تَ بٌ عنَان سرگرٍى، بیشتر از نا نجازات -
 .خَايی شد

ٍ  يادریان از کجا آندى، . يادریان از جای برخاست بردیا کٌ نهی دانست صهیهت آدرین 
 :با تعجب پرسید

 تَ سرگرٍى را از کجا نی شناسی کیانهًر؟- 

ٍ  انداخت کسی نبَد کٌ بٌ اٍ بگَید بٌ تَ چٌ ربطی دارد؟ انا . آدرین نیو نگايی بٌ ا
 :زبانش را بٌ کام گرفت ٍ آرام گفت

اٍ . اٍ نًارت نبارزى را بٌ نن یاد دادى ٍ نا با يو بدین جا آندى ایو. ایرج دایی نن است- 
 .سال داردسی
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چندبار با دستش بٌ شانٌ . رٍی سرش خو شد. ٍ سپس بٌ سَی تخت آنتَنی رٍانٌ شد
 :آنتَنی کَفت ٍ گفت

 .بًراد برخیز- 

 :آنتَنی کٌ در خَاب ٍ بیداری بٌ سر نی برد پرسید

 بًراد دیگر کیست؟- 

 :ٍ آدرین عصبی غرید

ِِ عهَزادى ی پدر نن است-   !نی گَیهت برخیز نادان. فرزنِد

 ...تَ را سَگند نی ديو بٌ جان خَايرت کٌ نرا ريا کنی آد- 

 :آدرین نگذاشت ادانٌ بديد ٍ نانش را بر زبان بیاٍرد ٍ فَری با فریاد در گَشش گفت

 !بًراد- 

آنتَنی کٌ با فریاد آدرین يَشیار شدى ٍ ترسیدى بَد، گَشش را با یک دستش نالش 
ٌ  اش گذاشت ٍ گفت  :داد ٍ دست دیگرش را رٍی قفسٌ سین

چرا فریاد نی زنی کیانهًر؟ نگر گراز يستی کٌ این چنین نعرى  ات بٌ يَا نی رٍد؟ - 
 .نَيایو بٌ تنو سیخ شدند

 :آدرین نَيایش را چنگ زد ٍ گفت

 .بًراد برخیز پیش از آنکٌ سرٍش نا را از اینجا اخراج کند- 

 :آنتَنی با غرغر گفت
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نیترای بزرگ این چگَنٌ برادری است کٌ بٌ نن عطا کردی؟ . برخاستو. چشو. باشد- 
 ...آخر نهی شد. گرچٌ از خَن یک پدر ٍ نادر نیستیو؛ انا اٍ کٌ ادعای برادری دارد

ٍ  يادریان بیدار شدى بَدند؛ بٌ جز . آدرین بٌ سخنان اٍ گَش نداد يهٌ بٌ دست بردیا 
خب اٍ فرزند خائنی بَد ٍ کسی نهی خَاست حتی . کارن ينَز يو خَاب بَد. یک نفر

يهٌ لباس رزم . آدرین اٍ را نیز بٌ زحهت بیدار کرد. برای بیدارکردنش بٌ اٍ نزدیک شَد
 .بٌ تن کردند ٍ نیزى بٌ دست گرفتند ٍ از خَابگاى خارج شدند

يا زرى آن. يا قرار داشتنديای افقی ایستادى بَدند ٍ سرگرٍى يا، در صدر آنيهٌ بٌ صف
ٌ يای بی حرکت ایستادى بَدند . بٌ تن نکردى بَدند ٍ تنًا نیزى بٌ دست نانند نجسه

ٌ  ای بٌ . يا نی گذشت ٍ بٌ يریک نگاى نی کردسرٍش از نیان آن گايی نیز با ضرب
ٌ شان، آنان را ٍادار بٌ راست ایستادن نی کرد  :در نًایت کٌ سرکشی تهام شد، گفت. شان

نی خَايو يرکدام از شها بٌ ترتیب نام ٍ سن خَد را بازگَیید؛ ! خب سربازان دلیر- 
ٌ تان را بٌ. چراکٌ نن يریک را باید بشناسو  خاطر البتٌ انتظار نداشتٌ باشید کٌ نام يه

 .بسپارم

ٌ يایشان لرزید ٌ ی افراد بٌ خندى افتادند ٍ شان ٌ  ای کَتاى سر داد ٍ . يه خَد سرٍش قًقً
 :ناگاى خندى  اش را فرٍ خَرد ٍ فریاد زد

 نانت چیست؟! يی تَ! بس است؛ تهانش کنید- 

 نن؟- 

 چرا در تفکراتت بٌ سر نی بری؟. آری تَ- 
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گفتن این جهلٌ آدرین را بٌ شش سال قبل برد کٌ در اردٍگاى نانش را پرسیدند ٍ آدرین 
نهی دانست چقدر گذشتٌ بَد . از شَق زیاد زبانش بند آند ٍ فرناندى سرش فریاد کشید

 : خاطر بسپاردکٌ با صدای  يادریان بٌ خَد آند ٍ سعی کرد نام افراد گرٍيش را بٌ

 .سی سالٌ از ايالی خراسان. ایرج- 

 .ايل صد درٍازى. بیست ٍ سٌ سالٌ. پارسا- 

 .بیست ٍ چًار سالٌ از ايالی صد درٍازى. سپًر- 

 .بیست ٍ چًار سالٌ از ايالی صد درٍازى. پژنان- 

 .بیست ٍ يفت سالٌ از ايالی صد درٍازى. آژنان- 

 :سرٍش با تعجب پرسید

 برادرید؟- 

 :يا با يو گفتندٍ آن

 .آری- 

 :سرٍش خندى  اش را در لبخندی خالصٌ کرد ٍ بٌ آنتَنی چشو دٍخت تا ادانٌ ديد

 .ايل خراسان. بیست سالٌ. بًراد- 

 :ٍ آدرین نفر بعد از اٍ بَد

 .بیست سالٌ از ايالی خراسان. کیانهًر- 

 .شانزدى سالٌ از ايالی صد درٍازى. کارن- 
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افراد گرٍى يای دیگر گردن کشیدند تا آن پسر جَان را ببینند ٍ حتهًا يو نشتاق بَدند 
تا بدانند کٌ این نَجَان چگَنٌ بٌ آن جا آندى است؛ انا با تشر سرٍش بر جای خَد 

 :نفر بعدی خَد را نعرفی کرد. ایستادند

 .بیست ٍ يفت سالٌ از ايالی پارس. بردیا- 

 .ايل ری. بیست ٍ دٍ سالٌ. دادنام- 

آدرین . پس از آنکٌ دادنام خَد را نعرفی کرد، زنین بزرگ را سکَتی خَف انگیز فرا گرفت
يا آخرین افرادی بَدند با نگاى بٌ رٍبرٍی خَد ٍ دیدن چًار ردیف دیگر دانست کٌ آن

 :ناگاى سرٍش با صدای بلند گفت. کٌ خَد را نعرفی کردند

 ...خب- 

ٌ ی افراد از جای پریدند ٍ دادنام از ترس فریادی کشید ایرج ٍ . با این فریاد ناگًانی يه
بردیا تنًا کسانی بَدند کٌ لبخندی نحَ بر لب داشتند ٍ آدرین تالش نی کرد بر يیجان 

خاطرى ی . آنتَنی دستانش نی لرزید. خَد نسلط شَد تا ضربان قلبش پایین بیاید
ٌ ی . ٍحشتناکی در ذينش یادآٍر شدى بَد صدای فریاد کَتاى ناگًانی ٍ پس از آن نال

ٌ ی گرگ درندى در تهرین جان سالو بٌ در نبردى بَد  دردنند جَانی يجدى سالٌ کٌ از حهل
رسو تهرینات . ٍ آدرین ٍ آنتَنی با چشهان خَد شايد زندى زندى خَردى شدنش بَدند

يا چنین بَد؛ یا زندى نی ناندند ٍ قَی نی شدند یا خَراک جانَران درندى سخت آن
این رسو . بدٍن سالح در قفسی بزرگ تا نأنَریت خَد را بٌ سرانجام برسانند. نی گشتند

يا بیانَزند کٌ یا فرنان را بٌ ير سختی انجام خَايند داد ٍ یا تهرین از آن بَد کٌ آن
آنتَنی پس از دیدن آن صحنٌ، يرگز بٌ نانند پیشین نترسید؛ چراکٌ . خَايند نرد

سخت ترین نَع نرگ را بٌ چشهانش دیدى بَد؛ انا ينَز يو فریاد يای ناگًانی ٍجَدش 
تنش يهچَن نبتالیان . آنتَنی زانَانش لرزیدند ٍ بر زنین افتاد. را بٌ لرزى درنی آٍردند

ٌ طرفش دٍید ٍ فریاد زد. بٌ بیهاری صرع نی لرزید  :آدرین اٍ را دید ٍ ب
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 !بًراد- 

آدرین نزدیک تر رفت ٍ . يیچ کس نهی دانست از چٌ رٍی بًراد این چنین نقش زنین شد
ٌ ی . کهر ٍ سر لرزانش را در دستانش گرفت نی دانست کٌ تا لحظات دیگر این حهل

چاقَیی از کهربندش در آٍرد . عصبی شدت خَايد گرفت ٍ بًترین راى را بیًَشی اٍ دید
ٌ  ای زد ٍ آنتَنی بر رٍی دستانش بی حال  ٌ اش، بر پشت گردن اٍن ضرب ٍ با پشت تیغ

ٌ ی افراد دٍر اٍ حلقٌ زدى بَدند ٍ نتعجب بٌ بًرادی خیرى شدى بَدند کٌ دیگر . شد يه
رٍ بٌ . سرٍش تعجب کرد کٌ چرا این جَان با فریاد اٍ بٌ لرزى افتاد. چشهانش باز نبَدند

 :آدرین گفت

 نانت کیانهًر بَد؛ درست نی گَیو؟- 

 :آدرین با خشو پاسخ داد

 .آری- 

حال خراب آنتَنی اٍ را نشَش . بٌ خدایان سَگند کٌ سخت خشهگین بَد. عصبی بَد
نگرانی از این کٌ نانَریتشان لَ برٍد نیز بیشتر اعصابش را ناآرام نی ساخت ٍ . نی کرد

 :در این لحظٌ، سرٍش با پرسش يای نابًنگانش بٌ این خشو بیشتر دانن نی زد

ٌ  ای نی شناسی یا ينر طبابت نی دانی؟-   آن سربازی را کٌ در آغَشت نگاى داشت

این رٍش را بر حسب تجربٌ بٌ دست . اٍ دٍست ٍ يهبازی دٍران کَدکی نن است- 
 .آٍردى ام

برای . پس اٍ باید نی دانست از برای چٌ بًراد چنین ٍاکنشی نشان داد. عالی شد
 :يهین پرسید

 .اٍ بیهاری خاصی دارد؟ تَضیح نی خَايو- 
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اٍ از پانزدى سالگی ينگانی کٌ فریادی ناگًانی نی شنَد بٌ ناگاى یاد . بلٌ فرناندى- 
 .خاطرى  ای شَم نی افتد ٍ لرزى بر ٍجَدش حکو فرنا نی شَد

 چٌ خاطرى ای؟- 

 :سر بٌ زیر  انداخت ٍ گفت. باید آرام نی بَد. آدرین پَفی کشید

ٌ ی اطراف رٍستایهان -  در نَجَانی ينگانی کٌ نن ٍ بًراد ٍ یکی از دٍستانهان در بیش
ناگاى فریادی شنیدیو ٍ بٌ پشت سرنان خیرى . بَدیو، دٍستهان از نا کهی عقب افتاد

از آن پس . کاری از نا برنهی آند. شدیو ٍ گرگی را دیدیو کٌ دٍستهان را زندى زندى نی درد
 .بًراد با شنیدن فریادی ناگًانی چًرى ی دردنند دٍستهان در دیدگانش يَیدا نی شَد

کاش فرانَشی اختیاری بَد؛ آنگاى تهام ! بیچارى رفیقش. ٍ بٌ چًرى ی آنتَنی خیرى شد
. نردم خاطرات شَنشان را پاک نی کردند کٌ نبادا تن سستشان پذیرای لرزش شَد

آدرین شاید  اندکی . آدرین ٍ آنتَنی ينگام شرٍع تهریناتشان از ير خشَنتی پاک بَدند
بٌ . سختی کشیدى بَد؛ انا آنتَنی يهچَن گلی بَد کٌ جز لطافت يیچ ندیدى بَد

آدنی با تصَرش . خدایان سَگند کٌ چنین خشَنتی برای یک نَجَان سًهگین بَد
ٍ   ای کاش يا کٌ آدرین در دل چٌ بسیار کاش... حتی عرق بر تیرى کهرش نی غلتید 

 .داشت

حال باید اٍ را اخراج نی کرد؟ از . سرٍش با شنیدن ناجرا يَنی کرد ٍ بٌ فکر فرٍ رفت
َ  يادریان لبخندی نرنَز بر لبش داشت پس آن تهرینات باعخ شدى بَد کٌ رٍح ٍ . آن س

باید بٌ فرناندى نی گفت این تهرینات را برای . گَنٌ بیهار شَدرٍان آنتَنی جَان این
دیدن چنین تصَیری در نَجَانی نی تَانست زیان يای بزرگی بٌ . بزرگساالن بگذارد

َ تر رفت ٍ بًراد را در آغَش گرفت ٍ با کهک بردیا اٍ را بٌ . سربازان رٍم برساند جل
یعنی اٍ چنین تصَیری را دیدى بَد؟ تصَرش يو . بقیٌ افراد نبًَت بَدند. خَابگاى برد
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سرٍش ديانش را گشَد ٍ بٌ آدرین کٌ از رٍی زنین برخاستٌ . دردآٍر بٌ نظر نی رسید
 :بَد گفت

 !پس حتهًا تَ نیز آن صحنٌ را دیدى ای- 

 .آری- 

 ٍ چگَنٌ تَ تاب آٍردی ٍ دٍستت نٌ؟- 

با بی حسی بٌ چشهان سرٍش خیرى شد ٍ تلخ . آدرین پَزخند تلخی بر لبانش نشست
 :يهانند حنظل گفت

سرٍرم، نن پیش از آن کٌ با بًراد دٍست شَم زندگی بسیار سختی را گذراندم؛ انا اٍ - 
. بٌ يهین علت رٍحیٌ اٍ بسیار شکنندى تر از نن بَد. در آسایش ٍ نعهت زندگی نی کرد

ٌ  ای خشن پیدا کردى بَدمنن در آن سختی  .يا رٍحی

 :سرٍش چشهانش را ریز کرد ٍ گفت

 .پس خَد نی دانی نن چنین سرباز ترسَ ٍ شکنندى  ای را نهی خَايو- 

نهی تَانست احساساتی برخَرد کند ٍ با این کار سرٍش را برای اخراج آنتَنی جری تر 
 :باید با سیاست رفتار نی کرد؛ بنابراین با بی خیالی گفت. کند

اٍ بسیار بايَش ٍ تَاناست ٍ کهک يای بسیاری . بٌ سَد شهاست کٌ نگايش دارید- 
 .نی تَاند بٌ شها بکند

پس تصهیو . حتهًا چیزی نی دانست کٌ بی خیال بَد. سرٍش بٌ آدرین نگايی  انداخت
 :گرفت فرصتی بديد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

56 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

اگر شایستگی خَد را اجبات کرد، بٌ کارش ادانٌ . تا پایان این ناى خَايد ناند. باشد- 
 .خَايد داد

 :آدرین لبخندی از پیرٍزی اش زد ٍ گفت

اٍ با ٍجَد شیطنت يایش جَانی زیرک ٍ داناست ٍ در ! حتهًا اجبات خَايد کرد- 
 .نًارت يای رزنی يهتایی ندارد

آنتَنی پس از دیدن آن تصَیر ٍحشتناک، چنان رٍزگارش را بٌ تهرین . راست نی گفت
کردن آن تصَیر نیازنند فرانَش. گذراند کٌ گاى آدرین در برابر اٍ بٌ زانَ درنی آند

ٍ شاید . نشغَلیت ذين آنتَنی بَد ٍ اٍ بٌ جز تهرین، راى دیگری نهی یافت
 .شیطنت کردن ٍ خندیدن اندکی از درد آن زخو را بٌ فرانَشی نی سپرد

خاطر سَرنا نبَد، يرگز حاضر بٌ اگر بٌ. سرٍش نیز با شنیدن سخنان آدرین پَفی کشید
چٌ کار نی تَانست بکند؟ يو رزم ٍ يهراى . آنَزش این جَانان نادان ٍ ترسَ نهی شد

ينَز بٌ یاد داشت کٌ . دٍران نَجَانی  اش از اٍ قبَِل این نسئَلیت را خَاستار بَد
 :در آخر سر بلند کرد ٍ گفت. دٍازدى سال پیش چگَنٌ جانش را نجات داد

 .از يهین اکنَن تهرین را آغاز نی کنیو. بٌ صف بایستید- 

ٌ يای دٍستش ٍ زندى زندى دریدى. آنتَنی در آن سَ کابَس نی دید شدنش در دیدن نال
کابَس نی دید کٌ دٍست زخهی ٍ ناتَانش با آخرین . دٍران نَجَانی کو چیزی نبَد

رنق خَد در حالی کٌ درد نی کشد دست نیاز بٌ سَیش دراز نی کند ٍ با چشهانش از اٍ 
دستان شخصی . یاری ٍ ندد نی جَید؛ انا از دست اٍ يیچ کاری ساختٌ نیست
ٌ يایش را نحکو گرفتٌ ٍ اجازى نزدیک شدن بٌ اٍ نهی ديد اشک چشهانش را تار .  شان

ٌ  اشک يایش غرٍرش را بشَیند خَاب . کردى است ٍ اٍ با لجبازی نانع نی شَد ک
ٌ لٌ نی زند؛ انا شخصی با سهاجت  نی دید کٌ دستانش برای گرفتن دستان دٍستش ل
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ٌ يای سخت . نانع نزدیک شدن اٍ نی شَد بٌ چًرى  اش خیرى نی شَد ٍ یار لحظ
 .زندگی  اش را نی بیند

ٌ چیز را بٌ یاد آٍرد ٍ خَد را بابت . با نفس نفس از جای برخاست با نگايی بٌ نحیط يه
این درد ٍ درد يای پس از آن را . سعی کرد فرانَش کند. ضعف خَیش نفرین کرد

پايایش را رٍی کف سنگی اتاق گذاشت ٍ . فرانَش کند ٍ نانند آنتَنی يهیشگی باشد
دانست کٌ باز يو تبی ناشی از فشارات عصبی . پايایش از سردی کف نَرنَر شد

پاپَش چرنین خَد را بٌ پا کرد ٍ از اتاق خارج . گریبان اٍ را گرفتٌ است؛ نانند ير بار
با قدم يایی خستٌ . شد ٍ جهاعتی را نشايدى کرد کٌ نیزى بٌ دست در حال تهرین بَدند

بٌ سَی سرٍش رفت کٌ بٌ شخصی در ردیف اٍل کهک نی کرد تا نیزى را بٌ طَر صحیح 
 :صدایش را نی شنید کٌ نی گفت. در دست بگیرد

ٌ  ات را سپر کن. قَز نکن-  ٌ يایت را صاف نگاى دار ٍ سین انگشتانت را نیز بٌ دٍر . شان
ٌ  ای خَايد شکست. نیزى  ات بپیچ  .اگر یکی باز باشد، با کَچک ترین ضرب

 :از کنار نرد جَان دیگری نیز گذشت ٍ دستانش را پایین آٍرد ٍ گفت

با . ينگانی بازٍیت بیشترین حد قدرت را دارد کٌ راست باشد. آرنجت را زیاد خو نکن- 
 .خو کردن بیش از حد دستت، آسیب پذیر تر خَايی شد

يا را یکی یکی نی گفت؛ انا آنتَنی تَجًی ٍ این چنین بین سربازان گشت نی زد ٍ ایراد
تهام ٍجَدش تهنای قطرى  ای آب داشت ٍ با بی حالی ٍ بٌ آرانی . بٌ حرف يایش نداشت

سرٍش قدنی بٌ عقب برداشت ٍ در کنار  . قدم برنی داشت تا زانَيایش سست نشَند
 يادریان زٍدتر از سرٍش . يادریان ایستاد ٍ خیرى بٌ جهاعت با اٍ شرٍع بٌ صحبت کرد

 :آنتَنی را دید ٍ گفت

 .آى بًراد چٌ نی خَايی؟ تَ باید اکنَن در حال استراحت باشی- 
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 :آنتَنی با صدایی ضعیف ٍ بی حال گفت

 نی شَد بگَیید کجا نی تَانو نقداری آب یابو؟. آری- 

 :سرٍش سرش را بٌ سَی اٍ چرخاند ٍ با جدیت یک فرناندى گفت

ٌ  ای پر از آب ٍجَد دارد-  اگر آب  آشانیدنی نی خَايی در . در استراحتگاى حَضچ
 .نزدیکی درختان چايی ٍجَد دارد

 :آنتَنی سر خو کرد

 .سپاس فرناندى- 

 :يا دٍر شَد کٌ صدای سرٍش را شنیدسر باال آٍرد ٍ خَاست از آن

 !در ضهن- 

 :سرٍش با صدایی بو شدى گفت. آنتَنی ننتظر بٌ سرٍش نگايی کرد

ٌ يای ناگًانی را داشتٌ . سربازی این چنین ضعیف بٌ کار نا نهی آید-  اٍ باید آنادگی حهل
یک ناى فرصت داری تا خَد را اجبات کنی؛ در غیر این صَرت از پذیرش تَ . باشد

 .نعذٍرم

 :آنتَنی پَزخندش را در لبخندی پرشیطنت پنًان کرد ٍ گفت

 .پشیهان نخَايید شد از این کٌ بٌ نن فرصتی دادید-

. يرچند کٌ شیطنتش در نیان بی حالی ٍ سستی اجزای صَرتش بٌ چشو نهی آند
ٌ يایی شیطانی نی داد. سرٍش با چشهانی ریزشدى بٌ اٍ نگریست . چًرى  اش خبر از نقش

آنتَنی بی حال دیگر در آنجا نهاند . يا در انتظارش بَدايَرانزدا خَد نی دانست کٌ چٌ
سرٍش نیز بٌ سربازان خیرى شد کٌ ساعاتی پیش . يا دٍر شدٍ با قدم يایی سست از آن
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ٍ . يا آنَزش نی داد کٌ چگَنٌ نیزى را در دست گرفتٌ ٍ از آن استفادى کنندبٌ تک تک آن
 : يادریان در گَش اٍ گفت. يا در صفَفی ننظو حرکات را تکرار نی کردندحال آن

بًتر نیست بٌ سربازان فرصت استراحت بديید؟ سٌ ساعت است کٌ بٌ طَر نداٍم - 
 .تهرین نی کنند

سرش . درٍغ چرا؟ سرٍش نیز دلش با سختی آنان بٌ رحو نی آند؛ انا اٍ یک نربی بَد
ٌ طرفین تکان داد ٍ گفت  :را ب

ایرج شرط نی بندم کٌ خَد تَ در رٍستایت ساعات نتهادی تهرین نی کردی تا این کٌ - 
اگرچٌ آنان با تهرینات سنگین . این فرصت را از آنان دریغ نکن. بٌ این نًارت برسی

ٌ شان قَی تر ٍ پشتکارشان بیشتر خَايد شد  .خستٌ نی شَند؛ انا بنی

از آنجا کٌ اٍ طرز کار با نیزى را نی دانست ٍ نًارت باالیی . يادریان سخن دیگری نگفت
سربازان در يفت صف . نیز داشت، قرار شدى بَد کٌ در نربیگری بٌ سرٍش کهک کند

بر رٍی . يفت نفرى ایستادى بَدند ٍ جای خالی آنتَنی در کنار آدرین خَدنهایی نی کرد
صَرت آدرین قطرات عرق رٍان بَد ٍ اٍ با ٍجَد خستگی بسیارش يهچنان با سهاجت 

آدرین يدفی بزرگ داشت کٌ . بٌ تهرینش در زیر آفتاب گرم اردیبًشت ناى ادانٌ نی داد
اٍ باید ایرانیان را از طالع خَد ٍ . برای رسیدنش بٌ آن از يیچ تالشی فرٍگذاری نهی کرد

ٌ  اش از آن. جًانیان پاک نی کرد ٍ يرچند نادر . يا ننشأ نی گرفتيرچند کٌ رگ ٍ ریش
 .کنیزش یک پارتی اصیل بَد

در نزدیکی غرٍب تهام سربازان در حالی کٌ از خستگی رٍی پايایشان بند نبَدند، 
ٌ ی آن. تهرینشان را بٌ پایان رساندند يا نی دانستند کٌ در این یک ناى باید این يه

يا نَید از سختی رٍز يای دٍرى تهرینات فشردى را بگذرانند؛ انا زانَان سست آن
تهام سربازان پس از آن تهرین سخت برای صرف عصرانٌ بٌ . آیندى شان نی دادند

استراحتگاى رفتند؛ انا آدرین با ضعف خَد را بٌ خَابگاى رساندى ٍ رٍی تخت خَد دراز 
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چشهانش را رٍی يو . گرسنگی  اش در برابر خستگی  اش چندان نًو جلَى نهی کرد. کشید
 :گذاشت کٌ صدای آنتَنی را شنید در حالی کٌ اٍ را نخاطب قرار نی داد

 .يا آنَختید؟ خدایانو در آیندى بٌ نشکل برخَايو خَردآدرین انرٍز چٌ- 

 :نهی گذاشت رفیقش از قافلٌ جا بهاند. آدرین لبخندی بی جان بر رٍی لبانش نشاند

 .شب ينگام خَد ير آنچٌ آنَختٌ بَدم را بٌ تَ نیز خَايو آنَخت. نگران نباش- 

 :صدای  يادریان بٌ گَش رسید کٌ با اعتراض ٍ صد البتٌ جدی گفت

 بدٍن نن؟- 

آدرین چشهانش را رٍی خط اخو پیشانی  اش دٍخت ٍ سپس با یادآٍری چیزی بٌ اٍ 
 :گفت

يادریان چرا بٌ نا نحَى کار با نیزى را آنَزش ندادند؟ در حالی کٌ نیاز بَد نا این -  
 يا را فرا بگیریو؟آنَزش

 :يادریان نیز پاسخ داد

نیزى سالحی است کٌ . شها را نٌ بٌ عنَان سرباز کٌ بٌ عنَان جاسَس آنَزش دادند- 
بدین اساس جنگ . نهی تَان آن را پنًان کرد ٍ این گَنٌ يَیت شها بٌ راحتی لَ نی رٍد

در ضهن، بٌ نظر شها اگر شها . با شهشیر را بٌ شها آنَختند کٌ بیشتر بٌ کار شها نی آید
 نحَى این نَع جنگ را نی دانستید، شک برانگیز نهی شد؟

ٌ  اش گذاشتٌ  آدرین نتفکر در حالی کٌ بٌ تاج تخت تکیٌ دادى بَد ٍ دست بر زیر چان
 :بَد، گفت

 آری؛ درست نی گَیی؛ انا تَ چرا رسو این نَع جنگ را نی دانی؟- 
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زیرا ابتدا نن سرباز بَدم ٍ از آن پس، بٌ دلیل اجبات شایستگی ام بٌ نیان جاسَسان - 
 .آندم

ٌ ی تأیید تکان داد ٍ  آنتَنی کٌ حالش بٌ نسبت بًبَد یافتٌ بَد، سرش را نتفکر بٌ نشان
 :خیرى بٌ یک نقطٌ گفت

 !اٍيَم- 

 :يادریان با لبخندی گفت

 !نی بینو کٌ جناب بًراد از بستر برخاستٌ ٍ حالش بٌ سالنت بٌ سر نی برد- 

 :آنتَنی شکٌ بٌ اٍ خیرى شد ٍ گفت

 تَ بٌ راستی نی تَانی لبخند بزنی؟... تَ- 

 :يادریان با تعجب گفت

 !نگر قرار بَد نتَانو؟- 

 :آنتَنی دستپاچٌ با لکنت زبان گفت

ٌ حال... دانو... نهی دا... نهی-  ٌ حال لبخندت را... راستش تا ب دى ... لبخندت را ندیـ... تا ب
 .بَدم

 :آدرین با ٍجَد خستگی فراٍانش گفت

اگر کسی بیشتر اٍقات اخهانش را دريو . لبخندزدن در سرشت ير آدنی نًفتٌ است- 
ٌ ی خدایان نحرٍم باشد  .نی کشد، دلیل بر آن نیست کٌ از این يدی

 :يادریان کَتاى خندید ٍ گفت
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يا خَايی کرد ٍ چٌ آنتَنیَس خَد نی دانی کٌ اگر در برابرت سخت نگیرم چٌ کار- 
 .پس دیگر از بداخالقی ام شکَى نکن! يا بر سر نردنان رٍم خَايی آٍردبال

ٌ  ای آٍیزان گفت  :آنتَنی با افسَس آيی کشید ٍ با قیاف

 .دیگر شکَى نهی کنو. باشد- 

ٌ باز گفت  :آدرین نیز لبخندی زد ٍ با چشهانی نیه

 .حال نی گذارید کهی بخَابو؟ بٌ راستی کٌ چشهانو از خستگی گشَدى نهی شَند- 

 :آنتَنی از جای برخاست ٍ گفت

 .باشد؛ استراحت کن- 

ٍ آدرین با خیالی آسَدى بٌ خَابی آرام رفت؛ خَابی آرام کٌ پس از آن تهرین سخت 
 .بدان نیاز داشت

يادریان ٍ آنتَنی نیز از اتاق خارج شدند ٍ بٌ سهت چپ زنین تهرین، يهان جا کٌ ابزار 
آن را بٌ باال  انداخت ٍ بار دیگر .  يادریان نیزى  ای را برداشت. جنگی قرار داشت رفتند
 :گرفت ٍ بٌ آنتَنی گفت

ٌ  اندازى سربازان انرٍز نخَايد بَد؛ انا . حال نَبت تَست! بسیارخب بًراد-  تهریناتت ب
بًتر است رٍز يای آیندى شب ينگام بٌ تهرین . آنچٌ را کٌ نیاز است خَايی آنَخت

 .بپردازی تا ضعفت را جبران کنی

ٌ طرف آنتَنی پرتاب کرد آنتَنی آن را در . بٌ نیزى نگايی کلی  انداخت ٍ آن گاى نیزى را ب
 :يَا قاپید ٍ پرسید

 ایرج چگَنٌ خَد را اجبات کنو؟ چگَنٌ نی تَانو اینجا بهانو؟- 
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ٌ  ای بین نا پنجاى تن برگزار نی شَد تا سرٍش شها را بیازناید-  ٌ ی دیگر نسابق . دٍ يفت
 .اگر نفر اٍل شَی، شایستگی  ات اجبات خَايد شد

 :آنتَنی لبخندی زد ٍ گفت

 .خب پس شرٍع کنیو- 

 .با این حرف  يادریان قدنی بٌ سَی اٍ برداشت ٍ آنَزش را شرٍع کرد

*** 

يریک نیزى ٍ سپری در دست داشتند ٍ نصهو . سربازان در صفَف ننظو ایستادى بَدند
سرٍش با صدایی رسا کٌ خاص ير فرنانديی بَد . بٌ فرنانديشان چشو دٍختٌ بَدند

 :گفت

شها در این نسابقٌ بٌ دٍ گرٍى بیست ٍ پنج نفرى تقسیو خَايید شد ٍ يرکدام با - 
. در انتًا بیست ٍ پنج نفر از شها باقی خَايد ناند. فردی از گرٍى نقابل خَايید جنگید

سٌ نفری کٌ زٍد تر نبارزى خَیش را بٌ پایان رسانند، در دٍرى ی دٍم نخَايند جنگید ٍ 
از این بیست ٍ دٍ نفر، یازدى نفر . تنًا نبارزى بیست ٍ دٍ نفر باقی را تهاشا خَايند کرد

ٌ ی سٌ نفر پیشین، چًاردى نفر خَايند شد ٍ  بٌ نرحلٌ بعد خَايند رفت کٌ بٌ اضاف
يفت نفر بٌ نرحلٌ چًارم خَايند رفت ٍ تنًا یک . يا نیز با یک دیگر خَايند جنگیدآن

. فرد کٌ زٍدتر نبارزى  اش را بٌ اتهام رساندى، این نرحلٌ را بٌ استراحت خَايد گذرانید
شش نفر باقی ناندى با يو خَايند جنگید ٍ سٌ نفر بٌ عالٍى نفری کٌ استراحت کردى 

دٍ نفر شکست خَردى بٌ . بَد بٌ نرحلٌ پنجو خَايند رفت ٍ با يو نبارزى خَايند کرد
عنَان نفرات سَم نشترک ير کدام دى سکٌ دریافت خَايند کرد ٍ دٍ نفر پیرٍز کٌ بٌ 

نفر دٍم سی سکٌ ٍ نفر اٍل . ی ششو خَايند رسید، با يو نبارزى خَايند کردنرحلٌ
ٌ چیز نفًَم بَد؟. پنجاى سکٌ دریافت خَايد کرد  يه
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 :يهٌ سربازان یک صدا گفتند

 !بلٌ قربان- 

در يهان زنیِن تهرین، . تهام سربازان صف بستند ٍ در برابر یکدگر قرار گرفتند
نیزى  اش را . آدرین بٌ فرد نقابلش نگاى کرد؛ از نحافظان اقانتگاى شايی بَد. نی جنگیدند

فرد نقابلش با فریادی بٌ . در دستش فشرد ٍ با صدای طبل بٌ فرد نقابلش حهلٌ برد
سهت اٍ دٍید ٍ با سرعت ٍ خشَنِت تهام نَک نیزى را بٌ سَی قفسٌ سینٌ آدرین رٍانٌ 

ٌ  ای بٌ ٍسط نیزى ی اٍ زد ٍ نسیر آن را ننحرف کرد ٍ  کرد؛ انا آدرین با نیزى ی خَد ضرب
ٌ  اش کَفت ٍ اٍ را بٌ عقب يل  پیش از آن کٌ رقیب بفًهد چٌ پیش آندى، با زانَ بر سین

رقیبش با کهر ٍ حقارت تهام بر زنین افتاد ٍ آدرین پیکان را در نزدیکی شايرگ اٍ . داد
افسَس کٌ رقیبش از اٍ . رقیب بی حرکت ٍ با اخو يای در يو بٌ اٍ خیرى نگاى کرد. گرفت

ر تر بَد دَپ ٌ راحتی باید . باید بیشتر تهرین نی کرد! قَپ با این ٍضع اگر جنگی بٌ پا نی شد، ب
در يهان لحظٌ تهام عزم ٍ ارادى  اش را جهع کرد؛ انا آدرین . از جان شیرین نی گذشت

نیزى را از . خو شد ٍ گردن بندش را از گردن اٍ با قدرت بٌ سَی خَد کشید ٍ پارى کرد
بند ایرج ٍ بردیا نیز در حال دادن گردن. رٍی گردن اٍ برداشت ٍ بٌ سَی داٍر رفت

رقیب خَد بَدند ٍ آنتَنی بر جایگاى سٌ نفری کٌ نرحلٌ دٍم را بٌ استراحت 
 .آنتَنی نابغٌ بَد. آدرین لبخندی زد. نی پرداختند ایستادى بَد

ٌ ی دٍم نیز برگزار شد يهسن  . آدرین در برابر نردی قَی يیکل ایستادى بَد. نرحل
ٌ ی آنتَنی سرگرٍى نحافظان درٍازى شًر بَد باز يو . يادریان بٌ نظر نی رسید ٍ بٌ گفت

با . صدای طبل بٌ گَش رسید ٍ آدرین چشهانش را بست تا بر اضطرابش غلبٌ کند
صدای فریاد طرف نقابلش سریع چشهانش را گشَد ٍ نیزى را بٌ طَر افقی در دٍ 

دستش گرفت ٍ آن را در برابر نیزى  ای کٌ نی خَاست بر فرق سرش فرٍد  آید، سپر خَد 
دندان رٍی يو . نیزى ی حریفش با قدرت بٌ نیزى  اش خَرد ٍ دٍ زانَی آدرین خو شد. کرد
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فشرد ٍ با نعرى ای با یک چرخِش نیزى ی خَد، نیزى ی حریف را از باالی سرش ننحرف 
از ديان حریف غرشی بیرٍن آند ٍ خیلی سریع نیزى را با یک چرخش رٍانٌ دست . کرد

آدرین کرد تا نیزى ی اٍ بر اجر ضربٌ بر رٍی زنین بیفتد؛ انا آدرین خیلی زٍد دستش را 
ٌ  ای بٌ شکو اٍ ٍارد ساخت ضربٌ آن قدر نحکو بَد کٌ . دزدید ٍ با انتًای نیزى ضرب

آدرین نَک نیزى را بر رٍی گردن اٍ . حریف از درد خو شد ٍ با زانَ رٍی زنین افتاد
 .گذاشت ٍ گردن بند را در آٍرد

ٌ ی سَم  يادریان . ، يادریان کٌ باید نبارزى نی کرد، حریف کارن شناختٌ شد در نرحل
تعجب کرد کٌ آن پسر نَجَان چگَنٌ تا بٌ آن نرحلٌ پیش آندى است؛ انا خیلی زٍد بر 

کارن بسیار سریع ٍ چابک بَد؛ انا  يادریان . خَد چیرى شد ٍ با اٍ بٌ نبارزى پرداخت
پس از اتهام نرحلٌ، . پانزدى سال تجربٌ جنگاٍری داشت ٍ در نًایت، بر اٍ پیرٍز شد

آدرین ٍ آنتَنی نیز این  . تعجب کرد؛ انا چیزی نگفت. لبخند شیطنت آنیز کارن را دید
يفت نفری کٌ باقی ناندى بَدند آدرین، . بار سخت تر بر حریفان خَد چیرى شدند

آنتَنی،  يادریان، بردیا، دٍ نفر از نحافظان اقانتگاى شايی ٍ یک نفر از نحافظان 
ٌ رٍی . اقانتگاى ٍلیعًد بَدند بردیا آن ٍسط بٌ استراحت پرداخت ٍ شش نفر باقی رٍب

 :آدرین با لبخند گفت. این بار، حریف آدرین آنتَنیَس بَد. يو قرار گرفتند

 .بًراد بًتر است با تهام قَا نبارزى کنی؛ چراکٌ نن بٌ تَ رحو نخَايو کرد- 

آنتَنیَس خندید ٍ با شیطنت ٍ سرخَشی ٍ سرنست از پیرٍزی يایش، برای آدرین 
 :چنین رجز خَاند

بلکٌ بٌ حال خَد زار خَايی زد ٍ آرزٍ خَايی کرد . در انتًای نبارزى لبخند نخَايی زد- 
ٌ   ای کاش بٌ بًراد چنین نهی گفتو ٌ ی بزرگ بدنت گَش يایت خَايند بَد. ک  !تک

 .خَايیو دید- 
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 :آنتَنی خندید ٍ با صدایی زنانٌ گفت

نن جَانو ٍ يزاران آرزٍی برآٍردى نشدى . بٌ نن رحو کن کیانهًر! آى ایزد نیترای نن- 
 .ينَز در انتظار شايزادى ی سَار بر رخش رٍیا يای خَیشتن يستو. دارم

 :آدرین ریز بٌ لَدگی يای آنتَنی خندید ٍ گفت

صد حیف کٌ ! بٌ راستی؟ نن گهان نی کردم کٌ در آرزٍی شايدخت بٌ سر نی بری- 
 .نظرت تغییر کرد؛ چراکٌ شايدختی را برایت سراغ داشتو

 :آنتَنی فَری لبانش بٌ لبخند باز شدند ٍ گفت

 شايدخت؟ چٌ کسی؟- 

يا ٍ رفتار يای آنیختٌ بٌ شَخی آنتَنی ی اینان ادانی دانست يهٌ. آدرین ریز خندید
 :است

 .دیگر رجزخَانی بس است؛ ٍقت عهل فرارسیدى. نزاح نهَدم- 

 .نَافقو- 

آنتَنی نیزى را با سرعت . صدای طبل بٌ گَش رسید ٍ آدرین ٍ آنتَنی بٌ يو حهلٌ بردند
در کَدکی عاشق این  کار بَد ٍ با تکٌ چَب يای بلند . بسیار بر رٍی انگشتانش چرخاند

آدرین . این کار را انجام نی داد ٍ حال با نیزى  اش این چنین بٌ حریفش حهلٌ نی برد
خَاست تا نیزى را بٌ پًلَی آنتَنی بزند؛ انا آنتَنی با نیزى چرخانش جلَی آن را گرفت ٍ 

آدرین دردش گرفت؛ انا . از نسیر اصلی ننحرف کرد ٍ يهزنان لگدی بر شکو آدرین زد
پای آنتَنی را در يَا پیش از آن کٌ آن را بر زنین بگذارد گرفت ٍ چرخاند ٍ آنتَنی بٌ 

نیزى را بر رٍی گردن اٍ گرفت؛ انا ناگاى انتًای چَب نیزى بٌ شکو اٍ خَرد ٍ . زنین افتاد
ٌ  ای دیگر بٌ کهر اٍ برخَرد کرد ٍ اٍ با زانَ « !آخ»: پیش از آن کٌ فرصت کند تا بگَید ضرب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

67 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

آنتَنی نیز در يهان حال گردن بند اٍ را از گردنش کشید ٍ جنگ . بر رٍی زنین افتاد
 .باختٌ را بٌ سَی خَد بٌ پیرٍزی رساند

ٌ طرف دیگر سربازان رفت ٍ کنار   آدرین شکست خَردى ٍ نأیَس از جای برخاست ٍ ب
 :با تعجب پرسید. يادریان ایستاد

 .گهان نی کردم تَ بٌ نرحلٌ نًایی برسی! ایرج تَ چرا این جا ایستادى ای؟- 

ٌ ی ننگ بَد برایش. يادریان با اخو بٌ اٍ نگايی کرد ٍ چیزی نگفت آى پسر گستاخ . نای
ٌ  اش را با خاک یکسان کردى بَد ٍ  اند سال کاش . کٌ تهام ابًت ٍ تجربٌ بیست 

آدرین صدای پرشیطنتی را دم گَشش شنید کٌ . نی تَانست بٌ اٍ درس عبرتی بديد
 :گفت

 .آخر تَسط یک نَجَان نصدٍم شدى است- 

 :آدرین با تعجب ٍ صدای بلند پرسید

 تَ چٌ کار کردی؟! چٌ؟- 

ٌ  ای آرام بٌ نچ پایش . گفتٌ بَدم کٌ آزار اٍ بسیار جالب باید باشد-  ينگام نسابقٌ ضرب
دردی نداشت؛ انا فشار بسیار بٌ اٍ ٍارد کرد ٍ ينگام نسابقٌ، دردش شرٍع شد ٍ . زدم

 .نتَانست ادانٌ بديد

. آن پسر ٍاقعًا از آنتَنی خطرناک تر بَد. آدرین با چشهانی درشت شدى بٌ اٍ نگاى نی کرد
ٌ  يادریان را بٌ يیچ ٍجٌ نداشت این کٌ جرئت این گستاخی . آنتَنی جرئت آسیب زدن ب

را بٌ خَد دادى بَد يیچ، بیشتر از آن آدرین نبًَت نی شد کٌ يیچ پشیهانی یا ترسی 
 :آدرین آرام بٌ اٍ گفت. پسرک نادان  يادریان را نهی شناخت. در نگايش يَیدا نبَد

 !اٍ بٌ تَ رحو نخَايد کرد. گَر خَدت را کندی-
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با  اندک ترسی کٌ در . کارن بٌ اخو يای دريو  يادریان ٍ صَرت سرخ از خشو اٍ نگاى کرد
 :دلش افتادى بَد، آب ديانش را قَرت داد ٍ گفت

 .عیبی ندارد؛ کاری نهی تَاند بکند- 

چشو چرخاند ٍ بٌ . پسرک نادان چٌ راحت خَد را گَل نی زد. آدرین خندى  اش گرفت
بردیا، . يهزنان لبش را گاز گرفت ٍ خندى  اش را قَرت داد. افراد باقی ناندى نگاى کرد

آنتَنی، یکی از نحافظان اقانتگاى شايی ٍ بٌ لطف کارن، یکی از نحافظان اقانتگاى 
با صدای . آنتَنی در نقابل نحافظ اقانتگاى ٍلیعًد قرار گرفت. ٍلیعًد باقی ناندى بَدند

ٌ ٍر شدند  .طبل، ير چًار نفر بٌ سَی رقیب خَد حهل

ی حریف بٌ بازٍی آنتَنی، اٍ دانست کٌ با کو کسی طرف نشدى است؛ با اٍلین ضربٌ
یک پایش را جلَتر از . بنابراین اخو يایش را در يو کشید ٍ سعی کرد جدی تر باشد

حریفش نیزى را بٌ سهت پای اٍ رٍانٌ کرد تا . دیگری قرار داد ٍ رٍی آن زانَیش خو شد
بر زنین بیفتد؛ انا آنتَنی نیزى ی خَد را نانع ساخت ٍ يو زنان با چرخشی یک لگد بٌ 

خیلی زٍد . حریفش از شدت ضربٌ با پًلَ بٌ رٍی زنین افتاد؛ انا تسلیو نشد. سر اٍ زد
ٌ گايش قرار داد ٍ با یک جًش، ایستاد نَک نیزى را بٌ سَی اٍ گرفت ٍ . دستانش را تکی

پیش از آن کٌ بٌ آنتَنی برسد، طی یک حرکت آنی نیزى را رٍی انگشتش . حهلٌ کرد
با چرخش . چرخاند ٍ تٌ نیزى را بٌ سَی شکو آنتَنی رٍانٌ کرد؛ انا آنتَنی زیرک تر بَد

ٌ ی خَد را نقش بر آب . نیزى ی خَد، نیزى ی حریفش را ننحرف کرد حریف کٌ نقش
ٌ رٍ شد آنتَنی نیزى . نی دید، لگدی بٌ سهت شکو اٍ حَالٌ کرد کٌ با جاخالی آنتَنی رٍب
آنتَنیَس . را بٌ سهت سر اٍ حَالٌ کرد؛ انا حریفش با نیزى ی خَد از خَیش دفاع کرد

. ير دٍ تهام نیرٍ ٍ قدرت خَد را بٌ کار نی بردند. نیزى را عقب نکشید ٍ بیشتر فشار داد
در آخر زنانی کٌ حریف آنتَنی انتظارش را نداشت، آنتَنی نیزى را رٍی انگشتش 

از آن سَ بردیا نیز بر . چرخاند ٍ پیکان آن را رٍی گردن اٍ گرفت ٍ پیرٍز نیدان شد
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سرٍش کٌ داٍر نسابقات نیز بَد، اعالم کرد کٌ نسابقات نًایی پس . حریفش پیرٍز شد
 .از یک ساعت استراحت، برگزار خَايد شد

آنتَنی پس از اعالم نتایج از سَی سرٍش، با خستگی عرق از رٍی پیشانی اش پاک کرد 
ٍ  يادریان رفت آدرین نشک کَچک چرنینش را کٌ . ٍ با نفس نفس بٌ سَی آدرین 

ٌ جا با خَد نی برد درآٍرد ٍ بٌ آنتَنی داد . آنتَنی با نگايی تشکرآنیز آن را گرفت. يه
 :قدری نَشید ٍ گفت

 .رقیب قدری بَد- 

آدرین خَشحال بَد؛ چراکٌ نی دید دٍست ٍ رفیقش از تهام ایرانیان نفرین شدى برتر 
از این کٌ خَد نٌ در برابر یک پارتی، کٌ در برابر یک رٍنی شکست خَردى بَد . بَد

 :اٍ را در آغَش کشید ٍ گفت. خَشحال بَد

 .انیدٍارم آخرین نبارزى  ات را با قدرت بٌ پیرٍزی برسانی. بٌ تَ تبریک نی گَیو- 

 :آنتَنی گفت

گهان نهی کردم با آن  اندام الغر ٍ درازش . این بردیا را دست کو گرفتٌ بَدم! نی گَیو- 
 .بتَاند این چنین خَب نبارزى کند

 :آدرین نتفکر گفت

 .اگر اٍ با نا برای نگًبانی بیاید، اٍضاع سخت نی شَد. نن نیز- 

 :آنتَنی برای بیرٍن آندن از آن جَ سنگین با شعف گفت

بًتر نیست . نن بٌ تَ يشدار دادم کٌ نهی تَانی بر نن پیرٍز شَی. خب دٍست عزیز- 
 دیگر برای نن رجز نخَانی؟
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 .زین پس نن تَ را شکست خَايو داد. این بار پیرٍز شدی- 

 .خَايیو دید- 

 .خَايیو دید- 

 :ناگاى آنتَنی با صدای بلند گفت. ٍ ير دٍ سکَت کردند

 راستی چٌ شد کٌ ایرج بٌ نرحلٌ بعد نیاند؟- 

آدرین نیز . کارن بٌ خندى افتاد ٍ بعد با چشو غرى ی غلیظ  يادریان خندى  اش را فرٍخَرد
 :آنتَنی با چشهان ریزشدى بٌ کارن نگاى کرد ٍ گفت. ریز خندید

نکند کار تَست؟ تَ کاری کردی کٌ اٍ نتَاند؟ درست نی گَیو؟ بٌ يهین دلیل - 
 نی خندی؟ آری؟

ٌ  ای بٌ اٍ زدم کٌ نٌ در لحظٌ، بلکٌ ندتی بعد درد نی گیرد. آری-   .بی  آنکٌ بفًهد، ضرب

 :آنتَنی با صدای بلند خندید ٍ با يهان خندى بٌ صَرت نقطع گفت

ٌ يٌ... این چنین آزار ديد... ایرج را... نتَانستٌ بَد... يیچ کس... تا بحال-  حتی ... ي
ٌ يٌ... بٌ اٍ را نداشتو... جرئت نزدیک شدن... نن نیز  !تَ کیستی دیگر؟ ي

. از خندى ی اٍ آدرین ٍ کارن نیز بٌ خندى افتادند. ٍ بعد نفسی گرفت ٍ باز خندید
 اندکی .  يادریان با این کٌ اخو کردى بَد؛ انا خَد را بٌ سختی کنترل نی کرد کٌ نخندد

با نفس عهیقی نشک کَچک را بٌ . بعد با صدای سرٍش آنتَنی جرعٌ آبی دگر نَشید
ٌ رٍی بردیا ایستاد. آدرین بازگرداند ٍ بٌ سهت زنین خو شد . نیزى  ای را برداشت ٍ رٍب

 :بردیا لبخند نًربانی زد ٍ گفت

 برای نبارزى آنادى ای؟- 
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فقط نراقب خَد باش کٌ با سری کٌ با قطعٌ پَستی بٌ تن خَد بند ! آری؛ آنادى ام- 
 .است بیرٍن نرٍی

 :بردیا در نقابل رجزخَانی اش تک خندى  ای کرد ٍ گفت

 .نگران نن نباش- 

ٌ ی سرٍش، ير دٍ بٌ يهدیگر حهلٌ کردند بردیا نیزى را بٌ سَی سر اٍ رٍانٌ . با بشهار س
کرد؛ انا آنتَنی سرش را دزدید ٍ نیزى را بٌ پًلَی اٍ زد؛ انا پیش از برخَرد بردیا با 

ٌ  ای بٌ سر اٍ زد کٌ  ٌ ی اٍ را دفع کرد ٍ با پایش ضرب ٌ  ای نیزى  اش، ضرب چرخش نَددرج
بردیا از درد خو شد؛ انا . آنتَنی با ساق دستش آن را دفع کرد ٍ لگدی بٌ شکو اٍ زد

آنتَنی کٌ تعادلش را از دست دادى بَد، بٌ . ناگاى پایش را بٌ زیر پای آنتَنی کشید
در يهین فرصت بردیا نیز صاف ایستاد ٍ دٍبارى چشو . نیزى  اش تکیٌ داد ٍ صاف ایستاد

بردیا نخست حهلٌ برد ٍ نَک نیزى را بٌ سهت سینٌ آنتَنی . در چشو بٌ يو خیرى شدند
زانَانش ينگام فرٍد کهی خو شدند ٍ . رٍانٌ ساخت؛ انا آنتَنی با یک جًش عقب پرید

ٌ  ای در سرش زدى شد. این از چشو تیزبین بردیا دٍر نهاند ضعف اٍ پس نقطٌ. جرق
باز بٌ اٍ حهلٌ کرد ٍ نیزى را این بار بٌ سهت دست اٍ نشانٌ رفت ٍ در ! زانَیش بَد

. فرصتی کٌ آنتَنی برای دزدیدن دستش ایجاد کرد، نتعاقبًا بٌ پشت زانَیش ضربٌ زد
ٌ ضعفش را از کجا دانست؟ انا . آنتَنی بٌ زنین افتاد ٍ با بًت بٌ زنین خیرى شد نقط

فَری خَد را جهع کرد ٍ پیش از آنکٌ نَک پیکان نیزى ی بردیا گلَیش را نشانٌ رٍد، نیزى 
ٌ  ای زد بردیا بی يَش بر رٍی زنین افتاد . را برداشت ٍ بٌ پشت گردن بردیا ناغافل ضرب

 .ٍ آنتَنی گردن بندش را صاحب شد

ٍ  يادریان بٌ يَا خاست چند نفر دیگر نیز ابراز خَشحالی . فریاد خَشحالی آدرین، کارن 
سرٍش نیز خَشحال از این کٌ چنین سربازی را . نهَدند ٍ شرٍع بٌ دست زدن کردند

ٌ  اش کَفت ٍ گفت  :اخراج نکردى بَد جلَ آند ٍ دستش را بر شان
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 .زین پس تَ یکی از نعتهدان نن در سربازخانٌ يستی. لیاقتت را جابت کردی- 

ٌ دست آٍردى بَد ٍ این یعنی فرصتی . آنتَنی لبخندی پرشیطنت زد خَب اعتهاد اٍ را ب
ٍ  يادریان  :با يهان لبخند بٌ چشهان نشکی سرٍش خیرى شد ٍ گفت. برای اٍ، آدرین 

 .از شها سپاسگزارم کٌ بٌ نن فرصتی دادید تا خَد را اجبات کنو، قربان- 

سرٍش دستی بٌ ریش يای سیاى ٍ زبرش کٌ بٌ تازگی اصالح شدى بَدند کشید ٍ با 
 :لبخند رضایتهندی گفت

يیچ تشکری نیاز . اگر اٍ نبَد، اینجا نبَدی. این نَضَع را ندیَن کیانهًر يستی-
 .نیست نرد جَان

دیگر سربازان بٌ اٍ نزدیک شدند ٍ يریک بٌ اٍ تبریک گفتند ٍ برخی بٌ . ٍ از اٍ دٍر شد
َ يای نسبتًا بلندش را  پریشان ٍ - کٌ بٌ زیر گَش يایش نی رسید-عنَان شَخی ن

َ يای اٍ کانالً لَپخت بَدندالبتٌ يرچند این کار. نانرتب نی کردند . يا تأجیری نداشت ٍ ن
 :آنتَنی زیر گَشش گفت. در آخر آدرین جلَ آند ٍ اٍ را در آغَش کشید

 بٌ سرٍش چٌ گفتٌ بَدی کٌ بٌ نن فرصتی داد ٍ اخراجو نکرد؟- 

ٌ  ای بٌ اٍ نگفتو. يا را از دست نديدتنًا اٍ را ترغیب کردم کٌ فرصت! يیچ-   .چیز اضاف

آدرین چٌ باسیاست سرٍش را بٌ سهت نابَدی . لبخند کجی رٍی لبش نشست
َ يای . نی کشاند ٍ سرٍش چٌ سادى لَحانٌ فریبش را نی خَرد ندتی بعد از پشیهانی ن

 .خَد را نی کشید ٍ خَد را بٌ باد ناسزا نی گرفت

 .کارت درست بَد-

 :آدرین اخو کرد ٍ زیر گَشش با حرص غرید
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 .خَد نی دانی کٌ اگر اخراج نی شدی چٌ بر سرنان نی آند! تهانش کن بًراد- 

ارتباطتان با جاسَسان ٍ عالی جناب کراسَس . آری نی دانو کٌ چٌ بر سرتان نی آند-
 .قطع نی شد

 نتَجٌ شدی؟. پس نگاى داری تَ در اینجا نیاز بَد. زیرا کٌ تَ رابط نا يستی- 

 .آری- 

 :آدرین با صدایی بلند تر گفت

 .يهینو ناندى کٌ تَ در کار نن نظر ديی. پس دیگر یاٍى نگَ- 

 .دیگر الم تا کام سخن نخَايو گفت. باشد- 

نی خَاست کهی آدرین ناز اٍ را بٌ يهانند دختران . قًرآلَد این سخن را بر زبان آٍرد
ٌ يایش، نقشٌ بر آب شد ٍاقعًا . بکشد؛ انا با این تصَر خندى  اش گرفت ٍ تهام نقش

. آدرین نیز کٌ حدس نی زد بٌ چٌ نی خندد، تک خندى  ای سر داد. نضحک باید نی نهَد
 :کارن جلَ آند ٍ با لبخندی شیطنت آنیز گفت

زیر گَش یکدیگر چٌ نی گَیید؟ بلند تر حرف بزنید تا نا نیز ! يای   ای برادران خراسانی-  
 نکند نجَا يای عاشقانٌ سر نی ديید؟. بشنَیو

يیچ گاى خَشش نهی آند کسی جز . آدرین انا زٍد لبخندش رٍی لب خشکید ٍ اخو کرد
 :با لحنی کَبندى گفت. آنتَنی با اٍ نزاح کند

ٌ  ای بگَیی تَ را از آن درخت، سرٍتٌ آٍیزان خَايو ! خانَش باش کارن-  اگر سخن اضاف
 .کرد

 :کارن با لَدگی پاسخ داد
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 .ببین کٌ چگَنٌ نرا تًدید نی کند. خَد یاٍر نن باش. ترسیدم! آى ايَرانزدای نن- 

 :اخو يایش را در يو کشید ٍ جدی گفت. آدرین دیگر بٌ ستَى آندى بَد

کارن، نیترای بزرگ خَد يو اکنَن شايد است کٌ نن تَ را يشدار دادم ٍ اگر جدی - 
 .نگیری بٌ زیانت خَايد بَد

ٌ ی آدرین ترسید ايَرانزدا خَد نی دانست کٌ آدرین از  يادریان نیز . کارن از اخو ٍ جذب
بٌ نَقع .  يادریان يهَارى اخو نی کرد؛ انا آدرین خنحی بَد. نی تَانست ترسناک تر باشد

نی خندید ٍ بٌ نَقع غهگین نی شد؛ انا کهتر کسی اٍ را ينگانی کٌ خشهگین بَد دیدى 
بَد ٍ کسی گهان نهی کرد کٌ آن پسر بٌ ظاير نظلَم ٍ کهی تخس، این چنین ترسناک 

ٌ ی آدرین خبر نداشت ٍ نهی دانست کٌ آن اخو . جلَى کند يیچ کس از حجو عظیو کین
ٌ  ای از نفرت بی پایان اٍ را نشان نی ديد کارن زبانش را با دندانش . کَچک تنًا رٍزن

 :گزید ٍ سرش را بٌ زیر انداخت ٍ گفت

 .نتأسفو؛ نهی خَاستو ناراحتت کنو-

ٌ ی آدرین تازى باز شدى بَد تهام پارتیان این چنین بی نزى ٍ آزارديندى . انا گَیی سر کین
در آن يهٌ »: بَدند؟ پس نادرش چرا نتفاٍت بَد؟ آدرین در دل بٌ خَد خندید ٍ گفت

. سختی انتظار داشتی غرق در خَشی باشد؟ این پسر قدر آن چٌ را کٌ دارد نهی داند
نهی داند کٌ ازدست دادن پدری نیکَ کردار . نهی داند کٌ آنَزش يایش چقدر آسان است

ٌ  اش بیرٍن بیندازد نهی داند درد . بًتر از آن است کٌ پدری داشتٌ باشد؛ انا اٍ را از خان
نهی داند فرزند خــ ـیانـت کار بَدن بًتر . گندزادى خطاب شدن چقدر سَزانندى است

ٌ ی ایرانی بَدن  «.اٍ يیچ نهی داند. است تا دٍرگ

 :سرش را باال گرفت ٍ با سختی اخو خَد را نحَ کرد ٍ گفت

ٌ سر نن نگذار-   .دیگر سرب
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اخهانش را کٌ باز کرد، باز يو سیايی ٍ خأل . کارن با خیرى شدن در چشهانش ترسید
اٍ چٌ در درٍنش داشت کٌ این چنین ترسناک . عظیهی در قًَى  ای چشهانش يَیدا بَد

 :سرش را بٌ زیر انداخت ٍ گفت. نی نهَد؟ طاقت خیرى شدن در آن چشهان را نداشت

 .نتأسفو. باشد- 

 :آدرین لبخند زد ٍ گفت

 .خَب است- 

ٍ کارن با خَد عًد کرد کٌ دیگر آدرین را نیازارد؛ چراکٌ سرانجانش نی تَانست بسیار 
در دل نسبت . سًهگین ٍ خطرناک باشد؛ ٍلی آزار  يادریان برای اٍ لذت دیگری داشت

خاطر این کٌ تهام اخو يای  يادریان نهی دانست چرا؛ شاید بٌ. بٌ اٍ يیچ ترسی نداشت
 .تظاير بَد؛ تظاير بٌ غرٍر ٍ جدی بَدن

بردیا . با بٌ يَش آندن بردیا ٍ از جای برخاستن اٍ، تَجٌ يهٌ بٌ سَیش جلب شد
 :دستش را دراز کرد ٍ با لبخند گفت. گردنش را نالش داد ٍ بٌ سَی آنتَنی آند

اگر نَافقت کنی، . خَشحالو از آن کٌ فردی يهچَن تَ يو رزم ٍ يهراى نن خَايد بَد- 
 .دٍستان خَبی برای يو خَايیو شد، بًراد

این کٌ اٍ تَانستٌ بَد شکستش . بردیا حس احترانی بٌ این جَان بیست سالٌ داشت
ديد، باعخ شدى بَد تا ناخَدآگاى بٌ این جَان احترام قائل شَد ٍ بخَايد با اٍ دٍست 

آنتَنی يو لبخندی زد؛ لبخندی کٌ خَد . در قانَس اٍ حسادت نبَد. ٍ يهراى شَد
شخصیت این پارتیان برایش . نهی دانست تظاير برای نأنَریتش است یا ٍاقعیت

دستش را جلَ برد ٍ ساق . داشتنی بٌ نظر نی آند؛ انا نأنَریتش نًو تر بَددٍست
 :دست بردیا را گرفت ٍ گفت
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 .نن نیز چنین نی اندیشو- 

 .پس دٍست يستیو- 

 .دٍستیو- 

آیا پاسخ دستی کٌ بٌ دٍستی دراز . ناگاى بردیا از جای پرید ٍ دستانش را نالش داد
ٌ  ای  انداخت آنتَنی نیز لبخند . شدى بَد، بٌ سخرى گرفتنش بَد؟ بٌ آنتَنی نگاى خصهان

ٌ  ای بر لب نشاند ٍ گفت  :شرٍران

 گَنٌ بٌ نن خیرى شدى ای؟ طاقت نزاح نداری؟چرا این- 

آدرین با شنیدن این جهلٌ شش سال قبل را بٌ یاد آٍرد کٌ آنتَنی دست دٍستی بٌ 
اٍ نیز بٌ اٍ دست داد؛ انا با احساس فرٍرفتن چیز نَک تیزی در . سَی اٍ دراز کرد

اٍ نیز خصهانٌ بٌ آنتَنی نگاى کرد ٍ گهان کرد این دست دٍستی . دستش از جای پرید
يا فًهید کٌ اٍ با ير کسی کٌ دٍست نی شَد، نهایشی برای تهسخر اٍست؛ انا بعد

سَزنی کَچک بٌ دست دٍستش فرٍ نی کند تا بٌ عنَان خاطرى اٍلین شَخی تا ابد در 
 :با لبخند جلَ آند ٍ بٌ بردیا گفت. ذينش بهاند

بًراد با يرکس کٌ دٍست شَد، سَزن بٌ دست اٍ فرٍ . خشهگین نباش دٍست عزیز- 
 .نی کند تا بٌ عنَان خاطرى ی اٍلین شَخی در ذين اٍ بهاند

 :بردیا نتعجب گفت. لعنت بٌ این نأنَریت کٌ اٍ را ٍادار بٌ نرنش با پارتیان نی کرد

 بٌ راستی؟- 

 :آدرین نیز گفت. آنتَنی لبخندی زد

 .بٌ راستی- 
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 :با صدای سرٍش يهٌ بٌ صف ایستادند

 .نی خَايیو جَایز را اعطا کنیو. بٌ صف بایستید- 

چٌ کسی جز سرٍش نی خَاست جَایز را اعطا کند؟ با ٍاردآندن . آدرین نتعجب شد
سَرنا نیز در نًایت ابًت ٍ غرٍر، لبخندی . سَرنا، سپًد ایران زنین، يهٌ احترام گزاردند

 :سرٍش خیلی سریع گفت. زد ٍ در کنار سرٍش ایستاد

ٌ  ای در نیانٌ آنَزش-  يا سردار سَرنا برای ير دٍرى  ای کٌ سربازان جدید نی آیند، نسابق
خب نفرات سَم، کاٍى از سربازان . يا قدردانی شَدترتیب دادى است تا از بًترین

 .اقانتگاى ٍلیعًد ٍ نًراد از سربازان اقانتگاى شايی

آن دٍ نیز جلَ رفتند ٍ يدایای خَد را . بیست نفر سرباز شرٍع بٌ تشَیق آن دٍ کردند
سرٍش سربازان را بٌ آرانش دعَت کرد ٍ . دریافت کردى ٍ بٌ نیان سربازان بازگشتند

 :گفت

 .نفر دٍم، بردیا از سربازان کتابخانٌ- 

ٌ ی خَد را دریافت کرد در نًایت سرٍش . بردیا نیز با تشَیق سربازان جلَ رفت ٍ يدی
 :نام نفر اٍل را اعالم کرد

 .ٍ انا نفر اٍل نسابقات، بًراد از نحافظان کتابخانٌ- 

. آنتَنی نیز با تشَیق سربازان جلَ رفت ٍ يدیٌ خَد را از دستان سَرنا دریافت کرد
 :سَرنا ينگانی کٌ يدیٌ را بٌ اٍ داد گفت

 .تهام تالشت را برای پیشرفت بکن. نی تَانی از بزرگ ترین فرنانديان نا شَی-

ٌ چیز . آنتَنی سر تکان داد ٍ بٌ نیان سربازان بازگشت ٍ در شادی آنان سًیو شد يه
 .اعتهاد فرنانديان را جلب کردى بَد. خَب پیش نی رفت
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*** 

ٌ ی آدرین را بشکافد، نسیرش تَسط  شهشیر آرنین پایین آند؛ انا پیش از آن کٌ سین
آدرین بٌ ناجی اش نگايی  . شهشیر دیگری ننحرف شد ٍ پًلَی آدرین، زخو برداشت

. دٍست سخت ترین لحظات زندگی اش بَد، آنتَنیَس؛ شاید يو بًراد. انداخت
تنًا چیزی کٌ نی دانست، این بَد کٌ اٍ در سخت ترین لحظات زندگی اش . نهی دانست

 :آرنین با خشو بر سر اٍ فریاد زد. تنًایش نگذاشت

 چرا نگذاشتی کٌ این نلعَن را بٌ دیار عقبی برسانو؟- 

 :ایزدیار را نیز دید کٌ بر سر آرنین فریاد زد

 .ٍ خیاالت تَست* آن چٌ در تفکراتت است يهٌ اٍيام. خطا نی اندیشی! آرنین- 

نی خَاست اٍ را از  اشتباى بیرٍن بیاٍرد؛ انا آرنین بی تَجٌ بٌ ایزدیار با آتش خشهی کٌ 
 :خانَش نهی شد فریاد زد

يا نشان بٌ آن. يو اٍ را يو آن زن دغل باز را. اٍ را بٌ سزای اعهالش خَايو رساند! نٌ- 
 .خَايو داد سزای خــ ـیانـت بٌ نن چیست

آرنین . ایزدیار در نقابلش ایستاد ٍ اٍ را در آغَش گرفت. ٍ بعد باز بٌ آدرین حهلٌ کرد
تقال کرد تا از حصار دستان  قدرتهند دٍستش بیرٍن بیاید ٍ بٌ حساب آدرین برسد؛ انا 

کهرش در نیان بازٍان  قدرتهند ایزدیار ٍ دستانش نیان انگشتان اٍ قفل . نَفق نهی شد
 :ایزدیار با عذاب ٍجدانی کٌ گریبانش را گرفتٌ بَد، با صدای بلندی نالٌ کرد. شدى بَدند

 .زٍد قضاٍت نکن. بگذار تا ناجرا را برایت بازگَیو. آرنین فرصت بدى- 

بٌ آنتَنی کٌ نگران بٌ اٍ نی نگریست نگاى کرد ٍ . آدرین دیگر بٌ سخنان آنان گَش نداد
 :با نفس يای بریدى در حالی کٌ صدایش بٌ سختی از گلَ برنی خاست، گفت
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تا ... م... نزد اٍ باشـ... يو... خَايـ... خـ... نی... ببر... نرا بٌ نزد اٍ... آنتَنی... آ-
 .سو ببر... آرتهیـ... بٌ نزد... نرا... خیز... تا... رسـ... تا رٍز... ابد

 :آرنین با شنیدن اسو آرتهیس از تقال ایستاد ٍ با تعجب پرسید

 آرتهیس؟ دختر ٍزیر تشریفات پارت را نی گَیی؟- 

 :آنتَنی يهیشٌ خندان این بار با اخو پرسید

 تَ از کجا اٍ را نی شناسی؟. آری- 

ٌ ی نن است-   تَ عاشق اٍ شدى ای؟. اٍ دخترخال

آرتهیسش با اٍ نسبت . پس بٌ يهین دلیل بَد کٌ چشهانشان بٌ يو نی نانست! يٌ
پس چرا چیزی بدٍ نگفت؟ نکند بٌ اٍ عالقٌ داشت؟ . خَنی ٍ خَیشاٍندی داشت

آخر نگر نًو بَد؟ اٍ از کجا باید نی دانست »: ٍجدان آدرین در آن شرایط بٌ اٍ نًیب زد
ٌ  اش باشد؟ ٌ ی پسرخال  «کٌ آن سرباز دلخستٌ باید پسرعه

ٌ  اش آرام شد؛ انا کهی بعد عذاب ٍجدان گرفت بٌ عشق . با این جهلٌ کهی دل  آشفت
با صدایی کٌ از شدت غصٌ ٍ از سَی دیگر از درد خفٌ . آرتهیس باٍفایش شک کردى بَد

 :شدى بَد پاسخ داد

 .ری...آ- 

 :آرنین پَزخندی زد ٍ با تهسخر گفت

 .ايَرانزدا بٌ نیکی بگذراند- 

ٍ این در حالی بَد کٌ در آغَش ایزدیار آرام گرفتٌ بَد ٍ ایزدیار نحکو ساعد دستانش را 
 :آنتَنی پرخاشگرانٌ گفت. گرفتٌ بَد ٍ اجازى ی حرکت را بٌ اٍ نهی داد
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 !خانَش باش آرنین- 

 :ٍ بعد با آرانش بٌ آدرین گفت

 .زخهت کاری نیست؛ درنان خَايد شد. تَ را نزد اٍ خَايو برد. غهگین نباش آدرین- 

 .بٌ یاد زنانی افتاد کٌ بٌ سربازخانٌ پا گذاشت. آدرین قطرى  اشکی از چشهش چکید

*** 

ٌ يا، خیاالت. جهع ٍيو: 21*   اندیش

*** 

 .بدین جا خَش آندید. درٍد بر شها- 

ٌ چیزش؛ انا تنًا تفاٍتی کٌ . آدرین بٌ اتاق جدید نگاى کرد يهچَن اتاق پیشین بَد؛ يه
بٌ جای پنجرى، پنج صندٍق بر رٍی يو . نشايدى نی کرد، نداشتن پنجرى در آن بَد

خَدنهایی نی کردند کٌ درشان تَسط لَالیی در پایینشان باز نی شدند ٍ آٍیزان 
يا را سربازی کٌ آن. البتٌ ير کدام قفلی داشتند تا درشان بٌ راحتی باز نشَد. نی ناندند

 :راينهایی نی کرد، گفت

ٌ  ای کٌ بٌ ٍسیلٌ یک گرٍى ناشناس - نا در ابتدا پانزدى نفر بَدیو؛ انا چند نفر در حهل
صَرت گرفت کشتٌ شدند ٍ چند نفر از سربازان نیز کٌ سن زیادی داشتند ٍ برای 

 .نگًبانی نناسب نبَدند نرخص شدند ٍ اکنَن تنًا نا پنج نفر ناندى ایو

ٌ ی يیچ چیز را نداشت انا آنتَنی با . از بدخلقی  اش کانالً يَیدا بَد. خستٌ بَد ٍ حَصل
 :کنجکاٍی  اش اعصاب ناآرام اٍ را بیشتر نخدٍش کرد
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نکند قرار است پنج نفر . پس چرا دى تخت در اینجا قرار دارد. نا کٌ پانزدى نفر يستیو-
 باقی در آغَش دٍستانشان بخَابند؟

ٌ ی آنتَنی بٌ نذاقش خَش نیاندى بَد؛ بسیار بی ادبانٌ بٌ نظر . سرباز اخو کرد این جهل
 .نی آند

پنج نفر از طلَع تا ظًر . سربازان بٌ طَر شیفتی برای نحافظت بٌ کتابخانٌ نی رٍند! نٌ- 
ينگام، پنج نفر از زنانی کٌ خَرشید بٌ اٍاسط آسهان نی رسد تا غرٍب، ٍ پنج نفر باقی 

دٍ شیفت اٍل شب ينگام بٌ خَاب . از غرٍب تا طلَع رٍز بعد نگًبانی نی ديند
ٌ يای  نی رٍند؛ انا شیفت شب پس از آن کٌ دیگران بیدار شدند بٌ اتاق نی آیند، نلحف

 نتَجٌ شدید؟. رٍی تخت را تعَیض نی کنند ٍ نی خَابند

 .آری- 

 :انا کارن دست بلند کرد ٍ در حالی کٌ باال ٍ پایین نی پرید، با لبخندی دندان نها گفت

 .نن سؤالی دارم- 

نی خَاست زٍد تر از شر آن جهع خالص شَد؛ انا کارن . سرباز چشو غرى  ای رفت
 :با بی حَصلگی پاسخ داد. نهی گذاشت

تا آنجا کٌ علو داشتٌ باشو ٍ یا اجازى ی گفتن داشتٌ . پرسشت را بازگَ کن تا بدانو- 
 .باشو پرسشت را پاسخ خَايو داد

با لحن . پس رازی در نیان بَد کٌ نهی دانستند. آنتَنی چشهانش از شیطنت درخشید
ٌ  ای گفت  :نَزیان

آن چیست کٌ شها . اجازى ی گفتن چٌ چیزی را نداری؟ نا نیز يهچَن شها نگًبانیو- 
 باید بدانید ٍ نا نٌ؟
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 :سرباز با اخو پاسخ داد. این نگاى شیطنت آنیز اصالً برای سرباز جالب بٌ نظر نهی آند

خب پسر . اگر قرار بَد بدانید بر نداشتن اجازى برای بازگَکردن آن تأکید نهی کردم- 
 کَچک، پرسشت چٌ بَد؟

 :کارن نیز کٌ کهی از شنیدن لفظ پسر کَچک گرفتٌ بَد پرسید

 !دارند؟. اشراف زادگان چٌ کسانی يستند؟ تهام  اشراف زادگان کٌ حق ٍرٍد را ندارند-  

سرباز نیز با لبخندی کٌ از گرفتن حال کارن بر لبش نشستٌ بَد ٍ درحالی کٌ در دل بٌ اٍ 
 :بلند قًقًٌ نی زد، با لحن تحقیرکنندى ای، آرام آرام ٍ شهردى شهردى گفت

ننظَر از  اشراف زادگان فرنانديان ارشد، ٍزیران ٍ . نی بینو کٌ بايَش يستی پسرجان- 
ٌ عالٍى ی خانَادى ی درجٌ اٍل آن يا. نشاٍران قصر يستند نعاٍنان ٍ ندیران نیز حق . ب

ٌ  ای کٌ باید . ٍرٍد دارند خاندان سلطنتی نیز کٌ تکلیفشان از پیش نعلَم است؛ انا نکت
بدان  اشارى کنو، این است کٌ فرنانداران ٍ نقاناتی کٌ از خارج کاخ ٍ یا از شًر يای 

دیگر پا بدین جا نی گذارند، باید اجازى نانٌ رسهی از سَی جناب پادشاى، جناب ٍلیعًد ٍ 
نستخدنین قصر نیز اگر با اربابی کٌ اجازى ی ٍرٍد دارند، . یا صدراعظو دربار داشتٌ باشند

 نتَجٌ شدی پسرجان؟. يهراى باشند، نی تَانند داخل شَند

. البتٌ يرچند کارن دست کهی از کَدک نداشت. گَیی داشت برای کَدک حرف نی زد
 :پارسا با يهان صدای بو چند لحظٌ پیش پرسید

 اگر نستخدنین قصد نافرنانی داشتٌ باشند چٌ؟- 

سؤاالت این . دیگر داشت صبرش بٌ سر نی آند. سرباز نیز اخهانش را در يو کشید
 .جهاعت تهام نهی شد
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نتخلف يو خَد ٍ يو اربابش نجازات . نسئَلیت خطای آنان با اربابانشان است- 
 .نی شَند

 :آدرین نیز پرسید

نی تَان بٌ جای این کٌ سپیدى دم، پس از تعَیض شیفت بٌ خَاب رٍیو، ... نی گَیو- 
پیش از نگًبانی استراحت کنیو؟ نن نی خَايو ٍقتی نگًبانی نی ديو از خَاب سیر 

 .باشو ٍ با يَشیاری کانل سر پست خَیش بایستو

ٌ  ای بٌ پا شد ٌ ی افراد حاضر در اتاق يو يرکدام تأیید کردند ٍ يهًه  :بقی

 .آری، راست نی گَید- 

 انکان دارد؟- 

 .این گَنٌ بًتر نگًبانی خَايیو داد- 

ٌ ی ایست باال گرفت ٍ گفت  :سرباز نیز خستٌ کف دستش را بٌ نشان

شها تنًا در زنان نگًبانی تان نسئَل يستید ٍ الباقی بٌ نا ربطی ندارد . آری نی شَد-
 پرسشی دیگر باقی نیست؟. اگر نظو قصر را بٌ يو نریزید

 :ٍ آنتَنی نیز گفت

 .بٌ سالنت. نٌ نیست- 

ٍ  اندکی خشو پرسید  :سرباز با تعجب 

 یعنی شها نرا بیرٍن نی کنید؟- 

 :کارن نیز در حالی کٌ در دل بٌ ٍاکنش آن سرباز نی خندید، با آرانش پاسخ داد
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نا کٌ نٌ؛ انا گهان نی کنو اگر زٍدتر سر پستت قرار نگیری فرناندى نگًبانان قصر، جناب - 
 .سرٍش، شها را از قصر بیرٍن نی کند

 :سرباز با یادآٍری سرٍش با عجلٌ از اتاق بیرٍن دٍید ٍ در يهان ينگام گفت

 .ايَرانزدا نگًدارتان. نن رفتو. آری راست نی گَیی-

ٌ نفر يهرايش کرد ٍ گفت ٍ يادریان رٍ بٌ ن  :با خرٍج اٍ، ا

 خب، کدانتان نی خَايد در شیفت عصر نگًبانی ديد؟- 

ٍ  يادریان قصد داشتند تا شب ينگام نگًبانی ديند آن نَقع بًترین . آدرین، آنتَنی 
. فقط باید نی فًهیدند کٌ دٍ نزاحو چٌ کسانی يستند. زنان برای دزدیدن اطالعات بَد

 :آدرین گفت

 .نا کٌ نیستیو. نن، بًراد ٍ ایرج بٌ شب بیداری عادت داریو. خب دٍستان- 

 :کارن از آن سَ گفت

 .نن نیز شب ينگام نگًبانی نی ديو- 

آنتَنی ٍ آدرین اٍ را بٌ . نی دانست چرا این تصهیو را گرفتٌ است. آنتَنی بٌ اٍ نگاى کرد
. عنَان دٍستشان پذیرفتٌ بَدند ٍ يهچَن دیگران اٍ را بهانند جذانیان نهی نگریستند

ٍ از آن سَ کارن ينَز يو نی خَاست  يادریان را . يرچند تهام اینان نهایشی بیش نبَد
نهی تَانستند از لذت . بیهاری رٍانی بَد کٌ آنتَنی ٍ کارن بدان گرفتار بَدند. آزار ديد

 :سپًر، پارسا، آژنان ٍ پژنان ٍ دادنام خیلی زٍد گفتند. دلنشین آزار نردنان بگذرند

 .نن عصر نگًبانی نی ديو- 
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. يا نی نگریستآنتَنی خندید؛ چراکٌ بردیا نظلَم ٍ ساکت ٍ يهچنین غافل گیر بٌ آن
 :رٍ بٌ آن پنج نفر گفت

 .نن نیز نی خَاستو عصر ينگام نگًبانی بديو- 

ٌ ی اٍ کَفت ٍ گفت. کارن با شیطنت خندید ٌ ی تسلی بر شان  :دستش را بٌ نشان

اگر کهی تیزيَشی بٌ خرج نی دادی، اکنَن . دٍست عزیز کهی باید سریع تر نی گفتی- 
 .يا بلَایی بٌ پا بَد تا نفر اضافٌ را بیرٍن بیندازنددر بین آن

ٌ ی بردیای قدبلند . ننظرى ی جالبی ایجاد شدى بَد کارن با قد کَتايش دستش را تا شان
تهام افراد خندى ی خَد را فرٍ نی خَردند؛ انا . دراز کردى بَد ٍ آٍیزان بٌ نظر نی رسید

بردیا غافل از این اٍضاع نضحک کهی نأیَس دستش را رٍی دست کارن کٌ بر 
ٌ  اش بَد گذاشت  :شان

 .نن نیز شبانگاى برای نگًبانی نی رٍم. باشد- 

ٌ ی افراد يو طاقت نیاٍردند ٍ شرٍع بٌ خندى . آنتَنی طاقت نیاٍرد ٍ ننفجر شد بقی
کارن با نگاى بٌ ٍضعیت خَد تازى دلیل خندى شان را درک کرد ٍ خَد نیز با . کردند

ٌ ی بردیا خندید بٌ حتو کارن . بردیا نیز لبخندی بر لبش نشاند. برداشتن دستش از شان
پنج تخت نانرتب . بٌ اطراف نگايی  انداخت. در سال يای آیندى جَان رعنایی نی شد

سپًر، پارسا، آژنان، پژنان ٍ دادنام کٌ خندى شان . يا صاحب دارندنشان نی داد کٌ آن
ٌ ی زیر تخت بٌ اتهام رسیدى بَد، رٍی تخت ٌ يایشان را در صندٍقچ يا نشستند ٍ ٍسیل

آدرین، آنتَنی،  يادریان، بردیا ٍ کارن نیز ٍسایلشان را در يهان صندٍق يای . قرار دادند
 :آنتَنی پس از جاسازی ٍسایلش با کنجکاٍی از يادریان پرسید. نخصَص گذاشتند

چرا آن را در فضای باز . ایرج، گهان نی کردم کتابخانٌ در باغ قصر جای داشتٌ باشد- 
ٌ اند؟  نساخت
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 :يادریان نیز از قراردادن ٍسایل در صندٍق فارغ شد ٍ با اخو بٌ آنتَنی گفت

در . نفَذ بٌ کاخ اصلی بسیار نشکل تر از باغ است. بًراد،  اندکی عقلت را بٌ کار بینداز- 
یک جاسَس بٌ راحتی نهی تَاند بٌ . ير چند قدم یک سرباز ایستادى ٍ نگًبانی نی ديد

اگر شخصی برای دزدی آند، احتهال دستگیری . نَانع بیشتری ٍجَد دارد. کاخ نفَذ کند
در . اگر آتش سَزی اتفاق بیفتد، راحت تر نی تَان حریق را خانَش نهَد. آن بیشتر است

فضای باز باید دٍرتادٍر کتابخانٌ سرباز بگذارند تا شخصی از پشت ساختهان ٍارد نشَد؛ 
 دانستی؟. ٍلی در کاخ فقط چند سرباز در کنار دِر اصلی کافیست

 :آنتَنی با صدای غرق در خندى گفت. لحن  يادریان طلبکار بَد

آفرین بر کسی کٌ این چنین نعهاری . حکهت يایش بی شهار است. آيا آری؛ فًهیدم- 
 .کردى

 :کارن با لبخند تلخی گفت

 .پدر نن نیز یکی از آن نعهاران بَد- 

 :سپًر نیشخندی پرتهسخر بر لبانش نشست

 .بٌ راستی؟ انا ساختهان قدیهی تر از سن پدر خائن تَ بٌ نظر نی رسد- 

چٌ جانگداز بَد این . کارن دل شکستٌ سرش را پایین  انداخت. زيرش را ریخت
نگر این . يا بٌ اتهام نی رسیدچٌ کسی را باید نفرین نی کرد؟ کی این نیش. تحقیر يا

نی گذاشتند؟ آدرین کٌ بٌ دیَار کنار « انسان»نردنان نار بَدند؟ پس چگَنٌ نام خَد را 
 :يا تکیٌ دادى بَد، با آرانش پرسیدصندٍق

 شها از کجا نی دانید کٌ پدر کارن یک خائن است؟- 

 :این بار آژنان با يهان تلخی گفت
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 .این چیز انکارشدنی نیست. تهام شًر نی دانند- 

این کٌ پدر اٍ بدین جرم اعدام شد درست است؛ انا شها از کجا صحت این نَضَع را - 
 کٌ پدر اٍ خائن است تأیید نی کنید؟

 ...خب- 

ٌ  اش را از دیَار برداشت ٍ با چشهان ریزشدى پرسید. آدرین نگذاشت ادانٌ ديد  :تکی

ٌ  ای دیگر پرسشو را بازگَیو-  شها از کجا نی دانید کٌ این نَضَع یک . بگذار بٌ گَن
تَطئٌ ٍ پاپَش نیست؟ یک نعهار برای چٌ باید خــ ـیانـت بکند؟ چٌ سَدی برای اٍ 

 زنین؟ بٌ نظرت اٍ تَانایی ادارى یک نلت را در خَد نی بیند؟دارد؟ پادشايی ایران

يیچ کدام سخنی نداشتند؛ يهٌ سکَت اختیار کردى بَدند ٍ لب يایشان را بٌ يو دٍختٌ 
نهی دانو کیستی کیانًهر؛ »: در دل گفت. کارن از حهایت دٍستش خَشحال بَد. بَدند

 «.ٍلی تا ابد ندیَنت خَايو ناند

 :آنتَنی با جدیتی کٌ از اٍ بعید بَد گفت

اگر این چنین بیندیشیو کٌ شخصی  اندیشٌ خــ ـیانـت را در ذين نی پرٍراندى ٍ با - 
ٌ اش، ندارک جرم را در خانٌ پدر کارن جاسازی کردى، ننطقی تر بٌ نظر  لَرفتن نقش

اصالً بر فرض کٌ پدر کارن خائن بَدى، کارن را چٌ گـ ـناى؟ چرا اٍ را بٌ جای . نی آید
 .پدرش نجازات کردى ٍ طرد نی کنید؟ گـ ـناى پدر را نباید بٌ پای فرزندش نَشت

 :آدرین ادانٌ داد

اگر فرزندی خطا کرد، اگر پدرش را سرزنش کنند صحیح است؛ چراکٌ فرزند حاصل - 
اٍ کٌ . انا اگر پدر گـ ـناى کند، فرزندش نباید نَرد نکَيش قرار گیرد. تربیت پدرش بَدى

خَد نیز انتخاب نکردى است کٌ چَنان فردی پدر ٍی . در انجام گـ ـناى اٍ سًهی نداشتٌ
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افسَس از آن کٌ کَدک خطاکار نایٌ ننگ پدر ٍ ناخلف بٌ شهار نی آید ٍ فرزند . باشد
 .فرد گنايکار، بی گـ ـناى طرد نی شَد

ٌ  اش چنگ نی نَاخت افسَس نی خَرد؛ برای خَد، . ٍ با ير جهلٌ حس تلخی بر سین
 :بردیا از آن سَ گفت. برای کارن، ٍ برای تهام کَدکان نعصَم

شاید آن چٌ کٌ نا . گايی باید سخن خاطی را شنید. يهیشٌ نباید زٍد قضاٍت کرد- 
شاید آن کٌ نا گنايکارش نی پنداریو خطایی نکردى . نی اندیشیو ٍاقعیت ناجرا نباشد

 .باشد

ٌ  اش را نالش داد ٍ با  اندکی شرنندگی گفت. سپًر در فکر فرٍ رفتٌ بَد  :با دستانش چان

ٌ ی دید شها بٌ ٍاقعیت انر ننگریستٌ بَدم. سخنانتان بسی زیبا بَد-  ٌ حال از دریچ  .تا ب

 :آدرین با لبخند تلخی گفت

 .ير آنچٌ از دل بر اید بر دل نشیند- 

 :پژنان با کنجکاٍی پرسید

 نگر چٌ شدى؟ چٌ در دل تَست؟- 

پدرش . تحهل آن جهع پارتی برایش سخت بَد. آدرین چیزی نگفت ٍ از اتاق خارج شد
نگر خَد انتخاب کردى بَد . گـ ـناى نادرش را بٌ پای اٍ نَشت؛ گـ ـناى پارتی  بَدن اٍ را

کٌ نیهی از خَنش بٌ پارتیان بستٌ باشد؟ انا پدرش انتقام نادرش را از اٍ گرفت ٍ 
نرگ نیز . پارتیان، يهٌ از دم باید نابَد نی شدند. نسبب تهام اینان، خَن پارتی بَد

فقط بٌ نزد خدایان دعا نی کرد کٌ کاش . باید بردى ی رٍنیان نی شدند. برای آنان کو بَد
 !فرزندی يهچَن اٍ از کنیزان ایرانی بٌ دنیا نیاید

ٌ ی خَابگاى خیرى بَد  :با تعجب زیر لب گفت. دادنام با تعجب بٌ در بست
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 اٍ را چٌ شد؟ چرا این چنین از اتاق خارج شد؟- 

. کاش نی تَانست درد برادرش را تسکین ديد. آنتَنی دل نگران بٌ در بستٌ خیرى بَد
 :زیر لب بٌ آرانی پرسش دادنام را پاسخ گفت

بٌ يهسر دیگرش . پدرش نادرش را دٍست نداشت. اٍ سختی کشیدى است دادنام- 
خاطر نادرش نحبت نی کرد ٍ فرزند اٍ را گاى ٍ بیگاى در آغَش نی گرفت؛ انا آدرین بٌ

پدرش اٍ را پس از نرگ نادرش از خانٌ . يرگز چیزی از نًر پدری ندانست. نجازات شد
زیاد از اٍ دربارى ی خانَادى  اش سؤال . بحخ نا اٍ را بٌ یاد خانَادى  اش  انداخت. راند

 .نپرسید

ايَرانزدا را شکر گفت بابت پدر ٍ ! بیچارى کیانهًر. حس ترحو در قلب دادنام پیچید
ٍ  اندٍيگین گفت. نادری کٌ عاشقانٌ دٍستش داشتند  :سرش را پایین  انداخت 

يرگز گهان نهی کردم . آن قدر در خَد غرقیو کٌ نشکالت دیگر نردنان را نهی بینیو- 
 .کیانًهری کٌ بٌ ندرت لبخند نی زند این چنین سرنَشت شَنی داشتٌ باشد

 :يادریان با اخهی ظریف رٍی پیشانی  اش گفت

البتٌ . بٌ ندرت سخن نی گَید. کیانهًر بٌ ندرت لبخند نی زند، بٌ ندرت اخو نی کند- 
باید بگَیو کٌ سخن بیًَدى نهی گَید؛ انا این اخالق اٍ از آن کٌ ندام افسردى باشد بًتر 

 .است

 :يهٌ در سکَت در افکار خَد غرق بَدند کٌ ناگًان سپًر گفت

کیانهًر با بححی کٌ راجع بٌ پدر تَ بٌ راى  انداخت . بٌ راستی، پرسشو را پاسخ ندادی- 
 .ذين نا را کانالً ننحرف کرد

ٌ ی پسران بٌ استحنای  يادریان کٌ يهیشٌ اخو داشت خندیدند  :کارن نیز گفت. يه
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این کاخ از چندین نسل پیش ساختٌ شد؛ انا در ير نسل کانل تر گردید ٍ بخش يای -
يا پیش ساختٌ شد؛ انا بیست سال پیش البتٌ این کاخ از سال. تازى  ای بدان اضافٌ شد

نعهاران تغییراتی در نهای داخلی کاخ بٌ ٍجَد آٍردند ٍ بٌ پیشنًاد پدرم، آن اتاق 
 .بزرگ، جایش را بٌ کتابخانٌ داد

آخر کارن طاقت . دقایقی بٌ يهین ننَال گذشت. باز يو يهٌ در سکَت فرٍ رفتند
 :نیاٍرد ٍ دستانش را بٌ يو کَفت ٍ گفت

بٌ یاد شب يای تاریک ٍ شَنی افتادم کٌ . بس است دیگر؛ چقدر سکَت نی کنید-
این . با يو سخن بگَیید. کهی خَش باشید ٍ بخندید. عهَزادى يایو نرا نی ترساندند

 دیگر چٌ ٍضعیست؟

 :سپًر با خندى گفت

 خب تَ بگَ چٌ بگَییو؟- 

 :صدای آدرین از نزدیکی در اتاق آند

 .ير آنچٌ آدنی را شاد کند ٍ بخنداند- 

آنتَنی کٌ آدرین را سالنت ٍ نسلط بر احساساتش یافت، خَشحال شد ٍ شرٍع بٌ 
 .لَدگی ٍ خنداندن پسران کرد

*** 

آدرین با بًت بٌ دِر چَبی کتابخانٌ کٌ بٌ ظرافت ٍ زیبایی ننبت کاری شدى بَد ٍ نقش 
ارتفاع . ٍ نگار گیايان در يو پیچیدى ٍ پرندگان رٍی آن خَدنهایی نی کردند نگاى نی کرد

نی رسید ٍ سٌ نفر نرد بالغ ٍ قَی يیکل نی تَانستند يو زنان از در * در بٌ دٍ ٍ نیو ذرع
جنس چَب در بیداد نی کرد کٌ از درخت . ينگانی کٌ ير دٍ لنگٌ در باز باشند عبَر کنند
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شاید حدٍد صد ٍ . رايرٍیی کٌ در آن قرار داشتند، طَل درازی داشت. است* آبنَس
پنجاى قدم ٍ در ير چند قدم، در اتاقی ٍجَد داشت کٌ سربازان از آنان نحافظت 

اتاق يایی نظیر نحل کار صدراعظو، نشاٍر اٍل پادشاى، ٍزیر تشریفات، ٍزیر . نی کردند
ٌ رٍی ير اتاق نیز اتاق دیگری نبَد؛ چراکٌ پشت دیَار چیزی جز فضای ... . جنگ ٍ رٍب

ٌ يای نشخص آٍیز يایی رٍی دیَار. بیرٍن ٍ باغ چنار ٍ سیب ٍجَد نداشت يا با فاصل
يا جا نی گرفتند ٍ فضای تاریک کاخ رٍشن از سقف آٍیختٌ بَدند کٌ شهع يایی در آن

ٌ ی . يا ٍ سقف گچ کاری يای زیبایی کار شدى بَددر انتداد تقاطع دیَار. نی شد در نیان
ٌ رٍی در اتاق نخصَص بٌ کار ٍلیعًد، درٍازى ی ٍرٍدی يهان قسهت  رايرٍ، درست رٍب

ضلع غربی کاخ نحل . قرار داشت کٌ دیگران بٌ آن درٍازى ی ضلع غربی کاخ نی گفتند
درٍازى ی جنَبی کاخ نتعلق بٌ . تردد  اشراف زادگان ٍ بٌ اصطالح بخش اداری کاخ بَد

ٌ رٍی آن . استراحتگاى يای اعضای خاندان سلطنتی ٍ نیًهانان نًو ایشان بَد رٍب
درٍازى، باغی نتفاٍت ٍجَد داشت کٌ انَاع درختان ٍ گل يای زیبا برای خاندان سلطنتی 

ٍرٍد بٌ . براساس شنیدى يای آدرین، جَی زیبایی در آنجا رٍان بَد. کاشتٌ شدى بَدند
ٌ يای  آنجا نیز برای ير شخصی جز خاندان سلطنتی نهنَع اعالم شدى بَد؛ نگر ندیه

آدرین شنیدى بَد کٌ دٍ . نخصَص ٍ افرادی کٌ خبر یا پیغانی فَری داشتٌ باشند
در انتًای باغ نیز یک . باغبان نخصَص بٌ يهراى خانَادى شان در آن باغ کار نی کنند

ٌ ی زیبا قرار داشت ضلع شرقی بٌ استراحتگاى يای نستخدنین ٍ سربازان . گلخان
ٌ  ی اشراف زادگان  اختصاص یافتٌ بَد ٍ ضلع شهالی نحل طبخ غذا، شست ٍشَی البس

از ير چًار ضلع قصر رايرٍیی . ساکن در قصر ٍ بٌ طَر کلی نختص بٌ خدنات قصر بَد
بٌ تاالر ٍاقع در نرکز کاخ نی رسید کٌ نحل تجهع  اشراف زادگان، برقراری جلسات ٍ 

البتٌ این نحِل تجهع با نجلس . يهچنین نحل برگذاری نیًهانی يای نًو بَد
 .کٌ بزرگان در آن جهع شدى ٍ تصهیهات نًو را نی گرفتند، تفاٍت داشت* نًستان

*** 
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 . نتر2/6ير ذرع برابر با صد ٍ چًار سانتی نتر نی باشد، : 22*

تنٌ داخلی . آبنَس درخت سیاى رنگی است با چگالی نسبتًا باال ٍ بسیار خَش بَ: 23*
چَب آبنَس، . چَب بٌ رنگ يای نختلف زرد، سفید تا قًَى  ای ٍ سیاى دیدى نی شَد

چَبی بسیار سخت ٍ سنگین بَدى ٍ دارای استحکام فراٍان نی باشد؛ لذا کو یاب ٍ گران 
، انَاع نبلهان، نیز، «بٌ عنَان نحلخ يای سیاى رنگ»نی باشد ٍ از آن در ساخت خاتو 
 .صندلی ٍ پیانَ استفادى نی شَد

چرا کٌ نًستان از . این شیَى تفکر  اشتباى است. برخی آن را نغستان نیز نی نانند: 24*
يا است، بٌ نعنی بزرگ گرفتٌ شدى ٍ با نغستان کٌ بٌ نعنی نحل تجهع نغ« ِنٌ»

 .تفاٍت دارد

 .این تَصیفات يهٌ زاییدى ی تخیالت نَیسندى نی باشد*: 

*** 

ٌ  يادریان نگاى  ٌ اش، از بًت زیبایی نحیط بیرٍن آند ٍ ب با قرارگیری دستی بر رٍی شان
 : يادریان لب زد. کرد

 .بٌ نگًبانی  ات برس. اکنَن نَقع سفر بٌ دیار افکار نیست- 

 :آدرین نیز سر خو کرد ٍ گفت

 .اطاعت- 

آدرین ٍ بردیا سهت چپ در ٍ آنتَنی ٍ کارن سهت راست در . ٍ کنار در ایستاد
ٌ رٍی در ایستاد. ایستادند ساعاتی پیش با رسیدن خَرشید بٌ .  يادریان نیز درست رٍب

ٌ ی آسهان پارسا، سپًر، آژنان، پژنان ٍ دادنام برای تعَیض شیفت بٌ کتابخانٌ  نیان
يا دراز کشیدند ٍ بٌ بقیٌ افراد نیز با آنکٌ نیازی بٌ استراحت نداشتند، رٍی تخت. رفتند
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خَاب رفتند تا برای نگًبانی در شیفت شب، نشکلی نداشتٌ باشند ٍ اکنَن ير پنج تن 
 .حاضر ٍ آنادى بدٍن يیچ کسرت خَابی ایستادى بَدند

پَشاک زنان  . ساعتی از غرٍب خَرشید نگذشتٌ بَد کٌ دٍ بانَ بٌ سهت آنان آندند
ٌ راست بَد ٍ پیراين  اشکانی پیراينی بلند رٍی زنین، گشاد، پرچین، آستین دار ٍ یق

ٌ باز بَد ٍ . دیگری رٍی آن را نی پَشانید قد پیراين دٍم نسبت بٌ اٍلی کَتاى ٍ ضهنًا یق
ای بٌ خَبی يَیدا   *در زیر این چادر عهانٌ. رٍی این دٍ پیراين چادر بٌ سر نی کردند

بر باالی پیشانی ٍ پایین عهانٌ، فلزی پًن ننقَش ٍ برجستٌ چَن نَاری نَيای . بَد
ٌ يای پیراين. جلَی سر را نی پَشاند ٍ با ٍضع نطلَبی بٌ عقب سر نی برد يا از پارچ

آنان کفش سادى ی دٍران  اشکانی را بٌ . ننقش، نخصَصًا قالب دٍزی شدى تًیٌ نی شد
پا نی کردند ٍ کهربندشان ننحصر بٌ نَاری بَدى کٌ برای جهع کردن گشادی پیراين در 

. در نقایسٌ با زنان رٍنی بسیار بیشتر بٌ خَد سخت نی گرفتند. زیر سینٌ نی بستند
 .لباس يای حریر ٍ زیبا را کنار گذاشتٌ بَدند ٍ بٌ خَد عذاب نی دادند

يهچَن زنان افادى  ای . بانَی اٍل کٌ کهی جلَتر را نی رفت، بانَیی زیبا ٍ پرغرٍر بَد
چادرش . پشت چشو نازک نهی کرد ٍ فخر نهی فرٍخت؛ انا سرش را باال نگٌ داشتٌ بَد

بٌ نظر نی رسید بیش از . سپیدرنگ بَد ٍ پیراين رٍیی  اش آبی رٍشن بٌ نظر نی آند
ٌ  اش بٌ سهت جلَ . بیست سال سن داشتٌ باشد ٌ شدى  اش نیز از شان گیسَان نشکی بافت

 .يدایت شدى بَدند

اٍ نیز چادری ارغَانی بٌ تن داشت ٍ . بانَی دٍم نیز بانَیی پانزدى سالٌ بٌ نظر نی آند
شاید يهچَن ناى کانل زیبا نبَد؛ . بَد* چًرى  اش زیبا ٍ نلیح. پیراينش صَرتی رنگ بَد

. صَرتی گرد ٍ گندنگَن داشت. انا آدرین نهی تَانست لقب زشت را برای اٍ بٌ کار ببرد
يا را با برقی کٌ آن. چشهانش زیبا ترین عضَ صَرتش بٌ شهار نی آندند؛ درشت ٍ سیاى

. نژى يایش بلند بٌ نظر نهی آندند؛ انا پرپشت بَدند. يهچَن آسهان شب نی نهَد
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. بینی کَچک، انا پًن ٍ گَشتی داشت ٍ با این ٍجَد بسیار با چًرى  اش يهاينگ بَد
ٌ  ای از نَيایش از رٍی . لب يای قلَى  ای کَچکش يو با لبخندی زیبا يهراى بَدند دست

ٌ  اش بٌ جلَ افتادى بَدند ٍ رنگ سیاى ٍ فرم نَج دارشان بٌ چشو نی خَرد آن فلز . شان
ٌ ی  ٌ  اش بٌ چشو نی خَرد، از جنس طال بَد ٍ ریش ننقَش ٍ برجستٌ کٌ پایین عهان

َ يایش را نی پَشاند  .ن

ٌ يایشان بٌ نزد نگًبانان رسیدند  يادریان سر خو کرد . باألخرى آن دٍ بانَ بٌ يهراى ندیه
 :ٍ پرسید

*** 

 .نَعی کالى زنانٌ: 25*

 .نلیح يهان بانهک انرٍزى اطالق نی شَد: تَجٌ: 26*

*** 

نی تَانید خَد را بٌ نا نعرفی نهایید؟ نا نگًبانان تازى ٍاردیو ٍ . نرا ببخشید بانَی نن- 
 .شها را نهی شناسیو

این سربازان . بانَیی کٌ جلَتر راى نی رفت، بٌ اٍ نگايی  انداخت؛ پرنفَذ ٍ بااقتدار
ٌ ی برخَرد تند نبَدند با صدایی آرام ٍ . تازى کار بٌ ٍظایف خَد نی رسیدند؛ پس شایست

 :نتانت کانل گفت

نن بانَ ٍیشکا، يهسر سردار سَرنا يستو ٍ ایشان بانَ آرتهیس، فرزند ٍزیر تشریفات - 
 .قصر

بانَان رٍم نعهَالً با نًایت عشَى ٍ یا غرٍر صحبت نی کردند؛ انا . آدرین تعجب کرد
بانَ . این بانَ قدری سنگین رفتار نی کرد کٌ نردان را از يرگَنٌ نزدیکی بازنی داشت
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ٌ ای چًرى ی نبًَت آدرین را دید ٍ در دل پَزخندی زد جَان بیچارى البد از . ٍیشکا لحظ
بیچارى جَان کٌ الَیت يای زندگی را در . دیدار شخص ٍاالنقانی چَن اٍ نديَش بَد

ٌ ی بانَ . بٌ حالش افسَس خَرد. چٌ نی دید ٌ تازان انا آدرین غافل از دٍخت ٍ دٍز یک
 يادریان پس از شنیدن بانَ ٍیشکا بٌ بانَی دٍم نگايی  . ٍیشکا غرق در افکارش بَد

 :انداخت ٍ ادای احترام کرد ٍ گفت

 .ٍارد شَید. نرا ببخشید سرٍرانو- 

بانَ ٍیشکا نیز . ير دٍ بانَ با آرانش ٍارد شدند. سپس کنار رفت ٍ در را برای آنان گشَد
ساعتی بعد، ير دٍ بانَ از کتابخانٌ . ترجیح داد از دلسَزی برای سرباز جَان دل بکند
ٌ طرف در خرٍجی بٌ راى افتادند دقائقی چند نگذشتٌ بَد کٌ صدای جیغ . خارج شدند ٍ ب

ٌ  يادریان گفت ٌ  ای ناالن ٍارد شد ٍ با يَل ٍ ٍال رٍ ب  :ضعیفی آند ٍ ندیه

 ...بٌ یاریهان بشتابید. بشتابید- 

 :يادریان گیج ٍ نتحیر پرسید

چٌ شدى؟ چٌ اتفاقی افتادى؟ بٌ یاری کٌ بشتابیو؟ کسی را گزندی رسیدى؟ دشهنی بٌ - 
 .قصر نفَذ کردى ٍ بٌ بانَیتان حهلٌ بردى؟ بٌ نا بگَیید تا بدانیو چٌ باید بکنیو

يا در يو سعی در پَشاندن لرز ندیهٌ در حالی کٌ دستانش نی لرزید ٍ با گرى کردن آن
 :يا داشت گفتآن

طَل چاى زیاد نیست؛ انا نا بانَان تَان ٍ نیرٍی . بانَیهان در چايی افتادى اند- 
 .بٌ نردی نیاز است تا بتَاند ایشان را بیرٍن بیاٍرد. بیرٍن کشیدن ایشان را نداریو

 :يادریان انا نسلط بٌ خَد پرسید

 آسیبی کٌ بٌ ایشان ٍارد نشدى؟- 
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بانَ نچ پایشان را در دستانشان نی فشردند؛ انا باید طبیبی زخو ایشان را . نهی دانو- 
رفتن بٌ کهک نیاز داشتٌ فکر نی کنو برای راى . نعاینٌ کند تا نیزان جراحت را بسنجد

 .باشند

 :اخهی کرد ٍ رٍ بٌ آدرین گفت. يادریان دیگر سؤالی نپرسید

نبادا با سر بٌ . شنیدی کٌ چٌ گفتو. زٍد بٌ یاری بانَ بشتاب ٍ سریع بازگرد! کیانهًر- 
 دانستی؟! يَایی دیر بازگردی ٍ یا يَای شانٌ خالی کردن از بار نسئَلیت را داشتٌ باشی

 :آدرین سر خو کرد ٍ گفت

 .اطاعت- 

 :ٍ خیلی زٍد بٌ ندیهٌ گفت

 .زٍد بدٍید ٍ نرا تا چايی کٌ بانَ در آن افتادى اند يدایت کنید- 

باید بٌ یک پارتی یاری نی رساند؟ . ٍ این در حالی بَد کٌ بٌ حال خَد افسَس نی خَرد
کاش نی تَانست بٌ راحتی يهٌ را از دم تیغ . دلش این حقارت را يرگز نهی خَاست

ٍ  آشفتٌ پا تند کرد ٍ دٍید. بگذراند ٍ بٌ رٍم بازگردد يو زنان رٍ بٌ آدرین . ندیهٌ يَل 
 :گفت

 !سریع. دنبالو بیایید- 

ندیهٌ با . نسافتی نسبتًا طَالنی را پیهَدند ٍ بٌ باغ رفتند. ٍ آدرین بٌ دنبال اٍ دٍید
نفس نفس از نیان درختان نی دٍید ٍ آدرین بٌ دنبالش؛ انا آدرین خستٌ بَد ٍ آرزٍ 

خاطر راينها ٍ رايگشایش نی کرد کاش ندیهٌ سریع تر نی دٍید تا اٍ نیز نجبَر نباشد بٌ
باألخرى بٌ نزدیکی درخت بزرگی رسیدند ٍ تجهع يفت ندیهٌ ٍ بانَ . از سرعتش بکايد
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ندیهٌ . آرتهیس را اطراف چیزی دیدند ٍ صدای زنزنٌ ٍ دلداری آنان بٌ گَششان رسید
 :سریع تر بٌ سَی آنان دٍید ٍ گفت. با دیدن آنان جانی تازى گرفت

 .سربازی بٌ یاری آندى است. دیگر نگران نباشید- 

يا تنًا از ترس جان در نیان زنان رٍم، ندیهٌ. ٍ صدای نفس يای آزادشدى را شنید
چقدر . خاطر جان اربابشان بٌ لرزى در نی افتادندخَیش نگران بَدند ٍ ندیهان پارت بٌ

چیز يای جدیدی نی دید کٌ با . اٍ بسیار گیج ٍ سردرگو بَد. تفاٍت نابینشان نی دید
يا داشت ٍ ٍاقعیات ير لحظٌ نی خَاستند با خَدنهایی، نفرت آدرین تصَراتش فاصلٌ

باالخرى از سَی پارتیان بٌ اٍ ظلو شدى . را دريو بشکنند؛ انا برای آدرین کٌ فرقی نداشت
ٌ ی تحقیر. بَد ٍ اٍ تنًا در جست ٍجَی انتقام بَد يا ٍ تنًا انتقام نی تَانست شعل

ٌ يا دٍید ٍ زیر نَر . عقدى يای اٍ را خانَش گرداند؛ تنًا انتقام زٍد بٌ سهت ندیه
فانَسی کٌ در دست یکی از آن يا بَد، بانَ ٍیشکا را دید کٌ چشو يایش را بستٌ ٍ 

دلیلی . ابرٍانش را در يو کشیدى بَد ٍ نچ پایش را در نیان انگشتان ظریفش نی فشرد
خاطرش دل آشَب شَد؟ چٌ صنهی با آن بانَ داشت کٌ بٌ. برای  آشفتگی خَد نهی دید

 :اٍ حتی تظاير بٌ نگرانی نیز نکرد ٍ بسیار خَنسرد پرسید

 بانَ، حالتان خَب است؟ نی تَانید از جای خَد برخیزید؟- 

بانَ ٍیشکا لبانش را بر رٍی يو فشرد با چنگ انداختن بر دیَارى ی خاکی ٍ سست چاى 
سر باال گرفت ٍ بٌ چشهان تَخالی ٍ . بٌ سختی ایستاد ٍ بر پای سالهش تکیٌ داد

گَیی تصَرات پیشینش راجع بٌ این جَان يهٌ نادرست . نسلط آدرین خیرى شد
کٌ اگر درست نی اندیشید، يو اکنَن این جَان خیرى در چشهان زیبای اٍ سعی . بَدند

انا آدرین حال کٌ دقت نی کرد، . در چاپلَسی داشت ٍ نٌ آنکٌ نَقعیت را بررسی کند
ٌ  ای نسبتًا عهیق  نی دید کٌ آن چايی کٌ ندیهٌ گفتٌ بَد، چاى نبَد ٍ بیشتر بٌ چال

با ایستادن بانَ دانست کٌ عهق آن چالٌ بیشتر از یک ٍ نیو ذرع . شبايت داشت
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اگر بانَ راست نی ایستاد ٍ از درد خو نهی شد، از بیرٍن از چاى نی شد . نهی تَاند باشد
َ تر رفت. سر ٍ گردن ٍ سرشانٌ بانَ را نشايدى کرد دستش را بٌ سَی . آدرین قدنی جل

 :بانَ دراز کرد ٍ با سردی گفت

 .بگذرید شها را از چالٌ بیرٍن بکشو. بانَ، دستو را بگیرید- 

. احساس نی کرد غرٍرش در حال ترک برداشتن است. اصالً از این کار خَشش نهی آند
چرا باید بٌ یک پارتی کهک نی کرد؟ اگر آن بانَ یک شخص رٍنی بَد، يرگز از کهک بٌ 

اٍ این قدر ننزجز نهی شد ٍ با کهال افتخار از کهک بٌ اٍ سخن نی گفت؛ انا گرفتن دست 
ٍ  ایهان را با يو . یک بانَی پارتی برایش بسی چندش آٍر بَد چًرى ی نینیاتَری اٍ دل 

ٌ  اش کٌ  نی برد؛ انا آدرین نهی دانست چرا بٌ جای این کٌ ضربان قلبش از نیاز يای نردان
. دٍ نايی نی شد بٌ آن بًا ندادى بَد اٍج بگیرد، احساس انزجار بٌ اٍ دست دادى بَد

بانَ ٍیشکا دستان گرنش را در دست اٍ گذاشت ٍ بدن آدرین از آن حس بدش بٌ لرزى 
در آند ٍ عرق سرد بر کهرش رٍان شد؛ انا آدرین بٌ آن بًا نداد ٍ دستان بانَ را نحکو 

کهی کٌ باال آند، زیر بغلش را گرفت ٍ بٌ . در دستش فشرد ٍ اٍ را بٌ سهت خَد کشید
با بیرٍن آندن بانَ ٍیشکا آدرین دستان اٍ را ريا کرد . راحتی اٍ را از آن چالٌ بیرٍن آٍرد

ٌ گايش را از دست دادى بَد، بر . ٍ صاف ایستاد با این عهل آدرین بانَ ٍیشکا کٌ تکی
ٌ ی نچ پایش بٌ يَا رفت ٍ با زانَانش بٌ زنین خَرد . پا يای خَد تکیٌ کرد؛ انا نال

آدرین نیز سر خو کرد ٍ . يا دستان بانَیشان را گرفتند ٍ اٍ را بٌ خَد تکیٌ دادندندیهٌ
 :بٌ زنین زیر پایش چشو دٍخت ٍ گفت

 بانَی نن، اجازى نرخصی نی فرنایید؟- 

چشو بٌ زنین دٍختٌ . ابدًا حس پشیهانی نداشت از این کٌ دستان بانَ را ريا کردى بَد
يرچند سردی لحنش از عهق ٍجَد . بَد تا بانَ نفرت را در عهق چشهانش نبیند
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ٌ  اش برنی خاست بانَ ٍیشکا احهق نبَد؛ دید ٍ فًهید بیزاری آدرین را؛ انا تَجًی . پرکین
 :نکرد ٍ لبخندی پر از نًر ٍ تشکر بٌ دٍر از غرٍر ساعات پیشش زد

 .نجات جان نا برای شها بی پاداش نخَايد ناند. از تَ سپاسگزارم نرد جَان- 

لبخند نحَی بر لبانش نشست . خاطر گرنای کلهات بانَ گرفتٌ شدسردی لحن آدرین بٌ
 :ٍ گفت

ٌ ی بندى بَد-   .نیازی نیست بانَی نن؛ ٍظیف

ٌ ی یک نرد رٍنی بٌ شهار  ٍ در دل با خَد  اندیشید کٌ آیا نجات یک بانَی پارتی ٍظیف
نی آند؟ ٍ در دل حق بٌ جانب بٌ خَد پاسخ داد کٌ خیر، نجات اٍ یک لطف خیلی بزرگ 

ٌ  اش تکیٌ . است بانَ ٍیشکا درحالی کٌ از درد پایش چًرى  اش در يو رفتٌ بَد ٍ بٌ ندیه
ٌ  ای بر لبانش نشاند ٍ پرسید  :دادى بَد، باز يو لبخند نچال

 نانت چٌ بَد نرد جَان؟- 

 :آدرین پاسخ داد

 .کیانهًر- 

 :بانَ نانش را یک بار زیر لب تکرار کرد ٍ گفت

 .ننتظر پاداشت باش، کیانهًر- 

ٌ يایش از اٍ فاصلٌ گرفت بانَ آرتهیس بٌ ژرفای نگاى قًَى  ای  اش در . ٍ با کهک ندیه
 :شب ينگام خیرى شد ٍ گفت

ٌ ی تَ نبَد کٌ . بزرگهرد جَان، در عهق نگاى تَ درٍغی بزرگ يَیداست-  نجات بانَ ٍظیف
ٌ  ات دلگیر باشی؛ بلکٌ لطفی در حق اٍ بَد جایگايت ير چٌ باشد، در نزد . از ٍظیف
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ايَرانزدای بزرگ با دیگر نردنان یکی يستی ٍ تنًا چیزی کٌ تَ را حقیر یا بزرگ 
يرچٌ نیکَکار تر باشی، يهان اندازى در نزد ايَرانزدا . نی کند، نیزان اعهال نیک تَست

يا را دریافت خَايی جایگايت باالتر نی رٍد ٍ در رٍز رستاخیز، پاداش تهام این نیکی
 .کرد

ٌ يای خَد بٌ دنبال بانَ ٍیشکا رٍان  با بٌ پایان رساندن سخنانش، اٍ نیز بٌ يهراى ندیه
سخنانش حکیهانٌ بٌ نظر نی آند؛ انا تنًا بٌ . شد ٍ آدرین را با تفکراتش تنًا گذاشت

اٍ کٌ بٌ ايَرانزدا اعتقادی . نیکی کند کٌ چٌ بشَد؟ نیشخندی زد. ظاير این چنین بَد
نداشت؛ پس چرا بٌ سخنان اٍ باید نی اندیشید؟ رستاخیز؟ آن چٌ رٍزی بَد؟ با کهی  

ٌ ی نردگان در رٍزی بٌ نام رٍز . اندیشٌ بٌ یاد آٍرد پارتیان اعتقاد داشتند کٌ يه
ی اعهال افراد در رستاخیز پس از نرگ دٍبارى زندى نی شَند ٍ در آن رٍز بٌ جزای يهٌ

با خَد  اندیشید نگر نی شَد؟ نردى نگر نی تَاند . دٍران زندگیشان رسیدگی نی شَد
ٌ اند، بر خیزد ٍ راى  پس از نرگ ٍ پَسیدن، دٍبارى يهچَن زندگانی کٌ از خَاب برخاست

برٍد؟ نگر نی شَد قلبی کٌ از کار افتادى ٍ پَسیدى است دٍبارى تپش بگیرد ٍ نًر بَرزد؟ 
ی زندگی کَتاى چرا باید بٌ یک پارتی کهک نی کرد؟ اٍ تنًا باید از زندگی در این دٍرى

نگر . کَتاى ندتش استفادى ی تهام را نی برد ٍ لذت يای دنیا را از خَد دریغ نهی کرد
ٌ  ای باال  انداخت ٍ بٌ سَی ! چندبار زندگی نی کرد؟ تنًا یک بار با پَزخندی از تهسخر شان

ٌ يای پَچشان . کتابخانٌ بٌ راى افتاد با خَد  اندیشید کٌ يهان بًتر پارتیان را با  اندیش
 .ريا کند

*** 

 خب اٍلین رٍز نگًبانی  ات چطَر بَد بًراد؟- 
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. لبخندی دندان نها زد ٍ ابرٍ باال  انداخت. آنتَنی ابتدا نگايی شیطنت آنیز  انداخت
آدرین با چشهانش برای اٍ خط ٍ نشان کشید؛ انا آنتَنی بی تَجٌ رٍ بٌ سپًر کرد ٍ 

 :گفت

برای نا کٌ اتفاقی نیفتاد ٍ تنًا ایستادى ٍ با چشهان باز بٌ خَاب رفتیو؛ انا فکر نی کنو - 
 .يا در پی داشتبرای کیانهًر ناجرا

 :سپًر نگايی بٌ آدرین کٌ سرش را از حرص بٌ پایین افکندى بَد  انداخت ٍ گفت

 چٌ ناجرا يایی؟! خب کیانهًر- 

 :آدرین ابتدا زیر لب بٌ آنتَنی گفت

گَنٌ حال گَیی چٌ اتفاق نًهی نیز افتادى است کٌ این. نشانت خَايو داد! ديان لق- 
گَیی برای . نعلَم نیست آنتَنی چٌ افکار نادرستی پیش خَد دارد. بٌ نن نی نگرند

 .عیاشی از آنان جدا شدى ام

 :ٍ سپس بی حَصلٌ گفت

ٍ  اندکی بعد خارج -  آن شب بانَ ٍیشکا بٌ يهراى بانَ آرتهیس بٌ کتابخانٌ آندند 
ٌ  ای با سرعت بٌ سهت نا دٍید ٍ گفت کٌ بانَ . شدند ندت زیادی نگذشتٌ بَد کٌ ندیه

نن نیز بٌ يهراى اٍ رفتو ٍ بانَ را از . ٍیشکا بٌ درٍن چايی افتادى ٍ بٌ یاریهان بشتابید
 .آن چاى بیرٍن آٍردم

پارسا با تعجب سرش را باال گرفت ٍ بٌ صدای بو خَیش لحنی پرسشی داد کٌ بسیار 
 :نضحک نی نهَد

 !بٌ راستی؟- 

 :سپًر بٌ زحهت خندى  اش را با آب ديانش فرٍ برد ٍ گفت
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کیانهًر از . پارسا، دٍست عزیز نن، درٍغ در نزد نا ایرانیان گنايی نابخشَدنی است- 
 چٌ رٍی باید نرتکب چنین گنايی شَد؟

 :پارسا شرنندى با نن نن گفت

بٌ تَ را ... تًهت ٍ تَيین... قصد تًهت ٍ. کیانهًر...ببخش کـ...نرا بـ...نـ- 
 .تنًا سخنانت کهی برایو غیرقابل باٍر بَد. تو...نداشـ

 :کارن با تعجب پرسید

خب اٍ تنًا بانَیی از بانَان دربار پارت ! چرا سخنان اٍ باید برایت غیرقابل باٍر باشد؟- 
 .چیز عجیبی بٌ نظر نهی آید. را نجات دادى

 :سپًر پَزخندی زد ٍ گفت

کارن، دٍست نَجَان نن، افتخار دیدار با بانَی بزرگی يهچَن بانَ ٍیشکا، يهسر - 
حال سؤال نن این است . بزرگهرد دالٍر پارت، سردار سَرنا، نصیب ير شخصی نهی شَد

کٌ چرا کیانهًر باید با این خَنسردی دربارى سعادت نالقات با اٍ سخن بگَید؟ يرکس 
 .بٌ جای اٍ ایستادى بَد، از خَشی ٍ ذٍق زیاد نديَش بَد

آدرین کٌ تا کنَن با پَزخندی رٍی لب، سرش را پایین  انداختٌ بَد ٍ بٌ نکالهات آنان 
 :گَش نی داد، سرش را باال گرفت ٍ گفت

آنان کٌ . سپًر، از تَ نی خَيو دى تن از دالٍر نردان ارتش پارت را کٌ زندى اند نام ببری- 
ٌ  ای درخشان  .نقام ٍاال دارند ٍ سابق

 ...ٍ... خب سردار سَرنا، فرناندى سرٍش ٍ... خب- 

 :آدرین پَزخندش عهیق تر شد ٍ با لحنی تهسخرآنیز گفت
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 .حال نام دى تن از عزیز ترین افراد زندگی ات را بازگَ کن. بس است، تهانش کن- 

 :سپًر سریع گفت

تابانهًر یگانٌ بانَی قلبو، تنًا فرزندم، نادرم، پدرم، سٌ نفر خَايرانو، برادرم، استادم ٍ - 
 .پارسا دٍست عزیزم

 :آدرین پَزخندش را از لبش پاک کرد ٍ بی يیچ احساسی در کلهاتش گفت

حال آن کٌ برای نام بردن آن  . دیدی؟ تَ نام دى نفر عزیزانت را بی درنگ بازگَ کردی- 
چرا؟ چَن خانَادى  ات . اشخاص ٍاالنقام ٍ بزرگ بٌ تفکر برای یادآٍری آنان نیاز داشتی

نن تنًا برای کسانی احترام قائلو کٌ . برای نن نیز این چنین است. برایت نًو ترند
نقشی نحبت در زندگی ام ایفا کنند ٍ برایو عزیز باشند ٍ برای بانَی بزرگ پارت کٌ در 

 .زندگیو يیچ نقشی ایفا نکردى، ذرى  ای ايهیت قائل نیستو

 :ٍ در دل گفت

تَ نهی دانی کٌ نٌ تنًا برایش احترام قائل نیستو، کٌ تنفر در دلو خانٌ کردى ٍ سخت - 
جلَی زبان سرکشو را نی گیرم کٌ لحن انزجار ٍ نفرت را بٌ خَد نگیرد ٍ بٌ نشقت 

آتش این تنفر . ابرٍانو را باز نگٌ نی دارم تا اخهانو نیزان تنفرم را بٌ شها نشان نديند
 .ير لحظٌ بیش از پیش در دلو زبانٌ نی کشد

سپًر، پارسا، کارن ٍ بردیا کٌ تا کنَن سخنی نگفتٌ بَد، با شنیدن سخنان آدرین سخت 
ٍ  يادریان از دل . بٌ فکر فرٍ رفتند ٍ آنتَنی نگايی پرحرف بٌ آدرین  انداخت تنًا اٍ 

 : اندکی بعد بردیا گفت. آدرین خبر داشتند

شاید کسانی . آدنی تنًا برای عزیزانش ارزش قائل است. سخنانت کانالً درست بَدند- 
ٌ  اشخاص بزرگ  کٌ نشتاق کسب شًرت، جرٍت ٍ یا نقام ٍ ننسبند با دیدار ٍ کهک ب
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شادنان نی شَند؛ ٍلی نی تَانی آن سَی سکٌ را يو ببینی؟ گايی با نعاشرت با 
ٌ ی علهت صد گايی با صحبت با . يا نکتٌ بسپاریدانشهندان بزرگ نی تَانی بٌ دریچ

با يو نشینی با یک پادشاى ٍ یا . یک سردار بزرگ نی تَانی فنَن رزم ٍ جنگ را بیانَزی
زندگی . یک شايزادى از سختی زندگی آنان آگاى نی شَی ٍ زندگی خَد را قدر نی دانی

ٌ يای بٌ يو بافتٌ شدى است؛ يرکدام در زندگی  اشخاص  آدنیان نانند یک زرى با حلق
یک فرناندى جنگ، نی تَاند با پیرٍزی بر دشهن، نردنان سرزنینش . دیگر سًهی دارند

آیا اٍ برای آن نردنان ارزشی ندارد؟ برادر کَچکو . را از عهری زجر ٍ بردگی نجات ديد
ٌ ی پر لیَان را يو بنگر  .نیه

خَد اٍ نیز بٌ سخنان اٍ باٍر داشت؛ انا پارتیانی کٌ اٍ از آنان نتنفر بَد در نزد اٍ ارزشی 
زندگی اٍ کٌ . داشتند؟ اٍ کٌ جزٍ نردنانی نبَد کٌ آن فرناندى نجاتشان نی داد. نداشتند

بٌ راستی تَ »: ندایی از درٍن نغزش فریاد زد. اٍ یک رٍنی بَد. بٌ پارتیان نتصل نبَد
 «بٌ پارتیان نتصل نیستی؟

ٌ ی پارتی ٍجَدش را نفرین کرد ناگاى صدای در آند ٍ بانگ صدای . ٍ اٍ باز يو آن نیه
 :آژنان سکَت حاکو بر جَ اتاق را شکاند

نهی خَايید برای تعَیض شیفت آنادى ! سپًر، پارسا ٍ دادنام. درٍد بر شها دٍستان- 
 .شَید؟ تا ساعتی دیگر باید برای نگًبانی برٍیو

 :پارسا ٍ سپًر گفتند

 .يو اکنَن آنادى نی شَیو- 

 :پژنان نیز کٌ بٌ تازگی ٍارد شدى بَد، با کنجکاٍی پرسید

 .صدای دادنام را نشنیدم- 
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لبخندی یک طرفٌ بر . سپًر نیو نگايی بٌ دادنام  انداخت کٌ از جًانی غافل خفتٌ بَد
 :لبانش نقش بست ٍ گفت

 .باید بیدارش کنیو. بٌ سر نی برد* در خَاب قیلَلٌ- 

 :این جَان چقدر نی خَابید؟ با تعجب پرسید. آژنان جا خَرد

 چرا؟ نگر شبانگاى نخَابیدى است؟- 

گَیی اٍ عادت دارد در طَل رٍز یک ساعتی بخَابد؛ بٌ يهین خاطر برای این کٌ ينگام - 
 .اکنَن خَابیدىنگًبانی خَابش نگیرد، يو

 .ندت زیادی ٍقت نداریو. بیدارش کنید ٍ حاضر شَید. بسیارخب- 

 .باشد- 

پس از گذشت ندت کَتايی، يهٌ حاضر ٍ . ٍ بٌ سهت دادنام رفت ٍ اٍ را بیدار کرد
در این بین  يادریان بٌ آدرین ٍ آنتَنی  اشارى کرد . آنادى بٌ سَی کتابخانٌ بٌ راى افتادند

ساعتی بعد، ينگانی کٌ از . کٌ ينگام بٌ خَاب رفتن بردیا ٍ کارن با اٍ بٌ بیرٍن برٍند
در . خفتن بردیا ٍ کارن اطهینان حاصل کردند، يهٌ از اتاق خارج شدى ٍ بٌ باغ رفتند

ٍ  يادریان لب گشَد  :نزدیکی یکی از درختان ایستادند 

ٌ ی کتابخانٌ برٍیو ٍ اطالعات الزم را بٌ دست بیاٍریو-   .انشب باید بٌ بخش نهنَع

*** 

 خَاب ظًرگايی: 27*

*** 

 :آدرین در حالی کٌ دست بٌ سینٌ ایستادى بَد چشهانش برق زدند ٍ پرسید
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ٌ ی نا چیست؟-   حال نقش

ٌ ی صَری -  ٌ ی حهل ٌ يا خبر ديد تا نقش آنتَنی باید بٌ رابط بانَیهان در بخش ندیه
 .ترتیب ديند

 :آنتَنی با تعجب پرسید

ٌ يا؟! بانَ؟-   ندیه

 :يادریان غرید

یعنی جاسَسانهان را نهی شناسی؟ نحض . انگار نٌ انگار کٌ تَ رابط يستی! ابلٌ- 
اطالعت جاسَسانهان بانَانی آنَزش دیدى اند کٌ با عنَان ندیهٌ در اینجا نشغَل بٌ 

 .کارند

 :آنتَنی کٌ از سخنان اٍ رنجیدى بَد، با ناراحتی گفت

گَنٌ سخن نی گَیی  يادریان؟ خَد نیز نی دانستو کٌ جاسَسانهان چٌ چرا این- 
يا نام جاسَس ٍ نن تنًا از يَیت آن. نشان يایی دارند؛ انا نهی دانستو کٌ بانَ يستند

ٌ  ای کٌ با خَد يهراى دارند را نی دانستو  .نشان

 :يادریان نفس عهیقی کشید ٍ گفت

ٌ  ای صَری بٌ راى بیندازندآنتَنی تَ بٌ رابط آن. بگذریو-  آنگاى تهام . يا نی گَیی کٌ حهل
نن ٍ تَ نیز با آنان . سربازان ننطقٌ برای دستگیری آنان از نَقعیت خَد خارج نی شَند

در این بین فرصتی برای آدرین بٌ ٍجَد نی آید تا بٌ . بیرٍن نی رٍیو تا کسی شک نکند
آدرین، تأکید نی کنو کٌ اگر . بخش نهنَعٌ رفتٌ ٍ تهام اطالعات الزم را کسب کند

نتَانستی آنان را بخَانی، کتاب را از کتابخانٌ خارج کن ٍ در جایی نخفی بنها تا در 
اگر نا بازگشتیو ٍ نتَانستی کتاب را بیرٍن . فرصت نناسب، آن را بٌ دٍلت رٍم بفرستیو
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دانستید کٌ چٌ . بیاٍری، سر جایش بگذار تا در نَقعیتی دیگر، آن را بٌ دست بیاٍریو
 گفتو؟

ٌ  ای زد ٍ با برق چشهانش پاسخ داد  :آدرین لبخند پیرٍزنندان

اٍلَیت دٍم رساندن اطالعات بٌ عالی جناب . الَیت اٍل لَنرفتن يَیت ناست. آری- 
 .کراسَس

 :آنتَنی در این بین پرسید. نَقعیت نناسبی پیش آندى بَد تا انتقام بگیرد

بًتر نیست آدرین با نا بٌ دنبال جاسَسان بیاید ٍ در فرصتی نناسب، ... نی گَیو- 
نخفیانٌ از بین نا خارج شدى ٍ بٌ کتابخانٌ بازگردد؟ در آن صَرت اگر کتاب از کتابخانٌ 

خارج شد، کسی نهی گَید نا آدرین را در آن شب نیانهان ندیدیو ٍ احتهاالً اٍ دزد 
 .است

 :يادریان نتفکر سری تکان داد ٍ گفت

ٌ  ات يست. این نقشٌ بًتر است-   .خَشحالو از این کٌ نی بینو  اندکی نغز نیز در جهجه

ٌ  ای داشتی؟-  ٌ  اندیش  نگر در گذشتٌ چ

ٌ  ات بٌ جای نغز، گچ ٍجَد دارد کٌ باعخ شدى يو سرت -  گهان نی کردم درٍن جهجه
 .نحکو شَد ٍ يو عقلی در نیان نباشد

 .ز لطفی کٌ بٌ نن داری سپاسگزارم  يادریان- 

 :يادریان سر بٌ اطراف چرخاند ٍ گفت

برای اجرای . بًتر است زٍد بٌ خَابگاى بازگردیو. يیچ کسی اطراف نیست. قابلی ندارد- 
 .آنتَنی، يو اکنَن بٌ نزد رابط برٍ. نقشٌ باید آنادگی کافی داشتٌ باشیو
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 .نن رفتو. بسیارخب- 

. آدرین شَق ٍ يیجان بسیاری را در دل حس نی کرد. ٍ با سرعت از آنان دٍر شد
با فرستادن اطالعات بٌ . يو اکنَن نی تَانست انتقام تنًایی خَد را از آنان بگیرد

درست . کراسَس، اٍ در جنگ پیرٍز نی شد ٍ تهام پارتیان بٌ بردگی گرفتٌ نی شدند
يا ٍ چٌ خفت. خاطر خَن پارتی اش بردى ٍ خادم يهسر پدرش شدى بَديهانند اٍ کٌ بٌ

 :تک تک آنان را بٌ یاد داشت. نیش يای گزندى  ای کٌ قلب اٍ را بٌ درد نیاٍردى بَدند

 .پارتیان لیاقت زندگی ندارند- 

 .از تَیی کٌ خَن پاک رٍنی را با گنداب پارتی ات نخلَط کردى  ای نتنفرم- 

 .این دردی کٌ يو اکنَن نی کشی یک صدم آن چٌ کٌ لیاقتت است يو نهی تَاند باشد- 

ٌ ی رٍم را نیز نداری-  چٌ . پارتیان را چٌ بٌ سرٍری؟ تَ لیاقت خدنت بٌ بردگان جانع
 .رسد خدنت بٌ طبقٌ پاک ٍ شریف پاتریسین

نیش يایی کٌ آن زن بر دلش نی زد، از زخو شهشیر يایی کٌ ينگام تهرین بر تنش 
اگر نادرش کنیزی رٍنی . يا خَن پارتی بَدنی خَرد دردآٍر تر بَد ٍ نسبب تهام این

بَد، شاید باز يو خفت نی کشید؛ انا کسی نهی تَانست با این جهالت گزندى رٍح ٍ 
باید از . اگر نادرش رٍنی بَد، يرگز از سَی دیگر رٍنیان طرد نهی شد. رٍانش را بیازارد

َ تر ٍ بًتر از این؟  پارتیان انتقام نی گرفت ٍ چٌ فرصتی نیک

*** 

تهام . صدای فریاد زنی سکَت حاکو بر شب را شکست ٍ خیلی زٍد خانَش شد
ٌ  ای در بًت فرٍ رفتند؛ گَیی شک داشتند کٌ تَيو  زدى باشند بار . سربازان برای لحظ

 :يا باز گردانددیگر فریاد آن زن يَشیاری را بٌ آن
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 .بٌ یاری ام بشتابید! کهک- 

. ٍ ناگاى صدای فریاد دردآلَد اٍ شنیدى شد ٍ باری دگر نحیط در سکَتی عهیق فرٍ رفت
يیچ کس سخنی نهی گفت . گَیی آن فریاد صدای آخرین تقالی اٍ برای زندى ناندن باشد

دگربارى صدای . ٍ تنًا صدای تپش يای عهیق قلب سربازان بٌ گَش خَد آنان نی رسید
برخَرد شیء تیزی بٌ شخصی آند ٍ یکی از سربازان بٌ زنین افتاد ٍ برای رساندن 

ٌ اش شرٍع بٌ دست ٍپازدن کرد ٌ يای تشن صدای خرخر اٍ تَجٌ يهٌ را . اکسیژن بٌ ری
خنجر کَچکی بٌ گلَیش اصابت کردى بَد ٍ اٍ ناچار در حال . بٌ سَی خَد جلب کرد

ٌ يایش نفس. گرفتن نفس يای عهیقی بَد کٌ يیچ فایدى  ای نداشتند يا بٌ ری
دقایقی بعد دستان ٍ پايایش بی جان . نهی رسیدند ٍ تنًا سَزش گلَیش بیشتر نی شد

شدند ٍ در کنار تن رنجَرش افتادند ٍ نفس يای عهیقش کو جان تر ٍ در نًایت آرام 
يهٌ در بًت ٍ حیرت بٌ سر نی بردند کٌ ناگاى خنجری دیگر بٌ . چشهانش بستٌ شدند

در . سَی گردن یک سرباز دیگر پرتاب شد ٍ باز يو سربازان شايد جان دادن اٍ بَدند
 :، يادریان کٌ گَیی بٌ خَد آندى بَد فریاد زد آخر

چرا بٌ تهاشا ایستادى اید؟ دشهن بٌ قصر نفَذ کردى ٍ یکی یکی شها را بٌ قتل نی رساند - 
ٍ شها بی  يیچ تالشی آسَدى تنًا نگاى نی کنید؟ نگر شها سرباز نیستید؟ بشتابید ٍ 

 !نتجاٍزان را دستگیر کنید دیگر

تهام سربازان با شنیدن سخنان  يادریان بٌ خَد آندند ٍ از درٍازى ی ضلع غربی خارج 
دٍست داشت . آدرین در آن سَ کهی خشهگین بَد. شدى ٍ بٌ دنبال نتجاٍزان رفتند

ٌ شدن دیگر سربازان را نیز نی دید؛ انا خَد نی دانست کٌ دیگر کافی بَد ٍ  ٌ ی کشت صحن
کارن با . باید بٌ نأنَریت خَد نی رسید؛ بنابراین اٍ نیز با دیگر سربازان يهراى شد

. چشهانی درشت بٌ دنبال سربازان بٌ راى افتادى بَد ٍ گَیی نفس يایش باال نهی آندند
 :آدرین دست اٍ را گرفت ٍ ایستاد ٍ پرسید
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 تَ را چٌ شدى کارن؟- 

تَ ٍ بًراد چگَنٌ نی تَانید این قدر خَنسرد باشید حال آن کٌ شخصی در جلَی - 
 چشهانتان این گَنٌ جان دادى است؟

ٌ ایو کٌ از خَد دفاع کنیو ٍ نگذاریو -  کارن، نا سربازیو ٍ برای يهین کار جنگ را آنَخت
ٌ ی افراد بٌ يهین راحتی کشتٌ شَند ٍ در این راى خطر نرگ خَد را بٌ جان نی خریو  يه

ٌ ی خطیر را بٌ دٍش کشید، باید بداند کٌ قرار است خَاى  ٍ ٍقتی شخصی این ٍظیف
فرانَش . يا را دیدى ایوکارن نا نیز در گذشتٌ این صحنٌ. يا را ببیندناخَاى با این صحنٌ

کردى  ای کٌ بًراد بٌ بیهاری عصبی نبتالست؟ اٍ دریدى شدن زندى زندى ی دٍست خَد را در 
برای اٍ نیز سخت بَدى؛ آن قدر سخت کٌ چنین دردی گریبانش . نقابل دیدگانش دیدى

ٌ شدن دیگران تحت تأجیر قرار  را گرفتٌ؛ انا دیگر يهچَن گذشتٌ با نشايدى ی کشت
 .کارن، باید بٌ این ٍضع عادت کنی. نهی گیرد

ٌ ی درک سخنان اٍ تکان داد ٍ با يو بٌ دنبال نتجاٍزان دٍیدند . کارن سری بٌ نشان
 :يهٌ در جست ٍجَی آنان بَدند کٌ شخصی فریاد زد

. شخص سیاى پَشی بٌ سَی درٍازى ی بزرگ نی دٍید. نن یکی را دیدم! سربازان- 
 .بشتابید

آدرین نَقعیت را نناسب دید ٍ بٌ . در يهین ينگام تَجٌ يهٌ بٌ سَی اٍ جلب شد
بٌ کتابخانٌ کٌ رسید، در را آرام گشَد ٍ با ایجاد کهترین صدا، . سَی کتابخانٌ رٍانٌ شد

کتابخانٌ اتاقی بٌ پًنای نٌ قدم ٍ درازای . آرام بٌ سَی بخش نهنَعٌ بٌ راى افتاد
چًار . البتٌ باید  اشارى کرد کٌ در درست در ٍسط این پًنا قرار داشت. پانزدى قدم بَد

ٌ ی طَالنی در فَاصل نعین قرار داشتند ٍ در يرکدام کتاب يایی قرار داشت . قفس
ٌ يای چَبی کانالً سادى بَدند ٍ يیچ نقش ٍ نگاری بر پیکر آنان ٍجَد نداشت در . قفس

سهت راستش یک نیز بزرگ قرار داشت کٌ پًنایش بٌ دیَار چسبیدى بَد ٍ یک قفسٌ 
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پشت نیز نیز یک صندلی چَبی گذاشتٌ بَدند کٌ بر رٍی آن ٍ . بر رٍی آن قرار داشت
در سهت چپش نیز سٌ نیز کَچک ٍ . پشتی اش، قطعٌ چرنی برای راحتی قرار داشت

درست در انتًای اتاق، یک در چَبی . صندلی قرار داشت؛ گَیی نکانی برای نطالعٌ باشد
بَد ٍ کندى کاری يای زیبایی بر رٍی آن * یک در از جنس چَب گالبی. کَچک قرار داشت

فرٍرفتگی يای کندى کاری نیز با قطعات طال پر شدى بَدند ٍ جلَى  ای خاص . قرار داشت
آدرین . خَاست بٌ سهت اتاق برٍد کٌ در کتابخانٌ ناگًان باز شد. بدان بخشیدى بَدند

ٌ  ای قلبش ایستاد ٍ بعد شرٍع نحکو شرٍع بٌ کَبش کرد آب ديانش را قَرت . لحظ
. چٌ کسی نی تَانست باشد؟ بٌ حتو کارش تهام بَد. داد ٍ آرام بٌ پشت سرش برگشت

يرکسی .  يادریان ٍ آنتَنی بٌ دنبال جاسَسان رفتٌ بَدند ٍ نهی تَانستند بٌ آنجا بیایند
يو بٌ جز آنان بَد، اٍ را بٌ سرٍش نعرفی نی کرد ٍ سرنَشتش چیزی جز نرگ 

آنتَنی خو شدى ٍ دستش را بٌ . با دیدن آنتَنی نفس عهیقی کشید. نهی تَانست باشد
کهی کٌ گذشت ٍ حالش  . زانَیش گرفتٌ بَد ٍ نفس يای عهیق ٍ پی درپی نی کشید

 :اندکی جا آند، با چشهانی نگران رٍ بٌ آدرین گفت

سرٍش نیز بٌ نا نلحق شدى ٍ بٌ زٍدی برای سرکشی بٌ اینجا . زٍد بٌ نزد نا بیا- 
 !زٍد باش آدرین؛ بشتاب. نی آید

با نشايدى ی . آدرین خیلی زٍد از کتابخانٌ خارج شد ٍ بٌ دنبال اٍ بٌ سهت باغ رفت
ٌ طرف اٍ دٍید ٍ گفت  :سرٍش ب

گَیی قطرى آبیست کٌ در زنین فرٍ رفتٌ . قربان، نا اجری از آن نتجاٍز پیدا نکردیو- 
 .است

يا کسی جرئت کردى بَد پایش را در حریو قصر بگذارد ٍ بعد ندت. سرٍش عصبی بَد
 :با جنَن پرخاش کرد. بٌ راحتی فرار کند ٍ این اصالً نَرد خَشایندی برای اٍ نبَد
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آن گاى شها با . شخصی جرئت کردى ٍارد قصر شَد ٍ دٍ نفر را بٌ قتل رسانیدى! ابلًان- 
خَنسردی نی گَیید اٍ را نیافتید؟ پس شها بٌ چٌ دردی نی خَرید؟ دلو را خَش کردى 
بَدم کٌ سربازان جدیدم افرادی قَی ٍ تیزيَشند؛ انا يو اکنَن نی بینو کٌ خیر، بخاری 

ٌ ام. از آنان نیز بلند نهی شَد ٌ تان نگذاشت  !از جلَی چشهانو دٍر شَید تا سرتان را بر سین

برای اٍ نایٌ ننگ . ٍ سرش را باال گرفت ٍ نفس عهیقی کشید تا بر خشهش نسلط شَد
اصالً نگر این . بَد کٌ سربازان آنَزش دیدى  اش نهی تَانستند نتجاٍزی را دستگیر کنند

قصر کارٍان سرا بَد کٌ ٍرٍد ٍ خرٍج بدان این چنین آسان بَد؟ باید تدابیر اننیتی قصر 
 .را دٍ چندان نی کرد

*** 

این نَع . چَب گالبی، چَبی سخت ٍ نقاٍم، راست تار، صاف ٍ سنگین نی باشد: 28*
چَب، یکی از گران قیهت ترین نَاد در ساخت ٍسایل گران قیهت ٍ باکیفیت ٍ يهچنین 

: است ٍ در ساخت ابزاريای چَبی دقیق نانند (سازيای بادی)آالت نَسیقی چَبی 
بٌ  (نًر قالب پارچۀ قلهکار)خط کش، قاب سازی، ادٍات چَبی ٍ يهچنین در ساخت نًر 

 .کار نی رٍد

*** 

ٌ نان رسید-  حال بٌ سرکشی راضی . لعنت خدایان بر اٍ باد کٌ درست ٍسط اجرای نقش
 !نشدى ٍ سربازانی جدید استخدام کردى

ٌ  ای عصبی زد ٌ  اش را بٌ درخت تکیٌ دادى بَد ٍ بٌ . قًقً  يادریان دست بٌ سینٌ شان
صَرتش از خشو . آدرین کٌ عصبی در نقابل دیدگانش قدم رٍ نی رفت خیرى شدى بَد

ٍ  يادریان حدس نی زد کٌ بٌ سختی خَد را نگاى داشتٌ تا شهشیر  سرخ ِ سرخ شدى بَد 
ٌ  ای کٌ داشت پاداشی کٌ از . نکشد ٍ تهام نردم پارت را قتل عام نکند در شرایط  آشفت
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آدرین يرچٌ . سَی بانَ ٍیشکا بٌ اٍ پرداختٌ شدى بَد، بیشتر اعصاب اٍ را ناآرام نی کرد
نفس يایش گَیی از تٌ چاى باال . نی گذشت بٌ جای آن کٌ آرام بگیرد عصبی تر نی شد

ناگاى نعرى  ای کشید ٍ با . بازدنش داغ ٍ سَزان بَد ٍ تا حلقش را نی سَزاند. نی آندند
يا گشَدى شد ٍ ديانش بٌ انَاع ناسزا. جنَن، شهشیر کشید ٍ نًال کَچکی را برید

گذشتٌ ٍ . نفرین بٌ اٍیی کٌ نانع انتقانش بَد. يهٌ سرٍش را يدف نی گرفتند
ٌ   ای کاش يلن بَد تا  درد يایش، رٍح ٍ رٍانش را  آشفتٌ نی کردند ٍ در دل آرزٍ کرد ک

. نفس عهیقی کشید ٍ شهشیر را در خاک فرٍ برد. شاید  اندکی خشهش آرام نی گرفت
ٌ  يادریان بٌ آن تکیٌ دادى بَد نشستٌ ٍ سکَت  آنتَنی کٌ تا کنَن پای يهان درختی ک

 :کردى بَد، برای آرام کردنش با شَخی گفت

برعکس نن دٍست دارم ندت . چٌ شدى آدرین؟ نَقعیت يای دیگر فراٍان است- 
. بیشتری در اینجا بهانیو تا بتَانو یکی از بانَان پارت را بٌ عنَان تحفٌ برای پدرم ببرم

 .حتهًا از داشتن کنیزی از شايدختان پارت خشنَد خَايد شد

از يهان نگاى يای خیرى ٍ عصیانگری کٌ رٍح آدنی را از . آدرین تیز ٍ برندى بٌ اٍ نگاى کرد
تا بٌ حال آدرین آن گَنٌ بٌ اٍ . آنتَنی آب ديانش را قَرت داد. جان بیرٍن نی کشید

 :آدرین رٍی صَرت اٍ خو شد ٍ با حرص ٍ خشو غرید. خیرى نشدى بَد

 تا آدرینی دیگر پا بٌ جًانی بگذارد؟ آری؟ این را نی خَايی؟- 

ٌ ی آخرش را با فریاد بیان کرد ٌ ی . جهل آن قدر صدایش بلند بَد کٌ پرندگان از رٍی شاخ
ٌ  ای در آنجا نبَد تا . درختان پر گشَدند ٍ پرٍاز کردند چٌ خَب بَد کٌ شخص اضاف

ٌ پتٌ پاسخ داد. فریادش را بشنَد  :آنتَنی با تت

اٍ فرزندی ... اٍ. نهی کند... چنین نهی...با فرزندش چـ... ن با...ر نـ...پد...پـ! نٌ... نٌ- 
 .نهی کند...ريا نـ... از خَن اٍست ر... را کٌ اَپ 
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نگر اٍ از خَن پدرش نبَد؟ پس چرا با اٍ چنین . آدرین با سخنان اٍ بٌ فکر فرٍ رفت
ٌ  ای از ٍجَدش پارتی باشد؟  کرد؟ نگر اٍ فرزند ناخلفی بَد؟ نگر خَد خَاستٌ بَد کٌ نیه

ٌ ی رٍنیش را ندید؟ چرا بٌ نانند بردگان خَد با اٍ رفتار کرد؟ عالی  پس پدرش چرا نیه
نگايش را از آنتَنی گرفت ٍ کالفٌ . نام پدرش را نیز بٌ لیست انتقانش افزٍد. شد

. آنتَنی با دٍرشدن آدرین نفس عهیقی کشید. دستی بر سرش کشید ٍ راست ایستاد
چٌ چیزی جز . گَیی آدرین با چشهانش گلَیش را نی فشرد ٍ راى نفسش را بستٌ بَد

نفرت، جز  اندیشٌ انتقام نی تَانست آن پسر آرام را چَن شیر درندى  ای کند کٌ نی غرد ٍ 
 :دندان يای نیشش را بٌ نهایش نی گذارد؟  يادریان با نشايدى آسهان گفت

فرصت يای . آدرین، تَ نیز باید آرام باشی. باید بٌ کتابخانٌ برٍیو. غرٍب نزدیک است- 
 .دیگری نیز نی تَانیو پیدا کنیو

رٍی زنین نشست ٍ بٌ درختی . آدرین نفس عهیقی کشید تا بر خشهش نسلط شَد
ٌ ی . تکیٌ داد چشهانش را بست تا از آٍاز پرندگان لذت ببرد کٌ صدای آنتَنی بر صفح

 :سفید آرانشش خط کشید

ٌ ای؟ باید بٌ نگًبانی برٍیو آنگاى تَ بٌ خَاب نی رٍی؟ برخیز . آدرین برخیز-  چرا نشست
 !پسر

اگر این چنین بٌ نزد پارتیان برٍم، . بگذار  اندکی در سکَت بهانو تا اعصابو آرام شَد- 
نهکن است نتَانو . يهٌ از نفرت آنیختٌ بٌ دیدگان خَن آلَدم بٌ ٍحشت خَايند افتاد

 .خَد را کنترل کنو ٍ یکی از آنان با شهشیر نن جان خَد را بٌ ايَرانزدا تسلیو کند

ٍ  اندکی بٌ . ايَرانزدا را با کشش ٍ لحنی تهسخرآنیز بیان کرد آنتَنی نیز کٌ فًهید ا
سکَت احتیاج دارد، از اٍ دٍر شد؛ چراکٌ نی دانست  اندکی بعد از سکَِت نحیط بٌ 

 .خهیازى خَايد افتاد ٍ خشو آدرین را بٌ جان خَايد خرید
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خَرشید در پشت . آرام تر از گذشتٌ بَد. ندتی بعد با صدای  يادریان از جای برخاست
َ يای سرخ رنگش  شاخ ٍ برگ درختان بلند باغ نخفی شدى بَد ٍ آدرین نهی تَانست پرت

خیلی زٍد لباسش را تعَیض کرد ٍ با  يادریان، . بٌ سهت خَابگاى دٍید. را نشايدى کند
با رسیدن بٌ کتابخانٌ، سپًر کٌ شدیدًا خستٌ . آنتَنی، بردیا ٍ کارن رايی کتابخانٌ شد

ٌ ی آدرین کَفت ٍ گفت  :بَد ٍ نیاز نبرنی بٌ خَاب داشت، با دستان کو جانش بر شان

ٌ ام. خب دٍست نن، نا کٌ رفتیو-   .بسیار خست

در يهان حالت کٌ ديانش بسان اسب يای . ٍ پس از اتهام سخنش خهیازى  ای کشید
آبی باز ناندى بَد، بٌ دنبال دیگر دٍستانش بٌ سَی خَابگاى رٍان شد تا  اندکی 

ٌ رٍیش خیرى شد. استراحت کند ٍ در ذين، با . آدرین ایستاد ٍ نیزى بر دست، بٌ رٍب
ٌ ی پارتیان پس از گرفتن انتقانش، غرق لذت شد  .تصَر نال

ندت زنان زیادی از فرارسیدن شب نگذشتٌ بَد کٌ بانَ آرتهیس با قدم يایی تند بٌ 
ٌ يای اٍ سعی داشتند يو پای اٍ قدم . يا نزدیک شدآن چًرى  اش  آشفتٌ بَد ٍ ندیه

گَیی قصد داشتند از  آشفتگی اٍ بکايند؛ انا آرتهیس . برداشتٌ ٍ چیزی را بٌ اٍ بگَیند
يیچ تَجًی نداشت ٍ تنًا با قدم يای کَتاى، انا سریع ٍ پیَستٌ بٌ سَی کتابخانٌ 

 :با رسیدن بٌ ٍرٍدی کتابخانٌ، بدٍن شنیدن يیچ سخنی گفت. نی آند

ٌ  ای در را بگشایید-   .بی يیچ سخن اضاف

 :يادریان ادای احترام کرد ٍ با احترانی شایستٌ بانَی  اشراف زادى پارتی گفت

 .بلٌ بانَ- 

این لحن ٍ احترام را  يادریان نیز دٍست نداشت؛ انا باید برای پیشبرد . ٍ در را گشَد
ٌ  اش این خفت را بٌ جان نی خرید آرتهیس با گشَدى شدن در بی  يیچ نعطلی . نقش
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کارن نتعجب از عجلٌ ٍ تشَیش بانَ آرتهیس . داخل شد ٍ يهرايانش نیز داخل رفتند
 :پرسید

 بانَ را چٌ شدى است؟ از چٌ باید این چنین پریشان حال باشد؟- 

 :آنتَنی با حرص گفت

 .ای ابلٌ نا از کجا باید بدانیو؟ برای چٌ از نا نی پرسی؟ نا نیز يهچَن تَ بی خبریو- 

گايی از باليت اطرافیانش بٌ شدت خشهگین نی شد؛ آن يو زنانی کٌ خَد گیج ٍ 
 :کارن کٌ از خشو آنتَنی نتعجب بَد، با لحنی نتحیر گفت. نبًَت بَد

ٌ  ات از چیست؟. خب چرا فریاد نی زنی؟ يهانند آدنیزاد بگَ نهی دانو-   دعَا ٍ نرافع

 :آنتَنی اخهانش را باز کرد؛ انا يهان لحن خشهگینش يهچنان يهرايش بَد

در جانی این چنین سخن . اٍل آن کٌ نن فریاد نزدم ٍ تنًا با  اندکی خشو سخن گفتو- 
این بار .  اندکی پیش از سخن گفتنت بیندیش. گفتو تا بدانی چٌ چیز را بر زبان نی رانی

خاطر يهین سخنان نسنجیدى  ات سر يا نهکن است بٌکٌ خطری ٍجَد نداشت؛ انا بعد
 .خَیشتن را بر باد ديی

 :کارن لب يایش را آٍیزان کرد ٍ با لحنی دخترانٌ، لَس ٍ نظلَم گفت

 .بندى گَش بٌ فرنان شها يستو. باشد- 

پسرک نادان دیگر بٌ دٍران بلَغش . آدرین حالش از این يهٌ بی نزگی بٌ يو نی خَرد
چگَنٌ يهچَن ! رسیدى بَد ٍ باز يو ابًت نردانگی اش را خرج نسخرى بازی اش نی کرد

ديان . آنتَنی نیز کهی چندشش شدى بَد! نردان زن نها حال اٍ را بٌ يو نی ریخت
 :گشَد تا پاسخی دندان شکن بديد کٌ لحن عصبی ٍ پرخاشگر  يادریان نانع شد
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 .چقدر بحخ نی کنید؟ سکَت پیشٌ کنید ٍ در ديانتان را ببندید! بس است دیگر- 

 :بردیا يو با خندى گفت

 .ديانشان بیش از یک در گشاد است. بًتر است بگَیی درٍازى ی ديانتان را ببندید- 

. کارن ٍ آنتَنی نیز بلند خندیدند. يادریان لبخند نحَی بر لبانش آند ٍ چیزی نگفت
ٍ آدرین ننزجر بٌ کارن . انگار نٌ انگار کٌ آنتَنی تا دقایقی پیش خشهگین بَد

 :بی تَجٌ بٌ فرنان  يادریان رٍ بٌ اٍ گفت. نی نگریست

ٍ  . بیش از اندازى چندش آٍر نی شَی. دیگر يهچَن زنان سخن نگَ-  شَخی يو حد 
 .يا تیرى نی شَنديا شکستٌ ٍ دٍستیاگر از آن بگذرد، حرنت. اندازى  ای دارد

از حالت چًرى ی آدرین خَشش نیاندى بَد ٍ نی دانست نَع نگاى . کارن نیز پذیرفت
ٌ  اش این . خاطر رفتار خَد اٍستآدرین بٌ پس دیگر نهی خَاست کٌ با اعهال کَدکان

 .نگاى را باز يو از آدرین یا دیگری بٌ جان بخرد

پس از گذشت چند دقیقٌ، بانَ آرتهیس در حالی کٌ کتابی در دست داشت ٍ آن را 
حَاس ير پنج نفر نگًبان . يا دٍر شدنطالعٌ نی کرد، خارج شد ٍ باز يو شتابان از آن

 يادریان . کٌ در سکَت فرٍ رفتٌ بَدند ٍ با خَد نی اندیشیدند، بٌ آن بانَ نتهرکز شد
 :فریاد زد

بانَی . بانَی نن، شها نهی تَانید بدٍن اطالع کتابدار کتابی را از کتابخانٌ خارج کنید- 
 .نن بازگردید

 يادریان کٌ دید اٍ تَجًی . انا آرتهیس بٌ سخنان اٍ تَجًی نشان نداد ٍ تنًا دٍر شد
 :بٌ سخنانش ندارد، رٍ بٌ آدرین با عجلٌ ٍ اضطراب گفت
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اگر بالیی سر آن کتاب . کیانهًر، بٌ دنبال بانَ برٍ ٍ يرچٌ سریع تر کتاب را بازگردان- 
 .بیاید باید از جان شیرین بگذریو

آدرین بی  . ٍ ترس  يادریان نٌ از بابت نجازات، کٌ از بابت نابَدی نانَریتشان بَد
خَد نیز ٍاقعیتی را کٌ در ذين  . آن کٌ بٌ سخنان اٍ تَجًی کند، بٌ سَی بانَ دٍید

 .يادریان جَالن نی داد، نی دانست؛ پس باید کتاب را بازنی گرداند

آدرین . آرتهیس با سرعت از رايرٍ عبَر نی کرد ٍ چند قدنی از آدرین جلَتر افتادى بَد
ٌ رٍیش ایستاد يا تهرین نداٍم بدن اٍ را نقاٍم کردى بَد سال. باالخرى بٌ اٍ رسید ٍ رٍب

با این حال نفس عهیقی کشید ٍ رٍ بٌ . ٍ با چند قدنی دٍیدن بٌ نفس نفس نهی افتاد
 :آرتهیس گفت

لطفًا کتاب . بانَی نن، بردن کتاب از کتابخانٌ بدٍن اطالع کتابدار خالف قَانین است- 
 .فردا صبح بیایید ٍ آن را از کتابدار بٌ انانت بگیرید. را بٌ نن باز پس ديید

 :آرتهیس دندان يایش را رٍی يو فشرد ٍ گفت

 !از جلَی چشهانو دٍر شَ؛ نهی خَايو ببینهت. بٌ تَ ربطی ندارد جَان گستاخ- 

 :آدرین سرش را پایین  انداخت ٍ با لحنی آرام گفت

تا ٍقتی کتاب را بٌ نن باز پس نديید نهی تَانو قدم از قدم . نرا ببخشید بانَی نن- 
 .بردارم

چگَنٌ یک دخت پارتی . لحن آرانش يهٌ ظايرسازی بَد؛ ٍگرنٌ از درٍن نی سَخت
جرئت نی کرد در برابرش این چنین قد علو کند؟ کاش نی تَانست شهشیر بکشد ٍ زیر 

نشنیدم چٌ گفتی؟ اگر جرئت داری، سخنت را دٍبارى »: گلَیش نگٌ دارد ٍ فریاد بکشد
 «!بازگَ کن تا سر از تن بی ارزشت جدا کنو
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 :آرتهیس کو نیاٍرد؛ در چشهان کشیدى  اش خیرى شد ٍ يهچَن نادى ببری درندى گفت

 .یا از جلَی چشهانو دٍر نی شَی یا دستَر خَايو داد تا گردنت را بزنند- 

از چٌ این چنین دفاع نی کرد؟ چٌ . آدرین رٍی دیگر آن دختر نتین ٍ باٍقار را نی دید
ضرٍرتی باعخ شدى بَد اٍ شب ينگام آن کتاب را از کتابخانٌ بردارد ٍ با خَد ببرد؟ ٍ 
ٌ  ای را تًدید بٌ نرگ کند؟ بًایی بٌ سَاالتش نداد ٍ  حتی سرباِز در حال انجام ٍظیف

 :گفت

ٌ ام چشو پَشی کنو. نأنَرم ٍ نعذٍر. نرا ببخشید بانَی نن-  این کار . نهی تَانو از ٍظیف
ٌ  اش چشو پَشی کند ٍ بگریزد نن تا . يهانند این است کٌ سربازی ينگام جنگ از ٍظیف

 .کتاب را بٌ نن نديید، يهین جا خَايو ناند

انا آرتهیس . ٍ پنًان از چشو آرتهیس دندان يایش را از آن يهٌ خفت بٌ يو نی فشرد
ٌ شناس بَد! چٌ شجاعتی. با شنیدن سخنانش ناتش برد چگَنٌ بدٍن بیو . چقدر ٍظیف

ازدست رفتن جانش این چنین بی پرٍا سخن نی گفت؟ با این حال خَد را از تک ٍتا 
. جان آن جَان از ير چیزی ٍاجب تر بَد. باید کتاب را بٌ پدرش نشان نی داد. نینداخت

ٍ  اندکی با حرص گفت  :برای يهین نصهو 

 .نن نیز بٌ دنبال کار خَد نی رٍم. ير چقدر نی خَايی يهین جا بهان. باشد- 

 :قدنی برداشت تا از اٍ دٍر شَد کٌ صدای التهاس آنیز آدرین را شنید

 !تهنا نی کنو کتاب را بٌ نن باز پس ديید. بانَ نن اجازى ی يهچین کاری را ندارم- 

يا تنًا بٌ آنان نگاى چرا از نَضعش کَتاى نهی آند؟ سربازان ٍ ندیهٌ. آرتهیس کالفٌ شد
نی کردند ٍ نتعجب از جرئت سرباز جَان، تنًا نشتاق بَدند کٌ بدانند چٌ کسی برندى ی 

نٌ شجاعتش را داشتند ٍ . يیچ یک از جایشان حرکتی نهی کردند. این نناظرى خَايد بَد
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ٌ ی آنان ایجاب نی کرد کٌ در نشاجرى ی بین بزرگان دخالت کنند البتٌ يرچند . نٌ ٍظیف
يا تنًا در آن. آدرین از بزرگان بٌ شهار نهی آند؛ انا آرتهیس کٌ یک  اشراف زادى بَد

صَرتی ٍظیفٌ داشتند دخالت کنند کٌ زد ٍ خَردی پیش بیاید ٍ در آن صَرت دٍ طرف 
آرتهیس نفس عهیقی . دعَا را جدا کردى ٍ بٌ نحکهٌ نی بردند تا قاضی تصهیو بگیرد

 :سپس گفت. کشید ٍ بٌ یکی از سربازان  اشارى کرد کٌ جلَ بیاید

 .این سرباز جَان را بگیر تا نن بٌ کارم برسو-

ٌ ی اطاعت را بر زبان راند ٍ . سرباز با دٍدلی بٌ بانَ ٍ سپس بٌ آدرین نگاى کرد ناچار کله
آدرین . آرتهیس نیز با خیالی راحت باز يو از آنان دٍر شد. دستان آدرین را نحکو گرفت

 :رٍ بٌ سربازی کٌ اٍ را نگاى داشتٌ بَد گفت. تقال نی کرد تا دستانش آزاد شَند

ٌ ام این است کٌ نگذارم کتابی جز بٌ اجازى ی . نرد جَان خَد نیز نگًبانی-  نن ٍظیف
 .بگذار کتاب را بازگردانو؛ ٍگرنٌ سرم بر باد نی رٍد. کتابدار از کتابخانٌ خارج شَد

. خَد نگًبان بَد ٍ درد اٍ را بٌ خَبی درک نی کرد. سرباز دلش بٌ حال اٍ سَخت
آدرین ابتدا . بقیٌ سربازان نتأجر بٌ این نهایش خیرى شدى بَدند. دستانش را ريا کرد

يا ٍ اصطکاک ناشی از نالش دستان سرباز بٌ دست اٍ خاطر تقالنچ دستانش را کٌ بٌ
سپس بٌ سرعت دٍید ٍ بٌ . قرنز شدى بَد نالش داد تا  اندکی از دردش کاستٌ شَد
انتًای رايرٍ پیچی بٌ سهت . دنبال بانَ کٌ نقدار زیادی از اٍ دٍر شدى بَد رٍان شد

بٌ سرعت . از آن تقاطع گذر کرد ٍ آرتهیس را دید کٌ ٍارد اتاقی شد. راست ٍجَد داشت
 :بٌ سَی در دٍید ٍ خَاست در را باز کند کٌ صدایی نانع شد

 !پدر اٍ را نکشید-

پشت در . بانَ آرتهیس در حال التهاس بَد؟ برای چٌ؟ کنجکاٍی نگذاشت داخل شَد
ٌ ی گفت ٍگَی آنان گَش سپرد  :پدر آرتهیس با عصبانیت غرید. ایستاد ٍ بٌ ادان
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تَ يیچ حقی برای دخالت در اعهال . نزد نادرت برٍ! بٌ تَ ربطی ندارد دخترک خیرى سر- 
 .ٍ فرانینو را نداری

 :صدای آرتهیس درناندى ٍ عاجز بٌ نظر نی رسید

 ...انا پدر- 

 :ٍزیر تشریفات فریاد زد

 .اٍ باید تاٍان گنايش را باز پس بديد. خانَش باش آرتهیس! سکَت- 

 :صدای آرتهیس ناگًان جدی شد

بٌ این کتاب . پدر نی دانو کٌ از اٍ خشهگین يستید؛ انا اٍ کٌ از عهد چنین نکردى- 
ٌ يای نرا تصدیق نی کند. بنگرید؛ کتاب قانَن است  .يهین کتاب يو گفت

ٌ جایش پایین . برای نن نًو نیست آرتهیس-  اٍ اعتبار ٍ شأن خاندان نا را با عهل ناب
 .کشیدى ٍ باید نجازات شَد

ٌ  ای بیش نیست-  از اٍ انتظار عهلی سنجیدى دارید؟ اگر اعهال اٍ ننطقی ٍ . پدر اٍ دیَان
ٌ جا بَد کٌ دیگر اٍ را دیَانٌ ٍ نجنَن نهی خَاندند  .ب

 :پدر آرتهیس نفس عهیقی کشید ٍ شهردى شهردى گفت

اگر اٍ را نجازات نکنو کٌ نقل . اٍ با آن کارش آبرٍی خاندان نا را بردى است! دخترجان- 
این آبرٍریزی در نیان نردنان ير کَچٌ ٍ پستَ خَايد پیچید ٍ نَرد تهسخر چند 

ٌ ی نردنان نا را بٌ سخرى خَايند گرفت ٍ بٌ . رعیت بی چیز قرار خَايیو گرفت يه
چرا نهی فًهی کٌ . بزرگان با نیشخند از کنار نا عبَر خَايند کرد. ریش نا خَايند خندید

 .خاطر آبرٍیهان استخاطر بی رحهی خَدم، بلکٌ بٌنجازات اٍ نٌ بٌ
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نجازاتش کنید؛ انا بٌ . پدر دلیلش يرچٌ باشد نهی تَانو اجازى بديو کٌ اٍ را بکشید- 
ٍ  اندیشٌ را از اٍ باز داشتٌ. قتلش نرسانید . اٍ نیز آدنی است کٌ ايَرانزدا نعهت عقل 

ير چند کٌ ناقص است ٍ نًو ترین جزء . يرچٌ باشد انسان است. تقصیر اٍ کٌ نیست
 .نباید اٍ را بٌ قتل برسانید. آدنی را ندارد؛ انا انسان است

 :پدر آرتهیس نفس عهیقی کشید ٍ ٍ با نالٌ گفت

آى ايَرانزدای نن از دست این دختر نن . کهی نی اندیشو تا ببینو چٌ باید کرد. باشد- 
 چٌ باید بکنو؟

 :صدای با شَق آرتهیس بٌ گَش آدرین رسید

 .انیدٍارم ايَرانزدا عهری دراز ٍ پرسالنت تَ را ارزانی ديد. سپاسگزارم پدر- 

ٌ  ای این چنین التهاس نی کرد؟ برای یعنی اٍ بٌ. آدرین بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَد خاطر دیَان
خاطر گـ ـناى نکردى  اش نجازات نی شد؟ نجات جان اٍ؟ برای نجات جان کسی کٌ بٌ

خاطر نجات جان اٍ کتاب را از کتابخانٌ بیرٍن آٍردى ٍ در برابر آدرین يهچَن نادى بٌ
ٌ ی سیايی از نفرت از رٍی دلش برداشتٌ شد . ببری غران شدى بَد؟ گَیی آن لحظٌ لک

آن قدر خَب کٌ . پس تهام پارتیان بد نبَدند؛ افراد خَبی نیز نابین آنان پیدا نی شد
سخت در حیرت بَد کٌ بعضی . نَقعیتشان را برای نجات جان دیگری بٌ خطر بیندازند

ٌ  ای را بٌخاطر رمبٌ خاطر نداشتن عقل کردن یک اسب آن جانَر را نهی کشتند؛ انا دیَان
نگر نابین اٍ ٍ اسب چٌ فرقی بَد؟ آیا انسان از اسب بی ارزش تر است؟ . اعدام نی کردند

انا دیَانٌ چٌ؟ اٍ نیز از یک حیَان پست تر است؟ خب اگر ! نٌ. پاسخش  آشکار بَد
پس چرا نا بین یک حیَان ٍ یک . دیَانٌ عقلش زایل شدى است، اسب نیز عقلی ندارد

خاطر آبرٍیش نی خَاست آدنی را بٌ بیهار فرق نی گذاشتند؟ ننگ بر آن نردی کٌ بٌ
نفرین ! ننگ بر کسانی کٌ بی گنايان را بٌ جرم بی گنايی نجازات نی کردند! قتل برساند

چقدر برای آن بانَ ! بر تهام خَدستا يایی کٌ يیچ چیز جز خَدشان برایشان نًو نبَد
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چرا کسی . خاطر نجات جان آن دیَانٌ در برابر پدرش ایستادى بَداحترام قائل بَد کٌ بٌ
در رٍم از اٍ دفاع نکرد؟ پس چرا کسی بٌ پدرش نگفت کٌ اٍ را بٌ جرم بی گنايی از 

ٌ  ات نران؟ چرا؟ نگر خَد خَاستٌ بَد؟ راست ایستاد بٌ یقین رٍزی انتقام تهام آن . خان
رٍزی را در آیندى نی دید کٌ پدرش يهچَن سگی در برابر اٍ زانَ . يا را نی گرفتتحقیر

رٍزی يهچَن آدرین، کٌ در برابر پدرش زاری . بزند ٍ التهاسش کند تا اٍ را ببخشد
نی کرد تا اٍ را از خانَادى طرد نکند، اٍ نیز  اشک يایش رٍان شَند ٍ از غرٍرش بگذرد تا 

در . نفس عهیقی کشید. آن رٍز نزدیک بَد. از تیر يای سرکش انتقام اٍ ريایی یابد
چًرى ی زیبایی داشت ٍ يو اکنَن، اٍ برایش . يهان لحظٌ بانَ آرتهیس از اتاق خارج شد
خاطر ظايرش، کٌ برای ننش نیکَ ٍ نٌ بٌ. يهچَن فرشتگان ارج ٍ قرب پیدا کردى بَد

اٍ را يهچَن ُدّری . چرا کٌ حس انسان دٍستی ينَز در اٍ پیدا بَد. سیرت پاکش
بٌ حتو نَقع فتح ایران نهی گذاشت بٌ . گران بًا نی دید کٌ در ٍجَدش نَر نَج نی زند

ٌ  ای چَن اٍ کنیزی نردانی چَن پدرش نبَد؛ چراکٌ خَد . اٍ بد بگذرد الیق فرشت
با . يا بر نادرش نی گذشت ٍ خَاستار چنین سرنَشتی برای آن بانَ نبَدنی دانست چٌ

 :گرفتن نفس عهیقی، رٍ بٌ آرتهیس کٌ بٌ تازگی از اتاق خارج شدى بَد، گفت

 .بانَ اگر کارتان با آن کتاب بٌ اتهام رسیدى، آن را بٌ نن باز پس ديید- 

ٌ اش، دانست کٌ اٍ يهٌ سخنان نابین اٍ ٍ  آرتهیس با شنیدن سخنان اٍ ٍ نگاى دٍستان
 :پدرش را شنیدى؛ بنابراین اخهانش را در يو کشید ٍ گفت

 !کسی از گفت ٍگَی نن ٍ پدرم باخبر نشَد-

 :آدرین سر خو کرد ٍ گفت

ٌ ام . فرنان شها اجرا خَايد شد-  تا رٍزی کٌ شها بخَايید، آن چٌ کٌ شنیدى ام در سین
 .نحبَس خَايد شد ٍ کسی جز شها، پدرتان ٍ نن از این گفت ٍگَ باخبر نخَايد شد
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آرتهیس اخهانش باز شد ٍ لبخندی بر لبش . ٍ این بار تهام احترانش ٍاقعی بَد
 :کتاب را بٌ سَی آدرین گرفت ٍ گفت. نشست

 .نخَاستیهش. کتابتان ارزانی خَدتان. بیا- 

 :آدرین کتاب را گرفت ٍ لبخند نًربانی بر لبانش نشاند

ٌ ام عهل کردم-   .از نن دلگیر نباشید. بانَ خَد نی دانید کٌ نن تنًا بٌ ٍظیف

گَنٌ تا کنَن آدرین این. آرتهیس کَتاى خندید ٍ دستش را جلَی ديانش گرفت
بانَان رٍم نعهَالً عشَى گرانٌ نی خندیدند ٍ نی گذاشتند نردان تا . خندیدن را ندیدى بَد

تٌ حلقشان را نیز ببینند؛ ٍلی این بانَ چقدر نحجَبانٌ نی خندید ٍ چقدر فرٍتن بَد کٌ 
ٌ  ای باخبر شَد پس . نهی خَاست کسی از بزرگَاری  اش ٍ تالشش برای نجات جان دیَان

 :از آن کٌ خندى  اش تهام شد، با تٌ خندى  ای کٌ ناندى بَد پاسخ داد

 .نی تَانی بٌ نگًبانی  ات برسی. غهگین نباش. از تَ دلگیر نیستو- 

آدرین ادای احترام کرد ٍ از اٍ . ٍ غیرنستقیو بٌ آدرین فًهاند کٌ ٍقت بازگشتن است
با پرسش بٌ . ٍقتی بٌ کتابخانٌ رسید، نگاى نگران آنتَنی را بر خَد یافت. دٍر شد

 :چًرى ی اٍ نگریست ٍ آرام پرسید

 چٌ شدى بًراد؟ اتفاق ناگَاری افتادى کٌ تشَیش در نگايت خانٌ کردى است؟- 

ٌ  ای در صدایش پاسخ داد ٍ  يادریان با نگرانی بی سابق  :بٌ جای ا

. گهان بردیو بالیی بر سرت آندى کٌ این قدر دیر کردى ای. نیترای بزرگ را سپاس- 
ستاندن یک کتاب از یک دختر نَجَان این قدر دشَار بَد کٌ این چنین زنان برد؟  اندک 

اگر تا دقایقی دگر نهی آندی، اخراج کهترین نجازات . زنانی برای سرکشی سرٍش نهاندى
 .کتاب را در کتابخانٌ بگذار ٍ سر پستت بایست. تَ نحسَب نی شد
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 :آدرین با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد ٍ گفت

آن دختر ! شها نهی دانید برای باز پس گیری این کتاب چٌ نصیبتی را کٌ کشیدم- 
نَجَان بٌ سربازی دستَر داد تا نرا در بند دستانش اسیر کنند تا ٍی بٌ راحتی بٌ کارش 

 .بٌ سختی خَد را از زندان دستانش آزاد کردى ٍ کتاب را ستادندم. برسد

گرچٌ چًرى ی آن  اشراف زادى کَچک در نزد آنان تخریب شد؛ انا نگر چیزی جز حقیقت 
ٌ  ای دیگر . گفت؟ يیچ عذاب ٍجدانی در دل احساس نهی کرد آن دختر نی تَانست بٌ گَن

گرچٌ کارش بسی باارزش بَد؛ انا رٍشش در نزد اٍ . جان آن جَان را نجات ديد
ٍی برای قانَن احترانی سترگ قائل بَد ٍ در نظرش يرگز نباید . پسندیدى جلَى نهی کرد

 :کارن سری بٌ نشانٌ افسَس تکان داد ٍ گفت. زیر پا نًادى نی شد

انان از قدرت کٌ این چنین دخترانی يهچَ نَش را در برابر قَی نردان يهچَ شیر - 
 .اگر ٍی ٍزیرزادى نبَد، جرئت نهی کرد کٌ حتی بٌ چشهان کیانهًر خیرى بنگرد! نی کند

 :بردیا با اخو ظریفی بٌ اٍ خیرى شد ٍ گفت

. کیانهًر کتاب را بٌ کتابخانٌ ببر ٍ سر پستت بایست. یاٍى گَیی دیگر بس است کارن- 
 .ایرج تَ نیز باید قدرتهند تر ٍ جدی تر جلَى کنی تا زیردستانت از تَ حساب برند

 :آنتَنی چشهانش را گشاد کرد ٍ گفت

ٌ  اندازى کافی نن از اخو يایش ٍحشت دارم. تَ را بٌ ایزد نیترا این چنین نگَ-  نگر . ب
 نی خَايی خَاب آرام شب يایو را بٌ کابَس نبدل کنی؟

 :بردیا خندید ٍ گفت

 .دیگر از اٍ چنین چیزی نهی خَايو. باشد- 
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گرچٌ در نشان دادن ترسش . آنتَنی نفس عهیقی کشید ٍ زیر لب خدایان را شکر گفت
ٍ  يادریان را در نظر دیگران دیَ جلَى نی داد؛ انا باز يو از اٍ  از  يادریان اغراق نی کرد 

ی گرگی درندى را نی ترسید ٍ نهی تَانست بگَید کٌ در خطَط خشهگین صَرتش چًرى
ی تأسف تکان داد ٍ بٌ کتابخانٌ رفت ٍ کتاب را رٍی نیز آدرین سری بٌ نشانٌ. نی بیند

 .کتابداری کٌ يرگز ندیدى بَدتش گذاشت ٍ از آن خارج شد

*** 

از آن شب کٌ آرتهیس جان آن بردى را نجات داد، ٍی ير شب . اٍاسط نردادناى بَد
اندکی پس از غرٍب آفتاب بٌ کتابخانٌ نی آند ٍ نشغَل خَاندن کتاب نی شد ٍ پس از 

گَیی آرانش خَابش بٌ کتاب بند بَد ٍ . گذشت ساعتی بی يیچ سخنی باز نی گشت
در این ندت آدرین تنًا نظارى گر . اگر کتاب نهی خَاند، شبانگايش سحر نهی شد

آرام ٍ شهردى راى نی رفت ٍ با نتانت سخن . رفت ٍآند آن بانَی نَجَان ٍ باٍقار بَد
در سال گذشتٌ از آداب ٍ رسَم . يا بَدٍ آدرین تنًا در بًت این تفاٍت. نی گفت

ٍی . نردنان پارت باخبر شدى بَد ٍ نی دانست کٌ آنان يهچَن رٍنیان آزاد نیستند
گهان . گهان نی کرد پارتیان در بند این رسَم زندانی شدى ٍ نجبَر بٌ اطاعت از آنانند

نی برد کٌ بانَان اگر این لباس يای بلند ٍ چندالیٌ را نی پَشند، بٌ دلیل آن است کٌ 
ٍگرنٌ چٌ کسی طالب آن بَد کٌ بٌ خَد سختی ديد . نهی تَانستند آن رسَم را بشکنند

ٍ از لذت يای دنیا دست بشَید؟ اٍ کٌ پنج نايی در سرزنین پارت زندگی نی کرد، 
احساس نی کرد کٌ تارک دنیا شدى ٍ در بند بٌ سر نی برد؛ انا يو اکنَن نی دید کٌ بانَان 

پارتی نٌ تنًا ناراضی نیستند، کٌ با رفتارشان ٍ نتانتشان گَیی فرنان ایست را بٌ 
 .نردان نی دادند کٌ بٌ آنان نزدیک نشَند

نهی دانست چرا؟ انا بٌ تازگی حس نی کرد کٌ تهام زندگی اش در آن یک ساعت جریان 
ٍ حتی خَد . بٌ شَق نگًبانی ساعتی زٍد تر از خَاب برنی خاست ٍ آنادى نی شد. دارد
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نهی دانست چرا؟ حسی کٌ آن لحظات داشت؛ لحظاتی کٌ آرتهیس با لبخند انا باٍقار بٌ 
ضربان قلبش کٌ از ساعتی قبل شدت گرفتٌ . سَی اٍ قدم برنی داشت، برایش غریب بَد

ٍ . بَد، با دیدار اٍ آرام ٍ نحکو نی شدند ٍ یک آرانش ناب در ٍجَدش نی پیچید
اٍ کٌ نحبتی را از سَی نادر ٍ پدرش تجربٌ نکردى بَد . آدرین بسیار از آن ٍايهٌ داشت

ٌ ی آرانشش بَدند نهی دانست چٌ حسی دارد؟ گیج بَد؛  ٍ تنًا آنتَنی ٍ دٍرسیال نای
. نٌ بٌ نانند دٍرسیال دٍستش داشت ٍ نٌ بٌ اٍ بی تَجٌ بَد. چَن حسش نتفاٍت بَد

بٌ فرنان  . پس تهام سعی اش را نی کرد کٌ بٌ اٍ بی تَجٌ باشد ٍ زندگی اش را بگذراند
ٌ ی پیشین ٍ گارد  يادریان اٍ ٍ آنتَنی باید صبر نی کردند تا نگًبانان از شَک حهل

ٌ ی دستبرد بٌ بخش نهنَعٌ را بکشند ٍ آدرین . حفاظتی شان بیرٍن بیایند تا دٍبارى نقش
اگرچٌ در آن رٍزيا نحبت در . در آن رٍزيا سر خَد را با نقشٌ انتقانش گرم نی کرد

ير لحظٌ کهر خو کردنش برای . دلش جَانٌ زدى بَد؛ انا ينَز يو از پارتیان نفرت داشت
. خاطر خَن پارتی اش نتحهل شدى بَديهسر پدرش را بٌ یاد نی آٍرد ٍ حقارتی را کٌ بٌ

ٌ جا تنًا دٍ کلهٌ بر سرش پتک نی شد ٍ دیگران بر سرش  بٌ یاد نی آٍرد کٌ يه
شاید در قضیٌ انتقانش تنًا برای یک نفر بخشش قائل . «خَن پارتی»: نی کَفتند

 .نی شد ٍ اٍ، کسی جز آرتهیس نهی تَانست باشد

. تازى از خَاب برخاستٌ بَد ٍ تا غرٍب،  اندک زنانی نهاندى بَد. در نیان باغ قدم نی زد
پشت گردن ٍ کهرش بٌ سبب گرنای بسیار عرق کردى بَد ٍ خَد نی دانست کٌ باید 

نسیو آرانی کٌ نی ٍزید، نی تَانست از داغی . پس از شیفت نگًبانی  اش استحهام کند
ٌ ی درختی نشست! تابستان بَد ٍ گرنای ٍحشتناکش. سطح پَستش بکايد . زیر سای

رٍ بٌ شرق نشستٌ بَد ٍ نَر خَرشید از پشت سرش نی آند ٍ در کنار سیايِی سایٌ 
چشهانش را بست ٍ در سکَت، سعی کرد . درخت، نَر نارنجِی نالیهی دیدى نی شد

ذينش را از این کٌ ساعتی بعد آرتهیس را خَايد دید ننحرف کند ٍ ضربان قلبش 
ٌ  ای نگذشتٌ بَد کٌ با صدای خش خشی کٌ نَید از آندن شخصی  پایین بیاید؛ انا دقیق
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. حضَر شخصی را در سهت راستش احساس کرد ٍ سر برگرداند. نی داد چشو گشَد
 :نشینی زد ٍ گفتآرتهیس لبخند دل

 آرانشت را بٌ يو زدم بزرگهرد؟- 

 :آدرین خَاست از جای برخیزد ٍ احترام بگذارد کٌ آرتهیس گفت

پرسشو را پاسخ نگفتی؛ . نن از رسَم ٍ احترانات دربار بیزارم. نیازی نیست برخیزی- 
 آیا نن نزاحو خلَتت شدم؟

 :آدرین شرنندى سر بٌ زیر  انداخت ٍ گفت

 .شها نختارید ير آنچٌ کٌ نی خَايید انجام ديید. نٌ بانَ- 

 :آرتهیس سرش را کج کرد ٍ گفت

ٌ  اش نختار بٌ انجام -  بٌ راستی؟ نن گهان نهی کنو کٌ يرکس بٌ صرف نقام بلندپای
ير انسانی، حق دارد دارای حریو خصَصی خَیش باشد ٍ يیچ کس . يرکاری باشد

 .خاطر نقانش جرئت شکستن آن حریو را بٌ خَد بديدنباید بٌ

 .انا بیشتر  اشراف زادگان این چنین نهی اندیشند- 

آنان بٌ آن کٌ دیگران بٌ آنان خدنت کنند عادت کردى ٍ جز تن پرٍری يیچ نهی دانند ٍ - 
يا بٌ فرانین آنان تن نی ديند، پس حق انجام ير کاری را گهان نی کنند کٌ اگر رعیت

آنان نیز خدنتگزار رعیت يایشان يستند ٍ باید با . دارند؛ انا این ٍاقعیت ناجرا نیست
اصالً يدف بٌ ٍجَد آندن . ادارى ی صحیح جانعٌ، زندگی را برای آنان آسَدى تر کنند

 .حکَنت این بَد
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ٌ ی رٍم بَد؛ انا درد بردگان . آدرین آيی  اندٍى بار کشید خَد اگرچٌ از  اشراف زادگان جانع
ٍ  اشراف زادى  ای بَد کٌ بٌ بردگی نحکَم شدى بَد؛ تنًا بٌ. را نیز چشیدى بَد خاطر خَن ا

 :باز آن کلهٌ را بٌ یاد آٍرد ٍ دستانش نشت شدند ٍ گفت. پارتی اش

يدف از تشکیل حکَنت شعار یکی برای يهٌ، يهٌ برای یکی بَد؛ انا انرٍزى . آری- 
اشراف زادگان بخش اٍل شعار را فرانَش کردى ٍ گهان نی کنند کٌ اگر آنان در نقانی 

ٌ اند، یعنی يهٌ . ی نردنان تنًا برای آنان يستند ٍ آنان يیچ نسئَلیتی ندارندبلندپای
 .غافل ز آن کٌ آنان نٌ ارباب کٌ ريبر ٍ پیشرٍ نردم يستند تا جانعٌ نتفرق نشَد

 :يا ذينش را نشغَل کردى بَد، پرسیدٍ بعد سؤالی را کٌ ندت

پدرم نیز کٌ از نادرم بیزار بَد، پس از . يا پیش نادرم را از دست دادمنن سال! بانَ- 
کسی نبَد کٌ پرسش يای نرا . نرگش نرا از خانٌ بیرٍن راند ٍ نن بٌ تنًایی بزرگ شدم

اٍ نی گفت کٌ چرا بانَانتان . سال گذشتٌ با نسافری رٍنی برخَرد کردم. پاسخ گَید
يا را بر خَد چنین بٌ خَد عذاب نی ديند ٍ از نردان فاصلٌ نی گیرند؟ چرا خَشیاین

پس »: آن نرد پرسید. حرام نی کنند؟ ٍ نن تنًا پاسخی کٌ داشتو این بَد کٌ رسو است
ٍ حال برایو يهین . ٍ نن پاسخی نداشتو« چرا این رسَم پَچ ٍ بیًَدى را نهی شکنید؟

چرا زنان پارتی يهچَن زنان رٍنی لباس يای حریر ٍ زیبا بٌ تن . پرسش پیش آندى
 نهی کنند؟ چرا از نردان فاصلٌ نی گیرند ٍ لحظات خَش را از زندگیشان نی زدایند؟

 :آرتهیس جدی بٌ اٍ نگاى کرد ٍ پرسید

 در نزد تَ زن چٌ ارزشی دارد؟- 

 :با تعجب پرسید. آدرین از این پرسش جا خَرد

 ننظَرتان چیست؟- 
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يا ٍ تَ بٌ چٌ دیدی بٌ زن نی نگری؟ اسباب لذت ٍ تفریح؟ نَنس شب. ٍاضح است- 
خدنتکار رٍز يا؟ بردى  ای کٌ فرزندت را در بطنش نگاى نی دارد؟ ٍ یا یک انسان کٌ حق 

 زندگی دارد؟

 !خب نعلَم است کٌ یک انسان- 

 :آرتهیس گفت

 .پرسشی دگر دارم- 

 ٍ آن چیست بانَ؟- 

 آیا تَ نعتقدی کٌ یک انسان نباید بٌ انسان دیگری ظلو کند؟- 

 .آری- 

 :آرتهیس نفس عهیقی کشید ٍ گفت

آیا تَ حاضر يستی کٌ غذای . فعالً این پرسشو را پاسخ دى. از این نَضَع بگذریو- 
نیو خَردى ی کسی را بخَری؟ این حقارت را بٌ بًای خَردن نقداری غذا کٌ نی تَانی 

 سالهش را بیابی بٌ جان نی خری؟

 :آدرین صَرتش را بٌ نعنای چندش جهع کرد ٍ گفت

 !يرگز- 

ينَز بٌ آن سطح فقر ٍ بیچارگی نرسیدى بَد کٌ از گرسنگی غذای نیو خَردى دیگری را 
 :آرتهیس گفت. بخَرد

پس تَ يو نعتقدی کٌ يیچ کس حاضر نیست غذای نیو خَردى شخصی را بخَرد ٍ - 
آن يو در شرایطی کٌ غذای . تنًا آن کٌ شرٍع کردى نی تَاند آن را بٌ پایان برساند
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فراٍان برای يهٌ نَجَد است ٍ اگر اٍ نیز حاضر بٌ خَردن آن نباشد، آن خَراک نیز بٌ 
 درست است؟. دٍر  انداختٌ خَايد شد

 .آری- 

حال بیندیش کٌ يیچ کس در این سرزنین، حاضر نهی شَد بٌ زن دست خَردى ی - 
دیگری دست بزند ٍ تنًا کسی کٌ نی تَاند اٍ را داشتٌ باشد يهان است کٌ اٍ را از آن 

این را نیز . خَد کردى ٍ اگر اٍ نیز آن زن را نخَايد، آن زن بٌ دٍر  انداختٌ خَايد شد
 قبَل داری؟

 .آری- 

ٍ آنگاى تَ بٌ این نهی اندیشی کٌ بٌ آن زن ظلو شدى؟ دخترانگی  اش را گرٍ گذاشتٌ ٍ - 
آیندى  اش بٌ تاراج رفتٌ است؟ آن نرد يهسر اٍ نبَدى ٍ يیچ نسئَلیتی را نتعًد نشدى 

ٍ در آخر آن زن تا آخر عهر تنًا خَايد ناند؛ انا زنی کٌ در کنار يهسر خَد زندگی 
دٍر  انداختٌ نهی شَد ٍ تا آخر عهر با يهسرش بٌ . نی کند، تنًا از آن يهسر اٍست

 .چراکٌ يهسرش عًد کردى تا ابد در کنار اٍ باشد. راحتی زندگی خَايد کرد

 :آدرین سر بٌ زیر انداخت ٍ گفت

 .تا بٌ حال از این زاٍیٌ بٌ این نَضَع ننگریستٌ بَدم- 

خاطر آن است کٌ يا را بٌ تن نی کنند ٍ بانتانت رفتار نی کنند، بٌزنان اگر این لباس- 
خاطر آن کٌ بٌ نرد نقابلشان بگَیند کٌ نن تنًا بٌ. شأن ٍ احترام خَد را نگاى دارند

نتعلق بٌ صاحب ٍ یا صاحب آیندى ام يستو ٍ نهی گذارم تَ بٌ نن نزدیک شَی ٍ اگر 
يا رسو این. نرا نی خَايی، باید تهام حقَقو را بٌ عنَان یک زن ٍ یک يهسر بپذیری

نردان نیز شرافت پارتی خَد را نگاى . اینان يهٌ اعتقادات ناست. نیست کیانهًر
نی دارند ٍ نهی گذارند کٌ با نابَدکردن آیندى ی دختری، آبرٍ ٍ نجابت خَیش را نیز از 
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ٌ ایآن يو فقط بٌ. دست بديند حال کیانهًر بٌ این . خاطر خَشی ٍ لذت يای لحظ
بیندیش کٌ اگر زن پارتی این اعتقادات را نداشتٌ باشد ٍ آن عهل نابخشَدنی را نیز 

اگر باردار شَد ٍ پدر آن فرزند بٌ زیر بار عهلش نرٍد ٍ یا اصالً فرار کند، آن . انجام ديد
فرزند باید بدٍن پدر بزرگ شَد؟ بدٍن خانَادى ٍ با سختی؟ نادرش بٌ تنًایی خَايد 
تَانست آیندى  اش را تأنین کند؟ کیانهًر یک دخت پارتی يهچَن نرٍاریدی است کٌ 
اگر در پَشش صدف فرٍ نرٍد، دست بٌ دست خَايد چرخید ٍ بٌ ير نگاى يـ ـرزى  ای 

 .آلَدى خَايد شد

ٍ  اندیشید ی سخنانش حقیقتی  آشکار يَیدا در يهٌ. راست نی گفت. آدرین بٌ سخنان ا
آن دخت نَجَان چٌ حکیهانٌ سخن . بَد کٌ اٍ تا بٌ حال بٌ آنان نیندیشیدى بَد

. در تهام ندت جدی حرف نی زد ٍ اجری از شَخی ٍ تهسخر در سخنانش نبَد. نی گفت
ٌ  اش بٌ . اٍ نی دانست کٌ چگَنٌ سخن بگَید تا بیشترین تأجیرگذاری را داشتٌ باشد عالق

 :آرتهیس از جای برخاست ٍ گفت. اٍ افزٍن تر شد

 .غرٍب نزدیک است؛ باید آنادى شَی-

آدرین نیز از جای برخاست ٍ يهچنان کٌ بٌ . ٍ آرام يهچنان کٌ آندى بَد از اٍ دٍر شد
بٌ راستی، اٍ يرگز حاضر نبَد . سخنانش نی اندیشید، بٌ سَی خَابگاى قدم برداشت

تنًا بٌ لذت ٍ خَشی . يرگز از این زاٍیٌ نگاى نکردى بَد. کنیز پدرش از آن اٍ باشد
ٌ  اش  اندیشیدى بَد ٍ بٌ تٌ ناجرا ٍ آن کٌ آن زن چٌ سرنَشتی دارد نیندیشیدى  لحظ

ٍ  اندکی از سیايی بار نفرتش کاستٌ . بَد يرچٌ نی گذشت، پارتیان را بیشتر نی شناخت 
ی این اعتقادات يا با ٍجَد يهٌآن. نی شد؛ انا اٍ ينَز پارتیان را نقصر نی دانست

نفس عهیقی کشید ٍ بٌ قدم يایش سرعت . زیبایشان نسبب تهام تحقیر يایش بَدند
 .داد

*** 
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ٌ ياشَن رٍ بٌ نَشتن چیز يای خالف  دلو خَنٌ از دست نَیسندى يایی کٌ جذابیت نَشت
. شرع نی دٍنن ٍ نَجٍَنایی کٌ چشو بستٌ خیال نی کنن کٌ رابطٌ دختر ٍ پسر عادیٌ

دلو خَنٌ از دست اٍنایی کٌ لباسای تنگ ٍ بدن نها نی پَشن ٍ خیال نی کنن اسالنٌ کٌ 
این پارت رٍ فقط برای اٍنایی نَشتو کٌ خیال . نحدٍدیت نیارى ٍ تهدن یعنی برينگی

لی . نال یٌ تهدن غنیٌ. حجاب نال اسالم نیست. نی کنن حجاب داشتن یعنی ُانُّ
 .چشهانَن رٍ باز کنیو

*** 

. ساعتی از غرٍب گذشتٌ بَد ٍ آدرین شهار تپش يای قلبش بٌ يزار رسیدى بَد
در دلش شَقی ٍصف ناپذیر جریان . نی دانست کٌ دقایقی دیگر آرتهیس خَايد آند

گَیی تنًا در آن لحظٌ بٌ راستی زندگی نی کرد ٍ دیگر لحظات عهرش، بدٍن . داشت
گَیی با نام زندگی نردگی نی کرد ٍ آرتهیس، . آرتهیس تنًا نفس کشیدن بیًَدى بَد

ٍ انگار کٌ رٍشنی تیرى رنگ چشهانش آب حیاتی . زندگی بخش لحظات پژنردى  اش بَد
ٍقتی آرتهیس با آن لبخند نَقرش نزدیک . برای نايی دٍرافتادى از آبی چَن اٍ بَد

ٌ  اش ايهیت نهی دادنی شد، دیگر بٌ گذشتٌ اصالً تهام آن افکار . ی سیايش ٍ قلب ُپرکین
پلید از ذينش پر نی کشید ٍ تنًا چیزی کٌ آن لحظٌ برایش ايهیت داشت، خَد 

تنًا دلش نی خَاست آرتهیس در برابر دیدگانش بنشیند ٍ بٌ بت . آرتهیس بَد
ٌ  ای بی يهتا . زیبایی  اش بنگرد اصالً نهی دانست چطَر آن چًرى ی نعهَلی، برایش بٌ الً
برابر نی دانست ٍ گايی گهان نی کرد کٌ * در دل اٍ را با خدای ٍنَس. تبدیل شدى بَد

پس از شنیدن سخنان اٍ، دیگر  ایهان آٍردى بَد کٌ شیدای . شاید از اٍ نیز زیبا تر باشد
بٌ راستی . برابر بَد* بانَیی کٌ از خرد شاید با خدای نینرٍ. آن بانَ شدى است

ٌ  اش شدى بَد ٌ ی بانَیی پاک، نَقر، زیبا، اصیل ٍ دانا. شیفت آن لحظات اصالً . شیفت
. حساب اٍ سَای دیگر نردنان پارت بَد. بدان نهی اندیشید کٌ لیلی  اش یک پارتی است

ٌ ی ٍجَدش چشو شد ٍ بی تابانٌ قدم يای تَأم با نتانتش  با نزدیک شدن آرتهیس، يه
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ٍقتی آرتهیس بٌ اٍ نگايی  انداخت ٍ لبخند زد، تهام ٍجَدش آتش گرفت . را دنبال کرد
ٌ اش بی انان کَبید انان از کَبش آرام ...! نفسش بٌ شهارى افتاد ٍ قلبش. ٍ نبض شقیق

بٌ بانَی بی يهتایش خیرى شد کٌ آرام در کتابخانٌ را باز کرد ٍ . انا بسیار نحکو قلبش
گَیی . کَبش قلبش تا دقایقی پس از آن کٌ آرتهیس داخل شد ادانٌ داشت. داخل شد

ٌ ی سینٌ اٍ نشت نی کَفت ٍ خارج شدنش  بانَیی کٌ اٍ را در قلبش خَاندى بَد بر قفس
! را خَاستار بَد؛ انا کدام عاشقی پس از چشیدن حس زیبای عشق، آن را ريا نی کرد؟

آن لحظٌ بدٍن تفکر، با خَد عًد کرد کٌ تا ٍاپسین رٍز يای عهرش، این عشق را در دل 
 .نگاى دارد؛ حتی اگر فرجانش بٌ ٍصال نینجاند

ٌ ی فراق دٍبارى آغاز شدى بَد تهام ٍجَدش ٍ تک بٌ تک . با خرٍج آرتهیس گَیی شکنج
ٌ يای قلبش، خَد را بٌ سهت اٍ نی کشاندند تا نبادا نخدر این رٍز يایشان  یاخت

این رٍند در گذشتٌ نیز تکرار نی شد ٍ ير بار، حس پیشرٍندى ی . تنًایشان بگذارد
ٌ ی در آغَش کشیدنش، شدید تر بر سینٌ آدرین چنگ نی نَاخت؛ انا انرٍز گَیی  ٍسَس

نهی دانست آن چگَنٌ حسی بَد؛ انا بٌ . چیزی اٍ را از نزدیک شدن بٌ اٍ ننع نی کرد
نهی دانست . حتو آن نانع، عقل نبَد کٌ نستحکهانٌ از پیشرٍی اٍ جلَگیری نی کرد

 .چگَنٌ؛ انا باالخرى آن شب با تفکرات ضد ٍ نقیض آدرین بٌ سحر انجانید

آدرین از کارن . چًرى  اش در يو بَد. با تعَیض شیفت، آنتَنی زٍدتر از يهٌ بٌ راى افتاد
 :پرسید

تَ نی دانی چٌ بر سرش . بًراد را چٌ شدى؟ اٍ يرگز این چنین در خَد فرٍ نهی رفت- 
 آندى؟

*** 

ٌ ياست: 29*  .ایزدبانَی عشق ٍ زیبایی در فرينگ رٍنی کٌ از زیبا ترین الً



 

www.lovelyboy.blog.ir 

135 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

 .یَنانیان ٍی را آتنا نی نانیدند. ایزدبانَی خرد ٍ فرزانگی در اساطیر رٍنی: 30*

*** 

 :کارن با تعجب بٌ اٍ نگریست ٍ پاسخ داد

ندتی است بًراد غهگین ٍ نستأصل تنًا . این را باید نن از تَ ٍ بًراد بپرسو، کیانًهر- 
تَ نیز . کار نفیدی کٌ انجام نی ديد نگًبانی اش است ٍ يیچ سخنی بر زبان نهی آٍرد

آن قدر کٌ حتی . نايی است کٌ در تفکرات خَیش سیر نی کنی ٍ از اطراف خبر نداری
حداقل باید . پس از یک يفتٌ غفلت چشو بٌ رفتار غیرطبیعی دٍستت چشو گشَدى ای

ٍ  اندک سخنی نی گَیی؛ انا از ديان اٍ يیچ سخنی  گفت کٌ اٍضاع تَ از اٍ بًتر است 
شها دٍ دٍست را چٌ . بیرٍن نهی آید« .نرا در تنًایی ام تنًا بگذارید»ٍ « اطاعت»جز 

 شدى؟

ٌ اش شد این عشق ٍ احساس چٌ بر سرش آٍردى بَد کٌ از . آدرین نگراِن دٍست دیرین
گَنٌ سرخَردى باشد؟ از چٌ رٍی آنتَنی باید این! تنًا یار زندگی اش غافل شدى بَد؟

آدرین . يا ٍ غو يایش پیش از گذر یک رٍز از بین نی رفتآنتَنیَسی کٌ ناراحتی
چٌ بر سرش . آنتَنی خَددار بَد ٍ غو يایش را برٍز نهی داد. دٍستش را نی شناخت

گَنٌ تغییر یافتٌ بَد ٍ سخن نهی گفت؟ آخرین باری کٌ آدرین آنتَنی را آندى بَد کٌ این
آنتَنی عادت داشت . بدان حال دید، يهان زنان تهرین بَد کٌ گرگ دٍستشان را درید

چطَر نفًهیدى بَد کٌ چند رٍزی است کٌ . کٌ ير رٍز ساعتی نغز آدرین را بٌ کار بگیرد
دٍستش این کار را يو نکردى؟ کارن با دیدن نگرانی نًفتٌ در چشهان آدرین پَزخندی 

 :زد ٍ گفت

 يو اکنَن نی فًهی؟ حال تَ را چٌ شدى کٌ اکنَن از دریای تخیالتت بیرٍن آندى ای؟- 
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دردی بٌ جان ٍ رٍانو افتادى کٌ گهان نهی کنو تا آخرین رٍز زندگی ام يو از آن ريایی - 
گَنٌ تشَیش ٍ سکَت در زندگی نانٌ اٍ بی سابقٌ این. بًراد را نهی دانو... یابو؛ انا آ

 .است

ٌ  اش، با دندان لب پایینش را گزید این نشغَلیت ذين نزدیک بَد . ٍ پس از اتهام جهل
کٌ اگر چنین نی شد، . کارساز شَد ٍ آدرین با بی حَاسی تهام نام آنتَنی را بٌ زبان بیاٍرد

بی شک اکنَن در راى سیاى چال بَدند ٍ رٍزيای آیندى سر يایشان از درٍازى آٍیختٌ 
 :گَیی کارن این لب بٌ دندان گرفتن را از سِر شرنساری تعبیر کرد؛ چراکٌ گفت. نی شد

 آن درد کٌ عاشق شدن نهی تَاند باشد؟ نی تَاند؟- 

سری تکان داد تا از شر افکار آزارديندى خالص شَد ٍ . آدرین اصالً سخن اٍ را نشنید
 :بعد رٍ بٌ کارن کرد ٍ گفت

نن  اندکی با بًراد سخن نی گَیو تا بدانو چٌ دردی بر جانش افتادى . بٌ خَابگاى برٍید- 
 .است

 :کارن با تعجب فریاد زد

 نکند بٌ راستی عاشق شدى ای؟! کیانهًر- 

  ٍ آدرین با چشهان گشادشدى  اش چشو بٌ اٍ دٍخت ٍ در حالی کٌ خیرى نگاى نی کرد 
 :اندام يای بدنش از بًت تکان نهی خَردند، با حیرت گفت

بسیار بی پرٍا يستی کٌ چَنین در برابرم سخن نی گَیی ٍ انتظار داری کٌ دستی ! کارن- 
کی نزین نسازد رَپ ٌ  ات را بٌ تَپ ٌ ای است؟ بًتر است در عاشق. استخَاِن گَن شدن چٌ صیغ

 .افکارم کنکاش نکنی کٌ يیچ چیز زیبا ٍ دلنَازی در آن نیست
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خَد کٌ نی دانست دردی . درٍغ گفتٌ بَد ٍ چٌ سادى سخنی جز راست بر زبان آٍردى بَد
کٌ در ٍجَدش ریشٌ دٍاندى جز عشق نهی تَاند باشد؛ انا کارن شرنندى سر بٌ زیر  

 :انداخت ٍ گفت

 !خَايشهندم کٌ گـ ـناى نرا عفَ کنی. دیگر تکرار نهی شَد. نن نتأسفو- 

 :آدرین بٌ راى افتاد ٍ بی  آن کٌ بٌ پشت سرش بنگرد، گفت

 .فقط بدین شرط کٌ تکرار نکنی. بخشیدى شدی- 

آدرین برای کارن بسیار نرنَز ٍ ترسناک بٌ . با خرٍج آدرین، کارن نفس آسَدى  ای گرفت
آدرین نیز نسیری را کٌ آنتَنی . نظر نی آند ٍ در زیر نگاى اٍ احساس ذٍب شدن داشت

ٌ سالنٌ، سر بٌ زیر افکندى بَد ٍ قدم . رفتٌ بَد دنبال کرد با دیدن آنتَنی کٌ سالن
ٌ  اش . برنی داشت، بٌ قدم يایش سرعت بخشید ٍ بٌ اٍ نزدیک شد دست بر شان

 :آدرین با نًربانی گفت. گذاشت کٌ آنتَنی بر جایش ایستاد

تَ را چٌ شدى؟ این رفتار ٍ سکَت تا بدان جا کٌ نن نی دانو، نخصَص . دٍست عزیزم- 
ٌ ی تخصص نن است چٌ شدى کٌ بر زبان جنبندى ٍ پر حرفت نًر سکَت . ٍ در حیط

 نًادى  ای ٍ يیچ نهی گَیی؟

 :آنتَنی با  اندٍى آيی کشید ٍ گفت

 .در آنجا خَايو گفت. آنجا ساکت است. بٌ باغ برٍیو- 

ٌ ی آنتَنی در يراس . ٍ با يو بٌ سَی باغ قدم برداشتند آدرین از رفتار ٍ آرانش بی سابق
ٌ چیز پر ٍ . بَد گَیی آنتَنیَسی کٌ در گذشتٌ یک جا نهی نشست، يو اکنَن از يه

سنگین شدى بَد ٍ نهی تَانست از جای تکان بخَرد ٍ يو اکنَن دیگر دست از آنتَنِی 
ٌ شدن برداشتٌ ٍ با آرانش بٌ سنگین بٌ باغ کٌ رسیدند، آنتَنی . بَدن نی پرداختگذشت
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بسیار آرام بر زنین نشست ٍ بٌ درختی تکیٌ داد؛ بی تَجٌ بٌ آن کٌ نهکن است لباس 
چشهانش را کٌ بست ٍ سرش را بٌ درخت تکیٌ داد، . بر تنش کحیف ٍ آلَدى شَد

آنتَنی آنچنان کٌ ٍانهَد نی کند آرام نیست ٍ نغز نشَشش از افکار ! دانست کٌ نٌ
 :بنابراین پرسید. ناننظو ٍ دريو پیچیدى ٍ يهین طَر آزارديندى پر است

 .بگَ کٌ چٌ بر سرت آندى. خب بًراد، ننتظرت يستو- 

ٍ آدرین نیز ننتظر ناند ٍ آن سکَت را نشکست تا . آنتَنی آيی کشید ٍ سکَت کرد
 :پس از گذشت دقایقی، آنتَنی بی نقدنٌ گفت. آنتَنی افکارش را برایش بازگَ کند

 آذربانَ را نی شناسی؟- 

ٌ  ای با بًت نگايش کرد؛ یعنی پای زنی در نیان بَد؟ ترجیح داد سخنان  آدرین لحظ
 :پس پاسخ داد. خَد آنتَنی را بشنَد

 .نهی دانو کیست! آذربانَ؟ نٌ- 

 اٍلین رٍز نگًبانیهان را بٌ یاد داری؟- 

ٌ حال رٍز ينگام نگًبانی ندادى ام کٌ اٍلین نیز داشتٌ باشد-  !راستش نن تا ب

 :آنتَنی بی حال گفت

 اٍلین شب نگًبانیهان را بٌ یاد داری؟. خَايش نی کنو آزارم ندى کیانهًر- 

 :آدرین ریز خندید ٍ گفت. ٍ ترجیحًا شب را نحکو ادا کرد

 کٌ چٌ بشَد؟. آری بٌ یاد دارم- 

 .آن شب بٌ يهراى بانَ ٍیشکا ٍ آرتهیس، چندین ندیهٌ نیز يهراى بَدند- 

 .آری- 
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 آن بانَیی را کٌ ندتی پس از خرٍج بانَان بازگشت ٍ از نا کهک خَاست بٌ یاد داری؟- 

 .رنگ داشتآری يهان بانَی سفیدپَست کٌ چشهان عسلی ٍ نَيای قًَى  ای- 

 :آنتَنی سر بٌ زیر  انداخت ٍ با شرم گفت

 .نهی دانو چٌ شد کٌ نًرش بر دلو افتاد- 

انا کی؟ چگَنٌ؟ آیا آن بانَ خبر . تهام حدسیاتش بٌ ٍقَع پیَست. آدرین يَنی گفت
 :داشت؟ چٌ چیزی باعخ غو آنتَنی شدى بَد؟ باید از خَدش نی پرسید؛ بنابراین گفت

 از چٌ زنانی؟- 

آن رٍز کٌ برای دیدار جاسَسان . چًرى  اش نرا بٌ خَد جذب کرد. از يهان اٍلین دیدار- 
نفس نفس نی زد ٍ نی خندید ٍ نهی دانی کٌ ينگام . بٌ بخش ندیهان رفتو، اٍ را دیدم

آن چنان نحَ . گَیی کٌ با خندى دٍیدى یا فرار کردى باشد. خندیدن چٌ زیبا نی شد
 .زیبایی اش شدم کٌ سنگ گرد زیر پایو را ندیدم ٍ بٌ زنین افتادم

 :آنتَنی با حرص گفت. آدرین با صدای بلندی بٌ خندى افتاد

 دار است؟کجای این نَضَع خندى! درد بٌ جانت بیفتد- 

چقدر . خدایان نن در برابر دیدگان چند ندیهٌ بر زنین افتادی؟ چٌ فضاحتی پیش آند- 
 خجالت کشیدی؟ اصالً شرنسار بَدی یا نٌ؟

 :آنتَنی با دلخَری ساختگی گفت

آرنجو . خدایان را شکر کٌ کسی جز آن بانَ آنجا نبَد. نرا نَرد تهسخر خَد قرار ندى- 
اٍ با دیدار نن خندى  اش بند آند ٍ سراسیهٌ . خاطر برخَرد با زنین زخو شدى بَدبٌ

بسیار . دستهالی برداشت ٍ بر زخهو گذاشت ٍ آن را فشرد تا خَن بند بیاید. طرفو آند
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ٌ يا آند ٍ اٍ را بٌ اتاق خَیش خَاند ٍ اٍ با ترس از  شرنگین بَدم کٌ سرپرست ندیه
رٍز بعد، پس . دستهالش يو دسِت نن ناند. نن دٍر شد تا بٌ فرانین اٍ گَش بسپارد

. يا رفتو تا دستهالش را بٌ اٍ باز پس ديواز خراب شدن نأنَریت، نن بٌ بخش ندیهٌ
نهی دانی آدرین از آن رٍز ندام بی قرار بَدم؛ برای يهین . دلو با دیدار اٍ بٌ تپش افتاد

بٌ . نخفیانٌ اٍ را از دٍر نی دیدم ٍ يهین دیدار يای نخفیانٌ، بر دلو آرانش نی داد
ٌ ی گذشتٌ بٌ اٍ پیشنًاد . راستی در يهان اٍلین دیدار عاشقش شدى بَدم بنابراین يفت

. دادم کٌ ازدٍاج کنیو ٍ با يو بٌ دیاری دیگر بگریزیو ٍ تا ابد با آسایش زندگی کنیو
نقصَدم از دیار دیگر رٍم بَد؛ انا اٍ با شدت نخالفت کرد ٍ صَرتو را بٌ یک سیلی 

 .نزین ٍ آراستٌ ساخت

 :آدرین باز يو خندید ٍ گفت

ٍ حتهًا شها نتعاقبًا دلیل انتناع ایشان را يو پرسیدی ! اٍى چقدر جالب ٍ نسرت بخش- 
 دیگر؟

 !نٌ- 

 !نٌ؟- 

آنتَنی با دیدن چًرى ی نبًَت اٍ سریع . ٍ این پرسِش آدرین با عالهی تعجب يهراى بَد
 :تَضیح داد

در حقیقت آن قدر غهگین ٍ افسردى بَدم کٌ بٌ دلیلش تَجًی نکردم؛ انا ! يهان رٍز نٌ- 
فردای آن رٍز دٍبارى رفتو ٍ اٍ گفت کٌ يهسر شخصی کٌ بٌ ٍطنش ايهیت نهی ديد، 

 .نخَايد شد

 :آدرین کٌ حدس نی زد بعد از آن چٌ اتفاقی افتادى باشد، گفت
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ٍ تَ از ان رٍز افسردى شدى ای؛ چراکٌ نٌ نی تَانی از اٍ بگذری ٍ نٌ نی تَانی بٌ خانَادى - 
 .ٍ ٍطن خَیش پشت کنی

 :آنتَنی سرش را بٌ نشانٌ تأیید تکان داد ٍ گفت

 تَ اگر جای نن بَدی چٌ نی کردی؟- 

 :آدرین نفسی کشید ٍ پاسخ داد

اگر جای تَ بَدم بٌ ٍطنو پشت نی کردم؛ چراکٌ عشقو ارزشش را دارد؛ انا اگر خَد - 
عاشق زنی پارتی شَم، يرگز با اٍ ازدٍاج نخَايو کرد نگر این کٌ ٍطن خَیش را ريا 

تنًا . اگر بخَايد، نن نیز از ٍطنو خَايو گریخت! نٌ این کٌ بٌ رٍم بیاید، نٌ. کند
 .نی خَايو از سرزنین پارت جدا شَد

 آن ٍقت چرا؟- 

ام يستند، زندگی زیرا نن نهی تَانو نابین پارتیانی کٌ نسبب يهٌ عذاب يای زندگی- 
ٌ ام نهی دیدم کٌ باعخ نفرت از پارتیان شَد  .کنو؛ ٍلی اگر جای تَ بَدم، چیزی در گذشت

آنتَنی نهی دانست . آنتَنی يَنی گفت ٍ ير دٍ در سکَت ٍ تفکرات خَیش فرٍ رفتند
سخنان آدرین برایش ننطقی بٌ نظر نی آند؛ انا باز يو نهی تَانست ٍطن . باید چٌ کند

آدرینی کٌ دلبستگی  ای بٌ شخص خاصی نداشت چٌ . ٍ خانَادى ی خَیش را ريا کند
نی تَانست بفًهد؟ لبانش را گاز گرفت ٍ در دل خَد را سرزنش کرد کٌ این چنین راجع 

چرا کٌ آدرین کز این نًر ٍ نحبت نحرٍم بَد بیشتر از اٍ . بٌ دٍستش نی اندیشد
ٌ  ای کٌ در برابر فرد سیراب بیشتر قدر آب را نی داند. نی دانست ٌ  ای . يهچَ تشن با ضرب

ٌ  اش کَفت، از تفکراتش بیرٍن آند ٍ بٌ سخنان اٍ گَش داد  :کٌ آدرین بر شان
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بیا برٍیو ٍ نددی بٌ شکههان . ساعت ياست کٌ چیزی نخَردى ایو! پیشٌجناب عاشق- 
. بٌ دردت نهی خَرت. این غو عشق يایت را يو بگذار دم کَزى ٍ آبش را بنَش. برسانیو

ينَز نٌ . بٌ جای غهت ٍ آذربانَیت، بٌ راى حلی بیندیش کٌ بٌ کارت  آید ٍ نابَدت نکند
. دنیا بٌ آخر رسیدى، نٌ بٌ تَ ٍ آذربانَ آسیبی رسیدى ٍ نٌ یکی از شها ازدٍاج کردى

 .فرصت ينَز يو باقی است

 .باشد، برٍیو- 

انیدی کٌ از دستش دادى بَد، باز يو در دلش خانٌ کرد ٍ تصهیو . آدرین راست نی گفت
کس از ٍ ينَز يیچ! زندگی در جریان بَد. گرفت کٌ دیگر این چنین افسردى نباشد

با . از کجا نعلَم؟ شاید آیندى ی اٍ نیز بٌ ٍصال ختو نی شد. اتفاقات آیندى خبر نداشت
بستٌ، آرام آن حَالی قدم يو بٌ راى افتادند؛ انا آدرین با دیدن بانَ آرتهیس کٌ چشو

نگر عاشق، . برنی داشت ٍ خدنتکارانش از اٍ فاصلٌ گرفتٌ بَدند، قدم يایش سست شد
ی خَردن  اندک غذایی از دست نی داد؟ آنتَنی کٌ فرصت دیدار نعشَقش را بٌ بًانٌ

َ تر افتادى بَد، با ندیدن آدرین، يو پای خَدش، بٌ عقب نگریست ٍ با  چند قدم جل
 :تعجب پرسید

 چٌ شدى آدرین؟ نهی آیی؟- 

خیلی زٍد نقاب . حضَر اٍ را بٌ کلی فرانَش کردى بَد. آدرین با يَل بٌ اٍ نگاى کرد
 :اش را بر چًرى زد ٍ گفتخَنسردی

 .نن نیز ندتی بعد خَايو آند. تَ خَد بازگرد. آنتَنی اندکی کار دارم- 

ٌ  طرفین آنتَنی با سردرگهی از رفتار عجیبش بٌ اٍ نگریست ٍ با تکان دادن سرش ب
 :پاسخ داد

 .باشد، ننتظرت يستو- 
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 :آدرین نیز در حالی کٌ با چشهانش نسیر بانَ آرتهیس را دنبال نی کرد، گفت

 .خدایان نگًدارت. تا ساعتی دگر نی آیو- 

 :آنتَنی بٌ سَی نسیرش چرخید ٍ پیش از آن کٌ راى بیفتد، گفت

 .خدایان نگًدارت- 

تهام ذرى يای چشهانش . آدرین نیز با دٍرشدن اٍ، بٌ سَی آرتهیس رفت. ٍ بٌ راى افتاد
نهی خَاست بٌ اٍ سخنی بگَید یا . تهنای تهاشای چًرى ی دلنشین آرتهیس را داشت

بٌ دنبالش بٌ راى . داشتنی  اش خیرى شَدتنًا نی خَاست بٌ چًرى ی دٍست. نزدیک برٍد
. افتاد ٍ در پشت درختی پنًان شد؛ پشت تنًا بید نجنَنی کٌ در آن باغ قرار داشت

ٌ  ای ناب فرٍ رفت. تهام ٍجَدش چشو شد تا بٌ اٍ بنگرد نست . از دنیا برید ٍ بٌ خلس
باز اٍ ٍ تهام تنش نبض شد ٍ بٌ تپش افتاد؛ تپش يایی آرام ٍ شد از دیدن چشهان نیهٌ

. گَیی بر اٍج چرخ گردٍن ایستادى بَد ٍ با تهاشای شًر عشق، عاشقی نی کرد. کَبندى
 :دلش نی خَاست فریاد بزند ٍ بگَید

ٌ ام نی کَبی؟ کیستی آرتهیس - کیستی کٌ در قلبو خانٌ کردى  ای ٍ ير لحظٌ نشت بر سین
ٌ ام ٍ تَ را در  کٌ این چنین نرا درگیر خَد کردى ای؟ کیستی کٌ قلبو را در گرٍ تَ گذاشت

خاطرت رسو نردانگی ام را بٌ فرانَشی سپردى ام قلبو نبحَس کردى ام؟ کیستی کٌ نن بٌ
خاطر تَ، رسو جَانهردی را ٍ خَدخَايانٌ، تَ را برای خَدم نی خَايو؟ کیستی کٌ بٌ

پشت گَش  انداختٌ ٍ تَ را زندانی قفس قلبو کردى ام ٍ با آسَدگی نی گَیو کٌ از آن 
ٌ ام در برابر تَ خلع سالح يستند؟  تَست؟ تَ کدام بانَیی يستی کٌ نیاز يای نردان

 کیستی؟ کیستی؟

ی خرد یا زیبایی؟ رٍح آرتهیس کٌ بَد؟ الًٌ. ٍ خَد پاسخ پرسش يایش را نهی دانست
برای ! کدانشان در کالبد بانَیی بٌ نام آرتهیس فرٍ رفتٌ بَد؟ نهی دانست، نهی دانست
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زیر لب . فقط باید از ٍجَد آرتهیسش سیراب نی شد. فریادزدن انرژی بٌ يدر نهی داد
 :تکرار کرد

 کیستی آرتهیس؟ نینرٍ یا ٍنَس؟- 

با نشايدى ی اٍ، لبخندی بر لبش . آرتهیس سر بٌ سَی اٍ بر گرداند ٍ آدرین را دید
ٌ ی سٌ قدم از اٍ ایستاد. نشست ٍ جلَ آند آدرین در دل آرزٍ کرد کٌ کاش . با فاصل

 :آرتهیس با يهان لبخند ٍسیعش گفت. يا را برداردنی تَانست این فاصلٌ

 !ايَرانزدا نی داند کٌ چقدر از دیدار تَ نسرٍرم! درٍد بر تَ کیانهًر- 

 :آدرین سر خو کرد ٍ با احترام گفت

ٌ ام، شها را . نن نیز بانَ؛ بسیار از دیدن شها خشنَدم-  از آن زنان کٌ با شها سخن گفت
 .ی خرد رٍنیان نی پندارمبٌ يهانند الًٌ

تر نی پنداشت کٌ چنین بااحترام سخن سالٌ را از خَد بزرگٍ گَیی کٌ آرتهیس پانزدى
ٌ اش، اخهانش در يو . نی گفت ٌ يای آدرین با شنیدن جهل آرتهیس انا فارغ از  اندیش
 :فرٍ رفت

 الًٌ خرد؟- 

 :آدرین لبخندی زد

 ...آری بانَ؛ انا- 

 :با نگاى بٌ اخهانش گفت

 نشکلی ٍجَد دارد؟. گَیی شها از این تشبیٌ خشنَد نیستید- 

 :آرتهیس گفت
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ٌ  ای از خرد پدرانو را تا ٍقتی ايَرانزدا يست، الًٌ-  ی رٍم چرا؟ در ضهن، نن تنًا گَش
. در ذينو جای دادى ام ٍ تا رسیدن بٌ سطَح باال، سال يای بسیار نطالعٌ، فاصلٌ دارم

ٌ نندید؟ چرا نرا این چنین خردنند نی دانید؟  شها چرا این قدر بٌ رٍم عالق

. چراکٌ در نیان اطرافیانو باٍر يای غلط نرسَم بَدى ٍ افراد با خرد بسیار کو بَدى اند- 
این را کٌ نیترا خدای . برترین طرز فکری کٌ دیدى ام، نتعلق بٌ يهان نرد رٍنی است

، *، سرس*، نپتَن*باٍر ٍجَد خدایان ژٍپیتر، یَنَ. نردم زنین باشد نهی تَانو باٍر کنو
برایو * ٍ باکَس* ، ٍستا*، نرکَری*، ٍنَس، ٍٍلکان*، نارس*، دیانا*نینرٍ، آپَلَ

 .راحت تر است

*** 

ٌ ی خدایان ٍ : 31* يهانند ژٍپیتر کٌ پادشاى ٍ خدای خدایان نانیدى نی شَد، ٍی نلک
 .شًبانَی ژٍپیتر است

 .خدای دریا يا: 32*

 .ایزد بانَی کشاٍرزی: 33*

 .خدای رٍشنایی ٍ نَسیقی، ٍی زیباترین خدای نرد نیز شهردى شدى است: 34*

ٌ ی شکار ٍ ناى است: 35*  .خَاير يهزاد آپَلَ ٍ الً

 .خدای جنگ: 36*

 .خدای آتش ٍ آين: 37*

 .خدای سفر: 38*

 .کانَن خانَادى، آتشدان ٍ نعهاری: 39*
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ایزد شــ ـراب، زراعت انگَر، قداست ِنی، ناظر بر جشن يای نقدس ٍ : 40*
 .حاصل خیزی طبیعت است

*** 

 :آرتهیس يَنی کشید ٍ گفت

 !پس تَ نیتراپرست يستی- 

نن پیرٍ يیچ آیینی نیستو ٍ این . دیگر نهی دانو کیستو، چیستو. بَدم، دیگر نیستو- 
گاى نی گَیو آیین رٍنیان از يهٌ نًتر است؛ انا . يا سخت در خَد نی پیچورٍز

 .نهی خَايو بٌ ٍطن خَیش پشت کنو

احساس بدی قلبش را احاطٌ کردى . خاطر درٍغ يایی کٌ نی گفت از خَد نفرت داشتبٌ
از این کٌ در ظاير . بَد؛ انا خب حداقل تهایلش را برای آرتهیس رٍشن کردى بَد

 :آرتهیس از اٍ پرسید. نیتراپرست است، اظًار خشنَدی نکردى بَد

 چرا آیین رٍنیان؟ چرا ايَرانزدا را نهی پرستی؟ چرا چند خدایی؟- 

این کٌ دٍازدى خدایان با خدای خَد بٌ آفرینش زنینیان . خب برایو ننطقی تر است- 
یکی خداٍند جنگ است، دیگری خدای ناى ٍ شکار ٍ . بپردازند برایو قابل درک تر است

 .يا خدای خدایان قرار داردی اینآن یکی نیز خدای نَر ٍ نَسیقی ٍ در صدر يهٌ

بٌ نظرت ٍجَد این يهٌ خدا تداخل ندارد؟ جایی جنگ در بگیرد ٍ زنین يای - 
آنگاى الًٌ کشاٍرزی از ایزد جنگ خشهگین . کشاٍرزی يهٌ در آتش جنگ بسَزد

دادن قدرت ٍ برتری خَیش با يو درگیر نخَايند شد؟ نخَايد شد؟ ٍ آنگاى برای نشان
ٍ نردم ٍ نخلَقات بٌ فرانَشی سپردى نهی شَند؟ اینان چگَنٌ خدایانی يستند کٌ 

 نردنان را بٌ حال خَیش ريا نی کنند؟
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بٌ راستی نهکن بَد کٌ در کار خدایان تداخل ٍ اختالف پیش بیاید؛ انا . آدرین  اندیشید
 :با فکری، ننطق پیشین خَد را باز یافت

 .خدای ژٍپیتر خدایان دیگر را کنترل نی کند- 

 :آرتهیس پَزخندی زد

اگر خدای ژٍپیتر این چنین قدرتهند است کٌ بر خدایان دیگر خدایی کند، چرا خَد زنام - 
تهام انَر زنین ٍ نخلَقاتش را بر عًدى نهی گیرد تا يهٌ بر فرنان اٍ باشند؟ یعنی اٍ 

 ی زنین بٌ دٍازدى خدای دیگر نیاز داشتٌ باشد؟آن قدر ضعیف است کٌ برای ادارى

يیچ پاسخی برای پرسش يای آرتهیس پیدا نهی کرد؛ . آدرین از دادن پاسخ عاجز ناند
 :انا آرتهیس انان نداد ٍ باز يو گفت

 یعنی اٍ نیازنند یک زن است؟ این قدر حقیر؟. شنیدى ام کٌ ژٍپیتر یک شًبانَ دارد- 

با يهان . ی اعتقاداتش در يو کَبیدى شدى بَدند ٍ اٍ گیج بَديهٌ. آدرین درناندى بَد
 :درناندگی پاسخ داد

 چطَر بیندیشو؟. تَ بگَ. نهی دانو- 

. خطاب کردى است« تَ»آن لحظٌ آن قدر  آشفتٌ بَد کٌ اصالً نفًهید کٌ آرتهیس را 
 :آرتهیس گفت

ٍی بٌ . بسیار بزرگ. ايَرانزدایی کٌ نا نی پرستیو یکی است؛ یک خدای قدرتهند- 
ٍی يهسر ٍ . اٍ تنًاست ٍ خَد بٌ تنًایی آسهان ٍ زنین را آفرید. چیز نیازی ندارديیچ

اٍ جًان را بٌ تنًایی ٍ با . يا نیازی نداردبٌ آن. فرزند، خَاير ٍ برادر، ٍ پدر ٍ نادر ندارد
اکنَن خدایی نیست کٌ نظو جًان اٍ را بٌ يو بریزد ٍ بٌ دلخَاى نظو آفرید ٍ يو

کاری نیست کٌ چیز داناست ٍ يیچچیز است ٍ بٌ يهٌاٍ عالو يهٌ. خَیش تنظیو کند
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اگر نتَانستو پاسخ بديو، بٌ ير آیینی . تَ تنًا عیبی از اٍ بازگَ کن. اٍ نتَاند انجام ديد
 .کٌ دلت خَاست نلحق شَ

 این ايَرانزدای شها کجاست؟ چرا نا نهی بینیهش؟- 

اگر تَانستی انتًای آسهان شب را . ٍی آن قدر بزرگ است کٌ در چشهان تَ نهی گنجد- 
 .با چشهانت ببینی، پرٍردگارت را نیز خَايی دید

سپس . جا بَدسخنان آرتهیس از لحاظ ننطقی کانال درست ٍ بٌ. آدرین بٌ فکر فرٍ رفت
 :پرسید

چطَر نهکن . شها ايَرانزداپرستان اعتقاد دارید کٌ آدنی پس از نرگ زندى نی شَد- 
است؟ نگر نی شَد کٌ آدنی پس از نرگ ٍ پَسیدن، باز يو بٌ شهایل اٍل خَد 

 بازگردد؟

 :آرتهیس در حالی کٌ خیرى بٌ اٍ نی نگریست، بی درنگ پاسخ داد

ايَرانزدا بٌ انجام ير کاری تَاناست آفرینش این دنیا سخت تر است یا انسان؟ نگر - 
کردن بٌ خداٍند خَد تَ را نیافرید؟ یعنی نهی تَاند باز يو تَ را خلق کند؟ این شک

 قدرت بی کران اٍ نیست؟

 ٍلی آخر چرا؟- 

. ايَرانزدا بٌ احَال تهام بندگانش آگاى است. آدنی بی دلیل خلق نشدى است کیانًهر- 
پس از آن، تهام نردگان از گَر بٌ پا نی خیزند ٍ بٌ . رٍزی خَايد رسید کٌ يهٌ بهیرند

در رٍز رستاخیز، ير کس ظلهی کردى باشد ٍ یا . تک آنان رسیدگی خَايد شداعهال تک
از ايَرانزدا رٍی برگرداندى باشد، نجازات دٍزخ از آن اٍ خَايد بَد ٍ اگر کسی در دنیا 
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در آن رٍز نیکَکاران ٍ . نیکی پیشٌ کردى باشد، پاداش اٍ چیزی جز بًشت نخَايد بَد
 .ی جدا قرار خَايند گرفت ٍ يهٌ بٌ سزای اعهال خَد خَايند رسیدظالهان در دٍ دستٌ

 :آرتهیس نفسی گرفت ٍ ادانٌ داد

يا يستند کٌ نهی شَد پاداشش را در يهین دنیا داد ٍ خیلی خیلی از نیکی... دانینی- 
برای نحال کسی کٌ برای . يا يستند کٌ در این دنیا نهی تَان جزایشان را داداز بدی

نجات دٍست خَیش جانش را فدا نی کند، چگَنٌ نی تَان پاداشش را داد؟ ٍ یا کسی 
کٌ يزاران نفر را بٌ قتل رساندى چگَنٌ نی تَان کیفر داد؟ آیا نی تَان يزاران بار جانش 

شدن دٍبارى پس از نرگ ٍ جداشدن نیکَکاران ٍ بدکاران باعخ نی شَد را گرفت؟ زندى
 طَر نهی اندیشی؟تَ این. کٌ شرایط برای دادن پاداش ٍ کیفر نًیا شَد

ٌ يایش فرٍ رفت ی در فکرش  انداخت ٍ آرتهیس نگايی بٌ چًرى. آدرین در  اندیش
 .تنًایش گذاشت

نهی دانست . ٍقتی آدرین بٌ خَد آند ٍ بٌ اطرافش نگاى کرد، اجری از آرتهیس نیافت
زیر لب با خَد، انا خطاب بٌ آرتهیس . چیز برایش آسان تر شدى بَدچرا؛ انا باٍر يهٌ

 :گفت

نتَانستو ٍجَد دٍ خدایان رٍنی را در تَ بگنجانو؛ پس ايَرانزدایت را باٍر کردم؛ - 
ٌ  اندکی از ٍجَد بی کرانش در تَ نًفتٌ است چراکٌ بخشی از زیبایی ٍ خرد . چراک

آرتهیس بٌ تَ درٍغ نگفتو کٌ افراد خردنند در نیان . بی انتًایش، در تَ نًادى شدى
اطرافیانو نبَدى اند؛ چراکٌ اگر خردنند بَدند، يرگز ژٍپیتری را کٌ تَ ضعیف 

تَ در نیان آن تکٌ آين يای بی ارزش، .  خدای خَیش قرار نهی دادند اشنی خَانی
 .بٌ نن حق بدى کٌ دٍست بدارنت. يهچَ زر یا گَيری بی يهتایی
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با رسیدن بٌ خَابگاى، . ٍ آنگاى با رٍح ٍ رٍانی آسَدى، بٌ سَی خَابگاى قدم برداشت
. تنًا یک نفر آنجا حضَر داشت ٍ اٍ، کسی جز يادریان نبَد. کسی را آنجا نیافت

 : يادریان نستقیو بٌ چشهان آدرین نگریست ٍ گفت

َ  اندکی سخن بگَیو. نن نیز ننتظرت بَدم. يهٌ افراد از قصر خارج شدى اند-   .باید با ت

 :يا نشست ٍ گفتآدرین با تعجب رٍی یکی از تخت

 .خب نی شنَم- 

 .آدرین خَد نی دانی کٌ نأنَریتت چیست- 

 :آدرین با تعجب ٍافری گفت

ی پارتیان بٌ عالی جناب کراسَس ٍ در نًایت نابَدی ارسال اطالعات نحرنانٌ. آری- 
 .تهانی پارتیان

ٌ  ای از قلبش گَیی بٌ درد آند ٍ گفت  «تهام پارتیان؟ پس آرتهیس چٌ؟»: ٍ گَش

 :شهردى گفتيادریان شهردى

 .ٍ نی دانی کٌ اگر چیزی نانع نأنَریت نا باشد، آن باید از نیان برداشتٌ شَد-

ٍ آدرین نیز کٌ از نقصَد این سخنان يادریان آگايی نداشت، با گیجی ٍ سردرگهی 
 :پاسخ داد

 کٌ چٌ بشَد؟. آری- 

 .پس این نانعی را کٌ يو تَ ٍ يو نن نی دانیو چیست از نیان بردار- 

 يادریان از چٌ سخن نی گفت؟ بٌ زحهت با صدایی . آدرین آب ديانش را قَرت داد
 :لرزان گفت
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 ننظَرت چیست؟- 

 :يادریان اخو کرد ٍ با جدیت پرسید

 نهی خَايی کٌ انکارش کنی آدرین؟- 

 :آدرین پرسید

 .چٌ چیز را انکار کنو؟ ننظَر تَ چیست؟ ٍاضح سخن بگَ تا پاسخت را بگَیو- 

 :اش پی ببرد ٍ با يهان حال گفتيادریان بٌ چشهان آدرین خیرى شد تا بٌ حال درٍنی

ٌ ی این عشق را پیش از آن دانی کٌ عاشقنی -  شدنت یک نانع بزرگ است؟ باید ریش
 دانستی کٌ چٌ گفتو؟. کٌ تهام ٍجَدت را در بر بگیرد بخشکانی

عشقش را از بین ببرد؟ تنًا انید . گَیی تیر خالصی بٌ سَی پیکر آدرین پرتاب شد
اش را؟ نگر نی تَانست؟ اٍ کٌ با خَد عًد کردى بَد کٌ آن عشق را در دلش نگاى زندگی

تهام . دارد نگر نی تَانست؟ آب ديانش خشک شد ٍ بغضی بزرگ در گلَیش خانٌ کرد
ٌ ی دلش نرسید نٌ خانَادى  ای داشت کٌ دٍستش . زندگی اٍ اجبار بَد؛ يیچ گاى بٌ خَاست

بٌ زٍر اٍ را رٍانٌ . بدارند ٍ نٌ زندگی آسَدى کٌ دیگران اٍ را بٌ حال خَیش ٍا بگذارند
يا نفرت دارد جاسَسی کند ٍ با ٍعدى ی انتقام پارت کردند تا در نیان نردنانی کٌ از آن

اٍ را خام کردند ٍ حال کٌ عاشق شدى بَد نیز نهی گذاشتند کٌ عشقش را در دلش نگاى 
در دل ايَرانزدایی را کٌ بٌ تازگی، شاید . چقدر این نردم بٌ اٍ ظلو نی کردند. دارد

 :ساعتی پیش بدان  ایهان آٍردى بَد، ندا داد

کجایی ايَرانزدا، خداٍند زنین؟ آیا این ستهگران رٍزی بٌ سزای خَیش خَايند - 
دادن ی نرا خَايند داد؟ چٌ حاصل؟ آن رٍز تاٍانرسید؟ آیا رٍزی تاٍان دل شکستٌ

آنان نرا چٌ حاصل؟ چرا اکنَن بر زبان آنان نًر خانَشی نهی زنی کٌ بیش از این بر دلو 
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نیِش سخن نزنند؟ ٍ جانو را بٌ آتش نکشانند؟ ايَرانزدا از جًانی دلگیرم ٍ حتی 
نٌ نی تَانو ننکر ٍجَدت شَم ٍ نٌ ! اکنَن نهی دانو کٌ آیا تَ خدای ننی یا نٌيو

گفتن نن با تَ آیا خدای ژٍپیتر ٍجَد دارد؟ آیا از سخن. نی تَانو ٍجَدت را باٍر کنو
خداٍندا بٌ . خشهگین است؟ آیا تَ از این شکی کٌ بر دلو افتادى دلگیری؟ يیچ نهی دانو

خداٍندا ريایی . فریاد دلو برس کٌ فغانش بٌ آسهان خَاستٌ از تهنای ٍجَد آرتهیسش
چیز زیادی است؟ . یک آرتهیس نی خَايو ٍ یک آزادی. آزادی نی خَايو. نی خَايو

بگذار صفحات خاطراتو کٌ از نفرت پارتیان، در آن نگارش . دیگر انتقام را نیز نهی خَايو
خدٍاندا نن تنًا آرتهیس را نی خَايو . شدى خاک بخَرند ٍ برای خَیش جَالن ديند

!   ای ايَرانزدا. از تهام جًانی با زر ٍ زیَرش يهینان نرا بس است. ٍ  اندکی آرانش
 نی شنَی؟ تهنای دلو را نی شنَی؟

ٌ  يادریان خیرى شد ٍ يیچ نگفت؛ گَیی بر لبانش نًر خانَشی نًادى بَدند ٍ اٍ تهام  ب
 يادریان با نگايی بٌ اٍ، بی رحهانٌ از جای . سخنانش را در چشهانش ریختٌ بَد

انا !  يادریان بَد ٍ عشقش بٌ ٍطنش. برخاست تا بٌ آدرین فرصت  اندیشیدن بديد
آرتهیس تا ابد در بند عشقش، در قفس . آدرین از يهان ابتدا تصهیهش را گرفتٌ بَد

 .حتی اگر آن عشق، بٌ ٍصال نهی انجانید. قلبش زندانی نی ناند

*** 

از آن رٍز یک ناى گذشتٌ بَد ٍ آدرین چنان در دریای عشقش غرق شدى بَد کٌ از 
اش بٌ باغ نی رفت ٍ در کنار آن ير رٍز پس از اتهام نگًبانی. اطرافیانش خبری نداشت

ير رٍز بیش از دیرٍزش دلبستٌ نی شد ٍ اگر اٍ را . بید نجنَن با عشقش دیدار نی کرد
ير رٍز آرتهیس از . نهی دید، نفس برایش تنگ نی شد ٍ دنیا بٌ دیدگانش تیرى ٍ تار

کیش خَیش نی گفت ٍ ير رٍز آدرین بیش از پیش آیین نیاکانش را بٌ فرانَشی 
دیگر بٌ یاد نهی آٍرد کٌ سرس الًٌ چیست ٍ یا ٍٍلکان بر چٌ حکو فرنایی . نی سپرد
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برای اٍ چٌ تفاٍتی داشت ينگانی کٌ خدایش از تهام خدایان رٍم قدرتهند تر ٍ . نی کند
 بی نیاز تر بَد؟

. آن رٍز نیز با طلَع خَرشید، آدرین بٌ باغ رفت ٍ آرتهیس را کنار آن درخت یافت
ٌ يایش نبض گرفت. اخهان آرتهیسش در يو بَد . ناگاى دستانش نشت شد ٍ شقیق

خاطر نجات آن دیَانٌ در برابر آرتهیس را تا کنَن خشهگین نیافتٌ بَد نگر آن رٍز کٌ بٌ
اٍ ایستادى بَد ٍ کتاب را بٌ اٍ نهی داد ٍ حال چٌ کسی نسبب تشَیش آرتهیسش بَد؟ 

 :چرا ٍ چگَنٌ؟ جلَتر رفت ٍ گفت

 چٌ شدى بانَی تابناک ایران زنین؟ چرا اخهانتان در يو است؟- 

. آرتهیس بالفاصلٌ پس از دیدن اٍ اخهانش باز شد ٍ لبخندی شیرین بر لبانش نشست
 :رٍیی گفتسپس با خَش

 .سخت دلتنگت بَدم. درٍد بر تَ کیانهًر- 

 :آدرین اخهانش را غلیظ تر کرد ٍ گفت

چنین  زٍد بگَیید چٌ چیزی باعخ شدى شها این. با این سخنان خام نهی شَم بانَ- 
 .در ضهن  نن نیز بٌ شدت دلتنگ شها بَدم. آشفتٌ باشید

 :سر بٌ زیر  انداخت ٍ گفت. آرتهیس آيی کشید

یکی از ٍزیرزادگان پارت نرا از پدرم خَاستگاری کردى ٍ پدرم اصرار دارد کٌ با اٍ ازدٍاج - 
 .کنو

کسی نی خَاست آرتهیسش را از اٍ بستاند؟ اصالً نگر آرتهیس . آدرین نفسش بند آند
نال اٍ بَد؟ چگَنٌ نی تَانست اٍ را از آن خَد کند؟ اٍ کٌ یک جاسَس رٍنی در لباس 

 :با زحهت ٍ صدایی خفٌ پرسید. یک سرباز سادى بَد
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 شها دٍستش ندارید بانَ؟- 

 :آرتهیس آيی دگر کشید ٍ گفت

نن طالب عشقی يستو . شًراد نرد بسیار خَب ٍ نعقَلیست؛ انا، نٌ دٍستش ندارم- 
ردم سر بگیرد  .کٌ پیش از ازدٍاجو نابین نن ٍ نَپ

نهی خَاست یگانٌ بانَی قلبش را از دست بديد؛ انا نهی تَانست . آدرین نهی خَاست
گايی خَدخَايانٌ آرزٍ نی کرد کٌ کاش آرتهیس تا ابد . داشتن اٍ را نیز خَاستار باشد

کس نهی شد؛ انا بعد نحکو بر سر خَیش نی کَفت ٍ خَد را ازدٍاج نهی کرد ٍ نال يیچ
چرا سرنَشت اٍ باید این چنین پیچیدى نی شد؟ بغضی در . نَرد شهاتت قرار نی داد

با صدایی . گلَیش خانٌ کردى بَد؛ انا  اشک يای خشکیدى  اش بٌ چشهانش نهی آندند
 :بو کٌ تحت تأجیر بغضش بَد گفت

 نند است؟حال چٌ نی خَايید بکنید بانَ؟ آیا جناب شًراد بٌ شها عالقٌ- 

 .يیچ نهی دانو. نهی دانو- 

انا . بغضی کٌ در گلَیش بَد، قلبش را بٌ درد نی آٍرد. آدرین سر بٌ زیر  انداخت
یک دیگر يیچ. آرتهیس نی خَاست کاری کند کٌ انیدٍار بَد برایش سَدنند باشد

اٍ يرگز نرد بی احساسی نبَد؛ بلکٌ بیش . آدرین تنًا با بغضش نی جنگید. چیزی نگفتند
از ير کسی احساسات را درک نی کرد؛ انا يهیشٌ نَقعیت را درک نی کرد ٍ با تَجٌ بٌ 

نفرتش را در دل نگاى داشتٌ بَد ٍ برٍزش نهی داد تا . آن، احساساتش را برٍز نی داد
بغضی کٌ بر گلَیش چنگ . نهی گذاشت خَددار باشد... زنان انتقانش؛ انا این عشق

. نی انداخت نی خَاست آب شَد ٍ از چشهانش فرٍ ریزد؛ انا آدرین نغرٍرانٌ نی جنگید
ٌ  اشک ریخت چًاردى سالگی  اش بَد کٌ از سرنای بسیار  بٌ یاد آٍرد آخرین باری ک

ٍ  اشک نی ریخت؛ انا از آن پس، خَاست قَی باشد؛ بنابراین  اشکی نریخت . نی لرزید 
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ٌ  اشک بٌ چشهانش آند، چشهانش پر شد؛ انا يرگز آن سد را نشکست ٍ حال این  البت
سر بٌ زیر  انداخت ٍ دٍ قطرى  اشک از . عشق چگَنٌ سد يای نقاٍنتش را نی شکست

نی خَاست باز يو گریٌ . چشهانش بر رٍی چهن يای کَتاى ٍ خشکیدى ی زنین افتاد
بٌ چهن يای سبز زیر پایش نگریست کٌ انتًایشان بٌ زردی . کند؛ انا دیگر بس بَد

 :باید بازنی گشت؛ بنابراین گفت. گراییدى بَد

 .بانَ، ٍقت رفتن است- 

 :آرتهیس بٌ خَد آند ٍ گفت

 .نرا ببخش کٌ اٍقاتت را تلخ کردم. باشد- 

 :آدرین با عجلٌ گفت

 !يرگز چنین نیست- 

 :آرتهیس با لبخند تلخ کنج لبش پاسخ داد

در کتابخانٌ کٌ دیدنت خَشحال ٍ شادان بَدی؛ انا پس از این کٌ . چرا، يست- 
 .سخنان نرا شنیدی حالت گرفتٌ شد

خاطر حرف يای آرتهیس، کٌ از ترس ٍ آدرین نهی دانست چگَنٌ بٌ اٍ بفًهاند کٌ نٌ بٌ
ازدست دادنش ٍ عشقی کٌ در قلبش داشت این چنین  آشفتٌ شدى بَد ٍ نانند کَدکان 

 :بنابراین گفت. نی گریست

 .یادتان باشد کٌ یک پارتی يرگز درٍغ نهی گَید. شها در  اشتبايید بانَ- 

 .ايَرانزدا نگًدارت. باشد باٍر کردم- 

 :آدرین سر خو کرد ٍ گفت
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 .با اجازى. ايَرانزدا نگًدارتان- 

ينَز يو  آشفتٌ ٍ دلگیر بَد از آن کٌ بانَیش را نی خَاستند از اٍ . ٍ از اٍ دٍر شد
ٌ  اش نًادى . بگیرند اخهانش در يو بَد ٍ قدم يایش سنگین؛ گَیی باری سترگ را بر شان

با يهان قدم يای . بَدند ٍ نی خَاستند کٌ پیادى، آن بار را از شام تا صددرٍازى حهل کند
بٌ نحض آن کٌ در را گشَد، نٌ نفر را دید کٌ آنتَنی را تشَیق . سنگین بٌ خَابگاى رفت

شدت خشهگین بَد ٍ با چشهانی کٌ از آنان خَن در بین آنان نیز کارن بٌ. نی کردند
ٌ  اش از . نی چکید بٌ آنتَنی خیرى گشتٌ بَد صَرتش یک پارچٌ سرخ بَد ٍ رگ شقیق

ی آنتَنی نیز کٌ پشت  يادریان پناى گرفتٌ بَد، با نشايدى. عصبانیت ٍرم کردى بَد
 :آدرین با خندى ٍ ترس نصنَعی فریادی کشید

کیانهًر، بٌ فریادم رس کٌ اگر نرا بٌ حال خَیشتن ريا کنی، تَسط دیَ خشهگینی بٌ - 
 .نام کارن بدرٍد حیات خَايو گفت

ٌ  ای بٌ نام شًراد . آدرین لبخندی بر لبانش نشست ٌ  ای ذينش از فاجع  اندک لحظ
 :کارن فریاد کشید. گریخت

. آن تنًا یادگار نادرم از گذشتگان بَد. بٌ ايَرانزدا قسو ازت نخَايو گذشت! بًراد- 
 !نفرین ايَرانزدا بر تَ باد کٌ اگر آن را بٌ نن باز پس نديی

ٌ ایش با آرتهیس را بٌ یاد آٍرد ٍ يهٌ. آدرین لبخند بر لبانش خشک شد ی خَشی لحظ
ٌ  ای زير شد ايَرانزداپرستان يرگز بٌ بًای آزار کسی، اٍ را نَرد »: بٌ یاد آٍردن جهل

 «.آنان با يو نی خندند ٍ نٌ بٌ يو. تهسخر قرار نهی ديند تا دیگر نردنان بخندند

 :بنابراین جدی گفت

 .بًراد، یادگار نادرش را بٌ اٍ باز پس دى- 
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 :آنتَنی انا با تعجب پرسید

 .انا چرا؟ نا کٌ در حال خندى ایو ٍ خَش نی گذرانیو- 

. این کارت دٍر از آداب پارتیان است. بًراد پارتیان با يو نی خندند ٍ نٌ بٌ يو- 
ٌ  ای خَدت را جای اٍ بگذار چٌ بر سرت خَايد آند کٌ یادگار تنًا خَايرت را از تَ . لحظ

 بٌ بًای خندیدن بستانند؟

ٌ شدت بٌ خَايرش عالقٌ داشت ٍ يرگز . آنتَنی گَیی با این جهلٌ ننقلب شد آنتَنی ب
گَیی بٌ راستی ٍاقعًا آن لحظٌ را تصَر . نهی گذاشت گردن بند خَايرش از اٍ دٍر شَد

 :کرد کٌ سر بٌ زیر  انداخت ٍ گفت

 !نتأسفو- 

َ تر رفت ٍ رٍ بٌ کارن با شرنندگی گفت  :آنگاى جل

 .نرا ببخش؛ قصد آزارت نداشتو-

 :کارن نیز کٌ پشیهانی اٍ را دید، لحن کالنش نرم شد ٍ گفت

نباید این دٍ را با . نزاح ٍ شَخی کار بدی نیست؛ انا تهسخر دیگران نٌ. اشکالی ندارد -
 .يو  اشتباى گرفت

آدرین در . آنتَنی نیز لبخندی زد ٍ افراد جهع با دیدن آنان لبخندی بر لبانشان نشاندند
ٌ  ای تلخ فرٍ رفتٌ بَد کٌ ناگاى صدای  يادریان اٍ را از فکر ازدٍاج آرتهیس بیرٍن  خلس

 :کشید

 با نن نی آیی؟. کیانهًر، باید  اندکی با تَ خصَصی سخن بگَیو- 
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نکند باز يو نی خَاست کٌ راجع بٌ آرتهیس با اٍ سخن بگَید؟ . آدرین نفسش بند آند
حال چٌ چیزی را نی خَاست بگَید؟ با سری افکندى بٌ دنبال  يادریان کٌ بی حرف بٌ راى 

 :با رسیدن بٌ باغ  يادریان رٍ بٌ اٍ گفت. افتادى بَد، قدم برداشت

حال باز يو تکرار . آدرین ندتی پیش نن چیزی بٌ تَ گفتو کٌ بٌ آن بًایی ندادی- 
بًتر است کٌ از این عشق دست بکشی ٍ تهام حَاست را بٌ نأنَریت خَیش . نی کنو
 .بديی

 :آدرین پَزخندی زد

نأنَریت؟ کدام نأنَریت؟ يهانی کٌ سٌ ناى راکد ناندى است؟ تَ زنانش را بگَ، نن - 
 .دل ٍ جان برای نأنَریت خَايو داد

 حتی اگر آرتهیس با تَ نخالفت کند؟- 

 :آدرین آب ديانش را قَرت داد

 .حتی اگر آرتهیس با نن نخالفت کند- 

 ٍ آنگاى برایت نًو نیست کٌ تَ در دیدگانش دیَ جلَى کنی؟-

 : يادریان ناگاى از خشو ننفجر شد ٍ فریاد کشید. آدرین يیچ نگفت

آخر چٌ کسی را فریب نی ديی؟ نن را یا خَدت را؟ آدرین چٌ کسی را فریب نی ديی - 
 !ٍقتی خَد باٍر داری کٌ يرگز در برابر عشقت نخَايی ایستاد؟ باید فرانَشش کنی

 :آدرین نیز فریاد کشید ٍ گفت

بٌ . ام است ٍ ريایش نهی کنواین عشق تنًا انید زندگانی! يرگز فرانَشش نهی کنو- 
 .یان قسو کٌ نایٌ آرانشو را فرانَش نخَايو کرد، حتی اگر بٌ ٍصال نینجاند...خدا
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آیین رٍنی  اش را فرانَش کردى بَد ٍ نزدیک بَد کٌ خَد را . خدایان را نقطع گفت
ٌ  يادریان یک ايَرانزداپرست پارتی نعرفی کند  يادریان صَرتش را بٌ . بی درنگ ب

 :صَرت آدرین نزدیک کرد ٍ با چشهان تنگ شدى گفت

 !آدرین خَد نی دانی کٌ اگر دست از عشقت نشَیی چٌ خَايو کرد- 

 چٌ خَايی کرد؟- 

ٌ رٍی صَرت آدرین گرفتانگشت  اشارى  اش را بٌ نشانٌ  :ی تًدید رٍب

 .يهان کاری کٌ باید با نَانع یک يدف بزرگ انجام داد- 

 :آدرین با لکنت گفت

 چٌ گفتی؟... چٌ... چـ- 

نن نأنَرم کٌ نَانع نأنَریت را از راى بردارم ٍ اگر عشق تَ را نانعی . يهان کٌ شنیدی- 
 .ببینو، از سر رايو برش خَايو داشت

 :آدرین يهچَن دیَانگان از تٌ دل نعرى کشید

 !تَ يرگز چنین کاری نخَايی کرد- 

ٌ ی آدرین نی نگریست ٍ با آرانشی کٌ يهچَن  يادریان با خَنسردی بٌ حال  آشفت
 :سَيان بر نغز آدرین کشیدى نی شد بَد، گفت

 .خَد نی دانی کٌ خَايو کرد- 

 .نخَايو گذاشت! نهی تَانی- 

 !حتی تَ آدرین. تَانو ٍ يیچ کس نیز نهی تَاند نانع شَدنی- 
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زانَ زد ٍ با . اشک يایش از فشار این یک رٍزش آزاد شدند.  آدرین دیگر طاقت نیاٍرد
ٌ ی بی جان؛ انا پر از درد گفت  :زنزن

 !نفرین بر تَ باد نلعَن- 

دست بر شانٌ اٍ گذاشت ٍ با لحن پر . يادریان نحالً نی خَاست بٌ آدرین آرانش بديد
 :از ترحهی کٌ حال آدرین را بٌ يو نی زد، گفت

بانَان زیادی در رٍم ٍجَد دارند کٌ بسیار زیبا تر . فرصت يای بسیاری ٍجَد دارد آدرین- 
 .از این بانَی پارتی يستند

 «.انا نٌ بٌ فرزانگی ٍ پاکی آرتهیس»: آدرین در دل گفت

نردان نتعصب رٍم ير بالیی کٌ نی خَاستند بر سر زنان . ٍ ٍاقعًا يو چنین بَد
يیچ زنی فرصت آنَختن نداشت ٍ . نی آٍردند ٍ بعد زنان را بٌ شدت نحدٍد نی کردند

ٌ ی دست نردان نی شد اکنَن يا بَد کٌ در رٍم باب بَد ٍ يواین سال. ير زنی، بازیچ
ی فرار نهی یافتند، خَد را نیز دیگر زنان نیز بٌ این ٍضع عادت کردى بَدند ٍ چَن چارى

نشتاق نشان نی دادند ٍ در جلب تَجٌ زیباترین ٍ یا ٍاالنقام ترین نردان رقابت 
ٍ .  يادریان، آدرین را تنًا گذاشت ٍ رفت. نی کردند تا شاید  اندکی فرصت زندگی بیابند

آدرین با  اشک يایی کٌ از صبح در تخو چشهانش نحصَر شدى بَدند ٍ اکنَن بر زنین 
 .نی چکیدند، تنًا ناند

اشک نی ریخت؛ انا بغض گلَیش بٌ جای آن کٌ .  دیگر در تنًایی اش غرٍر نعنی نهی داد
گَیی خنجر داغی را تا انتًا در . تر نی شد ٍ راى تنفسش را نی بستآب شَد، بزرگ

ٌ  اش فرٍ کردى بَدند ٍ با بی رحهی، بٌ سَی خَد کشیدى بَدند تا خارج شَد ٍ حال  سین
در نیان نسیو صبحگايی شًریَر ناى، آدرین يهچَن یک نايی از آب دٍرناندى،  اشک 

 :زیر لب نی گفت. نی ریخت ٍ صدای يق يقش بٌ آسهان برخاستٌ بَد
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نفرین بر شها کٌ فرصت . نفرین ايَرانزدا بر شهایی کٌ زندگی نن را بٌ لجن کشاندید- 
لعنت بر شها باد کٌ رحو ٍ انسانیت را از خَد دٍر . ام را از نن ستاندیدعاشقی

ٌ اید  !ساخت

 :ٍ باقی سخنانش را در دل نالٌ کرد

چٌ نی شَد شها نرا بٌ حال خَد ريا کنید؟ شها برای خَد زندگی کنید ٍ نن برای - 
 .ٍ نن باشو ٍ چشهان سیاِى آرتهیسو. شها باشید ٍ جدال قدرتتان. عشقو

ٌ  اش نشست چرخید ٍ بٌ صاحب دستان . اشکش بٌ ناگاى بند آند.  دستی ظریف بر شان
چادر آرتهیس را . يایش رٍان شدخیرى شد ٍ با دیدن چًرى ی نعصَنش، باز يو  اشک

 :بٌ دست گرفت ٍ نالٌ کرد

تَ کٌ از نن نهی خَايی عشقو را فرانَش کنو؟ تَ کٌ نانند آنان سنگدل نیستی؟ - 
يستی؟ یگانٌ بانَی قلبو تَ نیز از نن فرانَشی نی خَايی؟ چرا باید بٌ بانَیی کٌ در 

 قلبو خانٌ کردى خــ ـیانـت کردى ٍ پشت ِپا بر تهام رسَم عاشقی بزنو؟ چرا؟

از آن کٌ . ٍ چادر را رٍی چشهانش گذاشت ٍ بغض بی پایانش، از درد دلش گریست
از آن کٌ باید .  را با جان آرتهیسش نعانلٌ نی کردند از خَد نتنفر شد اشٍفاداری

يهچَن سگی فرنان بردار نی بَد ٍ اگر نی خَاست يهچَ آدنی زندگی کند باید فاتحٌ 
اگر تًدیدی . درٍغ در کار  يادریان نبَد. اٍ نی دانست. خَیش را نی خَاند، نفرت داشت

ٌ ی عهل نی پَشاند ٍ يهین آدرین را بٌ شدت نی ترساند نٌ . نی کرد، بٌ آن جان
خاطر عاشقی اٍ، بالیی بر نی خَاست عشق آرتهیس را نابَد سازد ٍ نٌ نی تَانست بٌ

. سر عشقش بیاید ٍ چٌ غو انگیز بَد این لحظات عاشقی  ای کٌ با تًدید تَأم شدى بَد
آدرین بٌ چًرى  اش . آرتهیس چادرش را از دست آدرین بیرٍن کشید ٍ در برابرش زانَ زد

اٍ نیز گریستٌ بَد؟ چرا؟ گَیی يهان . صَرتش از  اشک يایش برق نی زد. خیرى شد
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لحظٌ خنجر دیگری را در گردنش فرٍ کردند؛ چراکٌ عالٍى بر درد، حس خفگی را نیز 
 :يهان طَر با صدای نخراشیدى  اش گفت. يو زنان تجربٌ کرد

بانَی نن شها چرا  اشک نی ریزید؟ نگر شها را چٌ شدى؟ شها نیز عاشق شخصی - 
 شدى اید کٌ نباید بشَید؟ شها را نیز از عاشقی تان ترساندى اند؟

آرتهیس با پشت دستان لرزانش  اشکانش را بٌ آرانی از رٍی گَنٌ ٍ زیر چشهانش زدٍد 
 :ٍ گفت

 !نٌ- 

پس چرا آتش بٌ جانو نی کشید؟ ٍقتی کٌ خَد این چنین درد دارم چرا دردی دگر بٌ - 
 جانو نی اندازید؟

 :با لب يای لرزان گفت. آرتهیس سعی کرد لبخند بزند

از آن کٌ نرد قَی رٍیايایو . از آن کٌ کسی کٌ دٍستش دارم نی گرید  اندٍيگینو- 
ٍ  اشک نی ریزد نی گریو  .فرٍپاشیدى 

فقط . اٍ در این ندت تنًا عشق خَد را نی دید. آدرین ناباٍرانٌ بٌ اٍ نگاى کرد
ٍ يای نشترک . نی خَاست خَد عاشق باشد بٌ عشق نتقابل آرتهیس ٍ ٍصال ٍ یا آرز

یعنی آرتهیسش اٍ را دٍست داشت؟ از شدت بًت،  ... یعنی. نیندیشیدى بَد
ٌ یک  :بٌ سختی زنزنٌ کرد. بارى بند آندى بَدنداشک يایش ب

 پس جناب شًراد چٌ؟... پس- 

 :با لحن آرانی برای آن کٌ آدرین را آرام کند، گفت. آرتهیس لبخندی آرام بر لبش نشاند
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ٌ  ای نداشتو- چیز را بٌ اٍ انرٍز پس از آن کٌ از تَ جدا شدم، يهٌ. نن يرگز بٌ اٍ عالق
اٍ نیز عشق ٍ عالقٌ شدیدی بٌ نن . گفتو ٍ از اٍ عقب نشینی اش را خَاستار شدم

 .تنًا نی اندیشید نی تَاند با نن خَشبخت شَد. نداشت

 .ٍ بٌ زنانی  اندیشید کٌ با شًراد سخن نی گفت

 .جناب شًراد، باید  اندکی با شها سخن بگَیو- »

چرا آن بانَی زیبا باید پیش از نراسو ازدٍاجشان . شًراد با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد
ٌ ی نًهی بَد  :بنابراین گفت. خَاستار دیدار ٍ گفت ٍگَ با اٍ باشد؟ حتهًا نسئل

يو اکنَن بٌ خدنتکار نی گَیو کٌ نقداری شربت برای پذیرایی . بفرنایید بنشینید بانَ- 
 .از شها بیاٍرد

ٌ طرفین تکان داد  :آرتهیس سریع سرش را ب

 .اگر شها راضی شَید، سخن گفتنهان چندان طَل نخَايد کشید. نیازی نیست! نٌ نٌ- 

 بٌ چٌ چیز راضی شَم؟- 

 :آرتهیس لب پایینش را گزید ٍ با سری پایین افتادى از سر شرم، گفت

 .راستش، نی خَاستو از شها درخَاست کنو کٌ این ازدٍاج را بر يو بزنید-

 :شًراد با ابرٍانی باالپریدى پرسید

 ٍقت نی تَانی بگَیی کٌ از چٌ رٍی چنین درخَاستی داری؟آن- 

چگَنٌ نی تَانست بی شرم در چشهانش خیرى بنگرد ٍ بی  يیچ . آرتهیس نن نن کرد
 :خجالت ٍ شرنی از خَاستٌ دلش سخن بگَید؟ از رٍی آن نرد شرم داشت

 ...راستش... راستش- 
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شًراد بٌ جلَ خو شد ٍ . نفس عهیِق لرزانی کشید! سخت بَد. ٍ نتَانست چیزی بگَید
 :گفت

نن يرگز خَاستار ازدٍاجی بدٍن رضایت یکی از طرفین نیستو؛ انا شها ! ببینید بانَ- 
 .باید نرا با دالیل ننطقی قانع کنید کٌ چرا باید این فرصت را از دست بديو

سرش را يهان پایین نگاى . آرتهیس با شنیدن سخنانش گَیی بر خَد نسلط شدى بَد
 :داشت ٍ این بار بدٍن لکنت ٍ زبان گیرى گفت

نردی کٌ شاید از قشر پایین جانعٌ باشد؛ انا نرا . راستش نن دٍستدار نردی يستو-
ٌ ی خَد کردى نی دانو کٌ پدرم يرگز راضی بٌ ازدٍاج نن با اٍ نهی شَد؛ انا جناب . شیفت

آنگاى نن بٌ خَد ٍ آن . شًراد، نن نهی خَايو با عشق اٍ با شخصی دگر ازدٍاج کنو
نن نهی خَايو خائن بٌ شَی خَیش باشو ٍ . نردی کٌ يهسرم است، ظلو خَايو کرد

ير شب، ينگانی کٌ در آغَش يهسرم نی خَابو یادم بٌ سَی نردی جز يهسرم پر 
 .بکشد

کافی بَد سرش را باال بیاٍرد تا از سر شرم، ! ٍ چٌ جان کندنی داشت گفتن این سخن
ٌ ی سخن از کفش خارج شَد بٌ راستی کٌ دلیلی . شًراد عهیقًا بٌ فکر فرٍ رفت! رشت

يرگز نهی خَاست يهسرش زنی باشد کٌ جسهش با اٍ، انا . بزرگ ٍ قانع کنندى داشت
 :پس گفت. خیالش با غیر اٍ باشد

نن . بسیارخب. بانَ حال کٌ نی اندیشو نی بینو کٌ دلیلتان کانالً برایو قانع کنندى است- 
 .با پدر خَد ٍ پدر شها سخن خَايو گفت کٌ از این ازدٍاج پشیهان گشتو

 :آرتهیس يهچنان با سر بٌ پایین افتادى گفت

 .از رٍی شها شرنندى ام- 
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 :شًراد خندید

شها بًترین کار نهکن را انجام . چرا باید شرنندى باشید؟ عاشق شدن کٌ جرم نیست- 
ٌ ی شدیدی بٌ شها . دادید کٌ پیش از آن کٌ ٍابستٌ شَم، نرا آگاى کردید نن عالق

انیدٍارم بٌ نراد دلتان . نداشتو ٍ تنًا نی اندیشیدم کٌ نی تَانو با شها خَشبخت شَم
 «.برسید

 «.آرتهیس خندید ٍ از اتاق خارج شد

 :آدرین با بغض گفت

 .بانَی نن نهی تَانید تصَر کنید کٌ چقدر دٍست دارتان يستو- 

ٌ يای آرتهیس از شرم سرخ شدند ٍ سر بٌ زیر  انداخت ٍ اٍ نیز زیر لب زنزنٌ کرد  :گَن

 .اگر کهتر از عشق نن نباشد، بیشتر نیز نیست- 

گَیی بانَی قلبش . ٍ ايَرانزدا نی دانست کٌ با آن جهلٌ چگَنٌ قلب آدرین آرام گرفت
ٌ ی دٍر  دیگر نحکو نشت نهی کَفت ٍ آدرین فرانَش کردى بَد  يادریانی را کٌ از فاصل

ٌ  ای از چادر آرتهیس را کٌ در دست گرفتٌ . نظارى گر خیرگی اٍ بٌ آرتهیس بَد آدرین گَش
 :بَد باال آٍرد ٍ بَسید ٍ گفت

 .دنیا را برایت بًشت خَايو کرد- 

ٌ ی آرتهیس بٌ گَش رسید  :يهان لحظٌ صدای خش خشی آند ٍ نتعاقبًا صدای ندیه

 بانَی نن، بانَ آرتهیس، کجا يستید؟ بانَ؟- 

 :آرتهیس از آدرین فاصلٌ گرفت ٍ گفت

 .شب ينگام خَايهت دید. يو اکنَن باید از يو جدا شَیو- 
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 .ٍ با قدم يای بلند، از آدرین دٍر شد

*** 

  ٌ با  يادریان، آنتَنیَس، بردیا ٍ کارن در حال قدم برداشتن بٌ سَی کتابخانٌ بَدند ک
 :يادریان در گَش آنتَنی ٍ آدرین زنزنٌ کرد

آنتَنی بٌ جاسَسان اطالع . آنادى شَید. فردا ينگام بٌ انجام رساندن نأنَریت است- 
 .ی دٍم را انجام دينددى تا نقشٌ

ٌ  اش را انجام نی داد؟ باید از پارتیان انتقام . چًرى ی آدرین در يو رفت باید نقش
نی گرفت؟ بٌ راستی چند ٍقت بَد کٌ بٌ تنفرش از پارتیان نیندیشیدى بَد؟ گَیی بٌ 

عشق آرتهیس با اٍ چٌ کردى . راستی آن تنفر را در صفحات خاطراتش جا گذاشتٌ بَد
ٌ  يادریان . بَد؟ آدرین بٌ آنتَنی نگاى کرد اٍ نیز زیاد خَشحال بٌ نظر نهی آند ٍ دائهًا ب

نهی تَانست نسبت بٌ آذربانَیش بی تفاٍت . آنتَنی را نی شناخت. چشو غرى نی رفت
عشق چٌ قدرتی داشت؟ چگَنٌ نگرش یک فرد را تغییر نی داد؟ چگَنٌ کاخ . باشد

ٌ يایشان بنا نی کرد؟  باٍر يای شخصی را فرٍ نی ریخت ٍ دگر اعتقادات جدید بر خراب
ٌ ی برٍنند عشق بٌ ٍطن آنتَنی را  ٌ ی تنفر را در دل آدرین ٍ تن چگَنٌ تَانستٌ بَد ریش

ٌ  ای گشَدى شد  :قطع کند؟ بٌ راستی چگَنٌ؟ ديانش بٌ گرفتن بًان

حال نهی شَد  اندکی بیشتر صبر کنیو؟ ينَز گارد حفاظتی سرسختانٌ نگًبانی - 
ٌ ی سفت ٍ سخت . نی ديند شاید بًتر است بیشتر تأنل کنیو تا آنان از این پَست

 .خَیشتن بیرٍن آیند

 :يادریان با بدجنسی گفت

ٌ  ات عهل کنی؟ کیانهًر، تَ تنًا نَظف بٌ اطاعت از دستَرات نن -  نهی خَايی بٌ ٍظیف
 .يستی ٍ يرگز نهی تَانی بر رٍی فرنان نن حرفی بیاٍری
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 :ٍ آنگاى سرش را نزدیک گَشش آٍرد ٍگفت

چرا دیگر  اشتیاق سابق را در چشهانت نهی بینو آدرین؟ نن باری بٌ تَ گفتٌ بَدم کٌ - 
ٌ  اش را خَايو خشکانید  پس چرا نانع تراشی نی کنی؟. اگر عشقت نانع شَد، ریش

آدرین باید کدام را انتخاب نی کرد؟ عشقش یا ٍطنش؟ . با قدم يایی بلند تر گام برداشت
اگر از دلش نی پرسید، حتهًا پاسخ را عشق نی یافت؛ انا عقلش اٍ را از نرگ آرتهیسش 

انا اگر ٍطنش را برنی گزید، بی شک پس از پیرٍزی . بیو نی داد؛ از نرگ آرزٍيایش
رٍنیان، خانَادى ی آرتهیسش کشتٌ نی شدند ٍ اگر آرتهیس زندى نی ناند، چقدر باید 

از خَن پارتی اٍ بیزار بَد کٌ اٍ را يهچَن . يا از نادرش تنفر داشتندت! زجر نی کشید
جذانیان انگشت نهای رٍنیان کردى بَد ٍ از این رٍ يرگز یادی از آن زن نهی کرد؛ انا بٌ 

با تهام ٍجَد عشقش، گَیی بخشی از قلبش . تازگی خأل بزرگی را در دل حس نی کرد
عشقی کٌ تا زنان نرگ نادرش با خَدخَايی . خالی بَد ٍ تهنای عشقی نادرانٌ نی کرد

حال . از خَیشتن دریغ کردى بَد ٍ حال کٌ اٍ را از دست دادى بَد، خَاستارش شدى بَد
پس از گذشت شش سال کٌ شیرى ی سیاى تنفر از قلبش خرٍج کردى بَد، برای نادرش 

دل تنگ نی شد ٍ يو اکنَن نی دانست بی نادری چٌ درد بزرگی است ٍ يرگز طالب این 
ٌ ی دلش نبَد اٍ بین این دٍ رايی . نهی خَاست آرتهیسش دل تنگ شَد. درد برای دردان

دلش نی خَاست ! بٌ ايَرانزدا قسو يیچ یک را نهی خَاست. يیچ یک را نهی خَاست
ٌ  ای بنشیند، بازٍانش را دٍر زانَانش حلقٌ کند، سر بر رٍی آن يا بگذارد ٍ بی صدا گَش

ٌ يایش بلرزند دلش نی خَاست ناگاى برخیزد ٍ با فریاد يایی برآندى از سَز دل از . شان
ايَرانزدا بپرسد کٌ چرا زندگی اش این چنین است؟ انا تهام کلهاتی کٌ از قلبش 

برنی آندند در گلَیش نی شکستند ٍ بر آن خراش يایی سًهگین نی انداختند ٍ يهان جا 
ٌ  ای کٌ حتی با گریستن يو تخلیٌ نهی شدند ٍ با ير بار . تلنبار نی شدند کلهات شکست

ٌ يایشان بر گلَیش زخو نی زدند اشک يایش دیگر خشکیدى .  فرٍبردن آب ديان، تک
از سَیی دیگر، نردنان بی رحهانٌ چشو بٌ اٍ دٍختٌ بَدند تا ببینند کٌ کجا . بَدند
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کٌ کجا قَت نردانگی را با  اشک يایی از سر . نردانگی خَیش را بٌ زیر سؤال نی برد
از تهام جًان . ضعف بٌ چالش نی کشد ٍ در دل آرزٍ نی کرد کٌ کاش نی تَانست بگریزد

خَد . خَد بهاند ٍ تندیس زیبایی اش. ٍ جًانیان بگریزد ٍ تنًا خَد بهاند ٍ عشقش
ٌ ی دانشش ٍ شب ٍ رٍز بٌ پرستشش بپردازد حتی خَد نهی دانست کٌ چٌ . بهاند ٍ الً

غرق حصار تنًایی . زنان برای نگًبانی ایستاد ٍ کی خَرشید از آسهان سر بر آٍرد
ٌ  اش بٌ خَد آندخَیش بَد کٌ با ضربٌ  :ی آنتَنی بٌ شان

 .نَبت نگًبانی نا بٌ اتهام رسیدى. آدرین باید بازگردیو- 

آدرین بٌ یاد رٍز يایی افتاد کٌ آنتَنی نصرانٌ برای . ٍ خَد بٌ تنًایی بٌ راى افتاد
. سخن گفتن آٍیزان بازٍان آدرین نی شد ٍ يرگز در يیچ شرایطی تنًایش نهی گذاشت

حال عشق چٌ بر سر دٍستش آٍردى بَد کٌ این پسر اجتهاعی تنًایی را ترجیح نی داد؟ 
ٌ گیر ٍ ننزٍی بَد در برقراری . از آدرین این رٍحیات بعید نبَد؛ چراکٌ از يهان ابتدا گَش

بٌ دنبالش بٌ راى ... ارتباط نشکلی نداشت؛ انا برایش رغبتی يو نداشت؛ انا آنتَنی
 :افتاد ٍ گفت

 !بًراد... آن- 

آدرین ابتدا زبانش را با دندانش . آنتَنی تَجًی نشان نداد ٍ بٌ راى خَیش ادانٌ داد
 :گزید تا دیگر  اشتباى نکند؛ سپس دٍبارى ٍ این بار بلند تر گفت

 .بًراد بایست- 

ٌ  ای ننتظر . یک بارى ایستادآنتَنی بٌ بٌ پشت سرش چرخید ٍ بی  يیچ سخن اضاف
آدرین نیز بٌ اٍ نزدیک شد ٍ . ایستاد ٍ با پرسش بٌ آدرین خیرى شد تا سخنش را بگَید

ٌ  ای گفت  :با لحن دٍستان

 سخن بگَییو؟- 
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ٍ انداخت  :پس از نکحی نسبتًا طَالنی بٌ ناچار گفت. آنتَنی با اکراى نگايی بٌ ا

 .باشد؛ سخن بگَییو- 

گفتن را نهی خَاست ٍ برای ناانیدنکردن دٍستش نَافقت ٍ گَیی کٌ دلش این سخن
کردن کند تا دیگر بٌ تنًایی پناى کردى بَد ٍ شاید نی خَاست دلش را نجاب بٌ درددل

با رسیدن بٌ باغ، آنتَنی يهان اٍل رٍ بٌ طلَع . با يو بٌ سَی باغ قدم برداشتند. نبرد
آدرین نیز پشت بٌ . خَرشید ایستاد ٍ بٌ درختی کٌ در پشت سرش قرار داشت تکیٌ زد

ٌ يای تاریک   اٍ بٌ يهان درخت تکیٌ داد ٍ بٌ قسهت انبَى باغ کٌ درختان بر زنین سای
ننظرى  ای کٌ شاید در طَل شب ترسناک بٌ نظر نی آند؛ انا . انداختٌ بَدند خیرى شد

شدن گل يای رنگارنگ داٍٍدی، نحهدی ٍ رز آدنی را بٌ خَد رٍزينگام با نهایان
 :آدرین با کشیدن آيی سر سخن را این چنین آغاز کرد. نجذٍب نی کردند

ٌ گیری ٍ انزٍا از فردی چَن تَ بٌ دٍر بٌ نظر نی آید-  این عشق نابَدت . آنتَنی گَش
 .نگذار کٌ چنین شَد. نی کند

 تَ کٌ انتظار نداری بٌ دٍر بیندازنش؟- 

ير چیز باارزشی را باید نگاى داشت ٍ عشق ٍاال ترین ارزش ياست؛ انا آنتَنی ! يرگز! نٌ- 
ٌ ی ارزش يایت غافل شَیتَ نباید بٌ  .خاطر این ارزش از بقی

 ننظَر تَ چیست؟- 

ٌ ی زندگی ات ارزشهند . آنتَنی انید ارزشهند است-  شادی ارزشهند است، لحظٌ بٌ لحظ
ٌ ی عاشقی نیست. يستند ٌ گیری ٍ کنارگذاشتن دیگران نشان آدنی . آنتَنی گَش

 .نی تَاند يو عاشق باشد ٍ يو بخندد

 :آنتَنی آيی کشید ٍ گفت
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یک از عاشقی چیزی يیچ. یک از اطرافیانو سخنانو را نهی فًهندگاى گهان نی کنو يیچ- 
 .نهی دانند

برای شنیدن سخنان دٍستش تهام نگرانی يای خَد را نَقتًا بٌ دٍر  . آدرین لبخندی زد
 :انداختٌ بَد

عشق در . خَب يو نی دانند؛ انا از عاشقی تَ يیچ نهی دانند. چرا نی دانند آنتَنی- 
اٍ عشق را در درٍن خَد جَری دیگر یافتٌ ٍ عاشقی . يرکس بٌ طَری جلَى گر نی شَد

از يهین است کٌ احساس نی کنی تنًا نعشَقت تهام سخنانت . تَ برایش غریب است
 .چَن اٍ نیز عشقی يهچَن تَ در دلش دارد. را نی فًهد

طاقت نیاٍرد ٍ . آنتَنی تکیٌ از درخت برداشت ٍ بٌ آدرین با لبخند نحَش نگاى کرد
 :پرسید

گهان نبر کٌ نهی دانو؛ انا چَن کٌ این رفتار در تَ . تَ نیز عادی بٌ نظر نهی رسی آدرین- 
 .سابقٌ داشتٌ است صبر نی کردم کٌ خَد، خَدت را بازیابی

 :لبخند آدرین پررنگ تر شد ٍ گفت

نن نیز عاشقو؛ عاشق بانَیی خردنند ٍ . نن يو بٌ درد تَ نبتال يستو آنتَنی- 
 .شایستٌ

 :آنتَنی باز يو بٌ درخت تکیٌ داد ٍ گفت

 نهی خَايی بگَیی اٍ کیست؟- 

 :آدرین بی تَجٌ بٌ سخن آنتَنی پرسید

 با آذربانَیت چٌ نی کنی آنتَنی؟- 
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 :آنتَنی با دلخَری  آشکاری از تعَیض بحخ ٍ بًاندادن بٌ پرسش اٍ گفت

زان رٍز کٌ تَ نرا بٌ انیدٍاری تشَیق کردی ندت ياست کٌ سعی دارم بٌ اٍ نزدیک - 
حال ندت ياست کٌ . ابتدا نخالفت نی کرد؛ انا در آخر اٍ نیز  اندک اندک نرم شد. شَم

يو دیگر را دٍست داریو؛ انا غو نن از نأنَریتی نشأت نی گیرد کٌ نهی دانو چٌ باید 
 .برایش انجام ديو

 .نن نیز نهی دانو- 

حال چٌ شدى کٌ دیگر . تَ نهی دانی؟ تَ کٌ خَد در گرفتن انتقام پیش قدم بَدی- 
 انتقام گرفتن را نهی خَايی؟

نهی دانو چٌ زنان این نفرت از ٍجَدم رخت بربست؛ انا دیگر نسبت بٌ پارتیان يیچ - 
آنتَنی . نهی دانی آنتَنی حتی يو اکنَن ايَرانزدا را خدای خَیش نی دانو. حسی ندارم

بٌ تازگی فًهیدى ام کٌ نن چقدر در  اشتباى بَدى ام کٌ چقدر در نَرد پارتیان بی انصاف 
کس بٌ نن نگفت کٌ چٌ کسی خاطر خَن پارتی نجازات شدم؛ انا يیچنن بٌ. بَدى ام

تَ را نجازات کرد؟ چٌ کسی گـ ـناى نکردى را بر دٍشت  انداخت؟ باٍر نهی کنی اگر بگَیو 
شرنسارم . امخاطر خَن ٍاالی پارتیام شرنسارم ٍ نٌ بٌی رٍنیخاطر نیهٌاکنَن بٌيو

 .کٌ در نیان نشتی يـ ـرزى ی ستهگر زندگی کردى ام ٍ خَد نیز از آنانو

ٌ رٍی آدرین نشست. آنتَنی از جا برخاست دستان اٍ را در دست گرفت ٍ خیرى بٌ . رٍب
 :چشهانش، نصهو گفت

بَدنت بٌ نن گفتی، چٌ آدرین، بٌ یاد داری در اٍلین رٍز  آشناییهان کٌ در نَرد پارتی- 
 چیزی بٌ تَ گفتو؟

 .آری- 
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خاطر خاطر خَد ٍجَدش ارزشهند است نٌ بٌبٌ تَ گفتو آدرین پدرم نی گَید ير فرد بٌ-
ٌ اش یک بردى نی تَاند باريا از یک  اشراف زادى از طبقٌ پاتریسین ٍاال تر باشد؛ . رگ ٍ ریش

پس اگر تَ خَدت باشی ٍ اگر نن . چراکٌ ٍجَدش تجّلی گر عشق، علو ٍ شجاعت است
بٌ تَ صرفًا بٌ عنَان یک انسان با حق حیات بنگرم ٍ نٌ یک بردى، آنگاى خَايیو دید کٌ 

ٌ  ات يیچ تأجیری در تَ ندارد ی اٍل بٌ آدرین يرکس بٌ تَ نی نگرد، در درجٌ. رگ ٍ ریش
اگر تَ انسان خَبی باشی، حتی تصَرات پیشینش دربارى ی رٍنیان بٌ . خَد تَ نی نگرد

در سرزنین پارت نیز . تهام افراد جانعٌ يهچَن یکدیگر نیستند آدرین. يو نی ریزد
از کجا نعلَم اگر . انسان کايل ٍ یا خائن پیدا نی شَد ٍ در رٍم نیز یک انسان نًربان

يا نیز بٌ آیین آنان رٍی نیاٍرند؟ رٍنیان يهچَن تَ با فرينگ پارتی  آشنا شَند، آن
ٌ ی آن يا شًرت یک جانعٌ بٌ چیزی ٍ یا فرينگ نردنان در آن سرزنین نعرف يه

 .نیست

آدرین بٌ چًرى ی آنتَنی خیرى . آدرین بٌ فکر فرٍ رفت ٍ آنتَنی سر بٌ پایین  انداخت
چرا اصالً . بٌ راستی کٌ آنتَنی اگر نی خَاست، نی تَانست برترین راينهایان باشد. بَد

بٌ این نیندیشیدى بَد کٌ ايَرانزدا در رستاخیز تنًا بٌ پرٍندى ی اعهالش نی نگرد؟ چرا 
چٌ دٍستانی . نظر نردنان را برای خَد نالک قرار دادى بَد؟ بٌ آنتَنی نگايی  انداخت

آنتَنی ناگاى سرش را ! خاطر یکدیگر نشکالت خَد را بٌ فرانَشی نی سپردندبَدند کٌ بٌ
 :باال آٍرد ٍ گفت

آذربانَ ٍ عشق تَ را برداریو، بگریزیو ٍ تا آخر عهر خَیش بٌ آرانی . آدرین، بیا بگریزیو- 
 .زندگی کنیو

فکر خَبی بٌ نظر نی رسید؛ انا یعنی عَاقبی نداشت؟ اگر کسی . آدرین  اندیشید
اش ادانٌ نی فًهید چٌ نی شد؟ یعنی آرتهیس بدٍن خانَادى  اش نی تَانست بٌ زندگی

 :ديد؟ بٌ نَيایش کٌ تا زیر گردنش بَدند چنگی  انداخت ٍ گفت
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ام را بٌ اٍ خَايو گفت ٍ اگر نَافقت تهام ٍاقعیات زندگی. با آرتهیس سخن نی گَیو- 
 .کرد با يو ٍ اگر نَافقت نکرد، بٌ تنًایی از چنگ  يادریان خَايو گریخت

 :آنتَنی انا گفت

چگَنٌ حاضر نی شَی عشقت را بٌ راحتی ريا کنی؟ نن حتی اگر اٍ نرا نپذیرد - 
شاید حتی اٍ را بٌ دٍش بیندازم ٍ با خَد ببرم؛ انا بٌ تنًایی سفر . ريایش نهی کنو

 .نخَايو کرد

 :آدرین لبخندی زد ٍ گفت

نن تنًا آسَدگی عشقو را . بٌ تَ گفتٌ بَدم کٌ عاشقی يرکس با دیگری نتفاٍت است- 
ٍصال آرزٍی نن است؛ انا . نن يرگز خَد را بٌ عشقو تحهیل نهی کنو. نی خَايو ٍ بس

نهی خَايو  اشک يای بلَرین . آن را بٌ قیهت آزردگی دل کَچک نعشَقو نهی خَايو
 .لیلی ام از چشهانش بر زنین بچکد

 :آنتَنی پَفی کشید ٍ گفت

فعالً باید ببینیو با نا يهراى . تَ با عشقت خَش باش ٍ نن با آذربانَیو. باشد- 
 .نی شَند یا نٌ

 .برٍیو- 

آنتَنی بٌ . با قدم يایی آيستٌ ير یک در تفکرات خَیش بٌ سَی سربازخانٌ رٍان شدند
خَد نیز چنین چیزی را . سخنان آدرین  اندیشید کٌ حاضر بٌ آزردگِی خاطر عشقش نبَد

ٌ  اش  دربارى نعشَق خَیش نهی خَاست؛ انا با فکر فراق اٍ دردی جان گداز در سین
 :با خَد نی گفت! اٍ يرگز از خَدگذشتٌ نبَد؛ يرگز. نی پیچید
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عشق يهٌ . اٍایل بی تابی خَايد کرد؛ انا در آخر در آغَش نن آرام خَايد گرفت- 
با زندگی در کنار نن تهام غو يایش را بٌ فرانَش خَايد . يا را خَايد پَشاندکاستی

چٌ کسی . يا ٍ سخنان گَل زنکی بیش نیستنديا بًانٌسپرد؛ انا خَد نی دانست کٌ این
با رسیدن بٌ در . کسنی تَانست درد دٍری ٍالدین خَیش را تاب بیاٍرد؟ یقینًا يیچ

، يادریان را دیدند کٌ بٌ چًارچَب در تکیٌ دادى ٍ دست بٌ سینٌ  ٍرٍدی سربازخانٌ
يا تکیٌ از چًارچَب برداشت ٍ با  يادریان با دیدن آن. يا را نی کشیدى استانتظار آن

 :ابرٍیی باال انداختٌ گفت

 خب، کاری را کٌ خَاستٌ بَدم انجام دادی؟- 

 :آنتَنی ابتدا بٌ درٍن اتاق نگايی  انداخت ٍ سپس با اضطراب از ٍاکنش اٍ گفت

 .نرا از انجام این کار نعاف بدان. ایرج نن نهی تَانو- 

ٌ  ای رنگ خشو گرفتند ٍ غرید  :چشهان  يادریان در عرض جانی

 !نهی تَانی؟- 

ٌ ی تأیید سخنان اٍ تکان داد  : يادریان نیز با خشو زنزنٌ کرد. آنتَنی سری بٌ نشان

 !نشانت خَايو داد! کٌ نهی تَانی- 

آن دٍ نیز بٌ ناچار راى آندى را دٍبارى . ٍ دستان آدرین ٍ آنتَنی را گرفت ٍ با خَد کشید
ٌ  ای خلَت،  يادریان دست آنتَنی را ريا . طی کردند تا بٌ باغ بازگردند با رسیدن بٌ نقط

ٌ  اش نَاختٌ شدى . کرد ٍ يو زنان، برق از سر آنتَنی جًید سیلی کَبندى  ای کٌ بر رٍی گَن
ٌ  اش يو زنان کشید بیشتر ٌ  اش . بَد درد داشت؛ انا تیری کٌ سین دستش را بر رٍی گَن

ٍ  اشک در چشهانش حلقٌ زد ٍ آن زنان چقدر خَد را نفرین کرد کٌ چرا این قدر  گذاشت 
 :يادریان بی رحهانٌ بی تَجٌ بٌ حال اٍ فریاد کشید!  بٌ دختران نی ناند
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 شها دٍ تن را چٌ شدى؟ اگر شجاعت نداشتید چرا نأنَریت را پذیرفتید؟- 

 :آنتَنی زنزنٌ کرد

 .شجاعت را داشتیو؛ انا احساسی نسبت بٌ بانَان پارتی نداشتیو- 

 :يادریان از تٌ دل نعرى کشید

باید آن را . ٍ خَد نی دانستید کٌ این احساس نباید در ٍجَدتان ریشٌ گیرد- 
 !نی خشکاندید تا نانع يدف نا نشَد

 :آدرین پَزخندی زد

با ايدافت . اشتباى نی کنی این يدف يو اکنَن تنًا نتعلق بٌ تَست يدف نا  يادریان؟- 
 .خَش باش ٍ لذت ببر

ٌ  ی يادریان يهچَن آرانش پیش از طَفانی بٌ نظر نی آند  :زنزن

 .زنانی تَ از يرکس بیشتر برای این نأنَریت نشتاق بَدی. ٍ البتٌ يدف تَ آدرین- 

 :آدرین نحکو ٍ با ایهان بٌ حرفش گفت

ٌ ی پارتی ٍجَد خَیش را نهی شناختو؛ انا حال کٌ از طالی نًفتٌ در - آن زنان نیه
. نبض ديندى ی قلبو را ريا نهی کنو. عشقو را ريا نهی کنو. ٍجَدم آگايو، ريایش نهی کنو

ٌ  ای . نن بی  اٍ يهچَن زندى  ای بی رٍحو! ريایش نهی کنو  يادریان يهچَن نسئل
 !نهی خَايو ٍ نهی تَانو. نهی تَانو  يادریان. بی جَاب کٌ بٌ حال خَد ٍاگذاشتٌ شدى

ٌ  اش را رٍی گردن . يادریان دست بٌ شهشیر کنار کهرش برد ٍ آن را بیرٍن کشید تیغ
 :آدرین گذاشت ٍ غرید
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اگر آرتهیس را فرانَش نکردى ٍ بٌ نأنَریتت نرسی، تاٍان ٍ بًایی سترگ برایش - 
 .خَايی پرداخت

ی بر رٍی گردنش پَزخندی زد ٍ آنتَنی بی حَاس بٌ ٍضع انا آدرین بی تَجٌ بٌ تیغٌ
 «...نکند بانَ. پس نام آن بانَ آرتهیس است»: نَجَد با خَد نی اندیشید

. ٍ بعد با چشهانی درشت بٌ آدرین نگریست ٍ بٌ تازگی شهشیر رٍی گلَی آدرین را دید
ٌ  يادریان گفت ٌ چیز از ذينش پرید ٍ با ٍحشت ب  :يه

 چٌ نی کنی؟- 

 :يادریان بٌ اٍ پرید

 .خَد تکلیف این شَرشی را تعیین خَايو کرد. بنشین سر جایت. بٌ تَ ربطی ندارد- 

 :آدرین با يهان پَزخند جا خشک کردى بر رٍی لبش گفت

ٌ ی ناست  يادریان-  درست زندگی کردن . يهٌ دیر یا زٍد خَايند نرد. نرگ سزای يه
يرکس درست زندگی کند، نرگ برایش پلی بٌ سَی زندگی جاٍدانٌ خَايد . نًو است

 .بَد

 يادریان . ناگاى صدای شلیک خندى  ای در فضا پیچید! ٍ اصالً گَیی آن شهشیر را نهی دید
ٌ ٍار نی خندید این . از خشو ٍ از تهسخر نی خندید. شهشیر را پایین آٍردى بَد ٍ دیَان

ٍ  اشک از چشهان  يادریان بٌ خاطر خندى ی زیاد جاری خندى تا دقایقی ادانٌ داشت 
 :در آخر با نفس يایی بریدى بریدى گفت. شدى بَد

... بٌ این... يٌ يٌ... سخن... دانٌ؟ خدایان نن... يٌ... جاٍ... زندگی... يٌ يٌ...زند- 
 ...يٌ... نشنیدى بَدم... نضحکی
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آدرین از تهسخر  يادریان دلگیر نشد؛ چَن در گذشتٌ اگر یک رٍنی چنین سخنانی بٌ اٍ 
نی گفت، بٌ حتو بیشتر نی خندید ٍ گهان نی برد کٌ اٍ یک دیَانٌ است ٍ حال 

ٌ ی خَیش داشت؟ يیچ پس تبسهی ! اعتقادات  يادریان چٌ تفاٍتی با اعتقادات گذشت
 :نهَد

يهچَن نن کٌ در گذشتگان این سخنان را . از راستی ٍ حق يیچ نهی دانی  يادریان- 
 .نضحک ٍ احهقانٌ نی پنداشتو

دٍبارى خطَطی دريو بر رٍی پیشانی  اش پدیدار . خندى  ی يادریان دیگر بند آندى بَد
 :گشت

پس بًتر است این عقاید بی اساس را کنار گذاشتٌ ٍ در نحضر . نن تَ را يشدار دادم- 
ٌ  ات عهل کنی  .ژٍپیتر تَبٌ کردى ٍ بٌ ٍظیف

ٌ ی گَشت را دیدی، يهکاری -  ٍ نن يو پاسخ تَ را این چنین نی ديو؛ يرگاى پشت الل
 .نرا نیز خَايی دید

 :يادریان پَزخندی زد ٍ زیر لب زنزنٌ کرد

 .بی لیاقت- 

 :ٍ سپس رٍیش را بٌ سهت آنتَنیَس باز گرداند ٍ گفت

 تَ چٌ آنتَنی؟ تَ نیز يهکاری نهی کنی؟- 

 يادریان . با يهان لرزش سرش را  اندکی بٌ چپ ٍ راست تکان داد. آنتَنی نی لرزید
 :نیشخندی دیگر زد ٍ گفت

ٍ حتهًا يو نی دانی کٌ حتی تَ نیز برای قانَن نن استحنا نیستی؛ حتی ! شجاع شدى ای- 
 .اگر پدرت فرناندى باشد
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این ترس چٌ بَد کٌ نَقع خشو  . کاری نبَدآنتَنی از ترس خشو اٍ قادر بٌ انجام يیچ
ٌ  ای ريایش نهی کرد؟ در دل خَد را بٌ باد ناسزا گرفتٌ بَد ٍ خَد را بزدل  يادریان لحظ

َ  . شیردل نها خطاب نی کرد ریاکاری کٌ خَد را نترس نشان نی داد ٍ در نقابل فردی چ
ديانش را .  يادریان دستش را بر گلَی آنتَنی گذاشت ٍ فشرد. يادریان نَش نی شد

 :نزدیک گَشش برد ٍ آرام گفت

 !ٍای بر تَ اگر نشکلی برای انجام نأنَریتهان پیش بیاید- 

يَای بازدنی  . قلب آنتَنی تندتند نی تپید ٍ نفس يایش از ترس بٌ شهارى افتادى بَدند
ٌ ی گَشش را قلقلک نی داد  :در لحظٌ تهام شجاعتش را جهع کرد ٍ گفت. يادریان الل

 !ير کاری نی خَايی انجام دى؛ نن از تَ نهی يراسو- 

 :يادریان خندى ی کَتايی کرد ٍ با تهسخر گفت

 !قلب بیچارى ی نن طاقت ندارد! تَ از نن نهی يراسی؟ نزاح نکن آنتَنی- 

ٌ  . انا در آن سَ آنتَنی قلبش لرزید. ٍ خَد بٌ این شَخی نسخرى  اش خندید بٌ راستی ک
آدرین کٌ در سکَت . يادریان در یک سال اخیر اٍ را بیشتر از خَدش شناختٌ بَد

ٌ ی آنتَنی  تهاشاگر نزاع بین  يادریان ٍ آنتَنی بَد، قدنی جلَ آند ٍ دست بر رٍی شان
 :گذاشت ٍ با قدرت گفت

ٍ  . تا اٍ دٍستی بٌ شجاعت نن دارد اٍ را از يیچ گزندی باکی نیست-  از اینجا بر
 !يادریان، برٍ

 :يادریان در حالی کٌ بٌ عقب قدم برنی داشت، گفت

 !آن يو سنگین. تقاص پس خَايید داد- 
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ٍ  آشفتٌ گذاشتٌ بَد باال تر آٍرد ٍ الی . ٍ رفت آدرین دستی را کٌ بر شانٌ آنتَنی ترسان 
َ يای اٍ برد  :زیر گَشش با لحنی اعتهادبخش ٍ نصهو گفت. ن

ٌ  ای باید شجاع تر از آنچٌ نی نهایی باشی-  دٍست نن . برای این رايی کٌ در پیش گرفت
اگر بیو را بٌ دلت راى ديی، پیش از آن کٌ دشهنت . ترس نخستین دشهن تَست

 .اقدانی کند تَ ضربٌ خَايی خَرد

 :آنتَنی لبان خشکش را با زبانش نرطَب کرد

 یعنی تَ نگران نیستی؟- 

خاطر نن  يادریان را نی شناسو ٍ اگر بیهناکو، تنًا بٌ. بیش از حد نگرانو! نگران؟ چرا- 
اٍ بٌ يیچ کس رحو نخَايد کرد؛ انا آنتَنی شجاعت نترسیدن نیست، . آرتهیس است

این کٌ بتَانی در سخت ترین شرایط نگذاری کٌ . بلکٌ تَان نقابلٌ با ترس ياست
 .يیجانات بر عقلت فرنان برانند

. اٍ نترس ٍ دلیر نبَد؛ اٍ نیز نانند دیگر نردنان نی ترسید. يا نبَدآدرین قًرنان افسانٌ
از . اٍ نیز از عَاقب سرکشی  اش بیو داشت؛ انا اٍ يهیشٌ احساساتش را فرٍ نی خَرد

. کَدکی بٌ این کار عادت داشت ٍ نهی گذاشت کسی از سّر درٍنش بٌ راحتی آگايی یابد
ٍ رٍ کردى بَد با  اندک نکحی بٌ سخنانش . يرچند بٌ تازگی عشق تهام زندگی اش را زیر 

 :گَنٌ پایان داداین

يا دیگر آن. بًتر است بٌ بانَان حقیقت را بگَییو ٍ بٌ ایشان پیشنًاد فرار را بديیو- 
 .در اننیت نیستند

دیگر ذينش را با تهرین . دیگر فرار نکند ٍ بجنگد. ٍ آنتَنی عزنش را جزم کرد کٌ بجنگد
 :با تهام اعتهاد بٌ نفسش سری تکان داد ٍ گفت. نشغَل نکند ٍ بجنگد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

180 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

 .برٍیو- 

*** 

زیبایی کٌ جز اٍ، . نگران پشت درختی پنًان شدى بَد ٍ بٌ بت زیبایی  اش نی نگریست
آرانش ٍجَد اٍ بر قلبش سرازیر نی شد ٍ تپش يای . کسی یارای دیدنش را نداشت

قلب نتالطهش را آرام تر نی کرد؛ انا يرگاى کٌ يَش ٍ حَاسش با حرکت کَچکی سر 
جای خَیش بازنی گشت، سردی شدیدی يهچَن زنًریر تهام ٍجَدش را در خَد فرٍ 

انا آیا ... انرٍز باید تهام ٍاقعیات را نی گفت؛ انا. نی برد ٍ تنش بٌ لرزى نی افتاد
حاضر بَد دلش پارى پارى شَد؛ انا  اندکی . آرتهیسش اٍ را نی پذیرفت؟ ايهیتی نداشت

نگر عاشق حاضر بَد کٌ . آرتهیس از با اٍ بَدن احساس آزردگی خاطر را تجربٌ نکند
خاری بٌ پای نعشَقش برٍد؟ تهام شجاعتش را جهع کرد ٍ با پايای لرزان بٌ سَی 

. يا ٍ ٍ گیايان را زرد کردى بَديَای خشک تابستانی نَک چهن. آرتهیس قدم برداشت
با صدای خش خش گیايان خشکیدى  ای کٌ زیر پايای آدرین لٌ نی شدند، آرتهیس 

ٌ ی حضَرش شد ٍ سرش را بٌ سَی اٍ برگرداند با دیدار اٍ لبخندی از سر شَق زد . نتَج
 :ٍ گفت

دیگر داشتو از آندنت ناانید . ندت ياست کٌ در انتظارت يستو! آى آندی کیانهًر- 
 .نی شدم

ٌ شدى ی آدرین تکانی نخَردند تا بگَیند کٌ آرام جانو، نن از »: لب يای بٌ يو دٍخت
 «.يا قبل نظارى گر آرانش ٍجَدت بَدمندت

درٍغ چرا، کهی . آرتهیس کٌ سخنی نشنید، ابتدا کهی جا خَرد ٍ اخهانش در يو رفت
يا را از يو گشَد ٍ با صدایی شاد تر از تَقع يهرايی از آدرین را داشت؛ انا خیلی زٍد آن

 :قبل ادانٌ داد
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تَ را ندیدى بَدم گَیی بخشی از . ايَرانزدایو نهی دانی کٌ چقدر از دیدارت خشنَدم- 
 .ٍجَدم را گو کردى بَدم

با سری پایین افتادى ناگاى در پیش پای آرتهیس . آدرین تَجًی بٌ سخنان اٍ نشان نداد
 :آرتهیس بًت زدى کهی عقب کشی ٍ گفت. زانَ زد

 يا چٌ نعنایی نی ديند؟چٌ نی کنی کیانهًر؟ این کار- 

 :آدرین با صدای بغض گرفتٌ گفت

نی خَايو تهام . خَايو در پیشگاى تَ ٍ ايَرانزدایو بٌ تهام گنايانو اعتراف کنونی- 
 .زندگی ام را برایت بازگَ کنو

ٌ چیز برایش گنگ ٍ نانفًَم بَد. آرتهیس يیچ از سخنان آدرین نهی فًهید چٌ . يه
ٌ بار  گنايی؟ نگر پاک تر از قلب سپید آدرین نیز بَد؟ نگر چنین نردی کٌ با خَد کَل

 :شرافت را حهل نی کرد، چیزی از رسو گـ ـناى نی دانست؟ با سردرگهی پرسید

بٌ چٌ چیز نی خَايی اعتراف کنی؟ کیانهًر تَ چٌ گنايی نرتکب شدى ای؟ تَ نگر - 
 !نی تَانی گنايی نرتکب شدى باشی؟ کیانهًر

نهی خَاست بت نعشَقش با اقرار بٌ گـ ـناى فرٍ . ٍ این کیانهًر را با عجز بیان کرد
ٌ اش، گفت  :بریزد؛ انا آدرین زیر لب با شرم از گذشت

 .نانو آدرین است. آدرین! کیانهًر نٌ بانَ- 

ٌ ی چشهانش را لبریز کردى بَد.  آرتهیس از شدت شَک يیچ نگفت آدرین . اشک کاس
 :نگرانش شد

 بانَیو؟ حالتان خَب است؟- 
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 :آرتهیس با لکنت گفت

 رین؟ یعنی چٌ؟ ننظَر تَ چیست؟... آدر... آد... کیانهًر؟ آ... کیانـ... کـ- 

 :تنًا چیزی کٌ آن لحظٌ بٌ ذينش نی آند این عبارت بَد

 .درٍغگَی خــ ـیانـت کار- 

 :با غو گفت. آدرین از  آشفتگی اٍ سخت دل شکستٌ بَد

تهام ٍجَدم را گَیی در کَرى ی آينگری نی سَزانند . آشفتٌ ٍ سردرگو نباشید بانَیو-  
شها را بٌ ايَرانزدا قسو ٍجَد نرا بٌ آتش . ينگانی کٌ شها را این چنین نی بینو

 .نکشانید

 :يا ٍ افکار نحبت ٍ ننفی  اش را کنار گذاشت ٍ تنًا گفتآرتهیس تهام  اندیشٌ

 .نی شنَم- 

 :ٍ آدرین شرٍع بٌ بازگَیی خاطرات کرد

فقط نی دانو . از سرنَشت اٍ چیز خاصی نهی دانو. نادرم دختی اصیل زادى ٍ پارتی بَد- 
در يهان جا بَد . کٌ بٌ عشق جَانکی از خانٌ گریخت ٍ در نغرب، گرفتار ارتش رٍنی شد

کٌ یکی از جرٍتهندان، چشهانش بٌ جهال ٍ زیبایی اٍ ننَر شد ٍ ٍی را بٌ آسانی 
 .تصاحب کرد

 :آدرین نفس عهیقی کشید ٍ بغضش را فرٍخَرد، ادانٌ داد

ٌ رٍزی بٌ اٍ ٍ يهسرش بَد-  تا اینکٌ سال بعد، . نادرم کنیزی شد کٌ نأنَر خدنت شبان
 .فرزندش بٌ دنیا آند؛ تنًا چند ناى پس از بٌ دنیا آندن پسری از يهسر پدرم

 :يا قلبش را آزردیاد تلخ گذشتٌ. پَزخندی زد
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. از يهان کَدکی نحبتی از پدر ندیدم؛ چراکٌ نیهی از ٍجَدم بٌ پارتیان گرى خَردى بَد- 
از ... تنًا نحبتی کٌ بٌ نن ارزانی داشت، گذاشتن نانی بر رٍی نن بَد ٍ دیگر يیچ

يهان نَقع کٌ تَانستو تعادلو را بٌ ينگام راى رفتن حفظ کنو، بردى  ای دیگر بٌ شهار 
ٌ ی غالت بٌ نا یاری رسان. آدرین، گلدان را بیاٍر. آندم . آدرین، بیا ٍ بٌ آٍردن کیس

آدرین، پس آن جام شــ ـراب چٌ شد؟ آدرین، چرا گل يای باغ خشک شدى اند؟ نگر بٌ 
از يهان کَدکی يو بازی يایو فرزندان دیگر ... يا رسیدگی نهی کنی؟ آدرین، آدرینآن

يیچ کس نهی گفت این پسر فرزند صاحب کل . نن فرانَش شدى بَدم. بردگان بَدند
شاید با فقر، . دیگر بردگان شاید پدر ٍ نادر خَیش را با يو داشتند. این عهارت است

پدری نداشتو ٍ نادرم صبح ينگام تا . شاید با نگَن بختی؛ انا آنان را داشتند؛ انا نن نٌ
ٌ يایی بَد کٌ . شبانگاى دربست خدنتگزار پدرم بَد سًو نن از نحبتش، تنًا بـ ـَس

ٌ شب پیش از آن کٌ بٌ خَاب رٍد، بر پیشانی ام نی زد  .نیه

ٌ  ای کٌ از دست داد، دلش برای نادری کٌ يرچند  اندک انا بی ریا  با یادآٍری گذشت
 :نحبت نی ٍرزید، تنگ شد

تا زنانی کٌ عقلو رسید ٍ از نادرم پرسیدم . نن در کَدکی نهی دانستو کٌ پدری دارم- 
چرا؟ . ٍقتی فًهیدم کٌ نالک نن پدرم است، پرسشی در ذينو پدید آند. نهی دانستو

چرا . ناکسیهَس يو فرزند اٍ بَد ٍ البتٌ دٍرسیال نَزادی کٌ بٌ تازگی بٌ دنیا آندى بَد
بین نن ٍ آنان این چنین تبعیض قائل نی شد؟ تصهیو گرفتو بٌ برادرم، ناکسیهَس، 
ٌ ام تَجٌ پدرم را بٌ خَد جلب کنو؛ انا اٍ نیز يهچَن  نزدیک شَم تا با خیال کَدکان

 .نادرش شخصیتی ننفَر داشت

چشهانش پر از  اشک بَد ٍ قطرى  ای رٍی . بٌ آرتهیس نگاى کرد تا ٍاکنشش را ببیند
ٌ  اش نی لغزید  :با نگرانی گفت. گَن

 تَ را آزردى خاطر نی کنو؟ اصالً نی خَايی نن يیچ نگَیو تا خیالت آسَدى باشد؟- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

184 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

سپس با . آرتهیس بی درنگ دست بٌ سَی چشهانش برد ٍ شبنو يای چشهانش را زدٍد
 :بی قراری گفت

 .بیشتر تعریف کن. نیازی نیست! نٌ نٌ- 

ای : يهسر اٍ يهیشٌ نی گفت. يرچٌ بزرگ تر شدم، بیشتر دلیل تنفر پدرم را درک کردم- 
ٌ  . شها پارتیان کهتر از سگان نگًبان نا يستید. بردى ی پارتی، این کار را انجام دى نن نیه

اشراف زادى  ای بَدم کٌ حتی یک بار يو رنگ نیًهانی بٌ چشهانو ندیدى بَدم؛ چراکٌ 
بٌ . پدرم شرم داشت نرا با خَد يهراى سازد ٍ بگَید این کَدک پارتی فرزند نن است

بیشتر بٌ . خصَص این کٌ نن از چشهان تیز ٍ برندى ی آبی رنگش يیچ سًهی نداشتو
نادرم نی نانستو ٍ يیچ یک از اجزای صَرتو يهانند بینی عقابی، صَرت لَزٍی شکل اٍ 

 .ٍ یا نَيای لَپخت نشکی  اش نبَد

 :سپس ادانٌ داد. اندکی نکخ کرد ٍ نفس عهیقی کشید

ٌ چیز نتنفر شدمکو-  از این کٌ . از این کٌ نن باید این يهٌ سختی نی کشیدم. کو از يه
برادرم باید نغرٍرانٌ بٌ نن نگاى نی کرد ٍ نرا نَرد تهسخر خَد قرار نی داد ٍ از این کٌ 
نن تَانایی گفتن يیچ سخنی را نداشتو؛ چراکٌ ير اشتبايی تاٍانش ضربات سًهگین 

از آن يهٌ تحقیر، از فرانَش شدن، از بی نحبتی، از این کٌ از پدر يیچ چیز . شالق بَد
بٌ راستی . ندیدم ٍ ناکسیهَس چٌ آسَدى از ناراحتی لباس ابریشهینش سخن نی گفت

يا کٌ از پس ناندى يای چٌ شب. حتی غذایهان را نیز نهی داد. نن از پدر يیچ ندیدم
در آن لحظات تنًا عانل . غذایشان بٌ نن نرسید ٍ گرسنٌ سر بٌ بالین گذاشتو

اگر نن رٍنی بَدم، اگر یک رٍنی اصیل بَدم، . سختی يایو را خَن پارتی نی دانستو
ٌ کس . پدرم نرا زیر بال ٍ پر خَد قرار نی داد ٍ از نن نحافظت نی کرد ٌ چیز ٍ يه از يه

با اٍ جدال نی کردم ٍ بر سرش فریاد نی کشیدم کٌ چرا نرا بٌ . تنفر داشتو؛ حتی از نادرم
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دنیا آٍردى؟ ٍ نادرم تنًا با چشهانی پر از  اشک بٌ نن خیرى نی شد ٍ نن يیچ تَجًی 
 .بٌ دل شکستٌ اٍ نداشتو

 :سر بٌ زیر  انداخت ٍ گفت

چقدر ناسپاس بَدم کٌ . چقدر پست بَدم کٌ نقصر ناکانی يایو را نادرم نی خَاندم- 
 .يا بٌ یادش افتادى اماکنَن پس از گذشت سال

 :نفس عهیقی کشید

ٌ ی خَبی با اٍ داشتو، خَايرم، دٍرسیال بَد کٌ البتٌ اٍ -  تنًا کسی کٌ در آن خانٌ رابط
در سخت ترین . کَدکی بیش نبَد؛ انا بٌ ير حال حضَرش نایٌ دلگرنی نن بَد

يا بٌ يهین ننَال گذشت تا سال. لحظات، شیرین زبانی يایش نرا از دنیا فارغ نی کرد
با این کٌ نادرم کنیزی بیش نبَد؛ انا زیبا بَد؛ زیباتر از . اینکٌ بٌ چًاردى سالگی رسیدم

آن . کٌ نادرم را در برابر دیدگانو بٌ يالکت رساند! يهسر پدرم ٍ انان از حسادت زنانٌ
 .رٍز با  اشتباى کَچکی کٌ اٍ نرتکب شد، خَن چشهان آن زن را گرفت

 :آرتهیس پرسید

ٌ اشتبايی؟-   چ

 :آدرین لبخند نحزٍنی بٌ دلبرش زد ٍ گفت

آن زن از نادرم . گفتنش تفاٍتی بٌ حالت ندارد؛ ٍلیکن حال کٌ نی خَايی نی گَیو- 
ٌ  اشتباى، آبجَ برایش آٍرد  .شــ ـراب قرنز نی خَاست؛ انا نادرم ب

 :آرتهیس با تعجب پرسید

 چطَر نادرت  اشتباى بدین بزرگی را نرتکب شد؟- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

186 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

آن زن عادت داشت آبجَ بنَشد؛ ٍلی آن رٍز از نادرم شــ ـراب قرنز بٌ عنَان - 
زن با ... بگذریو. نَشیدنی خَاست؛ انا نادرم بٌ عادت يهیشگی اش، آبجَ برایش آٍرد

دیدن سینی بٌ قدری خشهگین شد کٌ شالقی را از نحافظش گرفت ٍ بٌ سَی نادرم 
ٌ  صندلی گیر کرد ٍ بر زنین . رٍانٌ کرد نادرم ناخَدآگاى بٌ عقب جًید؛ انا پایش بٌ پای

 .سرش بٌ گَشٌ تیز يهان صندلی اصابت کرد ٍ خَن، تهام کف زنین را پَشاند. افتاد

ٌ ی چشهش بر رٍی زنین چکید صدای لرزانش بٌ سختی از گلَ . اشکی از گَش
 :برنی خاست

اٍ را . در آخرین لحظات نام نرا صدا کرد؛ انا نن سنگدل بی تَجٌ بٌ اٍ پشت کردم- 
نادرم نرد؛ . بی خبر ز آن کٌ رٍزی چقدر از کردى ام پشیهان خَايو شد. نقصر نی دانستو

ٍ  اندکی خشهگین شد؛ انا چیزی بٌ آن . بٌ سادگی ٍقتی پدر بازگشت، با شنیدن نرگ ا
از فردای آن رٍز، نن نأنَر خدنت بٌ آن زن شدم ٍ تَ نهی دانی کٌ نیش . زن نگفت

نیهی از ٍجَدم یک  اشراف زادى ی . سخنانش چگَنٌ رٍح ٍ قلبو را بٌ آتش نی کشید
رٍنی بَد؛ انا آن زن خَن پارتی ام را عانل فساد آن نی دانست ٍ نی گفت کٌ بردگان 

سخت بَد؛ انا تحهل نی کردم؛ ٍلی گَیی کٌ . رٍنی نیز از نظر جایگاى از نن ٍاالترند
تحهل نن برای آن زن دشَار بَد؛ چراکٌ بیش از یک ناى طاقت نیاٍرد ٍ از پدرم 

 ...پدر نیز دریغ از یک قطرى نحبت پدرانٌ. خَاستار بیرٍن راندنو شد

 :پَزخندی زد

بازٍانو را گرفت ٍ کشان کشان . يهان رٍز کٌ آن زن شکایتو را پدرم کرد، اٍ بٌ باغ آند- 
نرا بیرٍن  انداخت ٍ گفت کٌ یک نانخَر بی ارزش را . نرا با خَد بٌ سَی درٍازى برد

ٌ شدن درٍازى بَد. نهی خَايد در آخرین لحظات . ٍ چشهان ناانید نن تنًا نظارى گر بست
ٌ ام را  ٌ ی ناکسیهَس ٍ چشهان  اشک آلَد دردانٌ خَاير يشت سال تنًا لبخند نَزیان

ٌ شدن در، خَد را بٌ درٍن يل دادم ٍ گفتو. دیدم  :ناگاى بٌ خَد آندم ٍ پیش از بست
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 چگَنٌ نی تَانی؟. پدر نن فرزند تَ يستو- 

 :اٍ فریاد زد

 .نن یک فرزند پارتی نهی خَايو. نن تنًا یک پسر دارم ٍ آن ناکسیهَس است- 

 :نصرانٌ گفتو

 ...انا پدر- 

 :فریاد کشید

 !نرا پدر خطاب نکن- 

 :با لجبازی گفتو

 ...پدر- 

 .ٍ آن ينگام بَد کٌ بٌ نگًبانان دستَر داد نرا ابتدا نجازات کردى ٍ سپس بیرٍنو  اندازند

آدرین بٌ اٍ . يا از چشهانش رٍان بَدنديهانند جَیبار  اشک. آرتهیس  اشک نی ریخت
ٌ  اش فرٍ  نگاى نهی کرد؛ چراکٌ ير قطرى  ی اشک يهانند سیخ داغی بَد کٌ در سین

 :با افسَس ادانٌ داد. نی کردند

ٌ  انداختند-  خَد را کشان کشان . شالق يایشان را بر پیکرم کَفتند ٍ نرا با خَاری بٌ کَچ
ٌ  ای بردم . زخو يایو نی سَختند ٍ بٌ نريو نیاز داشتند. تهام تنو نی سَخت. زیر سای

ٍ  اندکی غذا؛ انا يیچ نبَد نن تنًای تنًا . یک غو خَار نیاز داشتو ٍ شاید  اندکی گرنا 
. شب را در سرنا بٌ صبح رساندم؛ انا در سحر بدنو يهچَن یک کَرى داغ بَد. بَدم

ٌ  ای برای خَد نًیا  سعی کردم از جای برخیزم ٍ بٌ دنبال کاری برٍم تا بتَانو  اندک آذٍق
بٌ سختی رٍی دٍ پایو . سازم؛ انا تن ضعیف نن قادر بٌ انجام يیچ حرکتی نبَد
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ایستادم ٍ کل شًر را در پی کاری گشتو؛ انا نی دانی؟ نردم رٍم يهچَن پارتیان دل رحو 
رٍز بعد يو . ٍقتی نرا بدان حال دیدند، بٌ حال خَیش ٍاگذارم کردند. نیستند

. يهان طَر سپری شد؛ انا نن ضعیف تر از پیش بَدم ٍ حتی بٌ سختی نفس نی کشیدم
تکٌ نان يای خشکیدى  ای کٌ . خَد نی تَانستو نیزان سرخی صَرتو را از تب حدس بزنو

بر رٍی زنین افتادى بَدند، نقداری نعدى ی نتالطهو را آرام نی کردند؛ انا  اندکی بعد 
ير لحظٌ ضعیف تر از پیش . نعدى ی نن تًی تر از ير تًی، آنان را نیز باال نی آٍرد

سرنای زنستان بر پَست تنو نیش نی زد ٍ دنای بدنو ير لحظٌ باالتر . نی شدم
. دیگر بٌ این باٍر رسیدى بَدم کٌ جز نرگ، سرنَشتی در انتظارم نخَايد بَد. نی رفت

ٌ ی گرم خَیش بَدند ٍ کسی از تقالی پسری در گَشٌ خیابان برای  شبانگاى يهٌ در خان
يا زٍزى نی کشیدند؛ انا نن حتی دیگر تَان گرفتن گرگ. نفس کشیدن خبری نداشت

 .چَبی را برای دفاع از خَد نداشتو

سخت . آرتهیس نهی تَانست بیندیشد کٌ آدرین آن لحظٌ چٌ دردی را نتحهل شدى بَد
ٍقتی نی اندیشید کٌ عشقش . بٌ راستی کٌ راندى شدن از درگاى پدر سخت بَد. بَد

چنین رنجی را تجربٌ کردى، قلبش تیر نی کشید ٍ بغضی بر گلَیش نی نشست ٍ راى 
 :آدرین ادانٌ داد. نفسش را نی بست ٍ تنًا چارى ی بازشدن آن گریستن بَد

شنل پشهینش را از دٍش . يهان شب دیگر ننتظر نرگ بَدم کٌ فرناندى از راى رسید- 
 .در آغَشو کشید ٍ سَار ارابٌ شد ٍ نرا با خَد برد. برداشت، آن را بٌ دٍر نن پیچید

 :آدرین نیشخندی زد ٍ گفت

نن بٌ عنَان یک پسر چًاردى سالٌ بیش از حد ضعیف بَدم ٍ اٍ بسیار قَی يیکل ٍ - 
نرا با خَد بٌ نرکزی نخفی برد؛ . ٍزنو اصالً بٌ پیش چشهانش زیاد جلَى نهی کرد. بزرگ

در آنجا از نن نراقبت . جایی کٌ تعداد  اندکی از سربازان ٍیژى، آنجا آنَزش نی دیدند
فرناندى از نن دلیل حالو را پرسید . کرد تا جایی کٌ سالنت خَد را بٌ طَر کانل باز یافتو
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ٌ چیز را بٌ اٍ گفتو رٍز بعد فرناندى بٌ نزدم . حتی از تنفرم نسبت بٌ پارتیان. ٍ نن يه
تا بٌ کشَرم خدنت کنو ٍ حتی انتقانو . آند ٍ پیشنًاد کرد کٌ بٌ این گرٍى نلحق شَم

پس . نن جایی را برای رفتن نداشتو ٍ کسی را کٌ ننتظر نن باشد. را از پارتیان بستانو
نن ٍ فرزند فرناندى، آنتَنیَس کٌ اٍ نیز چًاردى سالٌ بَد، پنج سال سخت ترین . پذیرفتو

سال گذشتٌ، فرناندى بٌ . تهرینات را تجربٌ کردیو تا بٌ نحافظانی کارآزنَدى بدل گشتیو
 :نزد نا آند ٍ بٌ نن گفت

 آدرین، نی خَايی انتقانت را از پارتیان بستانی؟- 

 :نن بی درنگ گفتو

 .نعلَم است کٌ نی خَايو- 

 :فرناندى با خَشحالی گفت

 .نأنَریتی کٌ با انجانش، تهام پارتیان نابَد خَايند شد. پس نأنَریتی برایت دارم- 

نی خَاستو خَن پارتی از جًانی پاک . نن چیزی جز انتقام نهی خَاستو. خَشحال شدم
 :شَد؛ انا نحض احتیاط پرسیدم

 ٍ اگر نپذیرم؟- 

 :فرناندى گفت

 .تَ يیچ انتخابی نداری؛ چٌ بخَايی ٍ چٌ نخَايی باید برٍی- 

آن رٍز نن ٍ آنتَنیَس، بٌ يهراى یکی از سربازان ارتش . چارى  ای نداشتو؛ پس پذیرفتو
سال . بٌ طَل یک سال برای شناخت پارتیان. بٌ نام  يادریان نَرد آنَزش قرار گرفتیو

يا بٌ فرنان عالی جناب کراسَس برای جاسَسی با يو بٌ بعد پس از پایان آنَزش
نأنَریت نا دزدیدن اطالعات سری کتابخانٌ بَد؛ انا بار اٍل نَفق . سرزنین پارت آندیو
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در يهان زنان بَد کٌ با بانَیی پارتی  . نشدیو ٍ اقدانات اننیتی بسیاری صَرت گرفت
کو بٌ نن آنَخت کٌ پارتیان نٌ ير سؤالی کٌ داشتو از اٍ نی پرسیدم ٍ اٍ کو. آشنا شدم

ٌ ی دیگر ٍجَدم را . تنًا نفرت انگیز نیستند، کٌ بًترین نردم جًانند نن با کهک اٍ نیه
ٍ آنگاى . کو، ٍجَدم از چیزی بٌ نام کینٌ پاک شدايَرانزدایو را شناختو ٍ کو. شناختو

ٍقتی ٍجَدم پاک شد، دختر برایو جایگاى . بَد کٌ فًهیدم نقصر پارتیان نبَدى اند
 .ٍیژى  ای پیدا کرد ٍ ناخَاستٌ، قلبو را بٌ تصرف خَیش در آٍرد

 :سرش را باال گرفت ٍ گفت

ندت ياست کٌ تَ اجر ير نفرتی را در دلو پاک کردى  ای ٍ نًر ٍجَد خَیش را در ! بانَیو- 
ٌ ای  يادریان يو اکنَن از نن ٍ آنتَنیَس نی خَايد نأنَریتهان را بٌ اتهام . آن کاشت

ٌ ایوبرسانیو ٍ نا بٌ بانَیو اگر نرا نی پذیری با نن . خاطر عشقهان، از ٍطن دست شست
بیا تا بٌ سرزنینی دٍر برٍیو ٍ فارغ از ير دٍست ٍ دشهنی باشیو ٍ اگر يو نپذیری يیچ 

 .نًر تَ تا ابد در تار ٍ پَد قلبو خَايد ناند ٍ از تَ نحافظت خَايو کرد. نخَايد شد

 :آرتهیس  اشک يایش را پاک کرد ٍ با نن نن گفت

 نی گذاری یک رٍز، تنًا یک رٍز بٌ پیشنًادت بیندیشو؟- 

ٌ  ای بر آن زد ٌ ی چادر آرتهیس را بٌ دست گرفت ٍ بـ ـَس  :سپس گفت. آدرین گَش

 .باشد، يرچقدر نی خَايی بیندیش- 

. از جای برخاست ٍ از اٍ دٍر شد. ٍ شاید بٌ اٍ حق نی داد کٌ دل شکستٌ ٍ دلخَر باشد
 .آرتهیس در جایش ناند ٍ افکار خَرندى  ای کٌ ريایش نهی کردند

آدرین ينگانی کٌ بٌ خَابگاى رسید، آنتَنی را نشايدى کرد کٌ با لبخند بزرگی کنج لبش 
ٌ  ای . نزدیک تر رفت ٍ کنار اٍ بٌ دیَار تکیٌ داد. بٌ آسهان خیرى شدى است بٌ يهان نقط
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کالغی سیاى رنگ بٌ سَی بی کرانگی افق پرٍاز . کٌ آنتَنیَس خیرى شدى بَد نگریست
 :زیر لب گفت. نی کرد

 آذربانَیت تَ را پذیرفت کٌ این چنین شادنانی؟- 

 :آنتَنی با آرانش گفت

دلو نی خَايد يهچَن آن پرندى پر بگشایو ٍ بٌ . آدرین نهی دانی چقدر خشنَدم- 
گَیی . گَیی انرٍز با نَافقت اٍ، از نَ پا بدین دنیا گذاشتو. سرزنین يای دٍر کَچ کنو

 .نردى بَدم ٍ اٍ نرا زندى کرد

 بٌ آسانی تَ را پذیرفت؟- 

يا با آدنی نی کرد؟ بی  آن کٌ چشو از عشق چٌ. آن حجو آرانش از آنتَنی بعید بَد
 :کالغی کٌ در افق ناپدید شدى بَد بردارد، گفت

ٌ  ای چَن اٍ خانَادى  ای . در ابتدا ناباٍر بَد؛ انا پس از اندکی  اندیشٌ نرا پذیرفت-  ندیه
 .ندارد کٌ بٌ آنان پایبند باشد

کَدک شدى بَد ٍ دلش اقبال نزدیک ترین دٍستش را . آدرین حسادت نی کرد
البتٌ نهی تَانست نام حسادت را بر آن بگذارد؛ چراکٌ حسادت کنندى، آن . نی خَاست

ٌ خَردن را بیشتر نی پسندید؛ چراکٌ . بخت نیکَ را تنًا برای خَد نی خَاست اٍ غبط
 :آنتَنی پرسید. طالب چنین سرنَشتی يو برای خَد ٍ يو برای دٍستش بَد

 آرتهیس چٌ؟-

 :آدرین زیر لب نغهَم زنزنٌ کرد

 .نن خَد نام اٍ را بدٍن پیشَند بانَ صدا نهی زنو! بانَ آرتهیس- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

192 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

 :ٍ پس از  اندکی نکخ ادانٌ داد

 .ندت زنانی برای  اندیشیدن نی خَايد- 

در نظر اٍ آرتهیس نحق برای ير تصهیهی . آدرین يرگز عشقش را در تنگنا قرار نهی داد
اٍ حتی در صَرت . بَد؛ چراکٌ ٍجَد سیاى ٍی لیاقت سپیدی آرتهیسش را نداشت

نخالفت آرتهیس تا ابد نگايدار عشق افالطَنی  اش نی بَد؛ انا کدام عاشقی آرزٍی 
در آن . ٍصال بٌ نعشَق را نداشت؟ گرچٌ ٍصال بٌ ير قیهتی تهنای دل دردنند اٍ نبَد

 «.آرتهیسو را بٌ نن برسان. ايَرانزدایو»: لحظٌ در دل دعا کرد

ٌ  اش نشستٌ است تا پر بگشاید یا نٌ؟  ٍ نهی دانست آیا نرغ آنینی بر شان

*** 

بٌ باغ بشتابید کٌ . يا را دیدى امخَد آن. نتجاٍزان ٍارد کاخ گردیدى اند! نتجاٍزان- 
 !يو اکنَن در نیان درختان بٌ سر نی برند

در نیان سربازان . نیهی از نگًبانان بٌ راى افتادند ٍ بٌ دنبال آن سرباز  آشفتٌ شتافتند
ٍ  يادریان بر سر پستشان ایستادند ٍ کارن ٍ آنتَنی بٌ دنبال  کتابخانٌ، بردیا، آدرین 

 : يادریان زیر لب نیشخندی زد ٍ گفت. نتجاٍزان رفتند

ٌ  ای رام شدی! پسرک ابلٌ! يٌ. کیَان. کارت خَب بَد-   !چٌ سادى با  اندک سک

 :ٍ در دل غرید

 .نن از خائنان بٌ ٍطن نتنفرم- 

تعداد دیگر . ناگاى نیهی از سربازانی کٌ در رايرٍ باقی ناندى بَدند، بر رٍی زنین افتادند
ٌ  ای بعد، آنان نیز نقش بر زنین از سربازان نیز فرصت نتعجب شدن نداشتند؛ چراکٌ جانی

خَد . بردیا با تعجب بٌ آنان نی نگریست. بٌ دیگر دٍستانشان نلحق شدى بَدند
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نی دانست کٌ حریفان  قدری در پیش رٍیشان يستند؛ انا چگَنٌ آن يهٌ سرباز را بٌ 
چطَر اٍ، کیانهًر ٍ ایرج سر بٌ بالین نرگ نگذاشتٌ . قتل رسانیدى بَدند، نهی دانست

ٌ ی نحکو ٍ دردآٍری . بَدند؟ ٍ چرا؟ بٌ ایرج نگاى کرد ٍ لبخند نَذی اٍ را دید ناگاى ضرب
فقط تَانست قبل از بٌ زنین افتادنش . را پشت گردنش احساس کرد ٍ از يَش رفت

 :زنزنٌ کند

 !نفرین بر تَ باد- 

در افکارش از  يادریان بیزار . آدرین انا شَک زدى از اتفاقات چند لحظٌ پیش گنگ بَد
ٌ  يادریان شخصی نیکَسرشت است ٍ برای آنان نقش . بَد پیش از سفر گهان نی برد ک

از اٍ تنفر داشت کٌ چندین خانَادى . حانی را ایفا خَايد کرد؛ انا اکنَن از اٍ تنفر داشت
نی دانست نتجاٍزانی کٌ تیر يای . را از نعهت پسر، پدر یا يهسر نحرٍم کردى بَد

ٌ اند ٍ ساعاتی بعد بزرگان دربار با . زيرآگین بر پیکر جَانان پارتی زدى اند يو اکنَن گریخت
ٌ  ای کٌ تهام اسرارش بٌ تاراج رفتٌ نَاجٌ خَايند شد ٍ انگشت بٌ ديان  کتابخان

اٍ ! آری نیًنش. خَايند ناند؛ انا نی خَاست تا جان در بدن دارد، از نیًنش دفاع کند
ٌ  رٍنی اش يیچ از آنان بٌ ارث نبردى بَد. پارتی بَد فقط کَرسَیی از . اٍ با ٍجَد نیه

با صدای افتادن جسو بیًَش بردیا بر زنین، حَاسش بٌ . انید در دلش نی درخشید
 يادریان باالی سر اٍ ایستاد ٍ خطاب بٌ بردیای از يَش رفتٌ . سَی  يادریان جهع شد

 :گفت

از يهین رٍ جانت را بٌ تَ بخشیدم؛ ٍلیکن نراقب باش . نی دانی؟ ازت خَشو نی آید- 
يو . کٌ از نًربانی ام سَءاستفادى ننهایی؛ چراکٌ تاٍانی سخت در پی خَايد داشت

 .تاٍان نخالفتت ٍ يو تاٍان نفرینی کٌ بر زبان آٍردی

ٌ رٍیش ایستاد  : يادریان غرید. ٍ بعد بٌ سَی درب کتابخانٌ رفت؛ انا آدرین رٍب

ٌ ام-   !از سر رايو کنار رٍ تا تهام جانت را غرق در خَن نساخت
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 :آدرین با بًت پرسید

 !گَنٌ در آرانش باشی؟چگَنٌ نی تَانی این يهٌ جَان را بٌ قتل برسانی ٍ این- 

بٌ تازگی پَزخند ٍ نیشخند نیًهان يهیشگی لب يایش شدى . يادریان پَزخندی زد
 :تهسخر در سخنانش نَج نی زد ٍ تحقیر در کلهاتش نشًَد بَد. بَدند

بٌ تازگی نًربان ٍ رئَف شدى ای؟ اگر خیالت راحت نی شَد، بٌ تَ نی گَیو کٌ آنان - 
ٌ اند . ينَز باید ننتظر اجل خَیش باشند ٍ يو اکنَن تنًا بٌ خَابی شیرین فرٍ رفت

 .ساعاتی بعد بر خَايند خاست

آدرین آرام شد ٍ چقدر خَشحال بَد کٌ يو ٍطنانش نهردى اند؛ انا يادریان بی تَجٌ بٌ 
 : يادریان فریاد کشید. اٍ کنارش زد تا داخل شَد؛ انا آدرین باز يو نانع شد

 !کنار برٍ. گفتو نانع نن نشَ- 

ٌ  طرفین تکان داد ٍ گفت  :آدرین سری ب

نتأسفو یار دیرین؛ انا نن پارتی ام ٍ تا آخرین قطرى ی خَنو نیز از سرزنین پارت - 
 .نحافظت خَايو کرد

 :شهشیرش را از غالف در آٍرد ٍ غرید. خَن چشهان  يادریان را پَشاند

 !خائن- 

آدرین با نعرى ی اٍ غافلگیر شد ٍ پیش از آن کٌ . ٍ سپس بٌ سَی آدرین حهلٌ کرد
ٌ ی شهشیر بر پیکرش فرٍد  آید، بٌ سهت راست خَیش خیز برداشت شهشیر . تیغ

در يهان لحظٌ، صدای داد ٍ فریاد . شهشیر بردیا را برداشت ٍ در دست گرفت. نداشت
 يادریان با تعجب بٌ سَی ٍرٍدی نگاى کرد ٍ زیر . جهعیت زیادی بٌ گَش آن دٍ رسید

 :لب گفت
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 اینجا چٌ خبر است؟- 

 :آدرین با نیشخندی پرسش اٍ را پاسخ داد

 .خشنَد باش؛ چراکٌ زندان در انتظارت خَايد بَد. آنتَنی سربازان را آٍردى است- 

شهشیر را بٌ سَی گرداند ٍ نَک آن، بازٍی آدرین را . يادریان نعرى ی بلندی کشید
با خشو بٌ اٍ نزدیک شد ٍ نشت نحکهی يهراى با دستٌ آينی شهشیر بر سر . شکافت

 .خَن از سر آدرین بر رٍی گیجگايش رٍان شد ٍ بر رٍی زنین افتاد. آدرین کَفت

سربازان شاید دى قدنی بیشتر با اٍ . يادریان از درٍازى ی تاالر گذشت ٍ ٍارد باغ شد
ٌ يایش . فاصلٌ نداشتند چشهانش بٌ چیستا، یکی از ٍزیرزادگان افتاد کٌ در کنار ندیه

ٌ  ای پناى بردى بَد تا از شر نتجاٍزان  ایهن باشد نزد آنان دٍید ٍ خیلی زٍد، پیش از . گَش
آن کٌ چیستا قادر بٌ انجام ٍاکنشی باشد، دست اٍ را گرفت ٍ بازٍی آن یکی دستش را 

سربازان بٌ . دٍر گردن چیستا حلقٌ کرد ٍ خنجر کَچکی را بر رٍی پًلَیش گذاشت
 :سرٍش با دیدن اٍ فریاد زد. يا بَدسرٍش نیز در نیان آن. نزدیکی اٍ رسیدند

نهی خَايو شخص دیگری آسیب . آن بانَ را ريا کن ٍ تسلیو شَ. ایرج، تسلیو شَ- 
 .ببیند

ٌ  ای سر داد  :يادریان قًقً

 .در نیان يهین خیاالت خانت بٌ سر ببر- 

 :سپس جدی شد ٍ گفت

ٌ  اندازى ی کافی از . تهام افرادت را از سر رايو برنی داری تا خارج شَم-  پس از آن کٌ ب
اگر بخَايید از پشت خنجر . شها دٍر شدم، چیستای ٍزیرتان را نیز آزاد خَايو کرد

 .بزنید، پیش از نرگ نن بانَیتان نیز بدرٍد حیات خَايد گفت
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چٌ باید نی کرد؟ نٌ نی تَانست جان بانَ چیستا را بٌ . سرٍش کالفٌ پیشانی  اش را نالید
يیچ تصهیهی نهی تَانست . خطر بیندازد ٍ نٌ نی تَانست از اننیت نلی  اش بگذرد

 :صدایی از پشت سر گفت. بگیرد

 .رايش را باز کنید- 

 :سرٍش با دیدن سَرنا تعظیهی کرد ٍ لب بٌ اعتراض گشَد

 ...انا سردار پس- 

 .بگذارید برٍد. جان یک شخص نًو تر است! خانَش- 

ٍ  يادریان با لبخندی از نیان آن يا گذشت؛ در حالی کٌ چیستا را با يهٌ راى باز کردند 
 :سَرنا در گَش سرٍش گفت. زٍر بٌ دنبال خَیش نی کشید

. سربازانی با لباس نبدل را بٌ تعقیب آنان بفرستید تا با فاصلٌ نراقب ایشان باشند- 
 .پس از آزادی بانَ دستگیرش کنید

 .اطاعت- 

سَرنا نیز بٌ سَی رايرٍ بٌ راى . سرٍش تعدادی از سربازان را بٌ دنبال خَد رٍانٌ کرد
در رايرٍ، سربازان در حال برخاستن از خَاب ساعتی شان بَدند؛ انا دٍ نفر، در . افتاد

ٌ  ای يهچنان بیًَش بٌ سر نی بردند از شکافی . آدرین بٌ سختی نفس نی کشید. گَش
کٌ سرش برداشتٌ بَد خَن زیادی جاری شدى بَد ٍ نحدٍدى  ای سرخ، دٍر سرش را رٍی 

کانالً . سَرنا تَجًش بٌ اٍ جلب شد. بازٍیش نیز زخو بَد. زنین پَشش نی داد
چند . انا آنتَنی بی طاقت بٌ سَی اٍ دٍید. نشخص بَد کٌ تا پای جان دفاع کردى بَد

 :ضربٌ بٌ گَنٌ اٍ زد ٍ صدا زد

 صدایو را نی شنَی؟ کیانهًر؟... کیانهًر... کیانهًر... آ- 
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انا آدرین بیًَش بیًَش بَد ٍ چٌ خَب بَد کٌ آنتَنی خیلی زٍد با درک حضَر سَرنا، 
در يهان زنان سٌ پزشکی کٌ بٌ تازگی ٍارد رايرٍ شدى . نام آدرین را بر زبان نیاٍرد
 :يا زٍد گفتسَرنا با دیدار آن. بَدند، بٌ نزد سَرنا رفتند

آى . آن نرد بیًَش نیز بٌ پزشک نیاز دارد. یکی از شها بٌ درنان آن پسر بپردازد- 
زٍد بٌ . ايَرانزدایو باید دانست تیر خَاب آٍری کٌ بٌ سربازان خَردى نضر است یا نٌ

ٌ تان بپردازید  .انجام ٍظیف

 .سٌ پزشک سر خو کردند ٍ يریک، با دستیارشان بٌ سَیی رفتند

*** 

برای آدرین دستَر پزشک نًو . باز يو يهدیگر را در کنار آن بید نجنَن نالقات کردند
خاطر خَد نی دانست کٌ بٌ. نبَد کٌ اٍ را از انجام فعالیت برای ندتی ننع نی کرد

کو خَنی ندتی بعد دچار ضعف ٍ سرگیجٌ خَايد شد؛ انا اینان برای اٍ ايهیتی 
در آن . اٍ نهی تَانست ندتی دیگر را برای دریافت پاسخ آرتهیس صبر کند. نداشتند

. حتی سرنَشت  يادریان کٌ تحت تعقیب بَد. لحظٌ يیچ چیز برایش ايهیتی نداشت
 .اٍ فقط بٌ آرتهیسش نی اندیشید

َ يای نَج دارش بازی کرد از دیدن آدرین زخهی، . آرتهیس نزدیک شد ٍ با انتًای ن
ٌ ی آدرین را دید،  غهگین ٍ دل گرفتٌ بَد ٍ درٍغ چرا، ٍقتی دست زخهی ٍ سر شکست

ٌ  ای تهام ٍجَدش از غصٌ تنًا گریستند ٍ عرق بر تیرى ی کهرش رٍان شد احساس . لحظ
غو از حال آدرینش ٍ کهی شرم از حرف يایی کٌ نی خَاست بٌ اٍ بزند داننگیرش شدى 

قلبش با دیدارش . انا آدرین فارغ از ير انرژی ننفی از دیدنش غرق لذت شدى بَد. بَد
آدرین قدنی جلَ رفت . بٌ تپش افتادى بَد ٍ آرانشی ٍصف ناپذیر در ٍجَدش نی پیچید

ٌ گَنش خیرى شد. ٍ دستان کَچک آرتهیس را گرفت از . بٌ چًرى ی دل نشین الل
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ٍ ترین نردنان نبَد؛ انا دل عاشق آدرین از تفاٍت اٍ ٍ ٍنَس چٌ نی دانست؟ بٌ  زیبار
 :آرانی زنزنٌ کرد

چٌ نی خَايی بگَیی بانَی نن؟ آندى  ای کٌ آرام جانو شَی یا ٍجَدم را بٌ آتش - 
 بکشانی؟

 :آرتهیس قطرى  اشکی در چشهانش حلقٌ زد

 چٌ بر سرت آندى؟- 

 :آدرین بی قرار بَد

 .پاسخ پرسشو را نی خَايو. نًو نیست بانَیو- 

تهام ٍجَد آدرین یک پارچٌ نبض شد ٍ در انتظار پاسخ . آرتهیس سر بٌ زیر  انداخت
 :آرتهیس بٌ زحهت ديان گشَد. آرتهیس ناند

نًو نیست جاسَس . نن نیز برای ٍطنو يهٌ کار نی کنو! آدرین... گنايی نداری کیانـ- 
نًو . نًو نیست کٌ کافر بٌ آیین نا بَدی. نًو این است کٌ حقیقت را دریافتی. بَدی

ٌ  ات نًو نیست . این است کٌ اکنَن از نریدان دین ايَرانزدا پرستی يستی گذشت
 .حال ٍ آیندى  ات برایو نًو است. آدرین

َ ام يیچ ندارم! آرتهیسو! بانَی نن-  نٌ اصالتی، نٌ نالی، نٌ . نن کٌ اکنَن در نزد ت
ٌ ی زندگی بپردازم آیا با این ٍجَد نرا . نقانی ٍ نٌ حتی ينری کٌ با آن بٌ ادان

 نطهئنی بانَیو؟. نی پذیری؟ نن نهی تَانو آیندى  ای بدٍن سختی را برایت تضهین کنو

 :آرتهیس لبخندی بٌ نگرانی نًفتٌ در چشهان آدرین ٍ بغض در گلَیش زد ٍ گفت

يا يا ٍ رنجتَ يهرايو باش، يهسرم باش، يو سنگو باش تا با تَ بٌ جنگ تهام سختی- 
 .بیایو
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 خاطر سختی يایت نالنت کنی؟اگر رٍزی نرا بٌ- 

 .يرگز این اتفاق نخَايد افتاد- 

 :با این ٍجَد گفت. چٌ قاطع این جهلٌ را بر زبان آٍردى بَد. دل آدرین گرم شد

 حتی اگر نجبَر باشی بٌ خانَادى  ات پشت کنی؟- 

در آخر دلشان بٌ رحو . آنان اگر نرا از خَیش برانند تا ابد نیز طردم نهی کنند، آدرین- 
 .بی رحهی ٍ سنگ دلی در رسو پارتیان نیست. نی آید

آدرین  اندیشید پس چرا پدرش اٍ را بٌ جرم نکردى بیرٍن  انداخت؟ جَابش ٍاضح بَد؛ 
 !چَن پارتی نبَد

 :با این فکر گفت

 حتی اگر نن خانَادى  ای نداشتٌ باشو؟- 

 .حتی اگر خانَادى  ای نداشتٌ باشی- 

ٌ ی نرم چٌ قرص ٍ نحکو نی کرد دل اٍ را آدرین ! این استحکام نًفتٌ در این جهل
 :دستان آرتهیس را ريا کرد ٍ گفت

بانَیو نی آیی از اینجا بگریزیو؟ نی آیی بٌ جایی برٍیو کٌ دیگر سختی نکشیو؟ جایی - 
 کٌ نا را نشناسند؟

آرتهیس خَاست چیزی بگَید؛ انا نگاى صدای چیزی در فضا شنیدى شد ٍ چشهان 
آدرین با دیدن . آرتهیس طَری گشاد شدند کٌ گَیی نی خَاستند از حدقٌ در بیایند

شخص سیاى پَشی از شدت تعجب ديانش باز ناند ٍ بٌ آرتهیس نگاى کرد ٍ با دیدن 
. صدای برخَرد تیر با جسو شخصی بَد... صدا. چًرى ی اٍ بیشتر بٌ ٍحشت افتاد
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آرتهیس دیگر . آرتهیس طعهٌ تیر يای سرکش آن شخص سیاى پَش قرار گرفتٌ بَد
زانَانش سست شدند ٍ بٌ زنین افتاد؛ انا پیش از . نتَانست بر رٍی پايایش بایستد

آدرین بَد کٌ دست چپش را . برخَرد با سطح سخت زنین، در آغَش شخصی فرٍ رفت
درد ٍارد بر کهرش ٍ . زیر کهر گرفتٌ بَد ٍ با دست دیگرش بازٍیش را نگاى داشتٌ بَد

ی اٍ را در سَزشی کٌ ير لحظٌ از نحل زخو گسترش نی یافت ٍ شدید تر نی شد، چًرى
آدرین با ٍحشتی بی سابقٌ در ! ٍ چٌ جانگداز بَد دردی کٌ در کهر نی خرٍشید. يو برد

 :با فریاد گفت. چًرى  اش بٌ اٍ نگاى کرد

طاقت . يو اکنَن طبیبی نی آٍرم تا درنانت کند! دٍام بیاٍر! بانَی نن! آرتهیس نن- 
 .بیاٍر یگانٌ بانَی قلبو

 :خَاست اٍ را ريا کند ٍ بٌ دنبال طبیب برٍد؛ انا آرتهیس نچ دست اٍ را گرفت ٍ گفت

 ...آدرین... بسپارم... جان بٌ اٍ... تَ... در آغَش... ينگام نرگو... بگذار... آدرین... نٌ- 

 :فریاد کشید. آدرین  اشک يایش رٍان شدند

تَ را سَگند بٌ یگانٌ کردگار زنین ٍ آسهان تنًایو ! نباید. نباید تنًایو بگذاری! نٌ! نٌ- 
 .نگذار

 :آرتهیس بٌ اٍ تَجًی نکرد ٍ بٌ سخنان ادانٌ داد

 ...دٍستت... دارم... دٍستت! آدرینو- 

دنی کٌ کشید دیگر بازدنی . با نفس عهیق صداداری قلب ناتَانش ایستاد. ساکت شد
ٌ  اشکش نی چکید، بدٍن يیچ ٍاکنشی بٌ اٍ خیرى . نداشت آدرین شَکٌ در حالی ک

با ضجٌ ! نٌ اٍ نباید نی نرد؛ نباید. چشهان زیبایش خیرى بٌ یک نقطٌ جابت ناند. ناند
 :فریاد کشید
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 !بانَیو! آرتهیس- 

. فریاد يایش از سَز دل برنی آند ٍ عرش خداٍند را نی لرزاند. با صدای بلند گریست
تا با . عاجزانٌ نانش را صدا نی زد تا چشهانش را در کاسٌ بگرداند ٍ بٌ اٍ خیرى شَد

 :صدای دلنَازش دٍبارى نانش را بر زبان بیاٍرد تا آدرین بگَید

 جانو آرام جانو؟- 

يا خَن شدند اشک.  آرتهیس با چشهان بازش آرام خفتٌ بَد. انا يیچ اتفاقی نهی افتاد
ٌ يای آدرین از گریٌ نی لرزید. ٍ خَن از چشهانش رٍان  :آدرین با يق يق گفت. شان

نگر نهی بینی کٌ نرد رٍیايایت از درد ترس نبَدنت يهچَن کَدکان نی گرید؟ پس - 
سَگند بٌ یگانٌ ايَرانزدا کٌ بازی نردبَدن را ! چرا بیدار نهی شَی؟ آرتهیس باختو

تَ را سَگند بٌ تهام . شَخی زیبایی نیست. سَگند کٌ ترس دلو را در ربَد. ٍاگذار کردم
 !بانَی نن. برخیز ٍ چشو بگشا. نقدسات عالو برخیز

کٌ اگر نی شنید، دلش بٌ حال آدرین . دیگر نهی شنید. انا آرتهیس دیگر در این دنیا نبَد
ٌ  اش را بٌ اتهام . نی سَخت ٍ بٌ رحو نی آند ٌ بازش جهل کٌ اگر نی شنید، لب يای نیه

ٌ ی طالیی را بر زبان نی آٍرد اگر بَد ٍ نی شنید، . نی رساند ٍ یک بار، تنًا یک بار آن جهل
نی فًهید؛ انا نبَد ٍ نهی دانست شًد این جهلٌ ٍ تلخی نبَدش چٌ نعجَنی در دلش 

 !افسَس! ساخت

آدرین با يق يق يایی کٌ نفسش را تنگ کردى بَدند، آرام دست لرزانش را بٌ صَرت 
 .این آخرین بار بَد کٌ بٌ دنیا نی نگریست. زیبای آرتهیس کشید ٍ چشهانش را بست

دست چپش از خَن آرتهیسش گلگَن . آرام تن کَچک آرتهیس را رٍی زنین گذاشت
ٍ  اشک ریخت. شدى بَد ٌ  ای زد  ينَز يو حتی پس از نرگش بٌ خَد . بر رٍی آن بـ ـَس

اشک يایش را پاک کرد؛ انا  اشک يایی دیگر .  اجازى نزدیک شدن بٌ آرتهیس را نهی داد
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بٌ سختی . يق يقش نفس يایش را بریدى بَدند. نهی تَانست نگرید. جایش را گرفت
آرزٍ داشت بٌ اٍ بپیَندد؛ انا احهقانٌ سعی نی کرد تا نفس يایش سر . نفس نی کشید

عشقش، تهام ٍجَدش در دستان . کاش نفس يایش برای يهیشٌ نی بریدند. جا بیایند
ٌ ی نرگ اٍ را بٌ تهاشا نشست... يیچ کار. اٍ جان داد ٍ اٍ يیچ کاری نکرد . تنًا صحن

بغضی کٌ با ٍجَد  اشک يایش ينَز در گلَ النٌ کردى بَد، آب نهی شد ٍ قلبش از درد آن 
کاش آسهان از این درد نی گریست؛ انا آفتاب، بی رحهانٌ با . بغض تیر نی کشید

خاک يای رٍی پايایش را تکاند؛ انا ناگًان . خشنَدی نی تابید ٍ بر درد آدرین نی افزٍد
. يق يق کنان بٌ سَی کاخ دٍید. نباید نی گذاشت قاتلش بتَاند فرار کند. از جای جًید

ٍ  اندٍى گریٌ نی کرد، گفت  :با نشايدى سربازی کنار ٍرٍدی، در حالی کٌ با غو 

 ...بشتابید... بشتابید- 

 :سرباز در حالی کٌ با تعجب بٌ اٍ نی نگریست گفت

 چٌ شدى است؟ چرا  اشک نی ریزی؟- 

بانَ در . بشتابید پیش از آن کٌ قاتل ایشان فرار کند. بانَ آرتهیس کشتٌ شدى است- 
 .یکی تان برٍد بٌ ٍزیر خبر ديد. باغ افتادى است

سرباز با عجلٌ . ٍ ايَرانزدا نی دانست کٌ آدرین برای گفتن این جهلٌ چٌ زجری کشید
 :گفت

 شنیدید کٌ ایشان چٌ گفت؟. سربازان برخیزید! باشد- 

 .بلٌ- 

. اشک يایش بند نهی آند.  آدرین بٌ دیَار تکیٌ داد. ٍ تهانی آنان در لحظٌ نتفرق شدند
چٌ کسی نقصر بَد؟  يادریان؟ بی گهان کٌ کشتن آرتهیس کار کسی جز اٍ نهی تَانست 
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يا را بٌ اٍ آدرین را تًدید کردى بَد ٍ آدرین چقدر احهق بَد کٌ بٌ راحتی آن. باشد
بر تهام زنین ٍ .  يادریان را نفرین نی کرد. خَد را نفرین نی کرد. فرانَشی سپردى بَد

خاطر ٍجَد اٍ خاطر ازدست دادن عشقی کٌ بٌاشک نی ریخت بٌ.  زنان لعنت نی فرستاد
تنًا . از دست رفتٌ بَد ٍ خشهگین بَد از تهام کسانی کٌ نسبب از دست رفتنش بَدند

 :آدرین با یادآٍری اٍ زنزنٌ کرد. شاید آنتَنیَس از لعن ٍ نفرینش در انان بَد

 آنتَنیَس؟ نکند آذربانَی اٍ را نیز بٌ قتل برسانند؟- 

. بی شک آنتَنیَس آنجا بَد. با خشو راست ایستاد ٍ بٌ سَی خَابگاى قدم برداشت
بی شک . با خشَنت  اشک يایش را پاک کرد. بلند قدم برنی داشت ٍ سریع راى نی رفت

با رسیدن بٌ . انتقام نی گرفت؛ انا ابتدا باید آنتَنی را از خطر پیِش رٍیش آگاى نی کرد
پسر نَجَان قًقًٌ نی زد ٍ با . خَابگاى آنتَنی را خندان در حال تعقیب کارن دید

 :چًرى  ای سرخ از يیجان از دست آنتَنی فرار نی کرد ٍ نی گفت

 .جبران خَايو کرد! تهنا نی کنو. بًراد، تَ را بٌ ايَرانزدا قسو از نن بگذر- 

در ضهن  نن بٌ ايَرانزدا اعتقادی . باید تاٍانش را بپردازی. نقاٍنت فایدى ندارد- 
 .نن از نیتراپرستانو. ندارم

 :کارن پشت آدرین سنگر گرفت ٍ گفت

 !بگذر از نن. پَزش. فرقی نهی کند- 

. چٌ شادنانٌ نی خندند»: آدرین در دل گفت. آنتَنی ایستاد ٍ نفس عهیقی کشید
 «!کاش آنتَنی تا ابد لبخند بر لبانش باشد. دٍران شادنانی نن بٌ سر آند

 :با یادآٍری آذربانَ سریع گفت

 .يا دارمبا تَ سخن. بًراد با نن بیا- 
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کارن با شنیدن صدای آدرین، در حالی کٌ با دٍ دست، بازٍان آدرین را از پشت گرفتٌ 
 :بَد، از کنار بازٍی چپش گردن کشید ٍ سرش را باال گرفت ٍ با تعجب گفت

بٌ راستی حالت خَب است؟ . خداٍندگارم تَ کیانهًر يستی؟ بٌ چًرى  ات دقت نکردم- 
 نهی خَايی بخَابی؟

 .با بًراد کار دارم، پس از آن خَايو ُخفت- 

 :آنتَنی با تعجب پرسید

 !چٌ شدى؟- 

 :آدرین با چشهانی پر از  اشک گفت

 .در نَرد آن چٌ کٌ خَد نی دانی بٌ يَش باش. بانَ آرتهیس بٌ قتل رسیدى است- 

ٌ ی آدرین، بی  آن کٌ در ذين دلیل  اشک نحصَر در چشهان آدرین را  آنتَنی با درک جهل
آدرین نیز با . باید از عشقش دفاع نی کرد. تحلیل کند، خیلی زٍد از جای جست ٍ دٍید

لباس یک دست سیايی بٌ تن کرد ٍ شنلی سیاى رنگ بر دٍش . رفتن اٍ، ٍارد خَابگاى شد
 .از خَابگاى بیرٍن رفت ٍ بٌ سَی نقر جاسَسان بٌ راى افتاد. آٍیخت

*** 

ٌ باز خانٌ با صدای بلندی . صدایی بلند سکَت خَف انگیز جاری در خانٌ را شکست در نیه
نعرى ی بلند . بٌ دیَار خَردى بَد ٍ آدرین، يهچَن اژديایی خشهگین قدم بر نی داشت

 :اٍ در گَشٌ گَشٌ خانٌ پیچید

 .يادریان؟ کجایی   ای پست فطرت؟ انتقانش را از تَ خَايو ستاند -
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يا سرکی از ایَان باال رفت ٍ بٌ اتاق. خانٌ خلَت ٍ تاریک بَد. صدایی بٌ گَش نرسید
آدرین زیر . تنًا چیزی کٌ از آن خانٌ باقی ناندى بَد دیَار يایش بَد ٍ دیگر يیچ. کشید

 :لب گفت

 .با دیگر جاسَسان گریختٌ است! لعنت بٌ اٍ- 

 :ٍ بعد با خَد  اندیشید

آن دخترک بیچارى  ای کٌ گرٍگان اٍست چٌ نی کند؟   ای کاش  يادریان زٍدتر آزادش - 
 .دلو راضی بٌ آسیب دیدن يهَطنو نیست. کند

. بٌ پشت سر نگاى کرد؛ انا اجری از نَجَدی زندى نیافت. در يهان لحظٌ صدایی شنید
يرکٌ بَد . باز يو بٌ عقب بازگشت ٍ يیچ ندید. صدایی دیگر از پشت سرش آند

ٌ  ای بَد. نی خَاست بازی اش ديد . با دقت بٌ اطراف نگاى نی کرد ٍ آنادى ی ير حهل
 :با خَد شهرد. صدای کشیدن خنجری از غالفش بٌ آرانی گَش اٍ را نَازش داد

 .یک، دٍ، سٌ- 

در يهان لحظٌ دردی را . سپس بٌ عقب بازگشت ٍ لگدی بر نبارز آنادى بٌ حهلٌ کَفت
در آخرین لحظٌ تنًا دانست کٌ نانردانی . پشت گردنش احساس کرد ٍ نقش زنین شد

 .کٌ فریبش دادند دٍ نفر بَدند

*** 

بندبند تنش درد نی کرد ٍ فغان نًرى يای . با تکان يای شدیدی چشهانش را گشَد
خَاست بلند شَد؛ انا ناگاى . گیج بَد ٍ از درک نَقعیت عاجز. کهرش بٌ يَا خاستٌ بَد

 :با برخَرد بینی  اش با شیئی نحکو نالٌ کرد

 !ايَرانزدایو- 
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ٌ  ای راى عبَر اصَات را . انا چیزی جز اصَات نانفًَم از ديانش خارج نشد تکٌ پارچ
ٌ  اش را رٍی بینی  اش گذاشت ٍ آن را نالش داد. نی بست ٌ  ای . دستان بٌ يو بست ضرب

کٌ بٌ اٍ خَردى بَد، نهی دانست آسیبی در پی نی داشت یا نٌ؛ انا دردش  اشک بٌ 
نچ . نایعی نیز رٍی صَرتش رٍان شدى بَد کٌ بی شک خَن بَد. چشهان اٍ نی آٍرد

دستانش گزگز نی کرد ٍ ير چند لحظٌ، سطحی کٌ بر رٍی آن نشستٌ بَد، باال ٍ پایین 
ٌ  ای زندانی  يادریان بَد تا در رٍم، نَرد نؤاخذى ی کراسَس قرار . نی شد بی تردید در اراب

با یادآٍری  يادریان دستانش نشت شدند ٍ تنفر تهام ٍجَدش . گرفتٌ ٍ نجازات گردد
 يادریانی . اٍ الیق يیچ چیز جز نرگ نبَد. بی شک انتقانش را از اٍ نی ستاند. را پر کرد

 يادریانی کٌ نجازات نافرنانی اش را بٌ . کٌ حق زندگی را از یگانٌ بانَی قلبش گرفتٌ بَد
پای بی گـ ـناى ترین زندگی  اش نَشت ٍ با قساٍت جاری شدن خَن گلگَنش را خَاستار 

 يادریانی کٌ از دیدن  اشک يای عاشق لذت نی برد ٍ عشق را با يــ ـَس برابر . شد
 :در دل زنزنٌ کرد. نی دانست

 !نفرین ايَرانزدا بر تَ باد  يادریان- 

ٍ با دريو شدن اخهانش ٍ چینی کٌ ناخَدآگاى بر بینی  اش پدید آند، دردی تا عهق 
ٌ  ای کرد ٍ بار دیگر  يادریان را در دل نفرین کرد. ٍجَد آدرین پیچید نهی دانست . نال

ٌ  ای درست باالی سرش، نَر با شدت بٌ درٍن  چقدر در آن حالت بَد کٌ با بازشدن دریچ
ٌ  ای کٌ آدرین در آن زندانی بَد تابید . چشهانش بٌ چًرى  ی يادریان افتاد. نحفظ

چشهانش را . چًرى ی زیبایی کٌ يو اکنَن برایش از چًرى ی سگان نیز ننفَر تر نی نهَد
يرچند کٌ درد نی کشید؛ انا دلش نی خَاست عهق . تنگ کرد ٍ با خشو بٌ اٍ خیرى شد
ٌ  يادریان نشان ديد  : يادریان نیز با تنفر گفت. اٍ آرتهیسش را کشتٌ بَد. نفرتش را ب

اصالً دٍست ندارم کٌ . بًتر است برخیزی ٍ چیزی درٍن نعدى  ات بریزی! ای خائن- 
ٌ دٍش  .کشیدن نعشت باشوينگام تحَیل دادن تَ، نجبَر بٌ ب
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ٌ  اش بگَید تنًا نفس يای داغش . آدرین چیزی نگفت؛ یعنی نهی تَانست با ديان بست
را حس نی کرد کٌ بٌ پشت لبش نی خَردند ٍ گَاى از خشهش نی دادند ٍ شاید با لهس 

بٌ سختی بدٍن کهک دست يایش . خَن پشت لبش کهی سرنا يو احساس نی کرد
چیز غریبی . برخاست ٍ از نحفظٌ بیرٍن آند ٍ خَد را در نیان انبَى کاى ٍ یَنجٌ یافت

يا باید در نظر نگًبانان نرزی نردنان عادی نی نهَدند کٌ يیچ زندانی ٍ یا فرد آن. نبَد
 .تحت تعقیبی ندارند

با نشقت ٍ درد، . پايایش را از گاری آٍیزان کرد؛ انا کهر ٍ پايایش خَاب رفتٌ بَدند
با پایین آندن از گاری، . پايای سستش را تکان داد ٍ کف پايایش را بر خاک قرار داد

. سفری چًارنفرى. دٍ نفر دیگر از جاسَسان را نشايدى کٌ گرد آتش جهع شدى بَدند
نفر دیگر نبارزى نی کرد، یکی را نی کشت ٍ يا باید با سٌیکی از آن. جالب بٌ نظر نی آند

 «پس از فرارت بٌ کجا نی رٍی؟»: ندایی در گَشش فریاد زد. فرار نی کرد

نی خَايو باقی عهرم را در سَگ آرتهیسو . بٌ دنبال یگانٌ خَايرم»: ٍ در دل پاسخ داد
شاید يو پس از دیدارش بازگردم ٍ در کنار نقبرى . بسَزم ٍ از خَايرم نحافظت کنو

 «.عشق بی يهتایو ننتظر اجل خَیش بنشینو

با یاد آرتهیس ٍ نرگ . بٌ يهراى دیگران با يهان دستان بستٌ در کنار آتش نشست
ٌ اش، غو در دلش خانٌ کردى بَد . اصالً احساسات درٍنش را درک نهی کرد. نظلَنان

بٌ آتش . غهگین بَد یا خشهگین؟ انا يرچٌ بَد، نعجَنی از ير دٍی آنان بَد
ٍ  يادریان را درٍن آن تصَر نی کرد در حالی کٌ دست ٍ پا نی زند ٍ ير بار . نی نگریست 

 :نی گَید

 !گـ ـناى کردم، نرا ببخشایید- 

ٌ  يادریان نگاى کرد. ناگاى تکٌ نانی بر صَرتش خَرد  : يادریان با حرص گفت. گیج ب
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 !بٌ چٌ نی نگری؟ خب آن زير عقرب را بخَر دیگر- 

 يادریان با حس نگاى اٍ، با پرخاش . آدرین نگايی بٌ نان کرد ٍ بار دیگر بٌ اٍ خیرى شد
 :گفت

 !چٌ نی خَايی؟ بخَر دیگر- 

ٌ ی آدرین شدى بَد ٌ ی ديان بست با خشَنت آن را باز کرد ٍ . ٍ بعد گَیی تازى نتَج
 :گفت

 !ٍای بٌ حالت اگر فریاد کنی- 

 :آدرین پرسید

 آنتَنی چٌ شد؟- 

طاقت نیاٍرد دست بٌ سهت صَرت برد ٍ . ٍ يهان ينگام درد، تهام صَرتش را پر کرد
ٌ  ای کرد  : يادریان با لذت بٌ درد ٍ رنج اٍ نگايی کرد ٍ گفت. نال

پس از جنگ تَسط پدر خَیش . لیاقتش جز آن نیست. در يهان سرزنین پارت ناند- 
 .بٌ سختی نجازات خَايد شد

ٌ  ای زد ٍ گفت  :ٍ سپس لبخند خبیحان

 !بردى ی کحیف پارتی. البتٌ نٌ بٌ سختی نجازات تَ- 

اٍ يیچ از ارزش یک پارتی . دردش بیشتر ايهیت داشت. آدرین بًایی بٌ سخنش نداد
. گهان نی کرد کٌ پارتیان يهچَن رٍنیانند کٌ با ناسزا ارزششان پایین بیاید. نهی دانست

 :با احتیاط خَن پشت لبش را پاک کرد ٍ با بی خیالی آزارديندى  ای برای  يادریان گفت

 .پارتیان از رٍنیان نًترند. یک بردى ی کحیف پارتی بًتر است از یک  اشراف زادى ی رٍنی- 
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 :يادریان خشهگین شد ٍ فریاد زد

 !ديانت را ببند خائن بٌ ٍطن- 

 :آدرین يیچ ٍاکنشی بٌ خشو اٍ نشان نداد ٍ با يهان لحن پیشینش گفت

آری نن خائن بٌ ٍطنو بَدم کٌ بٌ افرادی چَن تَ یاری نی رساندم؛ انا يو اکنَن تَبٌ - 
ٌ ام  .کردى ام ٍ بٌ اصل ٍنسب خَیش بازگشت

ٌ ی نیکَیی برای اٍ بَد  يادریان با چًرى  ای کبَد از . ٍ درد در ازای خشو  يادریان نعال
خشو خنجر از غالف کشید ٍ بٌ آدرین حهلٌ برد؛ انا یکی از جاسَسان جلَی اٍ را گرفت 

 :ٍ گفت

ٌ ی تَ نیست؛ بلکٌ حق . بًتر است نراقب اعهالت باشی  يادریان-  نجازات اٍ ٍظیف
 .بًتر است خَد ایشان در نَرد اٍ تصهیو گیرد. جناب کراسَس است

 :با تًدید گفت. يادریان نفس عهیقی کشید ٍ سر جای خَیش بنشست

بًتر است حَاست باشد فردا ينگام عبَر از نرز شکی . نا اکنَن در نزدیکی نرز يستیو- 
 .بٌ دل نرزبانان نیفکنی

 :آدرین با تعجب پرسید

 نگر چٌ ندت بیًَش بَدى ام؟- 

 :يادریان با نیشخندی گفت

ٌ ی ٍارد بر سرت يهان جایی بَد کٌ قبل از آن، ينگام دزدی از کتابخانٌ خَدم بر -  ضرب
نزدیک بٌ دٍ يفتٌ در . يو اکنَن کٌ زندى  ای باید خدایان را شکر گَیی. آن کَفتٌ بَدم

 .خَاب بٌ سر نی بردی
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چرا نگذاشت بٌ آرتهیسو . بٌ جای شکر باید از خداٍند شاکی باشو»: آدرین در دل گفت
 «بپیَندم؟

شاید خداٍند چیزی را نی داند کٌ نن نهی دانو؟ »: ٍ بعد در دل پشیهان از افکارش گفت
شاید باید انتقام بگیرم؟ شاید از دٍزخیان باشو ٍ این فرصتی است برای جبران؟ شاید 

خَايرم بٌ نن نیاز دارد؟ تَ از کجا از حکهت اٍ آگايی آدرین کٌ این چنین ناشکری 
 «نی کنی؟

بٌ یاد . بغضش را با آن قَرت داد. با یاد آرتهیس نان را در دست گرفت ٍ گازی بٌ آن زد
نٌ با نالٌ از تٌ . دردی کٌ در سینٌ نی خرٍشد چیز عجیبی است»: سخنش با آنتَنی افتاد

نٌ نی تَان آن را گفت ٍ نٌ . گلَ برنی خیزد ٍ نٌ دردش انان نفس کشیدن نی ديد
نی تَان فرٍ خَرد ٍ آن ينگام است کاین درد بٌ بغض ٍ سکَتی آزارديندى بدل 

. يا در گلَ بهاند ٍ قلب را بٌ تبايی ٍ سیايی بکشاندبغضی کٌ شاید سال. نی گردد
ٍ  اشک، با نفرت آب شَد  «...با انتقام... بغضی کٌ بٌ جای نالٌ 

ٌ  اش چنگ نی زد، نٌ با نالٌ آرام  ٍ آری يو اکنَن، دردی کٌ از عشق آرتهیس در سین
بغض نیًهان يهیشگی گلَیش شدى بَد ٍ . نی گرفت ٍ نٌ نی تَانست از آن غافل شَد

. بغضی کٌ تنًا با گرفتن انتقام از  يادریان آب نی شد. دیگر  اشکی برای ریختن نداشت
ٌ يای . باید برای فرار قَت نی گرفت. بٌ خَردن ادانٌ داد يرچند کٌ قَرت دادن تک

ٌ يای کَچک در ديان نی گذاشت تا يو بلعش . جَیدى شدى برایش نصیبتی بَد تک
با دیدن شیء . آسان شَد ٍ يو دردش کهتر ٍ يو زنان، بٌ اطرافش نگايی نی انداخت

نگايش را نانحسَس بٌ خنجر  يادریان دٍخت . براقی، نَر انید در دلش شعلٌ کشید
َ تر رٍی زنین ريا شدى بَد ناگاى شکهش را فشرد ٍ . باید کاری نی کرد. کٌ دٍ قدم جل

ٌ  يادریان بٌ اٍ جلب شد. آخی گفت  :تَج

 چٌ شدى خائن؟-
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 :آدرین از جای برخاست با کهر تاشدى از درد گفت

 ...تنًا باید برٍم. يیچ- 

 يادریان نیشخندی زد ٍ بٌ خَردن . سخنش را ادانٌ نداد ٍ بٌ پشت درختی گریخت
در آن سَ آدرین از يیجان ٍ اضطراب نفس نفس نی زد ٍ سعی . نرغ کبابی  اش ادانٌ داد

باز يو با آٍردن نام آرانش در دلش بٌ . نی کرد تپش يای نايهاينگ قلبش را آرام کند
 :یاد آرتهیس افتاد ٍ زیر لب گفت

ٌ ام خالی است-  کٌ دیگر نیستی تا با ٍجَدت . کجایی آرانش ٍجَدم کٌ جایت در سین
کجایی کٌ حفرى ی قلبو را پر کنی ٍ باز نشتان نازنینت را . تپش يای قلبو آرانش بگیرند

ٌ ام بکَبی؟ کجایی؟  بر سین

ٍ در دل خَد را سرزنش کرد کٌ با يرچیز کَچکی بٌ یاد آرتهیس نی افتاد؛ انا نگر برای 
یک عاشق غیر از این بَد؟ کٌ تهام زندگی اش پر از خاطرات ٍجَد نعشَقش باشد؟ نگر 
یک عاشق نی تَانست بی رحهانٌ یاد نعشَقش را از دل براند؟ با گذر  اندک زنانی، آرام 

آرام ٍ بدٍن جلب تَجٌ شخصی آن را برداشت ٍ . بازگشت ٍ در نزدیکی خنجر نشست
دقایقی بعد،  يادریان بلند شد ٍ بی حرف از آنان . بٌ طناب دستانش کشید؛ آرام آرام

. چشهان آدرین برق زدند ٍ با یک فشار، طناب را بٌ طَر کانل باز کرد. فاصلٌ گرفت
يا بَد کٌ آنَختٌ بَد سال. اضطراب قلبش را بٌ تپش ٍادار کردى بَد؛ انا اعتنایی نکرد

ٍ کاش درنَرد عشق نیز چنین بَد ٍ عاشقی را بٌ چًرى . کٌ بٌ احساساتش بًایی نديد
يا را با چًرى  ای آرام بلند شد ٍ طناب. شاید يو اکنَن نعشَقش زندى بَد. راى نهی داد

 :یکی از آنان غرید. جاسَسان با نشايدى اٍ از جای جًیدند. بٌ دٍر انداخت

 .نگر آن کٌ از رٍی جسد نن بگذرد. خَايد فرار کندنی- 

 :آدرین نیشخندی زد ٍ گفت
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 .خَايو گذشت- 

یکی زٍد تر حهلٌ کرد ٍ شهشیر را از پًلَ رٍانٌ شکو . ٍ ناگاى بٌ سَی آنان حهلٌ برد
آدرین کرد؛ انا اٍ نچ دستان نرد را در دستانش اسیر کرد ٍ با زانَیش بٌ نیان دٍ پای 

نرد از شدت درد، دستانش شل شدند ٍ بٌ زانَ افتاد ٍ آدرین، بی  يیچ رحهی . اٍ کَبید
بٌ ناگاى پیش از برخَرد خنجر بٌ سر اٍ . خنجر را باال گرفت تا بر فرق سر اٍ فرٍد آرد

بٌ عقب چرخید ٍ یک قدم بٌ عقب گذاشت؛ انا نَک . صدای حرکت تیزی را شنید
ٌ ی آدرین جاری شد ٌ ی اٍ را خراشید ٍ خَن بر رٍی گَن درد . شهشیر جاسَس دٍم گَن

ٌ  اش بر آن اضافٌ شد؛ انا آدرین . در صَرت آدرین پیچید درد بینی کو بَد کٌ سَزش گَن
نجالی برای خرٍشیدن آن درديا نداد ٍ يهچَن گاٍی بٌ آن جاسَس حهلٌ برد ٍ 

 .خنجر، درست در شکو اٍ فرٍ رفت

خنجر را از شکو . درست يهان لحظٌ درد کشندى  ای را بر رٍی شانٌ راستش حس کرد
ٌ  ای پیش، از درد زانَ زدى بَد َ تر . نرد بیرٍن کشید ٍ بٌ نردی نگاى کرد کٌ تا دقیق جل

ٌ  ای نحکو بٌ دست نرد کَبید يهان دستی کٌ انگشتانش بٌ دٍر . رفت ٍ با نشت ضرب
. دستٌ شهشیر پیچیدى بَدند ٍ نرد ناگاى از درد انگشتانش را از دٍر شهشیر باز کرد

آدرین بی يیچ رحهی، خنجر بٌ خَن آلَدى شدى را دٍبارى بٌ خَن شخص دیگری آلَدى 
نرد دست بٌ گردن برد ٍ در دم، جان . شهشیر گلَی نرد را شکافت ٍ خَن فَارى زد. کرد

ٍجَد نحسش بٌ زنین افتاد ٍ يیکل ناپاکش با زنین . بٌ جان آفرین تسلیو کرد
 .یکسان شد

يا حتهًا خانَادى يایی را آن. در يهین لحظٌ پشیهانی تهام ٍجَد آدرین را در بر گرفت
زخو رٍی . داشتند ٍ اٍ چٌ بی رحهانٌ خانَادى يایی را از ٍجَد دٍ نفر نحرٍم کردى بَد

ٌ  اش نی سَختند آدرین از عذاب ٍجدان یک قطرى  اشک ریخت ٍ شَری آن . گَنٌ ٍ شان
ٌ  اش را بٌ آتش کشاند  :زیر لب گفت. زخو گَن
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 !نرا ببخش. نرا ببخش! ايَرانزدایو- 

ٌ  ای ننگ شد ٍ . در يهان لحظٌ حس کرد کسی اٍ را يل داد ٍ با زانَ بر زنین افتاد لحظ
سپس شخصی پشت گردن اٍ را گرفت ٍ سرش را بٌ . عضالت بدنش شل شدند

خَن از شکستگی رٍی ابرٍیش . صخرى ی بسیار کَچکی کٌ در يهان نزدیکی بَد، کَباند
ٌ  اش . آدرین خیلی زٍد نَقعیت را دریافت. رٍان شد نغزش در حال انفجار بَد ٍ شقیق

ٌ ی دیگری پیدا کند، با . نبض نی زد؛ انا تسلیو نشد پیش از آن کٌ حریف فرصت حهل
 يادریان بٌ . تکیٌ بر سنگ ایستاد؛ در حالی کٌ سرش گیج نی رفت ٍ تلَتلَ نی خَرد

سَی اٍ حهلٌ کرد ٍ شهشیرش را بٌ سَی قلب آدرین نشانٌ گرفت؛ انا درست در نرز 
یعنی آدرین شکست را پذیرفتٌ بَد؟ انا .  يادریان گیج شدى بَد. رسیدن، آدرین زانَ زد

آدرین از این فرصت استفادى کرد ٍ خنجر خَنین در دست چپش را بٌ سَی گردن  
رٍی .  يادریان با خرخری، گردنش را در دست گرفت ٍ بر زنین افتاد. يادریان  انداخت

زنین از درد پیچید ٍ گلَیش را در نیان دستان گلگَن شدى  اش فشرد؛ انا فایدى  ای 
آدرین شَکٌ بَد ٍ تنًا با چشهان . نداشت ٍ آدرین، نظارى گر لحظات نرگ اٍ بَد

 .بی حالتی بٌ تالش يای ناکام  يادریان نی نگریست

دقایقی بعد، آدرین بٌ اٍ نی نگریست کٌ بر رٍی زنین افتادى بَد ٍ خَنش فرش قرنزی 
 :با خَد  اندیشید. برای زنین شدى بَد

 یعنی تهام شد؟ نن انتقام آرتهیس را گرفتو؟ بٌ يهین راحتی؟- 

بٌ تازگی چقدر دل نازک شدى بَد کٌ از . ٍ در دلش يو خَشحال شد ٍ يو  اندٍيگین
البتٌ يرچند در گذشتٌ اٍ يیچ نَجَدی جز گرگ را . کشتن دشهنش نیز غهگین نی شد

 :با خَن  يادریان رٍی زنین نَشت. شهشیر یکی از آنان را برداشت. بٌ قتل نرساندى بَد

ٌ ی نن بٌ جناب سَرنا-  . اٍ يیچ اطالعات شگفت انگیزی نداشت. این نرد جاسَس يدی
 .سرش را بٌ درٍازى آٍیزان کنید تا نایٌ عبرت شَد
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با دیدن جسو کَچکی در گَشٌ گاری، بٌ سَی . بٌ گاری رفت ٍ بٌ اطراف نگریست
 :دستش را رٍی بازٍی خَنین خَیش گذاشت ٍ گفت. چیستا شتافت

 بانَی نن، حالتان خَب است؟- 

 :چیستا با بی حالی چشهانش را گشَد ٍ گفت

 ...آن نرد- 

ٌ ی سخن گفتن را نداد ٍ گفت  :آدرین بٌ اٍ اجازى ی ادان

شها را بٌ نزدیک ترین پایگاى نرزبانی خَايو . اٍ را بٌ قتل رسانیدم. اٍ نردى است بانَ- 
 .فقط از شها دٍ درخَاست دارم. برد تا شها را بٌ شًر صددرٍازى بازگردانند

 چٌ در خَاستی؟- 

. اٍل آن کٌ از نرزبانان بخَايید اجازى ديند تا نن بی  يیچ دردسری از نرز رٍم عبَر کنو- 
ٌ ی قصر پیانی برسانید بٌ اٍ بگَیید آدرین سالو . ٍ دٍم این کٌ بٌ بًراد، نگًبان کتابخان

ٌ  ای برساند بٌ اٍ بگَیید کٌ بٌ فکر نن نباشد ٍ با . است ٍ يیچ کس نهی تَاند بٌ اٍ صدن
 .آذربانَیش بٌ خَشی زندگی کند

 ...راستی، صَرتتان. باشد- 

 .نگران نباشید. خراشی جزئیست- 

ٌ ی تأیید تکان داد آدرین نیز پس از بستن زخو يایش، تهام . چیستا سری بٌ نشان
 .ٍسایلی را کٌ برای یک سفر نیاز داشت، با نام غنیهت برداشت ٍ بٌ سَی نرز رٍانٌ شد

*** 
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ٌ ی صَرتش کشید کٌ چًرى  اش را بسیار کریٌ نشان نی داد ٌ بست جای . دستی بر زخو دله
ٌ عالٍى شکل بزرگ کٌ در طی تنًا دٍ رٍز بٌ صَرتش نشستٌ بَدند؛  دٍ زخو نتقاطع ب

اٍ بٌ سالنت از نرز . یکی ينگام جنگ با جاسَسان ٍ یکی ينگام عبَر از نرز رٍنیان
ایران ٍ رٍم گذر کرد؛ انا سربازان نرزی رٍم کٌ يهچَن پارتیان فرنانی از بانَ چیستا 

زخو رٍی ابرٍیش . پَزخندی زد ٍ دست بٌ پیشانی اش کشید! دریافت نکردى بَدند
ٌ ساِن فرنانديان جنگی کردى بَد کٌ جنگ يای بسیار را پشت سر  چًرى ی اٍ را ب

ٌ اند ٌ  يادریان ... حال آن کٌ اٍ فرناندى نبَد کٌ چٌ بسا بدتر. گذاشت چًارناى از آن رٍزی ک
يا زندگی را بٌ نجازات اعهالش رساندى بَد، گذشتٌ بَد ٍ يو اکنَن چَنان فراری

ٌ  ای خبر خــ ـیانـت اٍ را بٌ رٍنیان . نی گذراند نفرین بر اٍ کٌ پیش از نرگش با نان
 .رساندى بَد

چًرى  اش . بٌ نزدیکی جَیی رفت کٌ در نزدیکی شًر رٍان بَد ٍ بٌ چًرى ی خَد نگریست
يهین انرٍز سالرٍز تَلد بیست ٍ یک . از يفت سال پیش تا کنَن چقدر تغییر کردى بَد

نَيای بلند دٍران نَجَانی  اش يو اکنَن . يفتهین رٍز از ديهین ناى سال. سالگیش بَد
چشهان پرانیدش سرد تر از . دیگر  اشتیاقی بٌ زیبابَدن نداشت! چقدر کَتاى شدى بَدند
بٌ راستی اگر چشهان اٍ يو رنگ چشهان پدرش نی شد، دیگر . ير سنگ یخی نی نهَد

دیگر رٍی صَرتش لپ يای کَدکانٌ ٍ یا . کسی جرئت خیرى شدن بٌ صَرتش را نداشت
پَست صَرتش صاف ٍ خشک بَد ٍ . جَش يای کو رنگ آغاز نَجَانی ٍجَد نداشت

لب يای سرخش کبَد شدى بَد ٍ . زخو يایش بٌ طرز حیرت آٍری خَدنهایی نی کردند
ٌ ریش، سطح پَستش را پَشاندى بَد بینی اش يو کٌ شکستٌ بَد ٍ انحرافی  اندکی . ت

خَايرش چٌ؟ اٍ بٌ یقین ! آیا پدرش اٍ را نی شناخت؟ يرگز. پیدا کردى بَد
رٍحش نیز . نگايش را از آب گرفت. نی شناختش؛ زیرا تا سال گذشتٌ با اٍ در ارتباط بَد

ٌ اندازى ی جسهش تغییر کردى بَد رٍزی نبَد کٌ . خَردى تربٌ يهان  اندازى قَی تر ٍ زخو. ب
یاد آرتهیس نیشتر بر قلبش نزند ٍ جای خالی اش در حفرى ی قلبش خَدنهایی نکند؛ انا 
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آيی پر . کٌ باید آرزٍی دیدار دٍبارى  اش را بٌ گَر نی برد ٍ تا رستاخیز صبر نی کرد... دریغ
کالى شنلش را رٍی سرش کشید ٍ . يا کٌ يزاران افسَس دارداز غو کشید؛ از يهان

ٌ ی . شهشیرش را نحکو کرد باید نحض احتیاط نقابی برای خَد نی خرید ٍ بٌ سَی خان
 .باید بٌ نزد دٍرسیالیش نی شتافت. پدری اش نی شتافت

*** 

 تَ کیستی؟ جاسَسی نی کنی؟! يی- 

چًرى ی اٍ در نظرش  . نرد جَان با ترس بازگشت ٍ بٌ چًرى ی بی حالت آدرین خیرى شد
آدرین با . شهشیر را از غالف کشید ٍ بٌ سَی اٍ حهلٌ برد. آشنا آند؛ انا ايهیتی نداد

نرد جَان بر رٍی زنین افتاد ٍ . نزدیک ترشدن اٍ کنار کشید ٍ برایش زیرپایی گرفت
تیزی سنگ . از شدت درد زانَیش را گرفت ٍ نالید. زانَیش بٌ سنگ تیزی اصابت کرد

آدرین بی تَجٌ بٌ . بٌ استخَانش اصابت کردى ٍ بَد ٍ درد، جان از تنش برٍن نی کشید
 :چًرى ی دريو از درد اٍ نزدیک تر رفت ٍ گفت

 کٌ جاسَسی نی کنی؟- 

 :نرد جَان با آن کٌ درد نی کشید؛ انا تیز بٌ اٍ نگریست ٍ با گستاخی پاسخ داد

 .نرا بکش- 

ٌ  ای در ذين آدرین زد ٍ با شک پرسید  :با شنیدن صدای اٍ، جرق

 خَدت يستی؟ اٍرلیَس؟- 

اٍ کٌ بَد کٌ اٍ را نی شناخت؟ نکند اٍ ٍ دٍستانش را تحَیل دربار رٍم . اٍرلیَس ترسید
 :نی داد؟ با ترس پرسید

 سی؟...شنا... نی... نی... را... نر... ـا...کجـ...کـ... از... تَ ا... تـ- 
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یک جاسَس . آری اٍ اٍرلیَس بَد. آدرین بی  يیچ ٍاکنشی بٌ چشهان اٍ خیرى شد
 :آدرین نیشخندی زد ٍ گفت. خاطر نی سپرديا را نیز بٌيهیشٌ کَچک ترین چیز

چٌ . پس نگًبان شیر درندى  ای کٌ آن را برای ژٍلیَس سزار نی فرستاد جاسَس است- 
ٌ ی یک شیر دیگر شدى! حیرت انگیز  !ٍ يو اکنَن نیز طعه

 :اٍرلیَس با ٍجَد تعجبش خَد را نباخت ٍ گفت

 !تَ در نظرم شیر بز نیز نیستی؛ چٌ رسد بٌ شیر بیشٌ- 

 دٍست داری تَ را بٌ کراسَس تحَیل ديو تا کَتايش کند؟. زبانت خیلی دراز است- 

درٍغ چرا، از سرنَشت دٍستانش نی ترسید؛ انا ترس را بٌ چًرى . اٍرلیَس يیچ نگفت
ٌ  ای در . با دقت بٌ چًرى ی آدرین نگاى کرد. راى نهی داد پس از دقایقی کنکاش، جرق

 :با تعجب پرسید. ذينش خَرد ٍ چًرى ی اٍ را بٌ یاد آٍرد

يا پیش نالقات کردم، پس چرا چًرى  ات این قدر ببینو اگر تَ يهانی يستی کٌ نن ناى- 
 يا چیست؟تغییر کردى؟ این زخو

 :آدرین با بی حَصلگی پاسخ داد

 بٌ نن بگَ برای چٌ جاسَسی نی کردی؟. بٌ تَ ربطی ندارد- 

 .این نیز بٌ تَ ربطی ندارد- 

َ يایش را گرفت ٍ بٌ عقب کشید ٍ در کنار گَشش غرید  :آدرین ن

ٌ  ای -  انگار نهی دانی کٌ جانت در دستان نن است؛ پس بًتر است بی  يیچ سخن اضاف
 .پاسخ بديی
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چٌ کار باید نی کرد؟ آدرین بٌ ننظرى ی اطراف . اٍرلیَس يیچ نگفت ٍ بٌ فکر فرٍ رفت
ٌ ی نزدیک شًر بَدند. خیرى شد ٌ زدى ی سنگِی نخرٍب ٌ يای زلزل تنًا رنگی کٌ . در نیان خان

سنگ يای خاکستری ٍ خاکستر يایی از سَختن نردم . نشايدى نی شد، خاکستری بَد
. نبتال بٌ طاعَن بر رٍی زنین نشستٌ بَدند ٍ اجازى ی رٍیش يیچ گیايی را نهی دادند

حتی آسهان آبی نیز در پشت ابر يای خاکستری پنًان . جا را خاکستری کردى بَدنديهٌ
ٌ ی زخو ٌ سنگی را . خَردى ی آدرین نی نشستشدى بَد ٍ سَز سرنا، بر رٍی گَن آدرین تک

ٌ ی نزدیکشان تکیٌ داد؛ در حالی کٌ نَيای اٍرلیَس  شَت کرد ٍ بٌ دیَار نیهٌ فرٍریخت
 :اٍرلیَس نالٌ کرد. يهچنان در نشتش بَد

 .باشد، پاسخ نی ديو- 

 «.اگر برای ٍطنو زیانی بٌ يهراى نداشتٌ باشد»: ٍ در دل گفت

 :آدرین درست بٌ يهانند یک بازپرس، پرسید

 کیستی ٍ برای چٌ جاسَسی نی کنی؟- 

 .جَانی پارتی يستو ٍ از سرزنین پارت برای جاسَسی آندى ام- 

 :آدرین بٌ زبان پًلَی پرسید

 نانت چیست؟- 

 :اٍرلیَس نتعجب پاسخ داد

 .ایزدیار- 

 پیرٍ کدام کیش يستی؟- 

 .ايَرانزدا پرستو- 
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 :آدرین نیشخندی دیگر زد ٍ زیر لب گفت

 !عالی شد- 

 :نَيایش را ريا کرد ٍ گفت

 .اگر نی خَايی تَ را لَ نديو، باید بٌ نن یاری برسانی- 

 برای چٌ کاری؟ با چٌ اطهینانی؟ با چٌ انگیزى ای؟- 

 کافی نیست؟. برای کهک بٌ یک يهَطن- 

 :ایزدیار با تعجب پرسید

 پس اینجا چٌ نی کنی؟! تَ پارتی يستی؟- 

 :آدرین پاسخ داد

نن . نگران نباش. نادرم پارتی ٍ پدرم رٍنی است. بًتر است بگَیی یک نیهٌ پارتی- 
 .خَد را پارتی نی دانو ٍ پیرٍ آیین ايَرانزداپرستی يستو

اگر بٌ اٍ کهک نهی کرد، بی شک بٌ زندان نی افتاد ٍ جان دیگر . ایزدیار با خَد  اندیشید
حسی نی گفت نی تَاند بٌ آن نرد اعتهاد . جاسَسان نیز در نعرض خطر قرار نی گرفت

 :برای يهین گفت. البتٌ چارى  ای نیز جز اعتهادکردن بٌ آن حس نداشت. کند

 چٌ نی خَايی؟. باشد، نن يستو- 

ٌ  ای بٌ عنَان نگًبان نفَذ کنو-   .باید کهکو کنی کٌ بٌ خان

*** 
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ٌ  ای کهین کردى بَد بی شک نی دانست اگر تعدادی از نحافظان . رٍی پشت بام خان
با خرٍج . بی لیاقتیشان جابت شَد، فرد جدیدی برای نحافظت پا بٌ خانٌ نی گذاشت

پدرش از خانٌ، زى کهانی را کٌ در دست گرفتٌ بَد، کشید ٍ تیر را بٌ سَی پدرش پرتاب 
از سَی دیگر ایزدیار تیری . تیر درست از کنار گردن اٍ گذشت ٍ بٌ دیَار اصابت کرد. کرد

نگًبانان گارد گرفتند ٍ پدر آدرین را دٍرى . پرتاب کرد ٍ بٌ بازٍی یکی از نگًبانان خَرد
. يو زنان گردن کشیدند ٍ بٌ اطراف نگايی کردند تا شاید اجری از نتجاٍز بیابند. کردند

ایزدیار نهلَء از . در يهین لحظٌ ایزدیار ٍ آدرین سر دزدیدند ٍ از بام پایین آندند
يیجان بَد ٍ نفس نفس نی زد؛ انا آدرین در آرانش کانل بَد ٍ شاید  اندکی بغض در 

ایزدیار . يرچند کٌ این بغض ٍ یاد آرتهیسش يهیشگی شدى بَد. گلَیش ٍجَد داشت
 :پرسید

 تَ چرا نی خَايی نگًبان این خانٌ شَی؟- 

 .خاطر خَايرمبٌ- 

 خَاير تَ کیست؟- 

 .دختر صاحبخانٌ- 

 «!خداٍندگارا چرا اٍ؟ لعنت بٌ تَ آرنین»: در دلش نالید. ایزدیار ترس بٌ دلش افتاد

 :آب ديانش را قَرت داد ٍ گفت

یعنی تَ فرزند آن نردی؟ پس چرا نی خَايی نگًبان شَی؟ بٌ عنَان برادرش از اٍ - 
 .نحافظت کن

 :آدرین پَزخندی زد ٍ گفت
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اٍ خَد . نن خَن پارتی در رگ دارم ٍ اٍ نیز فرزند پارتی ندارد. آن نرد نرا نهی پذیرد- 
 .نرا از خانٌ راند

 :با ناراحتی گفت. اندٍيی از احساس ترحو ٍ يهدردی چًرى ی ایزدیار را پَشاند

 ٍ حال بٌ نظرت اٍ تَ را نی پذیرد؟- 

 .اٍ سال ياست کٌ نرا ندیدى؛ نرا با این چًرى نخَايد شناخت- 

 :سپس نقاب بٌ چًرى  اش زد ٍ گفت

ٌ ی دٍم نقشٌ است-  کارت را . بٌ زٍدی از خانٌ بیرٍن خَايد آند. نَبت اجرای نرحل
 .بکن ٍ زٍد بگریز

 .باشد- 

شنل را بر رٍی سرش  انداخت ٍ با چشهان قًَى  ای رنگش بٌ ایزدیاری نگریست کٌ 
ٌ  ای کهین کرد از . ٍارد خیابان شد ٍ بٌ آرانی با سری پایین افتادى بٌ راى افتاد. گَش

در يهان لحظٌ پدرش را دید کٌ نسلط بر خَد بٌ يهراى . چًرى  اش يیچ يَیدا نبَد
. با برداشتن یک قدم، تیر کَچکی بٌ سَی اٍ پرتاب شد. نگًبانانش از خانٌ خارج شد

خیلی زٍد بٌ سَی پدرش دٍید . تیری کَچک ٍ زيرآگین کٌ کسی جز آدرین آن را ندید
تیر دیگری پرتاب . ٍ اٍ را کنار زد ٍ خَد نیز بٌ عقب خو شد تا تیر از نابین آن دٍ بگذرد

سپس، سیاى پَشی با صَرت پَشاندى . شد ٍ آدرین با غالف شهشیر نسیر آن را بست
ٌ  ای بیرٍن آند ٍ بٌ سَی آن ٌ  ای تکیٌ بر دیَار . يا حهلٌ بردشدى، از گَش آدرین گَش

ایزدیار . نبارزى سیاى پَش ٍ نگًبانان را نگریست ٍ پشت نقاب لبخندی بر لبش نشست
ٌ ی نگًبانان یکی یکی از شدت درد شهشیری کٌ بر . چٌ خَب نقش بازی نی کرد يه

 :آدرین زیر لب نچ نچی کرد ٍ گفت. پیکرشان نی خَرد از يَش نی رفتند
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ٌ ی آن-  خَب است کٌ ضربات . يا بٌ یک دٍرى ی درنان طَالنی ندت نیاز دارنديه
 .شهشیر کشندى نیست

با بر زنین افتادن آخرین نگًبان، سیاى پَش با قدم يایی آيستٌ بٌ سَی پدر آدرین قدم 
با التهاس نگايی بٌ آدرین  . پدر آدرین ناانیدانٌ بٌ عقب قدم برنی داشت. برداشت
. آدرین با پَفی نهایشی، تکیٌ از دیَار برداشت ٍ بٌ سَی سیاى پَش حهلٌ کرد. انداخت

شهشیر يایی کٌ با يو بٌ يَا خاستند بٌ يو برخَردند ٍ يریک تهام نیرٍی خَد را بٌ 
در نًایت آدرین از غفلت سیاى پَش استفادى کرد ٍ . کار نی بردند تا دیگری نغلَب شَد
ایزدیار  اندکی عقب عقب رفت ٍ باز با نعرى  ای بٌ . با کف پایش بر شکو ایزدیار کَفت

ٌ  ای بٌ . سَی اٍ حهلٌ کرد آدرین جلَی ضربٌ شهشیر را گرفت ٍ با غالف شهشیرش، ضرب
ایزدیار ناانیدانٌ بٌ اٍ نگايی . شهشیر از دست ایردیار بر زنین افتاد. دست ایزدیار زد

 .کرد ٍ در آخر با نکحی گریخت

آن را بٌ * ایرا در غالف فرٍ برد ٍ با تسهٌ* آدرین با نفس عهیقی، شهشیر گالکیاسش
 .کهربندش ٍصل کرد

 :پدرش با خندى گفت. با صدای دست زدنی، بٌ سَی پدرش بازگشت

 نانت چیست؟! آفرین جَان! آفرین بر تَ- 

 :آدرین تعظیهی کرد ٍ گفت

 .سرٍرم، نن نانی ندارم- 

 یعنی چٌ؟ نگر نی شَد؟- 

تا کنَن يو نرا   ای پسر، جَان، جَانک ٍ از این . نانی ندارم. نن تا کنَن تنًا بَدى ام- 
 .يا خَاندى اندنام
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 :در عَض طی یک تصهیو آنی پرسید. پدر چیز دیگری نگفت

 .ببینو؟ نی تَانی از این پس نحافظ نن باشی؟ نًارت يای رزنی تَ بی نظیر است- 

ٍ تَ نیز يیچ نقشی »: آدرین در پشت نقاب نیشخند بی صدایی زد ٍ در دل گفت
َ ام، چٌ ٍاکنشی نشان نی ديی. نداشتی . دلو نی خَايد اگر بفًهی نن يهان فرزند ت

ٌ ام پیش نی رٍد ٌ قدر دلتنگ دٍرسیالیو يستو. چقدر خَب نقش  «!خداٍندگارم چ

 :ٍ بعد با فرٍتنی گفت

خَشحال نی شَم اٍقات خالی ام را با . نن يیچ کس ٍ يیچ چیزی ندارم! سرٍرم- 
 .نحافظت از شخص شها پر کنو

آرتهیسش دربارى ی اٍ چٌ نی اندیشید؟ پدر فارغ از يرگَنٌ . چقدر از این نقش نتنفر بَد
ٌ  ای شادنانٌ لبخندی زد ٍ گفت  :دغدغ

 .با نن بیا! چٌ عالی- 

ٍارد خانٌ کٌ شد، تهام خاطرات بٌ سَیش يجَم آٍردند، . آدرین بٌ دنبالش بٌ راى افتاد
ٌ شان بیشتر شبیٌ بٌ یک عهارت بَد. تهام تلخی يایش ٌ رٍیی آن . خان نهای رٍب

ٌ ی سفید ساختهان  گچ ُبری يای خاص ٍ زیبایی داشت ٍ رنگ يای شاد، زینت دى زنین
درست دٍ سَی گذرگاى، تا نرز دیَار يای خانٌ . باغ کَچکی نیز در آنجا قرار داشت. بَدند

باغی از درختان نیَى ٍ گل يای رنگارنگ يهچَن شهعدانی، رز، . را باغی پَشش نی داد
گذرگاى سنگفرش شدى بَد ٍ پًنای آن بٌ قدری بَد کٌ دٍ کالسکٌ ... نحهدی، داٍٍدی ٍ

ٌ ی گذرگاى نیز آب رايی ٍجَد داشت ٍ جَیی در آن رٍان بَد. بتَانند عبَر کنند . در نیان
از باغ کَچکشان گذر . خاطرش نیایندسر بٌ زیر  انداخت تا يیچ نبیند ٍ يیچ چیز بٌ

يهان اتاقی کٌ آدرین يیچ گاى اجازى ی ٍرٍد بٌ آن را . کردند ٍ ٍارد اتاق پدر شدند
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پدر رٍی تختش نشست ٍ بر . نداشت؛ انا ناکسیهَس بٌ راحتی در آنجا بازی نی کرد
 :بالشش لهید ٍ گفت

 نشکلی کٌ نداری؟. خب جَان، از این پس تَ را با نام آستریکس خَايیو خَاند- 

 .نٌ سرٍرم- 

*** 

 .شهشیر نخصَص رٍنیان: 41*

 .بند چرنین: 42*

*** 

 .آى بٌ راستی، چرا نقاب بر صَرتت نی زنی؟ نن نی خَايو چًرى  ات را ببینو- 

ٌ بستٌ است-  گهان نهی کنو دٍست داشتٌ . سرٍرم صَرت نن پر از زخو يای زشت ٍ دله
ٌ  ای را ببینید  .باشید چنین صحن

 :پدر با  اندٍيی ساختگی گفت

يا بعد. درکت نی کنو کٌ چرا نقاب نی زنی؛ انا بگذار تنًا یک بار چًرى  ات را ببینو- 
 .نی تَانی برای يهیشٌ نقاب بر چًرى  ات بگذاری

ٌ  ای پر از بغض حتی در آن . آدرین دلش نی خَاست آزاد نی بَد تا قًقًٌ بزند؛ قًقً
شرایط يو آرتهیس از یادش نهی رفت ٍ پدرش چقدر سادى جهالت ریاکارانٌ بر زبان 

اگر کسی اٍ را نهی شناخت، گهان نی برد کٌ ٍاقعًا یک فرد دلسَز ٍ نًربان . نی آٍرد
پدر با . خندى  اش را فرٍخَرد ٍ نقاب از چًرى  اش برداشت ٍ سرش را باال گرفت. است

يا نازیبایش کردى بی شک اٍ فردی زیباچًرى بَد کٌ يو اکنَن زخو. دیدن اٍ یکٌ خَرد
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چقدر چشهانش  ... چًرى ی سرد ٍ بی حالتش اٍ را نتعجب نی کرد؛ انا چشهانش. بَدند
 :يرچٌ سعی کرد چیزی بٌ یاد نیاٍرد؛ برای يهین بی تَجٌ گذشت ٍ گفت! آشنا بَد

حال نی تَانی برٍی بیرٍن تا نا . از انرٍز تَ نحافظ نا خَايی بَد. بسیارخب- 
 .استراحت کنیو

اتاق بٌ طَر نستقیو دری بٌ خارج داشت ٍ . آدرین از اتاق بیرٍن رفت ٍ ٍارد باغ شد
ٌ ی . الزم نبَد کٌ از رايرٍيای داخل خانٌ برای خرٍج عبَر کرد دٍ کَدک پسر با باالتن

ٌ شان را پَشاندى بَد، در نیان دٍ درخت  ٌ ی کًنٌ پایین تن برينٌ در حالی کٌ یک پارچ
بٌ باغبان نگریست کٌ بی  يیچ سخنی . بغض گلَیش را فشرد. بزرگ بازی نی کردند

. ناگاى درٍازى باز شد ٍ دٍ نفر ٍارد شدند. يهانند يهیشٌ نشغَل آبیاری گل يای باغ بَد
يلن در گَش ناکسیهَس ! ناکسیهَس ٍ يلن. ٍ نتأسفانٌ ير دٍ را خَب نی شناخت

ٌ  اش  ٌ يایی بر رٍی گَن چیز يایی نی گفت ٍ ناکسیهَس ریز نی خندید ٍ بـ ـَس
برای آدرین دیگر يلن ارزشی نداشت؛ انا درد خــ ـیانـت نردنان . نی گذاشت

خَب بَد کٌ اٍ دیگر رٍنی نبَد ٍ بٌ پارتیان . سرزنینش باعخ شد چشهانش را ببندد
 :از باغبان پرسید. تعلق داشت ٍگرنٌ خـ ـیانت يلن اٍ را دیَانٌ نی کرد

 يا کیستند؟آن- 

 :باغبان گفت

ٌ  اش نی باشد. آن نرد فرزند ارباب است-   .جناب ناکسیهَس ٍ آن زن نیز نعشَق

 ارباب فرزندان دیگری ندارد؟- 

 .ناگاى چشهان باغبان پر از  اشک شد ٍ قلب آدرین بٌ لرزى در آند
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. ایشان دختری نیز داشتند؛ انا ناى گذشتٌ ایشان ناپدید شدند؛ بی يیچ رد ٍ نشانی- 
ایشان در شرف ازدٍاج . يرچقدر ارباب نیرٍ برای یافتنش بسیج کرد، کسی نَفق نشد

 .بَدند

 :باغبان ادانٌ داد. تهام انیدش را از دست داد. گَیی آدرین فرٍ ریخت

بٌ يهین دلیل آن کَدک بیچارى را از . ارباب فرزند دیگری نیز داشت؛ از کنیزی ایرانی- 
بًتر است اگر دربارى ی اٍ چیزی شنیدی . درگاى خَد راند ٍ دیگر سرنَشت اٍ نعلَم نشد

 .گفتن دربارى ی اٍ ارباب را نشَش ٍ خشهگین نی کندحتی سخن. چیزی نگَیی

 .باشد- 

. باید چٌ نی کرد؟ اٍ تنًا بٌ انید دردانٌ خَايرش بازگشتٌ بَد. ٍ از باغبان فاصلٌ گرفت
 :حال باید چٌ نی کرد؟ زیر لب گفت

 !يرگز. نن تسلیو نهی شَم. از اینجا نی رٍم ٍ پیدایش نی کنو- 

ٌ  اش با خَد گفت  :با یادآٍری خَاير نازدان

 یعنی عاشق شدى است؟ ٍ یا تنًا بر طبق رسَنات قرار است يهسرش شَد؟- 

فقط انیدٍار بَد کٌ خَايرش . ٍ بعد زیر درختی رفت ٍ بٌ غرٍب خَرشید خیرى شد
 .دلش نهی خَاست اٍ را نیز يهچَ آرتهیسش از دست بديد. سالو باشد

باید انرٍز از پدرش انتقام نی گرفت ٍ بعد، . شب ينگام کٌ شد، آدرین از جای برخاست
با دیدن اٍ . از جای بلند شد ٍ بٌ اتاق پدر رفت. بٌ جست ٍجَی خَايرش نی پرداخت

َ تر رفت ٍ در گَش اٍ گفت. چٌ آرام بر رٍی تختش خفتٌ بَد. نیشخندی زد  :جل

 خستٌ نشَی این چنین شیرین نی خَابی؟- 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

227 Fatemeh-D  گردٍنرنان |  

 :آدرین فاصلٌ گرفت ٍ با تنفر گفت. پدرش گیج ٍ ننگ چشو گشَد

ٍقتی این قدر آرام نی خَابی در حالی کٌ نن شب يایو را تا سحر از سرنا ... نی دانی- 
 !بیدار بَدم، نفسو تنگ نی شَد ٍ دلو نی خَايد تار ٍ نارت کنو

 :با تعجب پرسید. خَاب از سرش پریدى بَد. چشهان پدر درشت شد

بٌ نن چٌ نربَط است کٌ تَ شبانگاى تا سحر از سرنا ! نن چٌ ربطی بٌ تَ دارم؟- 
ٌ ای؟  نخفت

 :آرام گفت. چشهانش از نفرت ٍ انتقام نی درخشید. آدرین خندید ٍ نقابش را کنار زد

 بٌ راستی نرا نهی شناسی؟- 

 :پدرش گیج ٍ بی خبر از ننظَر اٍ پرسید

 از کجا باید بشناسهت؟- 

ٌ  ای عصبی سر داد ٍ گفت  :آدرین قًقً

 ...البتٌ يرچند. خیلی احهق يستی کٌ فرزندت را بٌ یاد نهی آٍری- 

 :سرش را جلَ آٍرد ٍ غرید

 .تَ تنًا یک پسر داری ٍ نانش ناکسیهَس است. يرچند تَ فرزندی پارتی نداری- 

 :پدر با بًت پرسید

 !رین؟... آدر... آد... آ- 

 :آدرین با تعجبی ساختگی گفت

 چٌ شد؟ تَ کٌ آدرین نانی را نهی شناختی؟ تَ کٌ فرزندی بٌ این نام نداشتی؟! اِ - 
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 :ٍ بعد با خشو گفت

ٌ ی لحظات سختو را از تَ خَايو ستاند-  ٌ لحظ انتقام بردگی ام را، درد يایو . انتقام لحظ
کاش پدرم نیز يهچَن . از تَ نتنفرم کٌ پدر نن يستی. بَدنو رارا، عاشق شدنو را، رٍنی

 .نادرم پارتی بَد ٍ نن بٌ خَن اصیلو يهچَن دیگران افتخار نی کردم

پدر آدرین باٍر نهی کرد کٌ آن کَدک، آن نَجَان این چنین بزرگ شدى باشد ٍ در پی 
. باٍر نهی کرد بٌ این چنین قَای بدنی ٍ نًارت رزنی رسیدى باشد. انتقام از اٍ باشد
 :بی اختیار پرسید

 تَ زندى ای؟- 

 :آدرین پَزخندی زد

 .دریغ از یک قطرى نًر بٌ فرزندش! عجب پدری! انتظار داری نردى باشو؟ يٌ- 

شدى از سنگان درشت سبز ٍ رٍی زنین سنگفرش. بازٍی اٍ را گرفت ٍ بٌ بیرٍن کشاند
 :خاکستری ريایش کرد ٍ فریاد زد

ببینید کٌ چگَنٌ يهچَن . بیایید ٍ تاٍان دادن این نرد را ببینید! آيای ايل خانٌ- 
 .بردى ی پارتی اش جان نی سپارد

ناکسیهَس، يلن، نانادری اش، باغبان،  آشپز، نظافتچیان ٍ چند بردى ی . ٍ بعد قًقًٌ زد
ناکسیهَس با بًت . دیگر بٌ يهراى نگًبانان بیرٍن آندند ٍ نظارى گر آن نهایش شدند

 :پرسید

 !آدرین- 

 :آدرین فریاد کشید
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 !صدایت را ببر ٍ سر جایت بنشین- 

ٌ ی پدرش زد ٍ پرسید  :ٍ بعد لگدی بر سین

 خب چٌ حسی دارد؟ تحقیرشدن در نزد بردگان چٌ حسی دارد جناب رٍنی؟- 

 :يلن طاقت نیاٍرد ٍ پرسید. جناب رٍنی را با تهسخر گفت

 آدرین چٌ بر سر صَرتت آندى؟- 

 :آدرین فریاد کشید

کٌ رٍزی با نن نی گردی ٍ رٍز بعد در آغَش برادرم ! تَ نیز ساکت شَ خــ ـیانـت کار- 
نی دانی؟ پارتیان از تَ بسیار ٍاالتر يستند کٌ نٌ خـیانت نی کنند ٍ نٌ . جَالن نی ديی

 .رٍنیان انگشت کَچک پارتیان نخَايند شد. پاکی خَد را بٌ حراج نی گذارند

 :بٌ پدرش نگاى کرد ٍ غرید

 .چقدر شرنندى ام کٌ نیهی از ٍجَدم از ناپاکی رٍنیان ننشأ نی گیرد- 

 :شهشیرش را از غالف کشید ٍ بٌ پدرش گفت

 خب چگَنٌ نی خَايی دار فانی را ٍداع گَیی؟- 

 :برای يهین بٌ اٍ التهاس کرد. از نظر رٍنیان نرگ پایان زندگی بَد. پدر ترسیدى بَد

 !تَ را بٌ ژٍپیتر سَگند کٌ از نن بگذر- 

 :آدرین با چندش پایش را از اٍ جدا کرد ٍ گفت

آنان اصالً ٍجَد ندارند ٍ ساختٌ ٍ . نن دیگر آن خدایان ضعیف را پرستش نهی کنو- 
ٌ ی ذين رٍنیان يستند  .خدای نن ايَرانزدا است. پرداخت
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 :ناکسیهَس فریاد کشید

 !کافر- 

در دل آرزٍ . پدرش يهچَن کَدکان زاری نی کرد. آدرین شهشیر بر گردن پدرش گذاشت
ٌ   ای کاش اٍ را نزد خَد نگٌ نی داشت آنگاى بٌ جای ناکسیهَس خَشگذران، . نی کرد ک

اصالً چٌ ایرادی . پسری قَی  داشت کٌ نی تَانست جرٍتش را بٌ راحتی بٌ اٍ ٍاگذار کند
داشت کٌ اٍ را نگاى نی داشت ٍ فرزند يهسرش نعرفی نی کرد ٍ نٌ یک پارتی زادى؟ چٌ 

حیف کٌ زنان گذشتٌ بَد ٍ اکنَن فرزندش . جرٍتی با کهک اٍ نی تَانست بٌ دست آٍرد
چطَر نی تَانست . آدرین از دیدن اٍ دلش بٌ رحو آند. دشهن خَنین اٍ شدى بَد

سپس خو شد . پدرش را بٌ قتل برساند؟ با خشو نعرى  ای کشید ٍ شهشیر را بٌ عقب برد
 :ٍ زیر گَش اٍ گفت

خَايرم را خَايو یافت ٍ نراقب . از جانت گذشتو؛ انا نطهئن باش کٌ از گنايانت نٌ- 
 .اٍ خَايو بَد

 .ٍ پدر تنًا نظارى گر قدم يای استَار فرزندش بَد. ٍ از خانٌ خارج شد

*** 

باز يو بٌ شًرش بازگشتٌ بَد؛ انا يیچ اجری از . ناانید بٌ درخت نزدیک نًر تکیٌ داد
سال بَد کٌ بٌ جست ٍجَی بیش از یک. دریغ از یک رد پا. خَايرش نیافتٌ بَد

بٌ طَر ناشناس، . ٍجب بٌ ٍجب خاک رٍم را زیر پا گذاشتٌ بَد. خَايرش نی پرداخت
با چًرى  ای نقاب دار ٍ بٌ دٍر از سربازان، یکی یکی نسافت نیان شًر يای رٍم را نی پیهَد 

از سَیی اٍ . بٌ تازگی سربازان زیاد شدى بَدند! ٍ سراغ خَايرش را نی گرفت؛ انا يیچ
کٌ تحت تعقیب بَد، از سَیی سربازان پدرش ٍ از سَیی گرفتن نیرٍ تَسط سربازان 

کراسَس حال نجبَر بَد بدٍن اطالعات . برای جنگی کٌ کراسَس بٌ راى  انداختٌ بَد
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البتٌ يرچند از آن . باارزشی کٌ در پی  اش بَد بٌ جنگ برٍد ٍ این یک ریسک بزرگ بَد
با صدای قدم يایی بٌ عقب بازگشت ٍ بٌ چًرى ی ایزدیار . نرد خَدستا يیچ بعید نبَد

 :آدرین تاب نیاٍرد ٍ پرسید. چًرى  اش دريو بَد. خیرى شد

 چٌ شدى ایزدیار؟ چرا ابرٍانت را در يو کشیدى ای؟-

زانَ زد . گَیی نی خَاست ٍاقعیتی بزرگ ٍ سًهگین را بگَید. ایزدیار نفس عهیقی کشید
 :ٍ با صدایی لرزان گفت

 .اعترافی کنو... نی خَايو- 

 :آدرین اخو کرد ٍ پرسید

 چٌ شدى؟- 

 :ایزدیار لب گزید ٍ گفت

يهین شد کٌ . دٍ سال قبل، نن ٍ آرنین نأنَر بٌ جاسَسی از سرزنین رٍنیان شدیو- 
ٌ ناى، آنادى شدى ٍ ريسپار رٍم شدیو البتٌ يرچند در گذشتٌ نیز نَرد . در عرض س

اٍ بٌ پایتخت کراسَس رفت . ير دٍ جدا از يو بٌ راى افتادیو. آنَزش قرار گرفتٌ بَدیو
ٍ يای شًری قرار گرفتو ٍ قدم بٌ قدم، راى خَد را برای جلب اعتهاد  ٍ نن در نیان نیر

 .شاید این رٍند شش ناى بٌ درازا کشید. کو ٍارد پایتخت شدمبزرگان باز کردم ٍ کو

 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد

نقانات باالتر را نی کشت تا . ٍقتی بٌ پایتخت رسیدم، آرنین را کس دیگری یافتو- 
با دختران رٍنی بٌ خَش گذرانی نی پرداخت ٍ گاى چنان . خَد جایگاى آنان را کسب کند

بٌ رفتار يایش . نست نی کرد کٌ گَیی در آرزٍی ريایی از قید ٍ بند این دنیاست
 :اعتراض کردم ٍ اٍ گفت
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بٌ نن خَش نی گذرد ایزدیار ٍ . بٌ تازگی نی فًهو کٌ رٍنیان چٌ نردنانی بَدى اند- 
نن . نهی دانی چقدر شیرین است. نهی خَايو این قدرت را، این آزادی را از دست بديو

 .آنان تنًا زندگی را بر خَد سخت نی گیرند. دیگر با پارتیان کاری ندارم

ٌ ی آرنین بَدم گَیی برای بدبَدن با کسی . ٍ نن تنًا نبًَت اعتقادات ازدست رفت
کشتن یک شخص . کاری ِابا نداشت ٍ پريیز نهی کردرقابت داشت کٌ از يیچ

گفتنش آسان است؛ انا در ٍاقعیت کاری ديشتناک است کٌ رٍح آدنی را بٌ زٍال سخن
ٌ ساِن نَشیدِن آب نردم را نی کشت يا را بٌ گـناى بردى. ٍ ناپاکی نی رساند؛ انا آرنین ب

 .ناکردى نجازات نی کرد ٍ بٌ راحتی نقانات پایین ترش را تحقیر نی کرد

ٌ ی لبانش بَد  :ایزدیار پرسید. بٌ چًرى ی در يو آدرین نگايی  انداخت کٌ پَزخندی گَش

 چیزی شدى؟- 

نی اندیشو شاید نن ٍ اٍ بی  آن کٌ خَد خبر داشتٌ باشیو اعتقادات خَیش را نعانلٌ - 
ٌ ی پارت ٍ ايَرانزدا شدم ٍ اٍ با سفری، از پارت ٍ . کردى ایو نن با سفری شیفت

 .ايَرانزدا دست کشید

 :ایزدیار آيی کشید ٍ بٌ سخنانش ادانٌ داد

دختری با . يا رابطٌ داشت، دختر زیبایی بٌ چشو نی خَرددر نیان بانَانی کٌ با آن- 
سن زیادی نداشت؛ انا گَیی آرنین بیش از يهٌ بٌ اٍ تَجٌ . چًرى ی فریبندى ٍ زیبا

گَیی با . ينگانی کٌ بٌ اٍ نی نگریست، حسرت در چًرى  اش يَیدا نی شد. نشان نی داد
آن شب آن بانَ را . آن کٌ اٍ از آِن آرنین بَد، چیزی نی خَاست کٌ آن بانَ بٌ اٍ نهی داد

. پابلیَس فرزند کراسَس. نردی خَش چًرى، قدرتهند ٍ جرٍتهند. با نردی دیگر دیدم
يا چنان برافرٍختٌ شد کٌ تنًا جام يای شــ ـراب را یک سرى آرنین از نشايدى ی آن
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نست بَد ٍ . بٌ سختی اٍ را بازگرداندم. آن قدر نَشید تا آنکٌ حالش بد شد. نی نَشید
 :در نیان سخنانش با سکسکٌ گفت. نهی دانست چٌ نی گَید

 .نهی دانند... ٍفاداری... از رسو... يیچ... کٌ... رٍنیان... بر.. نفرین- 

 :یادم است کٌ با تعجب از اٍ پرسیدم

 آرنین، حالت خَب است؟- 

... يهچَن... نباشو؟... خیانتکار... نی کند، چرا نن... خــ ـیانـت... این چنین... اگر اٍ- 
قدرم ... خَايو کرد تا... کسب... آن قدر قدرت... پیش... بیشتر از... خَايو شد... آنان

حس ... دردم را... خَايو کرد کٌ... حقش... در... خــ ـیانـت... آن قدر... بداند... را
 ...کند

بسیار نتعجب بَدم ٍ عهق سخنانش را . تنًا ٍاژى  ای کٌ از ديانو خارج شد، نانش بَد
 :درک نهی کردم

 !آرنین- 

ٌ ی چشهش جاری شد ٍ نالید  :اشکی از گَش

 ...نی خَايو... نهی آیو؟ شــ ـراب... بٌ چشهش... چرا دٍستو ندارد؟ چرا- 

ٌ ی دیگری سر داد  :ٍ بعد از سردرد نال

 ...سرم- 

فًهیدى بَدم کٌ از عشق آن دختر بٌ تهام ارزش يایش . در کلهاتش دردی يَیدا بَد
ٌ ٍار بٌ برای فرانَش. پشت کردى کردن اٍ نست نی کند ٍ برای بٌ چشو آندنش دیَان

ٌ اش درد اٍ را بکشد ٍ دٍرسیالی . دنبال قدرت است خــ ـیانـت نی کند تا نعشَق
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بیچارى تحت فرينگ رٍنی اش، يیچ عیبی در کار يای ناشایست اٍ نهی بیند ٍ کار خَد را 
فردای آن رٍز آرنین . با شنیدن سخنانش سعی کردم اٍ را يدایت کنو. نیز بد نهی داند

يیچ بٌ یاد نهی آٍرد؛ انا نن با اٍ صحبت کردم تا بازگردد؛ انا اٍ با چشیدن طعو گـ 
يا بَد کٌ خبر خـ ـیانـت یکی از يهان ينگام. ـناى، دیگر راضی بٌ ترک کردنش نبَد

کٌ جاسَسی بٌ نام آدرین خـ ـیانـت کردى ٍ . جاسَسان رٍنی در کل شًر پیچید
شاید سٌ ناى . نا کٌ بٌ کسی کاری نداشتیو ٍ پی بخت خَد بَدیو. گریختٌ است

نتهادی با آرنین صحبت کردم تا بٌ خَد  آید؛ انا اٍ يیچ از کار يایش را نتَقف نساخت 
بٌ کراسَس گفتو کٌ اٍ جاسَس . برای يهین تنًا راى را نعرفی اٍ دانستو. ٍ ادانٌ داد

. اٍ گهان نی کرد کٌ نقصر تَیی. است ٍ ٍی، تحت تعقیب نیرٍيای رٍنی قرار گرفت
 .ایگهان نی کرد تَ اٍ را لَ دادى

 چٌ؟ ٍلی از کجا چنین نی اندیشید کٌ نن اٍ ٍ يَیت اصلی اٍ را نی شناسو؟- 

شدى ی تَ را بٌ اٍ نشان دادى بَد ٍ گفتٌ بَد کٌ این فرد برادرم دٍرسیال تصَیر نقاشی- 
گَیی در سفرت اٍ را يو يهچَن نن دیدى بَدی؛ ننتًا با . اٍ تَ را شناختٌ بَد. است

نی دانست کٌ تَ برادر دٍرسیالیی ٍ گهان نی کرد برای باز پس گیری . لباس افراد پارتی
از يهین رٍ، خَايرت را برداشت ٍ از دست سربازان رٍنی . دٍرسیال این کار را کردى ای

 .گریخت

ٌ يای ایزدیار را يضو کند  :در آخر با خشو گفت. آدرین داشت سعی نی کرد گفت

ٌ چیز را بٌ نن نگفتی؟-   تَ کٌ نی دانستی چرا سال گذشتٌ يه

 :ایزدیار کهی دستپاچٌ شد؛ انا بر خَد نسلط شد ٍ گفت

ينگانی کٌ آرنین ٍ درٍسیال با يو ناپدید شدند، احتهالش را دادم کٌ بايو باشند؛ انا - 
ٍقتی بازگشتی، نن نیز بٌ جست ٍجَیشان پرداختو تا بدانو حدسو . پی شان را نگرفتو
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ٌ اند. درست يست یا نٌ گَیا . در آخر رد آنان را در نَاحی شهال ندیترانٌ گرفت
نن تنًا ندتی کَتاى با خَد درگیر بَدم تا اینان را . نی خَاستند با کشتی بٌ رم بگریزند

ٌ  ای را بٌ اتالف نرساندى ام  .بٌ تَ بگَیو؛ ٍگرنٌ يیچ زنان اضاف

 :آدرین نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 .بٌ زٍدی عازم نی شَم؛ بٌ تنًایی. بسیارخب- 

آدرین دست بر . ٍ این اعالم يشداری برای ایزدیار بَد تا در يهان شًر باقی بهاند
 .سفری طَالنی در پی داشت. سرش کشید

*** 

آرنین از دست . يا جست ٍجَپس از ندت. باألخرى در کَى يهدیگر را نالقات کردى بَدند
چشهان درشتش در نیان . بٌ چًرى ی آرنین خیرى شد. اٍ بٌ کَيستان پناى بردى بَد

خشهی بی سابقٌ در . دٍديای آتشفشان نی درخشید ٍ چًرى  اش را خَف انگیز نی ساخت
آدرین نگايی . تیز ٍ برندى بٌ چشهان آدرین خیرى گشتٌ بَد. چًرى  اش نهایان شدى بَد

ٍ  انداخت بٌ . آدرین پَزخندی زد. يهچَن دیگر رٍنیان تَگایی سپید بر تن داشت. بٌ ا
راستی اٍ يهان پسر نًربان ٍ خَش بیان پیشین بَد؟ يهانی کٌ ایزدیار برای 

ننصرف کردنش از نیکَسرشتی  اش نی گفت؟ از نیان لب يایی کٌ در گذشتٌ نیعادگاى 
 :صدای آدرین طنین انداز کَى ٍزٍٍ شد. لبخند بَد، غرش يای سًهگینی بیرٍن نی آند

ننگ بر تَ باد آرنین کٌ آٍازى ی يرزگی يایت شًرى ی آفاق گشتٌ ٍ ناقَس بی غیرتی  ات - 
 .در تهام يفت نلکَت نَاختٌ نی شَد

زنانٌ با اٍ چٌ کردى بَد؟ صدای غرش آسهان بٌ گَش . پَزخندی بر لبان آرنین نشست
ٌ ی آرنین نی نشست . رسید؛ انا خبری از باران نبَد ٍ گرد خاکستر يا، ير لحظٌ بر شان

ٌ ی کَى بَدند، يیچ گیايی . کَى ٍزٍٍ کَيی با شیب تند بَد در اطراف آنان کٌ در نیان
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آرنین ٍ آدرین . ٍجَد نداشت؛ انا پایین تر سبز بَد ٍ ننظرى ی زیبایی بٌ ٍجَد آندى بَد
نسیو بی جانی، نَيای نَاج . بر رٍی صخرى  ای کَچک، ٍلی نسطح ایستادى بَدند

برق چشهان . نشکی آرنین را تکان نی داد؛ نَيایی کٌ تا زیر گَش يایش نی رسیدند
 .خاطرات در ذينش جَالن نی دادند. نشکی آرنین برای اٍ یادآٍر کراسَس بَد

شهشیر را چنان گرزی بٌ سَی سر آدرین رٍانٌ . آرنین نعرى  ای کشید ٍ بٌ اٍ حهلٌ کرد
با خشو بٌ . کرد تا نغزش را بشکافد؛ انا ناگاى شهشیر آدرین سدی بر خنجر اٍ گشت

دستانش شل شد . يا را بٌ یادش آٍردآدرین نگاى کرد؛ انا نعصَنیت چًرى ی اٍ گذشتٌ
چشهانش را بست تا صدای آن خندى يای نستانٌ را از . ٍ شهشیرش را پایین آٍرد

ينگانی کٌ در آغَش نردی دیگر جَالن . ذينش دٍر کند؛ خندى يای دٍرسیالیش را
غرشی از گلَیش بیرٍن آند ٍ . نی داد؛ انا نگر نی شد؟ بٌ ناگاى تهام خاطرات را پس زد

 :با صدایی دٍرگٌ گفت

. این کَى شايد نفس يای آخر تَ خَايد بَد. نن اٍ را بٌ تَ باز پس نهی ديو! آدرین- 
 .پس شهشیر بکش ٍ نرا بکش، پیش از آن کٌ خَد قربانی خشو نن گردی

يا برای یک عهر يهان. نهی تَانست باز يو کسی را بکشد. آدرین نهی تَانست
 :آدرین فریاد کشید. ٍجدانش کافی بَدندعذاب

 !يرگز- 

یعنی باید اٍ را نی کشت؟ باید انتقام . انا چًرى ی نصهو آرنین چیز دیگری نی گفت
باید آرنین را بٌ . کار دیگری از دستش برنهی آند. دیگری نی گرفت؟ لبخند تلخی زد
ٌ ی آرنین را دفع نهَد. نجازات اعهال شرٍرش نی رساند . شهشیرش را باال گرفت ٍ ضرب

کنار . آن گاى با لگدی بر شکهش اٍ را نقش زنین کرد ٍ شهشیر آرنین بر رٍی زنین افتاد
اٍ ایستاد ٍ شهشیرش را باال گرفت تا بر شکو آرنین فرٍد آرد؛ انا با دیدن چشهانش، 

ٌ  اش حبس شد ! چقدر چشهان اٍ بٌ چشهان آرتهیسش نی نانست. نفس در سین
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ٌ  ای گنگ شد آرنین با يهین فرصت از جا جست ٍ شهشیرش را برداشت ٍ زیر . لحظ
ٌ يای آرام انا تَأم با خشو آرنین چَنان فریادی سکَت ٍيو انگیز . گلَیش گذاشت زنزن

 :کَى را نی شکافت

ٍ يایو را زیر پایت خرد کردی! تَ را نابَد خَايو کرد-   .يهچَن تَ کٌ تهام آرز

از آن رٍز شَم احساسات دیگران دیگر . انا آدرین بی تَجٌ بٌ خشو اٍ پَزخندی زد
دیگر دلی برای ايهیت دادن نسبت بٌ . برایش نفًَنی نداشت؛ دیگر بی تفاٍت بَد

 :فقط برای آرنین ٍ حهاقتش افسَس نی خَرد. خشو اٍ نداشت

ٌ ی قدرت يستی کٌ جان دیگری را برای نگايداری  اش نی ستانی؟-   یعنی این قدر تشن

 :آرنین از نیان دندان يای چفت شدى  اش غرید

خاطر آن، جانت را گرفتو ٍ نسلهًا آخرین نیز آری ٍ تَ، نخستین کسی نیستی کٌ بٌ- 
 .نخَايی بَد

 :آدرین تنًا بٌ گفتن این جهلٌ بسندى کرد

 .ننگ بر تَ کٌ نجابت ٍ پاکی ایرانی ات را بٌ قدرت فرٍختی- 

تٌ دلش . پست شدى بَد ٍ باٍر نهی کرد. انا آرنین طاقت شنیدن این جهالت را نداشت
ٌ  ای حق را بٌ اٍ نی داد؛  نی دانست کٌ سخنان آدرین چیزی جز حقیقت نیست ٍ بٌ گَن

چٌ کسی نی دانست کٌ عشق دختری اٍ را بٌ این جنَن ٍ . انا نهی خَاست باٍر کند
يا بَد کٌ دیگر بٌ ناپاکی برساند؟ چٌ کسی بٌ سر درٍنش آگاى بَد؟ ايَرانزدا؟ ندت

آدرین کٌ بٌ دنبال رايی بَد، . با خشو شهشیر را باال گرفت. خدایی اٍ اعتقادی نداشت
اٍ نیز . حال بٌ این باٍر رسیدى بَد کٌ جز نرگش، سرنَشت دیگری انتظارش را نهی کشد
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شاید با نرگش نی تَانست بٌ دیدار نعشَق . از زندگی  اش سخت خستٌ بَد
 ٍفا بَد؟ کس چٌ نی دانست؟سست. سست ٍفای خَد برٍد

ٌ ی آدرین را بشکافد، نسیرش تَسط  شهشیر آرنین پایین آند؛ انا پیش از آن کٌ سین
اش نگايی  آدرین بٌ ناجی. شهشیر دیگری ننحرف شد ٍ پًلَی آدرین، زخو برداشت

. دٍست سخت ترین لحظات زندگی اش بَد؛ آنتَنیَس، شاید يو بًراد. انداخت
تنًا چیزی کٌ نی دانست، این بَد کٌ اٍ در سخت ترین لحظات زندگی اش . نهی دانست

 :حال اینجا چٌ نی کرد؟ آرنین با خشو بر سر اٍ فریاد زد. تنًایش نگذاشت

 چرا نگذاشتی کٌ این نلعَن را بٌ دیار عقبی برسانو؟- 

 :ایزدیار را نیز دید کٌ بر سر آرنین فریاد زد

 .آنچٌ در تفکراتت است يهٌ اٍيام ٍ خیاالت تَست. خطا نی اندیشی! آرنین- 

نی خَاست اٍ را از  اشتباى بیرٍن بیاٍرد؛ انا آرنین بی تَجٌ بٌ ایزدیار با آتش خشهی کٌ 
 :خانَش نهی شد فریاد زد

يا نشان بٌ آن. يو اٍ را يو آن زن دغل باز را. اٍ را بٌ سزای اعهالش خَايو رساند! نٌ- 
 .خَايو داد سزای خـ ـیانـت بٌ نن چیست

آرنین . ایزدیار در نقابلش ایستاد ٍ اٍ را در آغَش گرفت. ٍ بعد باز بٌ آدرین حهلٌ کرد
تقال کرد تا از حصار دستان  قدرتهند دٍستش بیرٍن بیاید ٍ بٌ حساب آدرین برسد؛ انا 

کهرش در نیان بازٍان  قدرتهند ایزدیار ٍ دستانش نیان انگشتان اٍ قفل . نَفق نهی شد
 :ایزدیار با عذاب ٍجدانی کٌ گریبانش را گرفتٌ بَد، با صدای بلندی نالٌ کرد. شدى بَدند

 .زٍد قضاٍت نکن. بگذار تا ناجرا را برایت بازگَیو. آرنین فرصت بدى- 
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بٌ آنتَنی کٌ نگران بٌ اٍ نی نگریست نگاى کرد ٍ . آدرین دیگر بٌ سخنان آنان گَش نداد
 :با نفس يای بریدى، در حالی کٌ صدایش بٌ سختی از گلَ برنی خاست، گفت

تا ... م... نزد اٍ باشـ... يو... خَايـ.... خـ... نی... ببر... نرا بٌ نزد اٍ... آنتَنی... آ- 
 ...سو ببر... آرتهیـ... بٌ نزد... نرا... خیز... تا... رسـ... تا رٍز... ابد

 :آرنین با شنیدن اسو آرتهیس از تقال ایستاد ٍ با تعجب پرسید

 آرتهیس؟ دختر ٍزیر تشریفات پارت را نی گَیی؟- 

 :آنتَنی يهیشٌ خندان این بار با اخو پرسید

 تَ از کجا اٍ را نی شناسی؟. آری- 

ٌ ی نن است-   تَ عاشق اٍ شدى ای؟. اٍ دخترخال

آرتهیسش با اٍ نسبت . پس بٌ يهین دلیل بَد کٌ چشهانشان بٌ يو نی نانست! يٌ
پس چرا چیزی بدٍ نگفت؟ نکند بٌ اٍ عالقٌ داشت؟ . خَنی ٍ خَیشاٍندی داشت

 :ٍجدان آدرین در آن شرایط بٌ اٍ نًیب زد

ٌ ی -  آخر نگر نًو بَد؟ اٍ از کجا باید نی دانست کٌ آن سرباز دلخستٌ باید پسرعه
ٌ  اش باشد؟  پسرخال

ٌ  اش آرام شد؛ انا کهی بعد عذاب ٍجدان گرفت بٌ عشق . با این جهلٌ کهی دل  آشفت
با صدایی کٌ از شدت غصٌ ٍ از سَی دیگر از درد خفٌ . آرتهیس باٍفایش شک کردى بَد

 :شدى بَد پاسخ داد

 .ری... آ- 

 :آرنین پَزخندی زد ٍ با تهسخر گفت
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 .ايَرا نزدا بٌ نیکی بگذراند- 

ٍ این درحالی بَد کٌ در آغَش ایزدیار آرام گرفتٌ بَد ٍ ایزدیار نحکو ساعد دستانش را 
 :آنتَنی پرخاشگرانٌ گفت. گرفتٌ بَد ٍ اجازى ی حرکت را بٌ اٍ نهی داد

 !خانَش باش آرنین- 

 :ٍ بعد با آرانش بٌ آدرین گفت

 .زخهت کاری نیست؛ درنان خَايد شد. تَ را نزد اٍ خَايو برد. غهگین نباش آدرین- 

 :انا آدرین بی تَجٌ بٌ اٍ دستانش را گرفت ٍ گفت

... نی ديو، کٌ اگر... قسهت... پرستی... نی... خدایانی کٌ... ايَرا نزدا، بٌ... تَ را بٌ- 
ٌ ی ابدی اش... نزدیکی... در... آرانگايو... بگذارید کٌ... نرسیدم... بٌ آنجا... زندى ... خان
 !آنتَنی... التهاست نی کنو... باشد

اٍ حتی . رفیق نغرٍر اٍ بدٍ التهاس نی کرد. آنتَنی بغض کرد ٍ چشهانش پر شد
بٌ سختی بٌ اٍ کهک کرد تا . نتَانست بگَید کٌ دیگر خدایان را پرستش نهی کند

آدرین در حالی کٌ با دست راستش پًلَیش را نی فشرد، دست دٍر گردن . بایستد
ایزدیار نیز نشغَل حرف زدن با . آنتَنیَس  انداخت ٍ با قدم يایی بی جان بٌ راى افتاد

آدرین سَار اسبی شد ٍ آنتَنی يو رٍی يهان اسب نشست ٍ افسار آن را . آرنین بَد
غافل از . در دست گرفت ٍ بٌ راى افتاد تا يرچٌ زٍدتر، آدرین را بٌ نزد پزشکی برساند

 .نگاى پشیهانی کٌ با درد بٌ چًرى ی دريو آدرین نی نگریست

*** 
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دستان ظریفی زخو يای صَرتش را . ٍقتی بٌ يَش آند، خَد را در اتاقکی چَبی یافت
دٍرسیال با  اشک يایی رٍان کنارش . يا نگايی کردبٌ صاحب دست. نَازش نی کرد

 :آدرین با صدای بی جانی گفت. نشستٌ بَد

چرا شکیبایی نکردی؟ . نگر نگفتٌ بَدم کٌ ندت این دٍری بٌ سر نی آید دٍرسیالی نن- 
 با خَد نگفتی کٌ اگر نن تَ را نیابو چگَنٌ فرٍ خَايو ریخت؟

 :دٍرسیال با يق يق گفت

کردن نن يرگز راضی بٌ ترک. نن خَد رفتن را انتخاب نکردم، آرنین نرا بٌ زٍر برد- 
ٌ ی خَیش نبَدم ٌ ی خَیش را ترک کنو؟. نن عاشق بَدم. کاشان  چطَر نی تَانستو خان

در يهان لحظٌ، در کلبٌ . آدرین دستانش را باال برد ٍ نَيای خَايرش را نَازش کرد
چیز رنگ اٍ بٌ يهٌاز چشهان عسلی. گشَدى شد ٍ آنتَنیَس يهراى با بانَیی ٍارد شد

 :رٍ بٌ آنتَنیَس گفت. پی برد

 اکنَن در کجا بٌ سر نی بریو؟نا يو- 

 .تا رسیدن بٌ شام چند رٍزی بیش باقی نهاندى. در کشتی- 

 :آدرین گفت

 .خَايو بٌ پارت برٍمنی- 

 :آنتَنیَس نگران بَد

ير حرکت نی تَاند باعخ گشَدى شدن آن زخو . انا آدرین زخهت ينَز بًبَد نیافتٌ- 
 .تازى جَش خَردى شَد

 .دٍرسیال بٌ خانٌ بازنی گردد ٍ نن بٌ نالقات آرتهیسو نی رٍم. ايهیتی ندارد- 
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 :آنتَنی نأیَس پاسخ داد

نن ٍ آذربانَ يو يهرايی ات خَايیو . نن کٌ نی دانو يیچ گَنٌ راضی نهی شَی. باشد- 
 .کرد

 :دٍرسیال با خشو پرسید

 پس نن چٌ؟- 

 :آدرین با نیشخندی گفت

 !جناب آرنین ٍ پابلیَس ٍ ناکسیهَس ٍ البتٌ پدر يستند دیگر- 

 :دٍرسیال فریاد کشید

 !آدرین- 

 :آدرین خندى  ای نقطع سر داد ٍ گفت

نن در رٍم در خطرم خَاير؛ باید بٌ پارت . خَايش نی کنو فریاد نکن. باشد باشد- 
. تَ را بٌ عشقت خَايو سپرد. بگذار برٍم. در ضهن، بسیار دل تنگ آرتهیس يستو. برٍم

 .يهسرت بًتر از برادرت از تَ نحافظت خَايد کرد

ٌ  ای بیش نیست نی دانست کٌ دلیل اصلی . خَد نی دانست کٌ این سخنان بًان
. نی دانست کٌ برخالف قَلش عهل نی کند. بازگشتش تنًا رفتن بٌ نزار بانَی قلبش بَد

قَلی کٌ گفتٌ بَد باقی عهرش را صرف حفاظت از خَايرش خَايد کرد؛ انا چٌ نی کرد 
قطرى  اشکی بر رٍی گَنٌ دٍرسیال . کٌ پس از گذر یک ٍ نیو سال سخت دل تنگ بَد

 :چکید

 ...ٍلی آدرین- 
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آذربانَ خَايشًا آرانش . بٌ يهان خدایانی کٌ نی پرستی قسو ريایو کن. ٍلی بی  ٍلی- 
 .کنید

ٌ ی دٍرسیال را گرفت ٍ خارج شد  :آدرین بٌ سختی پرسید. آذربانَ شان

 راستی آن رٍز در کَى چٌ نی کردید؟ اصالً پس از رفتن نن چٌ شد؟- 

 :آنتَنی با  اندٍى پاسخ داد

تَ کٌ گفتی جان آذربانَ در خطر است، بٌ سَی اٍ شتافتو؛ انا گَیی يیچ خطری اٍ را - 
ٌ ی اننی رساندم ٍ با شادی بٌ سربازخانٌ رساندم؛ انا اجری از . تًدید نهی کرد اٍ را بٌ خان

پس از آن کٌ تَ رفتی، يهٌ تَ را نقصر نرگ بانَ . اٍضاع خَبی نبَد آدرین. تَ نیافتو
تَ تحت تعقیب بَدی تا نَرد بازجَیی قرار بگیری؛ چراکٌ در . آرتهیس نی داستند

. نن نیز یک ناى در جست ٍجَیت بَدم. لحظات نرگ بانَ تَ در نزد ٍی بَدی
نی خَاستو پیش از سربازان تَ را بیابو ٍ جانت را نجات ديو؛ انا اجری از تَ نهی یافتو ٍ 

سخت نگران بَدم تا این کٌ بانَ چیستا بازگشت ٍ پیانت را . يهچنین اجری از  يادریان
ٌ ی فرار از پارت را . برایو بازگَ کرد خیالو از بابت تَ راحت شد ٍ بٌ آسَدگی، برنان

بٌ طَری کٌ در طَل شش ناى ابتدا بٌ ارننستان ٍ سپس بٌ رٍم آندیو؛ انا . چیدیو
از . گَیا تحت تعقیب بَدی ٍ نهکن بَد دخالت نن برای تَ بد شَد. خبری از تَ نبَد

. تا آن کٌ خیلی اتفاقی ایزدیار را نالقات کردم. يهین رٍ در رٍستایی بٌ کار ٍ بار پرداختو
ٌ چیز را بٌ نن گفت ٍ نا در پی  ات بٌ راى افتادیو نی دانستو کٌ جانت در خطر . اٍ يه

 .است؛ برای يهین خیلی زٍد خَد را بٌ کَى رساندیو

 :ٍ بعد چشهکی زد ٍ گفت

 .راستی دیگر نرا بٌ خدایان قسو ندى؛ نن نیز ايَرانزداپرستو- 
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خَشحال بَد کٌ بًترین دٍستش يو راى درست را . آدرین با خشنَدی چشو بست
اٍ را نقصر نرگ عشقش . یافتٌ بَد؛ انا يو زنان غهی بزرگ در دلش خانٌ کردى بَد

نی دانستند؟ چگَنٌ بی رحهانٌ بدٍن دانستن ٍاقعیت قضاٍتش نی کردند ٍ تًهت 
خاطر تَ جان نگر تَ نقصر نیستی؟ نگر بانَ بٌ»: نی بستند؟ ندایی در نغزش فریاد کرد

 «نسپرد؟

ٌ ی خَشحالی اٍ زير شد  .باید بٌ نزدش باز نی گشت ٍ طلب بخشش نی نهَد. ٍ يه

*** 

ٌ ی جاسَسی کٌ حال خالی از ير جاسَسی بَد بیرٍن آند يَای بًاری پارت را . از خان
پیراينش را باال زد ٍ بٌ . ٍ ناگاى پًلَیش بٌ طرز ٍحشتناکی درد گرفت. استشهام کرد

ٌ ی سفید رٍیش را بٌ رنگ سرخ ٍ زرد نزین ساختٌ بَد . زخهی نگاى کرد کٌ پارچ
يا با آن يهٌ تکان يایش باعخ يهان طَر کٌ آنتَنی پیش بینی کردى بَد، سفر آن

. آدرین نی دانست کٌ فرصت زیادی ندارد. سربازکردن زخهش ٍ عفَنت آن شدى بَد
لباسش را پایین کشید ٍ از خانٌ خارج شد تا بٌ سَی آرانگاى یگانٌ عشق زندگی اش 

ٌ ی راى بَد کٌ فریاد پیکی طنین انداز نیدان شد. بشتابد  :در نیان

نا . سپايیان کراسَس شکست سختی خَردند. جنگ را بردیو. نا پیرٍز نیدان شدیو- 
 .کراسَس کشتٌ شد. پیرٍز شدیو

ٌ  ای با در چَبی رسید. آدرین لبخندی زد ٍ بٌ رايش ادانٌ داد دست بٌ سهت . بٌ خان
چراکٌ بی خبری بدترین درد ! یعنی باید بٌ آنان نی گفت؟ آری. کَبٌ برد؛ انا درنگ کرد

 :دستش را دراز کرد کٌ صدای شخصی را شنید. بَد

 این تَ يستی کیانهًر؟! ايَرانزدای نن- 

 :ننگ پرسید. آدرین با تعجب بازگشت ٍ بٌ اٍ نگاى کرد
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 کارن؟- 

اخو يایش در يو . کارن با خَشحالی اٍ را در آغَش گرفت ٍ درد در پًلَی آدرین پیچید
 :رفت؛ انا با خَش رٍیی گفت

 .خَشحالو کٌ تَ را نی بینهت- 

ٍ  آشتی اطرافیانش را برایش آٍردى بَد. اٍ بًترین دٍستش بَد. کارن نیز لبخندی زد . ا
 :اٍ نخستین دٍست ٍاقعی اش بَد

نن عشق را . نی دانی، ٍقتی شایعٌ پیچید کٌ تَ قاتل بانَ آرتهیس يستی باٍر نکردم- 
 .در نگايت نی خَاندم؛ نن يرگز باٍر نخَايو کرد

 :چشو يایش پر شدى بَد. آدرین لبخند تلخی زد

 از خَدتان چٌ خبر؟. نًو نیست- 

ٌ ی نا در خَشی بٌ سر نی بریو ٍ تنًا دل نگران . خبری نیست جز سالنتی دٍستان-  يه
 .تَ ٍ بًراد بَدیو

 :ٍ بعد با یادآٍری چیزی با عجلٌ گفت

. باید خبر شکست رٍنیان را بٌ شًر يای نجاٍر ببرم. فرانَش کردم! ايَرانزدای نن- 
 .ايَرانزدا نگًدارت

 :آدرین نیز زیر لب گفت

 .بدرٍد تا ابد. ايَرانزدا نگًدارت- 

 :صدای ناالن زن سالهندی آند. ٍ بعد دستش را دراز کرد ٍ چندبار کَبٌ را بٌ در کَبید

 . اندکی صبر بنها. آندم- 
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آدرین دست بٌ دیَار گرفتٌ بَد تا . صدای قدم يایی نزدیک شد ٍ سپس، در گشَدى شد
زن با دیدن چًرى ی اٍ، رنگش . پًلَیش بٌ شدت درد نی کرد. نبادا نقش زنین شَد

 :پرید ٍ بًت زدى، زیر لب گفت

 .رٍناک... رٍ- 

 :يا بَد کٌ سرنَشتش با تلخی عجین شدى بَدندت. آدرین لبخند تلخی زد

 .فرزند رٍناک... رٍناک نٌ- 

آدرین نهی تَانست حدس بزند از چٌ این زن . زن ناگاى  اشک از چشهانش جاری شد
نی گرید؟ از شَق این کٌ اٍ را نی بیند؟ از غو آن کٌ رٍناک را در نقابل دیدگانش 

نهی بیند؟ ٍ یا از نگرانی این کٌ بالیی بر سر رٍناک آندى باشد؟ زن ناگاى بٌ آغَشش پرید 
ٌ  ای سر داد. ٍ پًلَی آدرین بٌ شدت درد گرفت انا زن نشنید ٍ تنًا در آغَشش . نال

 :زیر لب نی گفت. گریست

 آندی فرزند یگانٌ خَايرم؟ آندی؟ نادرت کجاست؟- 

 .نادرم سال ياست کٌ از دنیا رفتٌ است- 

افراد ساکن در خانٌ با . زن ناگاى در شَک فرٍ رفت ٍ این بار، بلند تر ٍ با ضجٌ گریست
ٌ رٍیشان نگریستند ٌ ی رٍب زن ناگًان در . شنیدن صدای اٍ بیرٍن آندند ٍ بٌ صحن

فشاری بر پًلَی . آغَش آدرین از حال رفت ٍ تهام سنگینی اش بر رٍی آدرین افتاد
ٌ  ای سر داد ٍ با زانَ بٌ زنین برخَرد کرد  .آدرین ٍارد شد ٍ آدرین از درد نال

ٌ ی آدرین آندند ٍ اٍ را در آغَش کشیدند ٍ با خَد بردند ٌ طرف خال نرد . چند دختر ب
ٌ طرفش آند ٍ با خشو گفت  :جَانی شاید بیست ٍ پنج سالٌ، ب

 تَ کیستی؟ چٌ گفتی کٌ نادرم از يَش رفت؟- 
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ِر آن را زدٍد ٍ بٌ آرانی . آدرین چًرى  اش از درد عرق کردى بَد ٍ  تَپ دستی بٌ پیشانی کشید 
 :گفت

نن فرزند رٍناک يستو، فرزند خَاير آن زن ٍ ٍقتی اٍ فًهیدم کٌ نادرم بدرٍد حیات - 
 .گفتٌ، از غو فراٍان از حال رفت

 چٌ گفتی؟- 

چًرى  اش چقدر بٌ آرنین . آدرین بٌ اٍ نگریست. صدای نرد نیانسالی نیز شنیدى شد
نکند پدر اٍ بَد؟ نرد گَیی تهام ٍجَدش در لحظٌ شکستٌ باشد، با صدایی ! نی نانست
 :لرزان گفت

 خَايرم، خَايرم نردى است؟- 

 :آدرین سر بٌ زیر  انداخت ٍ با صدایی آرام گفت

 .البتٌ نن برای آٍردن خبر بدتری نزد شها آندى بَدم. يا پیشبلٌ، سال- 

 :ی اٍ بَد، با سَءظن پرسیدنرد جَان کٌ گَیی پسرخالٌ

 چٌ خبری؟- 

 :گَیی دایی  اش فًهید؛ چرا کٌ گفت. از حال پیرنرد نی ترسید. آدرین کهی نن نن کرد

 .الزم نیست نگران باشی، حرفت را بزن- 

 :آدرین نفس عهیقی کشید ٍ حرفش را زد

 ...کردى است... خَدکشی... خَد... آرنین... فرزندتان- 

 :صدای نبًَت نرد جَان شنیدى شد
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 چٌ؟... چـ- 

. آدرین انا غهگین بَد. تنًا نبًَت بٌ اٍ نی نگریست. ٍ دیگر سخن بر زبان نیاٍرد
ٍ  ِ ای کاش کٌ اٍ نجبَر بٌ انجام این . رساندن خبر نرگ فرزند کسی بسیار دردآٍر بَد

آرنین، سرتاسر زندگی اش پر از تصهیهات  اشتباى بَد ٍ آخر از درد  ! نأنَریت نهی شد
ٌ شنیدن از زبان دٍرسیال، آخرین  اشتبايش را نیز نرتکب  اشتباى، از درد ناانیدی، از درد ن

انا پیرنرد . خَد را در يهان کَى، در کَى ٍزٍٍ بٌ دست سقَط سپرد ٍ خَدکشی کرد. شد
 :با شنیدن سخن آدرین، با لبخند تلخی گفت

ٌ چیز را برایو بگَ-  يهٌ را بٌ نن . از زندگی خَدت ٍ نادرت گرفتٌ تا عاقبت پسرم. يه
 .بگَ

ٍ گَیی پیرنرد خَد را در آخر راى نی دید کٌ این چنین آرانش تلخی ٍجَدش را ربَدى 
 :آدرین زیر لب گفت. بَد

ٍقتی بٌ آخر غو نی رسی، ٍقتی غو کهرت را در يو نی شکاند ٍ ٍجَدت را لٌ نی کند، - 
تنًا نی تَانی . چراکٌ تَ دیگر نابَدی. دیگر خبريای بد بعدی نهی تَاند نابَدت کند

درست . درست نحل نن. لبخند تلخی بزنی ٍ این سناریَی غو انگیز را بٌ تهاشا بنشینی
ٍقتی جَر درد را سر نی کشی، دیگر از غو نست نی شَی ٍ تنًا بٌ . نحل این پیرنرد

يا تلخندی نی زنی ٍ خَد را بٌ دِر بی عاری دیگر بٌ تهام درد. انتظار نرگ نی نشینی
در جادى ی يَشیاری تلَتلَ نی خَری ٍ آنان کٌ از ٍجَد گَارای شربت خَشی . نی زنی

نی خندند، تَ را نَرد تهسخر خَیش قرار نی ديند ٍ گاى جان باال نی آٍری تا تًی کنی 
. درست يهانند نست يا ٍ چٌ بسا بدتر از آنان. ٍجَدت را ٍ کالبدت را از رٍح پاک کنی

نرگ عزیزان درد بدیست ٍ بزرگ ترین درد . کٌ نست يَشیار تر است از نجنَن شب يا
 .کٌ چَن زير شَکران ٍجَدت را بٌ بی حسی نی کشاند، درد نرگ عشق است
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ٌ  ای نشست . نرد نیز ننتظر بٌ اٍ نی نگریست تا شرٍع کند. ٍارد اتاقکی شد ٍ گَش
آدرین نیز بی تَجٌ بٌ درد خفیف پًلَیش ٍ خیسی لباسش کٌ پشت شنلش نخفی 

تهام سرنَشتش را برای اٍ رٍی دایرى ریخت ٍ يهٌ . شدى بَد، شرٍع بٌ سخن گفتن کرد
پیرنرد نیز با  اشک بٌ سرنَشت تلخ خَايرزادى  اش گَش نی داد . چیز را برایش بازگَ کرد

در آخر، ٍقتی سخنانش بٌ اتهام رسید، . کٌ گاى با سرنَشت دیگر عزیزانش گرى نی خَرد
 :از جای برخاست ٍ رٍ بٌ پیرنرد گفت

. نی خَايو بٌ نزد عشقو برٍم. نأنَریت دیگری در این دنیا ندارم. نن دیگر نی رٍم-
 .ننتظر نن است

کاش بٌ راستی . گاى جنَن چٌ بی خبری نابی نی شد. ٍ گاى جنَن چٌ درد شیرینی نی شد
. يا ی اشک بٌ چشهانش نیاٍرندکٌ دیگر سیايی ِ اندٍى. جنَن، عقلش را از اٍ نی گرفت

ٍ اشک يایش را پاک کرد ٍ گفت  :پیرنرد لبخند تلخی زد 

 .بٌ سالنت فرزندم- 

راى طَالنی کٌ نی پیهَد، . بٌ سهت آرانگاى آرتهیس بٌ راى افتاد. ٍ آدرین خارج شد
ٍقتی بٌ خاک آرتهیسش رسید، . درد با ير قدم افزٍن تر نی شد. نفس يایش را نی برید

با تقالی بسیار در حالی کٌ درد جانکايی در پًلَیش پیچیدى بَد، کنار آرانگاى 
ٌ  ای بر رٍی خاک زد . خَد تبی را کٌ داشت، احساس نی کرد. آرتهیسش نشست بــَس

 :ٍ با درد گفت

ٌ چندان دٍر... نن بازگشتو... سالم آرتهیسو-  بٌ . آند... بٌ نزدت خَايو... ندتی ن
خَشحال . شدى اند... پیرٍز... در نبرد کارى... خبر را شنیدى ای؟ سپايیان پارت... راستی
 یگانٌ بانَیو؟... نیستی

ٌ  اش ادانٌ داد. پَزخندی زد ٍ اخو يایش را در يو زد  :بٌ سخنان یک طرف
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پس از جَاب ننفی ... گهان نهی کردم... آرنین داری؟ يرگز... نی گَیو خبری از- 
پایین ... خَد را از کَى... احساس پَچی ٍ گـ ـناى... برای ازدٍاج، از شدت... خَايرم
... در آن بازی... نی دانی کٌ نن... تَ کٌ از نن دلگیر نیستی بانَیو؟ خَد... بیندازد

 .کارى بَدميیچ

نفس يایش ينَز يو ننظو نشدى . از شدت درد،  اشک در چشهانش جهع شدى بَد
. سخن گفتن جان از تنش بیرٍن نی کشید. ضعف در تهام بدنش پیچیدى بَد. بَدند

 :رٍی خاک دراز کشید ٍ با بغض در گلَیش گفت

بٌ نزدت بیایو؟ ... نی شَد يهین انرٍز... نی... آرتهیسو... دلو برایت تنگ است- 
 کنار يو باشیو؟... نی گذارد در... نزدا...نرا نی پذیری؟ آیا ايَرا... نرا

نیشخندی رٍی لبش نشست ٍ با ضربان قلب تندشدى ٍ نفس يایی کٌ بٌ سختی بیرٍن 
 :نی آند، گفت

بٌ ... طاقت نیاٍردم... در رٍم... کٌ ندت کَتايی را نیز... آن قدر دل تنگ تَ بَدم- 
ٌ ی نی ...نی... نرا... آندم... اینجا... بٌ... جانو... دنِ ...بَ... خطر...خـ... در... بًان

ـ  ذیری؟... پذیـ...پَپ

نفس يای تند ٍ . کو چشهانش گرم شد؛ گَیی نرگ اٍ را بٌ سَی خَد فرا نی خَاندکو
ٌ ی سیايی را دید کٌ بٌ . سریعش ضعیف تر نی شدند ٌ بازش سای در نیان چشو يای نیه

زیر لب . سرنای نرگ را احساس نی کرد. کٌ بَد؟ ايهیتی نداشت. سَی اٍ نی دٍد
 :گفت

آیا يهان جَايری شدم کٌ انتظارش را . خداٍندگارم ٍقت پیَستن نن بٌ خاک است- 
 داشتی؟
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ٌ يای . آنتَنی با  اشک بٌ آدرین خیرى شد بٌ چًرى ی سرخ از تبش ٍ شايد آخرین لحظ
 :ٍقتی چشهان آدرین بستٌ شد، زیر لب گفت. زندگی بًترین رفیقش بَد

يهان کافری . آری رفیقو، تَ يهان یاقَت نکدری يستی کٌ این چنین صیقل خَردى- 
 .کٌ بٌ ايَرانزدایش  ایهان آٍردى

آری ٍقت آن بَد کٌ آدرین نیز بٌ . ٍ قطرى ا ی شک دیگری از چشهانش پایین آند
 .آرتهیسش بپیَندد؛ بٌ گردٍن الجَردی

*** 

*** 

 پیش از نیالد نابین ایرانیان ٍ 53 اردیبًشت سال 16نبرد حران یا کارى کٌ در تاریخ 
 خرداد يهان سال بٌ شکست 19رٍنیان در گرفت، با تیزيَشی سردار سَرنا در تاریخ 

 .رٍنیان سرانجانید ٍ کراسَس کشتٌ شد ٍ سرش بٌ ارد اٍل پیشکش شد

از آن زنان تا يفتصدسال بین دٍ ابرقدرت باستان یعنی رٍم ٍ ایران  اشکانی ٍ ساسانی 
تاریخ نگاران بٌ سبب کحرت سال يای جنگ بین . حالت جنگ ٍ گايی صلح برقرار بَد

ٌ ی ایران ٍ رٍم نانیدى اند  .ایران ٍ رٍم، این جنگ يا را جنگ يای يفتصدسال

 :دربارى نبرد

سزار با شکست اقَام گل ٍ پَنپئَس نیز با « تریَم ٍیر»در دٍران حکَنت سٌ 
ٌ ی خَد را ارتقا ديند در نتیجٌ . پیرٍزی يای پیشین خَد در بالکان تَانستٌ بَدند ٍجً

کراسَس کٌ در آن زنان فرنانرٍای سَریٌ بَد، کَشید تا بخت خَد را با یَرش بردن بٌ 
اٍ با ٍجَد نخالفت ُرم ٍ با در اختیار داشتن یک سپاى يفت لژیَنی ٍ . پارتیان بیازناید

سپس پلی را .  پیش از نیالد از رٍد فرات گذشت۵۴نیرٍنند ٍ بدٍن اعالم جنگ در سال 
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کٌ بر فرات بَد، ٍیران کرد؛ زیرا داستان يایی در نَرد جنگ ٍ گریز سَاران پارتی ٍ 
رشادت يای آنان در سپاى رٍم پیچیدى بَد ٍ آن يا را در ٍحشت از پارت يا فرٍ بردى بَد ٍ 

کراسَس در آغاز نَفقیت يایی بٌ دست آٍرد ٍ . کراسَس از فرار سربازانش بیو داشت
البتٌ نَفقیت يای اٍ بیش از تاراج رٍستايا ٍ آبادی يای . ارتش بٌ اٍ لقب انپراتَر داد

ارد اٍل فرستادى ای نزد کراسَس فرستاد تا دربارى ی . بی پناى نیان رٍدان چیز دیگری نبَد
این دشهنی از اٍ تَضیح بخَايد ٍ ٍی نغرٍرانٌ پاسخ داد کٌ جَاب پارتیان را در 

اگر در دست »: آنگاى پیرترین فرستادى ی ُارد بٌ نام ٍاگیز پاسخ گفت. سلَکیٌ خَايد داد
 «.نن نَیی دیدی، دیدار شًر سلَکیٌ نیز نصیبت خَايد شد

 .بدین ترتیب جنگ بین این دٍ ابرقدرت قطعی شد

با قطعی شدن جنگ، پادشاى  اشکانی فرنانديی ارتش را بٌ سردار دالٍری بٌ نام سَرنا 
ٍاگذار کرد ٍ خَد بٌ ارننستان رفت تا از فرستادن نیرٍيای کهکی تَسط پادشاى آن 

يزار نفری از لژیَنريای ۴۲ينگانی کٌ کراسَس با سپاى . سرزنین بٌ رٍم جلَگیری کند
شد، در  (شًری در جنَب ترکیٌ انرٍزی ٍ نرز سابق ایران ٍ رٍم)رٍنی ٍارد نرز حران 

کراسَس، سپاى رٍم را بٌ شکل . نقابل خَد سپاى کَچکی از  اشکانیان را نشايدى کرد
نستطیل سازنانديی کردى، سپس یک جناح را بٌ کاسیَس دیگری را بٌ پابلیَس داد ٍ 

پارت يا با آٍاز فلَت ٍ شیپَر ٍ بَق حرکت نهی کردند، . قلب سپاى را خَد در اختیار گرفت
ٌ يایی بستٌ بَدند تا از چند نحل صدا  بلکٌ طبل يایی عظیو داشتند کٌ در ِگرد آن زنگَل

نجهَعٌ این صدايا نانند ُغرش جانَران درندى یا آذرخش بسیار ٍحشت آٍر بَد ٍ . کند
از نسافت دٍر گَش را ناراحت نی کرد ٍ بسیار شَرانگیز بَد ٍ نرد سپايی را از حالت 

سَرنا کٌ نی دانست سپاى نجًز رٍنی را نهی تَان بٌ آسانی . عادی خارج نی ساخت
ٌ ی جنگی زد  سرباز در برابر ارتش رٍم ۱۰۰۰اٍ بٌ يهراى . شکست داد، دست بٌ یک حیل

ٌ يا پنًان کرد۴۰۰۰ ظاير شد ٍ  ٌ ی لژیَنريا، سَِرنا دستَر .  کهاندار را در پشت تپ با حهل
ٌ  ی اشکانیان شَند . عقب نشینی صادر کرد تا سربازان رٍنی در تعقیب آن يا ٍارد نحَط
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ٌ ٍر شدند ٌ يا بیرٍن آندند ٍ بٌ سَی رٍنی يا حهل . در این ينگام کهانداران از پشت تپ
سَاران  اشکانی با حرکت زیگزاگی، چنان با نًارت تیريا را بٌ سَی لژیَنريای پیادى نظام 

در این . پرتاب نی کردند کٌ بٌ قَل پلَتارک پای سربازان رٍنی را بٌ زنین نی دٍختند
 سَار سنگین اسلحٌ کٌ يزار نفر آن ۱۳۰۰، بٌ يهراى (پسر کراسَس)ينگام پابلیَس 

از طرف ژٍلیَس سزار بَدند، بٌ یاری لژیَنريا شتافت؛ انا  (فرانسٌ)سَاران سرزنین گل 
کراسَس کَشید . آن يا يو کاری از پیش نبردند ٍ سرانجام يهگی دربند یا کشتٌ شدند

ٌ ی دیگری را ترتیب ديد؛ انا ناگًان با سر بریدى ی  با سازنانديی ارتش باقی ناندى، حهل
نرگ پابلیَس، رٍحیٌ سرداران رٍنی را . پسرش کٌ رٍی نیزى ی ایرانیان بَد، نَاجٌ شد

دريو شکست؛ بٌ طَری کٌ دیگر نتَانستند در برابر حهلٌ سربازان  اشکانی ایستادگی 
 .کنند ٍ در پایان، جنگ با پیرٍزی قطعی  اشکانیان پایان پذیرفت
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