
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 : رمان دسته بندی

 آسمان  جلد اول شاهزاده ای ازرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر آر اِی زِد نارسیسنویسنده: 

 تخیلی.عاشقانهژانر: 

 ZrYan  : ویراستار

 fadya.mz طراح جلد:

 /http://forum.negahdl.com/threads/138565:  منبع نگارش

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 2 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه :

 

 .دارد نیاز قربانی دوازده به شدنفاش برای که رازی؛ است خوردنرقم حال در عجیب سرنوشتی

 امن به پسری با، انتظارشه در که انگیزیشگفت سرنوشت از غافل که دخترهاست همه مثل معمولی دختری؛ حسیبا

 .نداره ازدواج این به چندانی یعالقه که باکهبی و شناسوظیفه پلیسی آرتین. میشه نامزد آرتین

 ...که میشه برمال هاناشناخته از دنیایی در بزرگ رازی، داستان کشاکش در
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 :مقدمه

 .رنگیبی قبیله از من و رنگ قبیله از تو

 .سادگی قبیله از من و شکوهی قبیله از تو

 .پرورانممی قلبم در را عشقت که ستزمانی دیر

 .دزددمی را آرامشم که توست نگاه این

 .یافتیمی دنیا جای ترینامن را آغوشم شده که هم ایلحظه برای کاش

 .نشد گونه این که افسوس صد و افسوس

 .بود کرده گلچین قلبم برای را تو که سرنوشتی دست

 .ربود من قلب از را تو دست همان

 .ماند دلم به ابد تا شدنآبی حسرت که خود برای متاسفم و

 .اینرفته دست از من یشکسته قلب برای تو، بدان اما

 .ماند خواهی ترآبی بگذرد هرچه و

 ..همیشه از ترآبی

***************************************** 
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*** 

 :آرتین

 

؛ ودمب نشده راضی هنوز. چرخید خودش دور بار چند و داد بلندی صدای؛ زدم بوکس کیسه به محکمی یضربه تونفا با

، مباخت دختر یه به رو دلم سریع قدراین که این فکر. کردم تکرار بارهسه و دوباره رو کار این و زدم تریمحکم ضربه

 دلم شکارچی، بود ایطعمه عمرم پرونده ترینمهم حل برای که دختری کنهمی رو فکرش کی. کردمی امدیوونه داشت

 .بود بزرگ رسوایی یک، بودم فراری عاشقی و عشق از همیشه که من برای این. شده

 و کردم پرت، بودند شده چیده هم روی که هاییتاتمی ردیف روی، سالن گوشه رو تونفا و کشیدم عمیق نفس تا چند

 .کنند سقوط سالن کف به هم با همه و بخورند تکونی شد باعث

 و منشست زمین روی. بود روزم و حال این و داشتم رو پیش رو کشور شخصی دفاع قهرمانی مسابقه دیگه وقت چند! هه

 .کشیدنمی مخم دیگه. زدم سرم پشت دیوار به رو سرم

 چشم آوردم بار به که افتضاحی دیدن با و بشه سالن وارد عجله با محسن شد باعث، تاتمی از کوهی سقوط بلند صدای

 اعصاب پرونده این حل مشکل خاطر به دونستمی. بود کرده عادت رفتارام به ماه یک این تو دیگه. بره بهم ایغره

 .بگه چیزی نکرد جرئت همین خاطر به؛ ندارم درستی

 طرفم هب رو تونفا سر، اومد سمتم به و برداشت زمین از رو تونفا، شد تموم کارش وقتی و رفت هاتاتمی سراغ راستیک

 :گفت و کرد دراز

 .داداش بگیر _

 :گفت و نشست کنارم، نمیدم نشون العملی عکس دید وقتی

 ستوا قضیه این قدراین چرا؛ داغونی بدجور دستت زیر افتاده دخترا این شدنگم یپرونده که مدت این؟ آرتین چته _

 .نم داداش میشی آب ذره ذره داری؛ بنداز خودت به نگاه یه! پسر کشوری شخصی دفاع قهرمان تو سالمتینا؟ شده مهم
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 رمس کالفه. بود وسط ناموسم و آبرو پای وقتی، بگم همکارم برای پرونده این بودنمهم علت از تونستممی طورچه آخه

 :گفتم و دادم تکون رو

 .میشی ناراحت میگم چیزی یه، محسن کن ولم_

 :گفت شدمی دور که حالی در و شد بلند و گذاشت امشونه روی رو دستش؛ کشید پوفی عصبانی

 .دستت از کشهمی چی بیچاره دختر اون ببین؟ بود چی نامزدکردنت دیگه، ایپرونده این درگیر قدراین که تو _

 .بست سرش پشت محکم رو در و رفت بیرون سالن از

، مهزندگی معمای ترینبزرگ حل کلید دختر اون که تصور این با. بسوزه من حال به دلش باید یکی! بیچاره دختر هه

 .شدم گرفتارش هم خودم بلکه، نشده دستگیرم چیزی تنها نه حاال و شدم نامزد باهاش

 خترد تا یازده، ماه یک درطول. کنم تحلیل امآشفته ذهن تو رو چیز همه بار هزارمین برای کردم سعی و بستم رو چشمام

 نهمی هم شده دیده باهاشون که کسی آخرین، شاهدا گفته به و بودند ارتباط در دختر این با شونهمه، شدند ناپدید

 هم زدنام باهم حتی و شدم نزدیک بهش که این وجود با چرا؟ نشد دستگیرمون چیزی هابازجویی تو چرا پس. بوده دختر

 گیر یجور این صاحبمبی دل و اومده پیش افتضاح این که هم حاال؟ کنم باز رو معما این کور گره نتونستم هنوز شدیم

 .افتاده دختره این

 .کردم گیر دوراهی بد تو. بردم فرو موهام بین حرص با رو انگشتام و گرفتم دستام بین رو سرم

 

*** 

 :حسیبا
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 لحن از اقتدار و غرور که ایباجذبه پسر؛ داده آرتین و من نامزدی به رضایت پدر نمیشه باورم هنوز دوهفته از بعد

 .بود مشخص زدنشحرف

 تاقا در الی از وقتی، شد مونخونه وارد و گذاشت پیش پا تنها و تک خواستگاری برای که رو روزی نمیره یادم وقتهیچ

 من هاینگاه متوجه کجا از دونمنمی. کرد جلب رو توجهم که بود چیزی اولین پرابهتش یچهره، زدممی دید یواشکی

 .دید در الی از رو چشمام بندممی شرط! زد زل بهم صاف و برگشت که بود شده

 دش شروع جایی اون از مشکل ولی؛ فرستممی لعنت موقعبی فضولی این خاطر به خودم به روز اون یادآوری با هم هنوز

 ...و کردم نگاه چشماش تو ساله بیست دختر یه ذوق تمام با عقد روز که

 بود کرده خالی رو دلم احساسش از خالی چشمای. نداشت دوست رو من اون! عشق جز، دیدم رو چیزی هر چشماش تو

 .بود گذشته کار از کار وقتی داشت ایفایده چه پشیمونی دیگه ولی؛ بودم شده پشیمون انتخابم از و

 هب خواب، چیزیه مشغول فکرم وقتی که بود عادتم. کردم روشن رو میز روی ایفیروزه خواب چراغ و زدم غلت تختم روی

 امدیوونه داشت باشم داشته آرتین با بود قرار که مبهمی آینده فکر. بود هاشب اون از یکی هم امشب و نیاد چشمام

 .کردمی

 ردهک ضعف بدجور. گذاشتم شکمم روی رو دستم. نخوردم حسابی و درست شام افتاد یادم، شکمم قور و قار صدای با

 .موندمنمی زنده صبح تا وگرنه، خوردممی چیزی االن همین باید. پیچهمی هم تو اممعده کردممی احساس و بودم

 یاهمس نهایتبی موهای با عجیبی تضاد که سفید بزرگ کلیپس با و پیچیدم دور چند رو امخورده تاب و بلند موهای

 آشپزخونه طرف به، هال دیواری خواب چراغ ضعیف نور تو و کردم باز رو اتاق در آروم. کردم محکم سرم روی، داشت

 .کردم حرکت

 سریع اهسی سایه. کشیدم هینی و کردم هول، بود نشسته آشپزخونه صندلی روی تاریکی تو که سیاهی هیکل دیدن با

 نگاه بهم آسمونش رنگ چشمای با که حالی در پدر و شد روشن جا همه بعد ثانیه یک؛ برد برق کلید طرف به رو دستش

 :گفتم بهش رو و شدم شاکی. دهنم تو اومد قلبم! اوف. شد ظاهر جلوم، کردمی
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 ؟نشستید تاریکی تو چرا، بابایی کردممی سکته داشتم _

 :گفت و کشید سرم روی دستی و اومد جلو، نشست هاشلب روی مبهمی لبخند

 .شیرینم دختر بشم گفتنتبابایی قربون من _

 : گفت و کرد هاملباس به نگاهی بعد

 .شدی هاتبچگی شبیه لباس این با قدرچه_

 دیگه و بود پیش وقت خیلی واسه لباس این؛ گفتمی راست. چرخید بنفش هایخرس با سفید شلوار بلوز روی نگاهم

 .شدمی خارج دور از باید

 :گفتم ساختگی عصبانیت با و زدم لبخندی

 .بریدا طفره ندارید دوست که سوالی به دادن جواب از بلدید خوب هم شما! بابا _

 :گفت و کشید آهی، شد غمگین پدر مهربون چشمای

 .بخواب برو؟ بیداری چرا تو، دخترم نیست چیزی_

 کممش به نگاهی، گزیدم رو لبم یگوشه. شد بلند دوباره شکمم قور و قار صدای و رسید غیب از شاهد انگار لحظه همون

 :گفتم و کردم

 .بیدارم این خاطر به من _

 :گفت و زد چشمکی برگشت هاشلب روی لبخند دوباره

 ...بزنیم یخچال به دستبردی یه بریم پس خب_

 هب شروع، کنم گرمش که این بدون و گذاشتمش میز روی، آوردم بیرون رو زمینیسیب کوکو ظرف و رفتم یخچال سر

 .کردم خوردن
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 زرگیب مشغولیدل و غم. شد خیره معلومینا جای به و نشست فقط مدت این تو که بود پدر به حواسم چشم یگوشه از

 هک رو سوالی عوض در و شدم خیالبی پس. نمیده جوابی، بپرسم چیزی اگه دونستممی ولی؛ خوندممی نگاهش از رو

 :پرسیدم بود کرده مشغول رو ذهنم روز چند

 ؟کنم نامزد آرتین با کردید اصرار قدر این چرا، بابا _

 .بگم رو بله بود کرده مجبورم جورایی یه پدر؛ کنم عرض چه که اصرار

 :گفت، کردمی سیر نامعلوم نقطه اون تو که طورهمون

. ردک جلب خودش به رو توجهم که بود شغلش این بر عالوه؛ خوبه لحاظ همه از جوون این؛ دخترم گفتم بهت که بار یه _

 .کنه محافظت ازت تونهمی هرکسی از بهتر و بیشتر پلیس یه قطعا

 :گفتم پر دهن با و گرفتم صورتم جلوی رو دستم

 ؟!بشه محافظت ازم باید که هستم مهمی شخصیت چه من مگه بابا! اوه _

 :گفت و برداشت نامعلوم نقطه اون از رو نگاهش باالخره چون؛ اومد یادش مهمی چیز انگار

 ؟نمیری جایی تنها که مدت این راستی _

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم تو کوکو لقمه تعجب با؟ افتاد یادش مساله این دفعه یه چرا

 .آژانس با یا میرم مامان با یا، جان بابا نه_

 یحت، برم تنها جا هیچ دادنمی اجازه و بود شده ترحساس خیلی بابا، بودند شده گم دوستام از تا یازده که مدتی تو

 توضعی این از جورایی یه. سرکوچه آژانس راننده آقا احمد با یا رفتممی خودشون با باید یا هم رو دانشگاه و باشگاه

 .بودم شده خسته

 :گفتم بهش کالفه
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 ؟شهر این تو کمه من از ترخوشگل دختر مگه؟ بدزده رو شما زشت دختر میاد کی آخه بابا _

 عوامد خواستمی که وقتایی مثل رو اشاشاره انگشت! ریخت دلم که کرد اخمی و برگردوند سمتم به رو سرش دفعه یه

 :گفت و برد باال، کنه

 !نشنوم دیگه، حسیبا نزن رو حرف این دیگه _

 .کردم نگاهش بود نشسته روش اشک از ایپرده که هاییچشم با و کردم بغض، طوفانی برخورد این از زدهشوک

 و دونهمر دست با و گرفت بغلش تو رو سرم و کشید ترجلو رو صندلیش، شده پشیمون رفتارش از بود معلوم که پدر

 :گفت و کرد نوازش به شروع پرمهرش

 شمایچ اون؛ نیستما خوشگل بگی نشنوم دیگه ضمن در. ندارم رو کسی دنیا این تو مادرت و تو جز که من بابا عشق _

 .دنیا کل به ارزهمی بارهمی ازشون معصومیت که تو بادومی و مشکی

 .شد بآ دلم تو قند تعریفش از بازم ولی؛ دنیاست یبچه ترینزیبا مادرش و پدر چشم از فرزند دونستممی که این با

 :گفتم و کشیدم بیرون بغلش از رو سرم سریع. شد تازه داغم، افتاد بزرگم کوچولو یه دماغ به یادم وقتی ولی

 ؟کنم عملش نذاشتی چرا؟ بابا چی دماغم پس _

! افتاد یادش دوباره وای: گفت و انداخت بهم مهربونی نگاه، بود گرفته اشخنده من ناگهانی موضع تغییر این از که بابا

 .ببینم بخواب برو پاشو. میاد صورتت به و خوبه هم خیلی دماغت، کوچولو دختر نشو پررو دیگه

 .گذاشتم تنها خودش اسرار دنیای با رو پدر و گذاشتم میز زیر حرص با رو صندلی، شدم بلند جام از ناراحتی با

*** 

 :آرتین
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 هک چه اون اما؛ نداشتم زیادی فیزیکی کار روزا این. شدم کوچیکم آپارتمان وارد و درآوردم رو هامکفش کوفته و خسته

 .کردمی خستم کاری مشغله از بیشتر خیلی فکری مشغله مطمئنا و بود فکری مشغله، دادمی آزارم بیشتر

 فتاس ینشونه به رو سری و انداختم سیاهم شلوار به نگاهی. کردم پرت مبل دسته روی و آوردم در رو ایقهوه پیراهن

 اهمیت پمتی به قدر این که منی نمیشه باورم؟! نیست یادم که بودم پوشیده رو اینا کِی! افتضاحی تیپ چه؛ دادم تکون

 .افتادم روز این به االن، دادممی

، دکردنمی حسادت بهش همه که شناسوظیفه پلیس همون. بود شده تنگ درونم یسرزنده و فعال پسر اون برای دلم

 .دادنمی راه خودش به رو ناراحتی و غم ایلحظه که پسر همون

 کمی اب روز چند از بعد تونستممی شاید؛ رفتم خواب اتاق سمت به، بخورم چیزی که این بدون و کشیدم دلم ته از آهی

 .کنم کم بدنم هایضعف و هاکمبود از، خواب

 ،بود زده بیرون کمد باالی از که بزرگی کاغذ گوشه، افتاد لباس کمد به چشمم و زدم غلت، کشیدم دراز تخت روی

 یشپ دوهفته یخاطره که عکسی، عکسه یه شدم متوجه و برداشتم رو کاغذ و شدم بلند. کرد جلب خودش به رو توجهم

 .کردمی زنده برام رو

؛ کنمنمی فراموش رو روز اون وقتهیچ. موند ثابت عکس توی غمگین دختر روی نگاهم و کشیدم دراز تخت روی دوباره

 روعش برای پیمانی بستن حکم، دختر اون برای و داشت رو امپرونده حل برای قراردادی بستن حکم من برای که روزی

 .عاشقانه زندگی یک

 فراموش، کنه تقسیم باهام رو امیدش و شادی تا زد زل چشمام تو مشکیش و پرذوق چشمای با که لحظه اون هم هنوز

 .کنمنمی

 یختر دلم، کشید پر اشگونهبچه و کوچیک هایلب از خنده و شد غمگین دفعه یه معصومش چشمای و کرد نگاهم وقتی

 اکپ احساسات این؛ کردم بزرگی اشتباه فهمیدم که بود موقع اون تازه. کردند فاش رو رازم همه چشمام شدم مطمئن و

 .شدمی دستم بازیچه داشت که بود دختر یه
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 ایدب، ندیدم چشماش تو رو عشق از پر نگاه اون دیگه هرگز اما؛ کنم جبران رو اشتباهم کردم سعی خیلی روز اون از بعد

 .شنیدممی رو قلبش شکستن صدای موقع همون

 اشقع، کردمی پدرش با گاهی که هاییشیطنت عاشق، شدممی رفتاراش عاشق بیشتر، رفتممی دیدنش به که بار هر

 وت که ایدخترونه حیای و حجب عاشق، بود صحبتش تو که ادبی عاشق، داشت مادرش با که ایگونهبچه هایلجبازی

 و هاغم همه از دور ایدیگه دنیای و خندیدندمی اشخنده هر با که چشمایی؛ چشماش عاشق و زدمی موج رفتارش

 .دادندمی هدیه بهم هاماسترس

 که ایروندهپ و شدهگم دخترای قضیه تو نقشی هیچ دختر این. رفتم خطا شدممی متوجه بیشتر، گذشتمی بیشتر هرچی

 .نداره بودم شده زندگیش وارد خاطرش به

 دندی با و بودم خودم تو اشهمه، زندگیم نشدهحل معمای خاطر به تنهایی تو که دوشخصیتی آدم یه مثل بودم شده

 .مکردمی پیدا وجودم تو رو زندگی به امید و کردممی فراموش رو مشکالت اون یهمه؛ شدمی رو دومم شخصیت حسیبا

 خیلی که اییوفبی افسونگر. کنه نفوذ قلبم تو جوری این تونسته که قهاریه افسونگر دختر این کردممی فکر اوقات گاهی

 .نسپرد دستم به رو قلبش و نبخشید اشتباهم خاطر به رو من ولی؛ کرد خودش مال رو قلبم زود

 کردممی احساس. داشتم مشغولیدل و فکر عمر یک اندازه به مدت این تو. کشید تیر قلبم گذشته خاطرات یادآوری با

 .دوشمه روی دنیا یک بار

 .باشه چشمام جلو همیشه تا دادم تکیه ایشیشه کاغذیدستمال جای به و گذاشتم میز روی رو دونفره عکس

 آرامش با روز چند این تو بار اولین برای و شدند گرم چشمام کم کم، کردممی نگاه عکس به که طور همین بعد کمی

 .خوابیدم

 

 رقغ اتاق لحظه یک تو و رفتم برق کلید طرف به کورمال کورمال. بود شده تاریک کامال هوا، کردم باز رو چشمام وقتی

 .کنند عادت نور به تا گذاشتم چشمام روی رو دستم سریع. شد نور
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 وقت. بود هفت ساعت و بودم دعوت حسیبا خونه امشب؛ خوابیدم زیاد قدرچه فهمیدم تازه، افتاد ساعت به که نگاهم

 هم روزام داشتم تصمیم. رفتم هالباس کمد سراغ، مغرب نماز خوندن از بعد و زدم صورتم به آبی سریع. نداشتم زیادی

 این قلب ات کردممی رو امسعی تمام باید. بپوشم رو هاملباس بهترین، رفتممی حسیبا دیدن به که هاییوقت بقیه مثل

 .کنم خودم مال رو دختر

 یه با رو هاملباس هماهنگی. پوشیدم روش هم رو مشکی آبی چهارخونه پیراهن و کردم پام رو ایسورمه کتان شلوار

 مدست دور هم رو مچی ساعت. کردم مرتبش و آوردم بیرون شومیز زیر از رو پیراهن ییقه. کردم کامل ایسورمه شومیز

 دمز و برداشتم رو کاناپه روی هایدستیساک و پالتو. کردم خالی گردنم و دست مچ روی رو همیشگی ادکلن و بستم

 .بکنم حسیبا آوردن دستبه برای رو تالشم تمام خواستممی امشب. بیرون

*** 

 :حسیبا

 

، نداشتم نآرتی جلوی تنگ و باز خیلی هایلباس پوشیدن به ایعالقه. کردم گشتن به شروع و رفتم هالباس کشوی سراغ

 یدند با. کردم راحت رو خودم ایسورمه بلند روسری و لی شلوار یه با و پوشیدم رو بلندم و بنفش نخی تونیک پس

 با ارهرب من ولی؛ پوشیدمی نامزدش واسه رو لباساش بهترین، بود من جای دختری هر اگه االن. کشیدم آه آینه تو خودم

 به تا نیومد جلو حتی روز اون از بعد. شدممی زده ازش و اومدمی چشمام جلو آرتین رفتار و نگاه، عقد روز یادآوری

 نهات ولی؛ بشم عاشقش ترراحت، بیام کنار باهاش ترراحت تونستممی و شدممی قانع شاید. بده توضیحی خاطرش

 رایب اینا و بده تحویلم لبخندی نهایتا یا کنه نگاهم دور از و بشینه که بود این داد انجام هفته دو این تو که کاری

 .نبودند کافی اصال من دل کردنقانع

 !بگیره اشکال پوشیدنم لباس از بود اومده بازم وای. چرخید اتاق در سمت به نگاهم مامان اهم اهم صدای با

 :گفتم، بزنه حرفی که این از قبل
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 .ترم راحت اینا با؛ من مادر کنمنمی عوض رو لباسام من_

 :گفت و کرد پایین و باال رو سرش بار چند مامان

 .دارم لجبازی دختر چه دونممی، دونممی _

 :گفت من از طرفداری به و شد اتاق وارد هم بابا

 ؟جان زهره کنیمی اذیتش دوباره داری چرا _

 :گفت گالیه با و چرخوند بابا سمت رو تپلش هیکل مامان

 .عزیزم کنهمی رو کار همین همیشه؟ پوشهمی چی داره بینینمی مرداس_

 : گفت و چرخید هاملباس روی بابا آبی چشمای

 .کنممی کمکت منم مونده کارات بریم بیا، بیا؟ جان زهره لباساش چشه مگه_

 همراه بابا با و رفت بهم ایغره چشم و برگشت آخر لحظه مامان. کشید آشپزخونه سمت و گرفت رو مامان دست بعد

 .شد

 ودب شده دعوام الهام با باشگاه تو که امروز خصوص به؛ نداشتم رو مامان با زدنکله و سر حوصله اصال! خداروشکر، اوف

 .بود شده ضعیف وقتی هر از بیشتر اعصابم، داشتیم هم با طوالنی بحث و جر خونه تا و

 چند .رفت حیاط به و پوشید بود شلوارش ست که رو رنگی توسی گرمکن بابا. زدند رو خونه زنگ که بود هشت ساعت

 و ودب طبقه یک خونه که خداروشکر باز. کنیم باز رو در بریم خودمون بودیم مجبور و بود شده خراب اف اف که بود روزی

 .کنیم پایین و باال رو پله تا چند در بازکردن برای بودیم مجبور وگرنه، کردیمنمی زندگی آپارتمان تو

 به روعش و شد حیاط وارد دستی ساک تا چند با آرتین. کرد بازش و رفت در سمت به که دیدم رو بابا پذیرایی یپنجره از

 وبارهد خواستگاری روز مثل که این از قبل. بودند چی دستش تو هایدستی ساک اون دونمنمی. کرد باهاش پرسی احوال



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 15 

 پزخونهآش تو. کردم سرش دویدم دارمگل و سفید چادر سمت. گرفتم فاصله پنجره از، کنه ردیابی رو یواشکیم هاینگاه

 .کردم ساالد کردندرست مشغول رو خودم و رفتم

 هب رو آرتین کردممی حس قشنگ، رفتمی آرتین یصدقه قربون داشت همیشه مثل. شنیدم در دم از رو مامان صدای

 .داره دوست اشنداشته پسر اندازه

 .بود بیآ بابا سلیقه به خونه دکور بیشتر. نشستند نشیمن رنگآبی هایمبل روی و شدند وارد همه دقیقه چند از بعد

 هایمبل از یکی روی و گذاشتم میز روی رو اون، احوالپرسی و سالم از بعد. رفتم پذیرایی سمت و برداشتم رو چای سینی

 که دیلبخن با دیدم و چرخید سمتش نگاهم ناخودآگاه. کردم حس خودم روی رو آرتین نگاه سنگینی. نشستم نفرهتک

 هاخندلب این آیا. کردممی کارچی باید. کنهمی نگاهم، بود کرده نمایان همیشه از بیشتر رو ردیفش و سفید هایدندون

. بود بلق دفعات مثل چیز همه. انداختم پایین رو سرم و کردم اکتفا کوچیک لبخند یه به جوابش در؟ بودند عشق نشونه

 این و بود مامان و بابا با صحبتش یهمه. بودم آدم هم من که انگار نه انگار. حرفی هیچبی، هالبخند و هانگاه اون هم باز

 رو هاییدلخوری همه و کنم نگاه اشمردونه و ایقهوه چشمای تو، جلو برم خواستمی دلم. دادمی حرصم همه از بیشتر

 .دادنمی رو اجازه این هرگز غرورم ولی؛ کنه حل رو چیز همه توضیح یه با تا بگم بهش، داشتم ازش که

 ماییدبفر هم شما، مرداس آقا، جان آرتین؛ بکشیم رو غذا بریم بیا حسیبا ":اومدم بیرون خیال و فکر از مامان صدای با

 ".سفره سر

 .افتادم راه آشپزخونه طرف به مامان دنبال و دادم تکون سری

. رمبب چیزی براشون خواستمی حتما؛ زد صدام پدر که کنم هاظرف شستن مشغول رو خودم خواستم شام خوردن از بعد

 نزدیک. دیدم ور نفر یه پاهای، بود آشپزخونه به پشت دقیقا موقعیتش که مبلی روی. نبود کسی پذیرایی تو رسیدم وقتی

 ؟بودند کجا اینا مامان پس، بدم تشخیص رو آرتین تونستم و شدم

 : پرسیدم بود داده لم مبل رو راحت خیال با که آرتین از و رفتم ترجلو

 ؟رفتن کجا مامانم بابا پس ببخشید_
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 ایجذبه چه نگاهش خدا وای. باشم دیدش زاویه تو تا چرخوند رو سرش آروم و داد باال رو راستش ابروی من صدای با

 !داشت

 .دختر بدی وا زود قدراین نباید، انداختم پایین رو سرم و گرفتم گاز رو لبم

 :گفت مطمئنش لحن با آرتین

 .بشین لطفا حسیبا، کنیم صحبت تنها تا خواستم ازشون من _

 ؟نبود مامان سر زیر هیچی یعنی؛ کردم باور منم آره

 : گفتم و نشستم بود ممکن که مبلی تریندور روی و رفتم

 .خدمتم در من بفرمایید، خب_

 روی مه سر پشت پام و گرفتم استرس پرهیبتش و مردونه هیکل دیدن با. اومد سمتم به و شد بلند جاش از دفعه یه

 مخود مثل کاررزمی یه همسرم داشتم آرزو رویاهام تو همیشه و رزمیه هایورزش قهرمان دونستممی. گرفت ضرب زمین

 .ستفاصله همه این بینمون که خورده رقم جوری سرنوشت، شده برآورده آرزوم که حاال چرا دونمنمی ولی؛ باشه

 .بشینم کنارش و برم خواست ازم و نشست دستم بغل دونفره مبل روی

 :گفتم و دادم تکون استرس با رو سرم. برد باال رو قلبم ضربان و پیچید بینیم تو ادکلنش بوی

 .کافیه شنیدن برای فاصله همین دارید حرفی اگه ممنون، نه _

 و کنه ابراز بهم رو عشقش، بوده سوءتفاهم چیز همه که بگه و کنه صحبت روز اون مورد در کردممی خدا خدا دلم تو

 .باشم داشته دوستش بیشتر کنم سعی منم تا بیاره در دلم از کنه سعی

 ایهکارآگاه شکل، عقابی بینی اون با. انداخت پایین رو سرش و کرد جمع سریع، اومد لبش یگوشه که رو لبخندی

 انگشتاش و داد تکیه مبل دسته به رو آرنجش، کشید کوتاهش و تیره ایقهوه موهای روی دستی. بود شده پلیسی فیلمای

 .کنهمی فکر بزنه خوادمی که حرفی مورد در بدجور داره بود معلوم؛ گذاشت لباش روی رو
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 در جیبش از رو گوشی، رفت پالتوش سمت سریع؛ اومدیم بیرون خیال و فکر دنیای از دومون هر موبایل زنگ صدای با

 .کرد صحبت به شروع و آورد

 .بگو ندارم مهمی کار نداره اشکال... بگو شده چی. سالم، الو_

 جام از سریع. برخورد بهم بدجور؟نبود مهمی کار داشتم نیاز بهش قدراین که وقتی هم اون، من با صحبت یعنی؟! چی

 .کنه صحبت باهام بدم اجازه عمرا دیگه؛ بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاقم تو، شدم بلند

 .رسید مگوش به بابا مامان با خداحافظیش صدای بعد دقیقه پنج که گفتند بهش چی مزاحم تلفن اون پشت دونمنمی

 .کنه خداحافظی باهام نیومد حتی، شدم ناراحت دستش از نبود مهم براش حتی. باش رو ما خسته دل عاشق! هه

 .انداختم تخت روی رو خودم و کشیدم آهی

 رهربا با و زدندمی صدا رو اسمم نامعلوم جایی از باهم نفر چند. پیچید سیاه و سرد فضای تو دارکش و بلند صدای

 ترروشن رو اطراف فضای و شدمی ترنزدیک و نزدیک دور از شناور رنگ آبی نور. رفتمی ترباال قلبم ضربان صدازدن

 داخل ترسیدممی اما؛ کنم فرار خواستممی. بود پام زیر تاریکی هنوز ولی؛ بود شده درخت از پر جا همه حاال. کردمی

 سرعت آبی نور. دادم فشار گلوم روی رو هامدست، کردم خفگی احساس لحظه یک. کنم سقوط پام زیر سیاه فضای

 .دمش پرت نهایتبی و سیاه فضای توی و برداشتم عقب به قدمی خودآگاهنا، کرد حرکت طرفم به شتاب با و گرفت

 و وندمچرخ اطراف و دور رو مضطربم نگاه. بود شبیه بیشتر جیغ به که کشیدم صداداری و عمیق نفس و پریدم خواب از

 .کشیدم راحتی نفس، هستم خودم امن اتاق تو فهمیدم وقتی

 رو مضطربم هاینفس صدای هم اون کنم فکر. انداخت اتاق تو رو خودش و کرد باز رو در نگران یچهره با بابا دفعه یه

 !آرامشی چه خدا وای؛ گرفت بغلش تو رو حالمبی بدن و سمتم اومد. شنیده

 الح دیدن با. نیومد در صدام اما زدم هم به ماهی مثل چندبار رو امخشکیده هایلب و چرخوندم سمتش رو رمقمبی نگاه

 .کشیدم سر معطلیبی و گرفتم دستش از رو لیوان برگشت آب لیوان با و دوید آشپزخونه سمت روزم و
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 .کردم حس سرم روی رو مهرش از پر دست

 .گذاشتم میز روی رو خالی لیوان و انداختم بهش قدردانی نگاه

 :گفت و نشست تخت لبه، بهتره حالم شد مطمئن وقتی

 ؟زدیمی جیغ خواب تو چرا؟ دخترم بود چی_

 : گفتم و کردم خیس زبونم با رو لبام

 .نیست مهم، دیدم بد خواب، بابا نبود چیزی_

 : پرسید شک با، شد تنگ پدر چشمای

 ؟کنی تعریف برام تونیمی؟ دخترم دیدیمی خوابی چه_

 همین اطرخ به؛ کنم نگران خواب یه خاطر به رو پدر خواستمنمی ولی؛ بود چشمام جلو لعنتی کابوس اون ثانیه به ثانیه

 : گفتم

 .نمیاد یادم، بابایی نه_

 :گفتم و گرفتم رو دستش. شم تنها زود قدر این خواستنمی دلم. بره که شد بلند و داد تکون سری پدر

 ؟کنید تعریف برام دوباره رو شاهزاده اون داستان و بمونید پیشم میشه بابایی_

 .نخوابیده حسابی و درست پیش شب چند مثل هم امشب دونستممی. نشست اشخسته چشمای تو لبخند

 استاند منتظرشنیدن و کشیدم باال گلوم زیر تا رو پتو، خوابیدم سریع خداخواسته از هم من. نشست تخت لبه دوباره

 .شدم امعالقه مورد

 آبی شاهزاده یه، سرسبز هایجنگل و زالل و آب پر هایرودخونه با زیبا و بزرگ هایقصر از پر، دور سرزمین یه تو_

. ردالجو اسم به، بود شهری پادشاه پسر ترینبزرگ ما قصه شاهزاده. بود خانوادش عاشق که ایشاهزاده. کردمی زندگی
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 خوش پروردگار رحمت سایه زیر و بودن متحد و دوست هم با هم همگی، داشت وجود زیادی هایقلمرو سرزمین اون تو

 ....که این تا کردندمی زندگی خرم و

 .بود برده خوابم، بشنوم بودم حفظ از تقریبا که رو داستانی ادامه که این از قبل

 

 !عصبانیه جور این که موندم خواب صبح نماز بازم وای. شدم بیدار خواب از مامان هایغرغر صدای با بعد روز صبح

 .کردم سرزنش تنبلی خاطر به رو خودم دلم تو و کوبوندم پیشونیم به رو دستم کف

 .بشه ترآروم تا کردممی صبر دقیقه چند باید. انداختم دستشویی تو رو خودم و بیرون اومدم اتاق از یواشکی

 .شدم آشپزخونه وارد، کردممی جا جابه خیسم دستای تو رو زرد یحوله که حالی در و اومدم بیرون دقیقه پنج از بعد

 بغلم تو محکم و شدم نزدیکش پشت از آروم. ذاشتمی بار رو نظیرشبی هایسبزی قرمه اون از یکی داشت مامان

 .نشوندم لپش رو آبدار س*و*ب تا چند و گرفتمش

 امکله قشنگ! آورد فرود سرم روی رو سبزی قرمه کفگیر و خورد هولی، اومدنمی خوشش کارا این از وقتهیچ که مامان

 .گرفت سبزی قرمه بوی

 .پریدم حموم تو، بشه شروع بیدادش و داد که این از قبل و کردیم نگاه همدیگه به متعجب دو هر لحظه یک

 .کوبوند سرم تو سبزیقرمه، کنم محبت ابراز بهش اومدم که روزم یه داشتم شانسی عجب واقعا

 این که رهصبو خیلی بابا کردممی فکر اوقات بعضی. نداشتم شانسی هیچ عصبانیتش برابر در. دادم طول رو حموم عمدا

 .نداره من به نسبت آرتین که چیزی دقیقا، داره عشق بهش نسبت خیلی هم شاید، میاد کنار مامان با قدر

 .بستم رو آب شیر و کشیدم پوفی
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 بنا. دمآور بیرون کیف تو از رو گوشیم و گرفتم دستم رو چادرم. شدم حاضر دانشگاه به رفتن برای سریع، حموم از بعد

 .رفتممی، کوچه سر آژانسی، آقا احمد با باید بابا خواسته به

 .شد بلند آشپزخونه تو از مامان صدای کنم پیدا رو شماره که این از قبل

 ؟داشت کارم چی خدا یا

 :گفتم و بردم باال تسلیم نشونه به رو دستام. ایستادم میز کنار و شدم آشپزخونه وارد احتیاط با

 .نباش عصبانی شما فقط، کنممی خواهی عذر االن از، تسلیم من؟ کنی دعوام خوایمی جان مامان جانم_

 :گفت و نشست روش. کشید بیرون رو میز هایصندلی از یکی. اومد ترجلو و خندید

 .دارم کارت بشین، دیگه کردی خودت دیوونه رو بابات حرفات همین با! جوجه ای _

 .شده مهربون قدر این که دیده برام خوابی یه مطمئنم، نشستم و کشیدم بیرون رو روش به رو صندلی

 :گفت و کرد من و من کم یه. کردم نگاهش منتظر چشمای با

 .بیرون ریدمی نیم و پنج ساعت امروز، کرده صحبت بابات با آرتین دیشب_

 ادختر این که مدت این خصوص به، برم بیرون آرتین با بده اجازه نداشت امکان؟! بابا، شدند گرد تعجب از چشمام

 .شده ترحساس خیلی میشن گم هم سر پشت

 :گفتم مامان به. رفت هم تو اخمام، آرتین دیشب کار یادآوری با و کردم فکر کم یه

 بابا اصال .ذاشتینمی قرار بعد پرسیدینمی ازم اول دیشب باید. بیرون برم تونمنمی، جان مامان دانشگاه برم باید من _

 .باشیم تنها نذاشته بارم یه مدت این تو؟ شد راضی جوری چه

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ
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 حاال ،دانشگاه بری امروز نکرده الزم. برگردید و برید ساعته یه قراره. گرفت رو اتاجازه و کرد صحبت بابات با آرتین_

 .بیار در دبه تو حاال، شده راضی بابات دوهفته از بعد؛ شده خوندرس من واسه

 شیدک بیرون رو دستی ساک چندتا. رفت دیواری کمد سمت و شد بلند غرهام غر به توجهبی و رفت بهم ایغره چشم بعد

 .بودم دیده آرتین دست دیشب که بودند همونایی کنم فکر؛ بودند آشنا قدرچه. آورد آشپزخونه تو و

 فتج یک، شد تموم کارش وقتی. شدمی باز قبل از بیشتر خبربی جا همه از منِ دهن، هادستیساک محتویات دیدن با

 ایقهوه هچهارخون روسری یه و هاپوتین رنگ هم بلند تقریبا دار کاله و پاییزه کتان مانتوی یه، ایقهوه بلند ساق پوتین

 .بودند شده ردیف جلوم

 :فتمگ مامان به رو و کردم تنگ رو چشمام. اومدمی کیلومتریشون صد از توطئه بوی ولی؛ بودند قشنگ واقعا هالباس

 قدر این که شده چی ببینم بگید حاال. منه واسه پس، جان مامان نیست شما مال معلومه که مدلشون و اندازه از_

 .خریدم لباس تازه که من؟ کردید ولخرجی

 :گفت و کرد اخمی مامان

 .بپوشی بیرون میرید که امروز، آورده خریده واست آرتین رو اینا، نیست من واسه که معلومه_

 هایرفتار وجود با. هاش بازیدل و دست این به نه، دیشبش رفتار اون به نه. بیارم در شاخ بود مونده کم تعجب از

 .لباسا این با هم اون؟ بیرون برم باهاش داشت انتظار طور چه، اشکننده ناراحت

 :گفتم و انداختم هالباس به نگاهی حرص با

 .نیست اینا به نیازی، دارم لباس خودم ضمن در، دارم دانشگاه امروز، من مادر همونه من حرف _

 :گفت و گرفت خودش به مهربونی قیافه مامان

 نکن فکر. کنیمی قایم چادر ال صد تو رو خودت میری میاد دفعه هر که نیستید نامحرم، توئه نامزد آرتین، حسیبا ببین _

. نگفته زیچی حاال تا که آقاییه پسر خیلی خدا به. پوشیمی جلوش رو لباسات ترینکهنه و ترینبد عمدا میری نفهمیدم
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 هی با خدا به؟ نیست کوچولوت لبای اون و بادومی و خوشگل چشمای اون حیف. رسینمی خودت به هم خونه تو حتی

 .هستی عالی آرایش بدون هم االن که چند هر، میشی رو اون به رو این از ساده آرایش

 فکر خودش پیش طورچه. طرفه ساله پنج بچه یه با انگار که زدمی حرف جوری. شدم ترعصبانی مامان حرفای شنیدن با

 رفک که اینه خاطر به من هایکار این بود نکرده حس هم بار یک حال به تا یعنی؟ کنممی رو کارا این عمدا من کردمی

 دارهن دوستم که همسری برای بودن زیبا برای رغبتی و میل هیچ دلم تو که؟ ندارم اهمیتی هیچ آرتین واسه کنممی

 ؟نیست

 :گفتم لب زیر و افتادم راه در سمت به و شدم بلند جام از ناراحتی با

 .نیستم برو بیرون مرد این با امروز من_

 

*** 

 :اسامی معنی

 نژادپاک: حسیبا

 مقدس و پاک: آرتین

*** 

 .افتاد جونم به عجیبی دلشوره همزمان و اومد در صدا به خونه زنگ نیم و پنج ساعت رأس

 با اردکاله بلند کتان مانتوی؛ کردم ورانداز رو خودم راهرو قدی آینه جلوی و کشیدم آهی؟ بود شناسوقت قدراین چرا آخه

 مامان نرم و چرب زبون مغلوب سادگی به من که بود گونه این و. ایقهوه چهارخونه روسری و بلند ساق هایپوتین

 .شدم عزیزم
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 یه رونیبا اون با. بود همیشه از ترخوشتیپ امروز. دیدمش، گذاشتم بیرون که رو پام. کردم سر رو چادرم و کشیدم پوفی

 .بود شمچ تو زمانی هر از بیشتر، بود گردنش شال و شلوار سیاه رنگ با تضاد در که سفیدی پیرهن و مشکی بلندِ کم

 .داد تحویلم نما دندون لبخندی و چرخید سمتم نگاهش

. ندازمب پایین رو سرم و کنم تعجب صمیمیش نهایتبی و گرم لبخند از شد باعث مدت این تو رسمیش و خشک رفتار

 :گفتم و چرخوندم مامان طرف به رو سرم. انداخت تنم به لرزه اسفند اواخر بهاری سرمای

 .جان مامان تو برو سرده هوا، گردیمبرمی زود ما _

 لیناو این. شدم سوار و رفتم، بود شده پارک خونه روی به رو که مشکی سمند سمت خجالت با حرفم شدنتموم از بعد

 به؛ ریمن شهر از بیرون خداکنه فقط. باشیم تنها ساعت چند قراره که بار اولین هم شاید، بیرون برم باهاش قراره که باره

 .نداشتم ناامن جاهای به رفتن برای ایعالقه، پدر هایهشدار و مدت این آشفته هایخواب خاطر

 من دایاخ. بگیره ضرب ماشین کف پام شد باعث و اومد سراغم دوباره، بود افتاده جونم به پیش دقیقه چند که ایدلشوره

 .بود شده چم امروز

*** 

 :آرتین

 

 و دیدم ،برگشت جلو به سریع شدنمنزدیک با که رو کنجکاوی نگاه. رفتم ماشین سمت به هم من، خانم زهره رفتن با

 یاد به رو گذارمون و گشت خاطره اولین تونستممی تا داشتم بهتری حال امروز کاش. کرد خوش جا لبم یگوشه لبخندی

 و گذاشت منفی تاثیر روحیم روی، رسید گوشم به لعنتی تماس اون با دیشب که ناگواری خبر! افسوس اما؛ کنم موندنی

 بازجویی و کشیحرف برنامه یک به تفریحی برنامه یک از، بودم کشیده نقشه براش پیش هامدت که گردشی شد باعث

 . بشه تبدیل شدمی ختم بهش هاراه همه که دختری از
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 و فیدس دیوار از چشم. انداختم بهش نگاهی و کردم رد امسینه روی از رو ایمنی کمربند. نشستم و کردم باز رو ماشین در

 . نیست خوشحال ناگهانی دیدار این از خیلی بود معلوم؛ برنداشت ماشین کنار نقش و طرحبی

 خودش مال رو روحم و قلب که کنارم در دختری حضور. اومدم بیرون کوچه از عقب دنده و انداختم پشت به نگاهی آینه از

 از جورایی هی کارم این با خواستممی هم شاید، کنم رانندگی بیشتری احتیاط و مسئولیت حس با شدمی باعث، بود کرده

 نیازی نم وجود با و نشسته دنیا مرد ترینمطمئن کنار بدم بهش رو اطمینان این تا باشم کرده تعریف رانندگیم و خودم

 . نیست کسهیچ به

 به رزشمندا و ناب اطالعات کمی بتونم شاید تا بشکنم رو سکوت گرفتم تصمیم و اومدم کنار خودم با دقیقه چند از بعد

 :پرسیدم رو رسمی غیر بازجویی این سوال اولین و کردم صاف رو صدام. بیارم دست

 ؟کردی کارا چی دیروز خب_

 نگاهم تعجب با. برگردوند سمتم به رو سرش و برداشت اطراف تکراری مناظر تماشای از دست باالخره سوالم شنیدن با

 :گفت و کرد

 . بودید ما خونه شما که دیروز _

 :گفتم و دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 . صبح از، منه اومدن از قبل منظورم، نه _

 :گفت لحظه چند از بعد و کرد منی و من

 . برگشتم و باشگاه رفتم سر یه هم عصر، موندم خونه و نداشتم دانشگاه صبح، نکردم خاصی کار _

 باشگاه: پرسیدم رو دوم سوال و دادم تحویلش مصنوعی خنده. هدف به نزدیک قدم یک، رفتممی پیش خوب داشتم

 ؟ نه الهامه اسمش کنم فکر... که داری دوستی یه باشگاه تو؟ بود طورچه

 :گفت و هم تو رفت اخماش حرفم شنیدن با
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 ؟ دونیدمی کجا از شما _

 جلوه عادی رو چیز همه کردممی سعی که حالی در و زدم لبخندی دوباره. کردمی شک بهم داشت؛ کردم خراب بار این

 :گفتم بدم

 هم با؟ طورهچه دوستت این با اترابطه حاال. میای کی با میری کی با باشم داشته خبر باید، عزیزم منی نامزد تو، خب _

 ؟ ندارید مشکلی

 :گفت آزرده و ناراحت لحنی با و برگردوند پنجره طرف به رو سرش

 . شد دعوامون کم یه دیروز، نیستیم بد _

 ؟ نزدی دوستت به زنگم یه تاحاال دیروز از یعنی؟! دعوا چرا: پرسیدم کنجکاوی با و کشیدم صورتم به دستی

 :گفت و زد پوزخندی

 . بیاد جلو باید خودشم، بود مقصر خودش، نه _

 خصمش هاچیز خیلی تا دیدممی رو العملشعکس و گفتممی بهش باید؟ نداشت اطالعی ناگوار خبر اون از واقعا یعنی

 . بشه

 :گفتم مقدمهبی و انداختم بهش نگاهی نیم

 . شده ناپدید باشگاه بعد دیروز از دوستت اما _

 :گفت تعجب با و سمتم برگشت هاگرفته برق مثل دفعه یه حرفم باشنیدن

 ؟ دیگه اونای مثل؟ شد گم الهامم یعنی؟ مطمئنید؟ چی _

 :فتگ بود شده پر وحشت و اشک از که چشمایی با، شدیم دور شهر از دید وقتی و کشوند پنجره سمت رو نگاهش بعد

 . نشید خارج شهر از بیشتر این از لطفا؟ ریممی کجا داریم _
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 رویزیاده کنم فکر؟! بود ترسیده قدراین دختر این چرا. ایستاد حرکت از قلبم انگار لحظه یه، اشکش پر چشمای دیدن با

 . برده قضیه از بویی و بودم کرده

 . بگیرم قرار روش به رو تا شدم جا جابه صندلی روی و کردم پارک هاباغ از یکی کنار رو ماشین

 :گفتم و داشتم نگه ثابت زیباش چشمای روی و چرخوندم اشکش از خیس صورت تو رو نگاهم

 ؟ داری مشکل قدر این باهام اومدن بیرون با که امغریبه من مگه؟ حسیبا ترسیمی من از چرا_

 :گفت و کرد پاک دست پشت با رو هاشاشک

 ... اونم یعنی؟ نیست الهام پیداشدن به امیدی هیچ یعنی؛ ندارم مشکلی شما با من _

 احسیب پاکی به دختری ممکنه طورچه؟ رو دقیق شواهد اون یا کنم باور رو هااشک این باید خدایا. گریه زیر زد دوباره

 ؟ باشه داشته دخترا اون شدنگم تو نقشی ترینکوچک

 جلو احتیاط با و آروم رو دستم. دادم بهش رو خبر این چرا که بودم عصبانی خودم دست از و بود گرفته آتیش بدجور دلم

 : گفتم و کشیدم چادرش روی و بردم

 . کنیممی پیدا رو دوستات همه ما، نباش ناراحت_

 :گفت و کرد بلند دستاش روی از رو سرش دفعه یه

 . بودید کرده رو کار این حاال تا کنید پیداشون خواستیدمی اگه شما؟ زنیدمی گول بچه_

 چی اون. حسیبا طرف از سرد هایرفتار این و نشده حل معمای همه این. نداشتم رو فشار همه این تحمل دیگه

 ! بود سابقهبی بدبیاری همه این که واقعا؟ پرونده این خاطر به شبم هر اضطراب از و خرابم حال از دونستمی

 :گفتم حرص با و زدم حلقه بازوش دور رو هامانگشت

 ؟ نکردیم رو تالشمون تمام مطمئنی _
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 و شیدک دستم از رو دستش. کرد باز رو ماشین در و انداخت، بود شده گرفتار چنگم تو که بازوش به رو اشکش پر نگاه

 این چرا؟ شدنمی درست هیچی چرا آخه. گذاشت تنها، بود مونده جا دستام تو که چادری با رو من و دوید بیرون

 ؟ رسیدنمی سرانجام به معما هزارتوی

 ور دوست یک آشنای بوی؛ کردم بوش بار چند. بردم فرو چادرش تو رو صورتم و دادم تکیه ماشین فرمان به رو سرم

 . دادمی

 دختر اون؛ کردممی عوض رو فضا باید. کنم جور و جمع رو خودم کردم سعی، شد بهتر حالم وقتی دقیقه چند از بعد

 . کردممی ناراحتش نباید، نداشت گناهی

 حق واقعا، ودب شده نظیربی لباسا اون با. شد حبس سینه تو نفسم دیدنش با اما؛ رفتم سمتش به و شدم پیاده ماشین از

 ! امروز بودی دلربا عجب، دختر کنی سرت چادر داشتی

 :گفتم محبت پر لحن با و دادم بیرون رو هامریه تو شده حبس هوای

 . قشنگیه منظره اما؛ لختن قدر این درختا و سرده هوا که این با_

 . دندبو کرده تردلنشین رو صورتش ترکیب و بودند شده سرخ هاشگونه. کردم نگاه صورتش به دقت با. نداد جوابی

. کننب دل زیبا دختر این از تا کردممی راضی رو چشمام باید و شدمی تاریک کم کم داشت هوا؛ انداختم آسمون به نگاهی

 . باشیم بیرون تاریکی تو نبود درست، بود اومده وجود به مدت این که امنینا باوضعیت

. پریدیم جا از دو هر، شنیدیم رویی به رو باغ طرف از که صدایی با اما؛ کردم کج ماشین سمت رو راهم و زدم صداش

 . گرفتم نظر زیر رو باغ داخل و کردم تنگ رو جوگرموجست هایچشم

 .گرفت گُر انگار دفعه یه و شدمی تربلند و بلند کم کم که بود کوچیک هایجرقه شبیه اول صدا

 . شهن نابود مردم هایباغ تا کردممی خبر رو نشانی آتش ترزود باید، باشه طور این اگه. باشه شده سوزی آتیش شاید
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 فتهر بود شده آب انگار ولی؛ کردم رو و زیر رو جا همه موبایلم دنبال و دویدم ماشین سمت به و زدم صدا رو حسیبا دوباره

 .نبود یادم اصال، بودمش گذاشته جا پاسگاه تو آره... هم شاید، زمین تو بود

 . گرفتمیم اجازه ازش اول باید، شدم منصرف اما؛ بردم کیفش نزدیک تا رو دستم. گرفتممی تماس حسیبا موبایل با باید

. شدم یادهپ ماشین از سریع. نداشتم حسیبا به درستی دید و بود شده پارک باغ به پشت که بود جوری ماشین موقعیت

 رتباز تعجب از هامچشم صدا شدن ترواضح با لحظه هر. شد بلند دست دور از سرود گروه مثل هماهنگی صدای زمان هم

 ! حسیبا، داد تشخیص رو اسم شدمی دقت کم یه با. زدمی صدا رو کسی اسم انگار دارکش لحن با صدا. شدندمی

 ؟! خبره چه جا این؛ میشم دیوونه دارم دیگه. نبود جاش سر ولی؛ چرخوندم حسیبا سمت رو نگاهم

 .کنه عوض رو زندگیم قراره که داشت اتفاقی از خبر انگار؛ بود آشوب دلم؟! کنم کار چی باید حاال خدایا

 یچیز تنها تمرکز و آرامش؛ کردم الکرسیآیت خوندن به شروع آروم و شد خالی دادنشدست از فکر از دلم ته لحظه یه

 .داشتم نیاز بهش االن که بود

 طرافا به نگاهی. باشه رفته ممکنه کجا کردممی فکر باید. هاگمشده پیداکردن؛ بود همین کارم، بودم پلیس یک من

 .گشتممی دنبالش جا اون و رفتممی باید. باشه رفته تونستهمی که بود جایی تنها جا اون، باغ اون. انداختم

 عقط دفعه یه هاصدا اون همه انگار. بود برقرار توش ایکرکننده و عجیب سکوت و بود بیرونش از ترتاریک باغ داخل

 ور خودم تونمنمی هرگز، باشه افتاده براش اتفاقی اگه. دادمی بد گواهی دلم اما؛ باشم بین خوش خواستممی. شد

 .ببخشم

 اسم هب دختری وقتهیچ انگار اما؛ گشتم شدمی اضافه سکوتش و تاریکی به لحظه به لحظه که رو باغی کنار و گوشه

 زشو با که ایقهوه چهارخونه روسری دیدن با. کجایی، کجایی؟ دختر کجایی. شه پیدا بخواد تا نبوده من همراه حسیبا

 .رفته طرف همین از، بود درست حدسم پس. دویدم سمتش به و ریخت دلم، خوردمی تاب درخت شاخه روی باد

 بار هر با. زدم صداش بار هاده، دوبار و بار یک نه. زدم صدا رو اسمش، داشتم سراغ خودم از که صدایی آخرین با

 .کن کمکم خودت خدایا. شدمی پاره داشت انگار، سوختمی گلوم اسمش صدازدن
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 قلبم تو امید. بست رو دهنم زدمی سو سو باغ انتهای از که کوچیکی و رنگ آبی نور اما؛ بزنم صداش دوباره خواستممی

 نمایان بیشتر مشکی و بلند موهای اون با حسیبا کشیده اندام، شدممی ترنزدیک چی هر. دویدم نور سمت به و شد زنده

 .نکرد توجهی اما؛ زدم صداش دوباره. شدمی

 دشمی باعث همین و بودم ندیده رو چیزی چنین عمرم به! بود چی آسمون و زمین بین شناور آبی شعله اون من خدای

 راغمس شوم حس اون دوباره، بردمی رنگ آبی شعله سمت رو دستش داشت که حسیبا دیدن با. کنم وحشت بیشتر

 ؟کردمی کار چی داشت. اومد

 .نبود خوبی نشونه شعله اون؛ گرفتممی رو جلوش باید. دویدم داشتم فاصله باهاش که رو قدمی چند

 اما؛ دمب نجاتش خلسه و خبریبی عالم اون از تا گرفتمش بغلم تو پشت از، شناور شعله با دستش برخورد با زمان هم

 .بود شده دیر انگار

*** 

 :حسیبا

 

 بود مونده کم اطرافم محیط دیدن از. نشستم جام سر سختی به و گفتم آخی، دادم فشار هم روی درد از رو هامچشم

 !بیارم در شاخ

 هب گوشه که رو کشیده فلک به سر و سبز هایدرخت با وسیع دشتی، مهتاب اینقره نور! بود کجا دیگه جا این خدایا

 !.داشت فرق ما شهر با خیلی جا این. بود کرده روشن بودند پراکنده گوشه

 .شدم پا سریع و خوردم هول، متریم دو فاصله تو چیزی خوردن تکون با

 یچهره تونستم و شدم نزدیکش آروم. دادم تشخیص، بود افتاده زمین روی باز طاق که رو انسانی ٔ  جثه ماه نور زیر

 .آرتین، ببینم رو آشناش
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 ؟خبره چه جااین، خدایا کردممی کار چی جااین من. کردمی کار چی جااین این

 کونشت دوباره. بیاره سرم بالیی چه خوادمی و آورده کجا رو من دونهمی خدا. دادم تکونش عصبانیت با و نشستم کنارش

 :کردم بیداد و داد به شروع زمان هم و دادم

 ریجو این چرا پاشو، شده نگران خیلی االن حتما بابام، پاشو خدا رو تو؟ رو من آوردی کجاست جا این. ببینم پاشو _

 ؟خورینمی تکون که شدی بیهوش مگه؟ کنیمی

 ؟بوده کی کار، جا این نیاورده رو من آرتین اگه پس. بیهوشه راستی راستی که این مثل، خیر نه

 .رفتم فکر تو و گذاشتم پاهام روی رو سرم. دادم تکیه بود پشتم که بزرگی سنگ تکه به امیدانهنا

 و خشک درختا همه االن ما شهر تو. بود رویا یه شبیه بیشتر که بود زیبا قدراون. نداشت جا هیچ به شباهتی هیچ جا این

 ..!جااین ولی؛ هستند برگبی

 اشتد دفعه این انگار؛ رفتم سمتش پا و دست چهار. بود آرتین طرف از صدا. کردم بلند رو سرم سریع و شنیدم صدایی

 .اومدمی هوش به

 :زدم صداش آروم پیش دفعه خالف بر

 ..آرتین شو بیدار... آرتین _

 یآسودگ سر از آهی و گرفت شکل لبم روی لبخندی خودآگاهنا. شدندمی باز داشتند چشماش که این مثل خداروشکر

. دادمی ماساژ رو هاششقیقه انگشت دو با و بود انداخته پایین رو سرش. نشست جاش سر و شد بلند آروم. کشیدم

 و شد ریزلب صبرم کاسه باألخره تا گذشت منوال همین به دقیقه پنج. نیست هوشیار کامال هنوز و داره سردرد بود معلوم

 :گفتم

 ؟کجاست جا این؟ کنیممی کار چی جا این ما_

 :گفت عصبی لحن با، بود پایین سرش که طور همون
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 هک بگیرم رو جلوت اومدم من، زدی دست بهش و بودی کرده آبی چیز یه دنبال هابچه مثل که بودی تو؟ بگم باید من_

 ...سرم وای! شد جوری این

 ؟نیست یادم هیچی من چرا پس، آوردمنمی در سر حرفاش از اصال

 :گفتم و کردم محکم رو صدام

 ؟بدزدی رو من که نباشه تو نقشه اشهمه اینا معلوم کجا از. نیست یادم هیچی من، نه _

 چش امروز این خدایا. شد امقیافه مات و موند باز نیم دهانش ولی؛ بده رو جوابم تا آورد باال رو سرش و زد پوزخندی

 .گرفتمی امگریه داشت غریب و عجیب وضعیت این از دیگه! شده

 :گفت و کرد نگاهم بیشتری دقت با، کرد باز دوباره و فشرد هم به رو هاشپلک

 ؟شدی جوری این چرا تو_

 .بود شده زخمی صورتم حتما، داشت برم ترس

 ماعصاب. کردمی نگاهم اشزدهبهت چشمای با داشت هنوز. نکردم حس عادی غیر چیز هیچ ولی؛ کشیدم روش رو دستام

 ؟شده اینجوری چرا این، کرد خرد رو

 :گفتم و کردم اخمی

 ؟درآوردم دم و شاخ نکنه؟ چیه _

 :گفت لکنت با

 ....صورتت انگار ولی؛ نیست معلوم زیادی چیز تاریکی تو نه.. نه.. ن _
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 بلند جاش از آرتین. کردیم نگاه هم به دوتایی و شنیدیم دور از رو زمین روی اسب چند سم شدنکوبیده شبیه صدایی

 شدت از رو چشماش که حالی در و نشست دوباره ثانیه چند از بعد. انداخت اومدمی ازش صدا که جایی به نگاهی و شد

 :گفت کردمی تنگ سردرد

 .بشیم مخفی جا یه بریم باید پاشو، میشن نزدیک دارن سوار تا چند_

 و گرفت رو دستم کنم کاری بخوام که این از قبل؟! بود کجا دیگه جا این؟! سوار؟! اسب؛ شدن تا چهار تعجب از چشمام

 .کشید خودش دنبال

 هرلحظه که هاییسوار از ممکن جای تا و دویدیم سرمون پشت جنگلِ طرف به کوتاه هایقدم و شدهخم کمرهای با

 .شدیم دور شدندمی ترنزدیک

؛ دندندی رو ما تاریکی تو هاسوار کنم فکر، خداروشکر. گرفتیم پناه بزرگ هایدرخت از یکی پشت و شدیم جنگل وارد

 .شدند دور کم کم و زدند دشت تو دور چند چون

، ودمب ندیده عمرم تو هرگز رو جنگل این. کردم نگاه اطرافم عجیب فضای به دقت با و برگشتم، شد راحت خیالم وقتی

 .بزرگند قدراین درختاش که قدیمیه خیلی جنگل بود معلوم. بود کلفت هایتنه با بلند هایدرخت از پر

 به منگاه. خوابم کردممی احساس و بودم داده دست از رو تفکرم قوه، کنم تحلیل ذهنم تو رو چیزی تونستمنمی اصال

 تیمش و شدمی خم گاهی و کشیدمی روشون رو دستش گاهی، کردمی بررسی رو هادرخت دقت با داشت که افتاد آرتین

. دهش گیج من مثل هم اون بود معلوم. ریختمی زمین روی،کردمی وارسیش خوب وقتی و گرفتمی دستش تو رو خاک از

 من هب رو، بستمی سرش دور رو گردنش شال که حالی در و داد تکون رو سرش بار چند کالفه، دقیقه چند از بعد باالخره

 :گفت

 .کنیم پیدا امنی جای امشب برای باید، بیا _

 .کجاست جااین دونستنمی هم اون پس، ریخت پایین دلم انگار دفعه یه
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 به و مکن کم رو قدمی چند فاصله شد باعث و انداخت وجودم تمام تو رو ترس، تاریک نیمه جنگل این تو شدن تنها فکر

 .کنم حرکت جنگل قلب طرف به سرش پشت و بدوم آرتین سمت

 

 این ارانگ اما؛ شدیممی رد هم به شبیه هایدرخت بین از و کردیممی رویپیاده تاریکی تو و صدابی که بود ساعتی یک

 .شدممی ترامیدنا رفتیممی ترجلو هرچی. بشه تموم نبود قرار وقتهیچ جنگل

، ایهدیگه جای درگیر فکرش و میره راه جنگل تو داره هدفبی بود مشخص. بود کرده سکوت فقط مدت این تو هم آرتین

 .کردمی فکر عجیب شب این راز به داشت هم اون حتما

 هیچ هب جوری این. بودند گرفته درد بلندی و پستی از پر زمین روی رویپیاده همه این از پاهام و بودم شده خسته دیگه

 .رسیدیمنمی جا

 :گفتم و ایستادم جام سر

 .رسهنمی جا هیچ به میریم ما که مسیری این _

 : دادم ادامه و گرفتم راستم طرف به رو دستم

 .بریم طرف این از بیا_

 :گفت و انداخت کردممی اشاره که سمتی به نگاهی و برگشت

 .شیممی گم بدیم تغییر رو مسیرمون اگر، رسیممی جایی به باالخره گیریممی پیش رو راه همین، نه _

 :گفتم و نشستم زمین روی حرص با

 .گرفته درد پاهام، بیام راه تونمنمی، شدم خسته دیگه من_

 :زد داد عصبانیت با و بست رو چشماش دفعه یه
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 ؟نندازی پامون جلوی سنگ قدراین موقعیت این تو میشه_

 ،انداختم پایین رو سرم؟ بود خودم دست پاهام دردگرفتن مگه یا، کردم کارو این عمدا من مگه، شدم ناراحت حرفش از

 .کردمی دعوام داشت که بود بار دومین این. بود گرفته بغضم

 .کردم نگاهش ناراحتی با و گرفتم باال رو سرم، شدندمی نزدیک که هاشقدم صدای شنیدن با

 و نشست پا روی کنارم. بود نشونده لبش گوشه ایخسته خنده بار این چون؛ زده حرف بد باهام بود شده متوجه انگار

 :گفت آروم

 و زرگب جنگل این وسط دقیقه یک حتی، کنیم پیدا رو جایی ترزود چی هر باید. نیست امن جا این، بده حق من به خب _

 ؟نشی خسته تا ببرمت کنم بغلت خوایمی؟ کنم کار چی میگی حاال. خطرناکه موندن شناسنا

 راه دشخو از ترجلو و شدم بلند جام از، کنه عملی رو حرفش که این از قبل. بود کنندهقانع واقعا جوابش، اومد بند نفسم

 به یتموقع از استفاده سوء فکر که کنم کاری تنهاییم که حاال نداشتم دوست و بودم پناهبی کامال جا این من. افتادم

 .بزنه سرش

 به هک درختیبی و خالی فضای به باالخره. نزدیم حرفی کدوم هیچ مدت این تو و کردیم رویپیاده هم دیگه ساعت نیم

 از رپ برکه اطراف. درخشیدمی ماه نور زیر زیبا و پرآب برکه خالی فضای وسط. رسیدیم شدمی منتهی بزرگی صخره

 .بود سفید و زرد وحشی هایبابونه

. ردک له پاش زیر رو گل هایبوته از تا چند و دوید صخره سمت، اطرافش و برکه نهایتبی زیبایی به توجهبی آرتین

 !بود احساسیبی آدم عجب

 .زد صدام برکه طرف اون از، کرد بررسی رو وضعیت که کم یه

 دنبال بود کرده باز دهن صخره پایین که کوچیکی غار دهانه تا رو نگاهش رد و رفتم سمتش به روشون از نه، هاگل کنار از

 .شد پیدا جایی یه باالخره پس، خداروشکر خب. کردم
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 تو یگمم بود امن اگه ببینم رو غار تو میرم من، بگیر رو این: گفت و آورد در رو پالتوش جدیدش کشف از خوشحال آرتین

 .بیای هم

 باریک دهانه از و کرد خم کمی رو سرش. رفت صخره سمت به و کرد رها دستام تو رو پالتو بالفاصله حرف این از بعد

 .رفت داخل

 ودیموج یا حیوون غار تو اگه. خزید وجودم تو باشه مناسب موقعیت منتظر که موذی موجود مثل ترس، شدم تنها وقتی

 ؟چی من سراغ بیاد بعدش اگه؟ چی کنه حمله بهش که باشه

 .کردمی آرومم کلی و دادمی جواب بد هایلحظه تو همیشه. کردم الکرسیآیت خوندن به شروع و دادم قورت رو دهنم آب

 چیزی یه؛ هم سر پشت و ریز هایقدم صدای سرش پشت و شد بلند غار داخل از سنگ خرده تا چند ریزش صدای

 .شدمی نزدیک داشت

 تربعق بازم و کردم حبس سینه تو رو نفسم، برنداشتم غار دهانه از هم لحظه یک حتی رو نگاهم. رفتم عقب قدم چند

 .رفتم

 .باشه افتاده براش اتفاقی نکنه؟ شده چی آرتین پس. کشیدم بیرون سریع و رفت برکه آب تو پاهام از یکی

 غار ودیور تو رو درخشان چشم تا چند و شد تربلند ریز هایقدم صدای. بود رسیده هشتادتا و صد به قلبم ضربان دیگه

 اهروب تا هشت هفت زمان هم. خوردم سُر برکه تو پشت از و زدم جیغی کنم فرار بتونم که این از قبل. دادم تشخیص

 .شدند گم جنگل تو و دویدند بیرون غار از عجله با کوچیک

 .بود آور خجالت واقعا؟! آوردم بار به رو افتضاح این و بودم ترسیده کوچیک روباه تا چند از من! روباه

 زا بعد. بشم جمع خودم تو شد باعث که کرد اخمی چنان، دید برکه تو زار حال اون با رو من وقتی و اومد بیرون آرتین

 .بود دارخنده روزم و حال هم واقعا. خنده زیر زد پقی و شد باز اخماش کم کم لحظه چند
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 اما؛ ودمب نشده گلی و بود تمیز آبش خداروشکر. انداختم پام تا سر به نگاهی و کشیدم بیرون برکه تو از رو خودم زور به

 .بودم شده کشیدهآب موش مثل عوضش

 :گفتم و رفتم آرتین طرف به کنانشولوپ و شاالپ خیس هایلباس با

 .کن من حال به فکری یه بخندی که این عوض _

 :گفت و کرد جمع رو اشخنده سریع

 .کردم پیدا جایی چه ببین، بیا _

 .نیفتم تا گرفتم هادیواره به رو دستام. شدم راهرومانند و تاریک فضای وارد احتیاط با سرش پشت

 به مدوننمی، کنم عرض چه که غار. شدیم غار بزرگ محوطه وارد باالخره و شد ترروشن فضا کم کم، رفتیم جلو که کمی

 ندورمو دیوار تا چهار که همین. بود هیچی از بهتر حال هر به ولی؛ میگن چی باشه سقفش رو بزرگ سوراخ یه که جایی

 به ارغ بیشتر؛ انداختم، بود مشخص کامال بزرگ سوراخ از که ماه قرص به نگاهی. کنممی امنیت احساس کلی، باشه

 .بود شده روشن نور همین وسیله

 :گفتم و کردم حلقه خودم دور رو دستم خالی محوطه وسط و رفتم جلو

 .شده سردم خیلی، خورممی سرما جوری این من_

؟ بود شده جوری این امشب چرا این. کردمی نگاهم و بود دوخته بهم رو اشزدهتعجب چشمای که شدم آرتین متوجه

 .دارم وضعی چه من بود کرده فراموش انگار؟ زدمی زل من به همش چرا

 :گفتم و دادم تکون براش بار چند رو دستم

 ؟کجاست حواست _

 :گفت لحظه چند از بعد و کرد اخمی
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 .گردمبرمی االن کن صبر دقیقه چند، بودم کرده فراموش_

 فکر تو باز و نشستم بود کرده خوش جا غار گوشه که بزرگی سنگ تخته روی رفتم و دادم تکون تایید نشونه به سری

 معلومان آینده درگیر فکرم بازم ولی؛ ندارم کنم صبر فردا تا نکه ای جز راهی هیچ دونستممی. رفتم افتاده که اتفاقاتی

 .بود

 هم روی غار وسط رو چوبا. شد وارد، بود کرده جمع دستاش تو خشک چوب بغل یک که حالی در آرتین بعد ربع یه حدود

 آتیش رو ریش ریش هایچوب و آورد در رو کبریت جیبش تو از بعد. کرد ریش ریش رو هاش تریننازک از یکی و چید

 .بگیرند آتیش هم هااون تا گذاشت هاچوب بقیه زیر رو ها اون و زد

 :گفتم مشکوک لحن با و کردم نگاه دستش تو کبریت به

 ؟کشیمی سیگار تو مگه؟ چیه اون _

 :گفت و کرد نگاه دستش تو کبریت به.خورد جا سوالم از

 بیار در ور لباسات برو، بدی گیر چیزا این به که این عوض پاشو؟ باشه سیگاری جیبشه تو کبریت کی هر قراره مگه _

 .بشن خشک آتیش کنار بنداز

 :گفتم خجالت با و انداختم لباسام به نگاهی

 .میشه خشک خودش شینممی آتیش کنار، خوبه جوری همین نه... نه_

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ کم یه

 .راحتی هرجور _

 .کنهمین محلی به بهش قدراین هم آدم دشمن یعنی! بود نامردی عجب. کرد بهم رو پشتش و کشید دراز آتیش کنار بعد

*** 
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 :آرتین

 

. دش ریکاوری ذهنم تو اتفاقات همه بزرگ غار دیدن با و کردم باز رو چشمام خورشید اشعه اولین تابش و آفتاب طلوع با

 برای حلی اهر به، کنم فکر جا این به و باشم بیدار شب نیمه تا راحت خیال با بتونم تا خوابممی بودم کرده وانمود دیشب

 کلیمش حل از وقتی؛ داشتم عادت همیشه. نکردنی باور اتفاقات این و ناشناخته مکان این، پیچیده و جدید معمای این

 .بد یا خوب حاال، برسم نتیجه به که قدر اون، کردممی فکر خودم با تنهایی تو، شدممی عاجز

 داربی وقتی صبح فردا که کردم خدا خدا، نرسیدم حلی راه هیچ به تقریبا و رفتمی سرم از هوش کم کم داشت وقتی

 مروزا همین باید یعنی این و بود چشمام جلوی همیشه از ترواقعی چیز همه حاال ولی؛ بوده خواب اینا همه بفهمم شممی

 ؟بود کجا حسیبا پس... حسیبا. کنم کاری حسیبا و خودم نجات برای

 مریض هکن خدا. بود خوابیده خیس لباسای همون با دیشب. افتاد خاموش آتیش به نگاهم و کشیدم چشمم روی رو دستم

. بود تهگرف درد حسابی غار سنگی و سرد سطح روی خوابیدن خاطر به گردنم. نشستم جام سر و شدم بلند. باشه نشده

 مانتوی متوجه و چرخوندم غار تو رو نگاهم. شکستم رو گردنم قلنج حرکت تا چند با و دادم خودم به قوسی و کش

 .شدممی نگران داشتم کم کم. نبود خودش اما؛ بود مانتوش. شدم، بود شده پهن بزرگ سنگ تخته روی که ایقهوه

 هنتراشید و سنگی ستون پشت از. کشیدم عقب رو خودم و شنیدم، شدمی غار وارد داشت که رو کسی هایقدم صدای

 پا یاطاحت با و بود گرفته دستاش تو رو بلندش هایپوتین که زیبایی دختر روی چشمام و دوختم غار ورودی به رو نگاهم

 از ترزیبا حاال اون، باشه من حسیبای دختر این شدنمی باورم. موند ثابت ذاشتمی غار کف درشت و ریز هایسنگ روی

 .بود همیشه

 ؟!بیفته اتفاق ممکنه طور چه تغییر همه این کردممی فکر خودم با و کردممی نگاه حرکاتش به ناباورانه

 :گفتم تعجب با و بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 ؟شدی جوریاین چرا تو _
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 این پس ؟نبودیم محرم هم با ما مگه، کردم تعجب بیشتر رفتارش از. دوید مانتوش سمت به و کشید هینی من صدای با

 ؟!بود چی واسه کارا

 این علت یدبا، فهمیدممی باید. بود مانتوش هایدکمه بستن مشغول من به پشت. رفتم سمتش و شدم بلند ناراحتی با

. کردمی مقاومت خیلی. چرخوندم خودم سمت رو اون حرکت یه با و گرفتم رو هاششونه. کردممی کشف رو اتفاقات

 نستمنتو دیگه و شدم دقیق متعجبش صورت تو و زدم زانو جلوش. نشوندمش زور به و کشوندمش سنگ تخته نزدیک

 ،بود شده زیباتر کردمی خودنمایی مشکیش هایچشم دور که زیبا رنگآبی سایه اون با قدر چه. بردارم ازش چشم

 یککوچ و سرخ هایلب اون با. بود شده نظیربی، بود شده کشیده هاشگونه روی که براقی و اینقره آبی هاله با قدرچه

 !بود شده دلفریب چه درخشیدمی توش آبی هایرگه که مشکی سراسر موهای با و بود شده معصوم چه

 این رایب وقتی نه و بود آرایشی وسیله نه جا این. منه مال زیبا فرشته این شدنمی باورم. بود دیده درست دیشب پس

 ..چهره این پس، کار

 تمخواسمی. بردم صورتش سمت رو دستم. کردنمی فرار برای تقالیی دیگه و بود کرده تعجب من رفتار از هم حسیبا

 گشتان و گرفتم رو اشچونه دست یک با. کشید عقب رو صورتش سریع. نیست آرایش، واقعیه اینا همه بشم مطمئن

 .کردم نگاه انگشتم به سرش پشت و کشیدم براقش یگونه روی رو امدیگه دست اشاره

 چیزا ینا فکر موقعیت این تو که باشه دختری حسیبا شدنمی باورم هم خودم. نبود آرایشی و رنگ هیچ از خبری! خیر نه

 .باشه

 دتش از؛ کرد برخورد سرش پشت دیوار به و کشید عقب محکم رو سرش ولی؛ بردم هاشلب سمت رو انگشتم بار این

 .رفت هم تو اشچهره برخورد

 رو رشس پشت که حالی در و گرفت فاصله ازم کمی. شد بلند و کشیدش بیرون زور به ولی؛ گرفتم بغلم تو رو سرش

 :گفت عصبانیت با کشیدمی سرش روی رو مانتو کاله و مالیدمی

 شمامچ به خواب افتادیم گیر جا این که این استرس از من؟ کاراست این وقت موقعیت این تو االن؟ چی یعنی کارا این_

 ... یادِ تو و نمیاد
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 مایچش به رو ناراحتم نگاه. ؛کنه فکرایی چنین من درباره نداشتم دوست اصال. ریختمی هم به داشت دوباره اعصابم

 ....ولی؛ نگرانم تو اندازه به هم من، نداشتم قصدی چنین من، کنیمی اشتباه: گفتم و انداختم جادوییش

 .نبود حرفام اثبات برای ایآینه هیچ جا این؛ بدم توضیح براش طور چه باید دونستمنمی

 :گفتم و افتادم دیوار با سرش برخورد یاد دفعه یه

 .باشه نشده چیزی؟ ببینمش خوایمی؟ شد چی سرت راستی _

 :گفت سریع و رفت عقب قدم چند برداشتم طرفش به که رو اول قدم

 .نشده هیچی سرم، نیا جلو_

 دقیقه چند هایدیده از شد باعث و ریخت بیرون مشکیش موهای از ایدسته زمان هم و برد کالهش زیر رو دستش بعد

 .زدمی برق مشکی خم و پیچ پر موهای اون بین آبی هایرگه هم هنوز. بشم مطمئن قبلم

 :گفتم و کردم اشاره موهاش به تعجب با

 ؟بودند شکلی این هم قبال موهات _

 :گفت ذاشتمی کالهش تو رو موهاش که همزمان و کرد اخمی

 ؟چشه مگه، بودن شکلی همین که معلومه _

 :گفتم و دادم تکون رو سرم کالفه

 .کن نگاه؟ نمیشی متوجه چرا، نه _

 لحظه چند از بعد و کرد بررسیش دقت با، کشید بیرون کاله از دوباره رو موهاش از قسمتی و کرد اخمی چموش دختر

 .دوید بیرون
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 سعی و ودب نشسته برکه کنار. رفتم غار بیرون تا سرش پشت و کشیدم پوفی. بودم عصبانی و متعجب واقعا کاراش از

 تغییرات این همه و ایهفایدهبی تالش بودم مطمئن. کنه پاک آب با رو موهاش بلند دنباله روی آبی هایرگه کردمی

 .مکانه این و آبی نور اون به مربوط ناگهانی

 سابیح و وزیدمی خنکی نسیم. کردم بدنم گاهتکیه پشت از رو دستام و نشستم برکه کنار، شدم نزدیک بهش آروم

 تهناشناخ و زیبا واقعا جا این، عجیب اتفاقات و ناگهانی ورود این از گذشته. انداختم اطراف به نگاهی. کردمی سرحالم

 .بودم ندیده رو نظیرش وقتهیچ که جایی، بود

 با و کردم صاف رو صدام. نبود بردار دست که این مثل. رفتمی ور موهاش با داشت هنوز که انداختم حسیبا به نگاهی

 :گفتم جدی لحن

 .نمیشه پاک که بینیمی، دیگه کن بس _

 :گفت و نشست کنارم فاصله با و اومد سمتم به. کرد جمع کالهش تو رو موهاش دوباره و آورد باال رو سرش

 .نداریم هم غذا تازه؟ مونخونه بریم خوایممی جوری چه؟ کنیم کار چی قراره حاال خب _

 خونه هب برگشت برای راهی تا هستیم کجا دقیقا فهمیدممی هم بعد، کردممی غذا برای فکری اول باید، گفتمی راست

 .کنم پیدا

 .کنم تونممی کار چی ببینم میرم من بمون جا همین تو: گفتم بهش و شدم بلند جام از یاعلی یه با و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت و شد بلند جاش از هم اون، داشتم انتظار که طور همون

 .کنم کمکت بتونم شاید، میام منم_

 اج همین تو، نه: گفتم ببره حساب ازم که محکمی لحنی با همین خاطر به؛ نداشتم رو باهاش زدنکله و سر حوصله

 ؟تونخونه برگردی خواینمی مگه، تره راحت خیالم جوری این، مونیمی

 :دادم ادامه و کرد تایید رو حرفم سر با
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 .بمون جا همین پس_

 .کردم حرکت بودیم اومده ازش دیشب که راهی طرف به بعد

 ترزود بتونم تا دویدم رو راه کل. رسیدم بودیم دیده رو هاسوار دیشب که جایی به تازه، رویپیاده ساعت نیم از بعد

 ممکنه من غیاب در دونستمنمی و بودم نگرانش. برگردم حسیبا پیش و کنم پیدا نامعلوم مکان این از سرنخی یا نشونه

 .کنه تهدیدش خطرایی چه

 راه ینب و بود طوالنی نسبتا جاده. کردم حرکت نامعلوم مسیری سمت به، بود کرده باز راه جنگل کنار از که خاکی جاده از

 .کردمی نگرانم چیزی هر از بیشتر همین و نبود ایجنبنده هیچ از اثری، شنیدممی رو صداشون فقط که هاییپرنده جز به

 گرسنگی، بودم رفته راه خالی شکم با رو زیادی مسیر. باشه داشته انتهایی جاده این کنمنمی فکر. شدم تسلیم باالخره

 کمی تا نشستم جاده کنار هایعلف روی. بود گرفته ازم رو چیزی هر به کردن فکر قدرت و آوردمی فشار بهم بدجور

 .بودم اومده اشتباه رو مسیر حتما، برگردم رو اومده راه و کنم استراحت

 ناراحت ستمد از غذا پیدانکردن خاطر به که بود ایفهمیده دختر قدراون مطمئنم؟ گفتممی چی حسیبا به باید دونستمنمی

 .برگردم خالی دست و بشکنه جلوش غرورم نداشتم دوست که بودم خودم این اما؛ نشه

 به، شدم بلند جام از سریع گاری یه هایچرخ صدای با که بودم برگشتن یا دادنادامه برای نهایی تصمیم دار و گیر در

 .گرفتم نظر زیر رو جاده دقت با و بردم پناه درخت تریننزدیک

 بدم دست از رو فرصت که این از قبل شد باعث و کرد عبور جلوم از، زدمی لق بدجور هاشچرخ از یکی که چوبی گاری

 .بگیرم رو تصمیمم

 شیهه نم دیدن با گاری به شدهبسته پیرِ اسب تنها. دادم تکون سرم باالی رو دستام بار چند جلوش و دویدم سمتش به

 .ایستاد ریزاندام و جوون پسر وسیله به افسارش کشش با و کشید بلندی

 تنش وت اشرفته رو و رنگ و کهنه هایلباس و بود گذاشته سرش روی غریبی عجیب حصیری کاله که پسر به احتیاط با

 :گفتم و شدم نزدیک زدمی زار
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 ؟ببری جایی تا خودت با رو من تونیمی، مسافرم من پسر آقا، سالم_

 بنده نای، خدایا. برد پایین و باال رو هاشدست کنان ابه ابه دقیقه چند از بعد و کرد انداز ور رو پام تا سر تعجب با پسر

 !بود الل خدا

 اول ور اشاشاره انگشت و کرد ایابه ابه، کشید پشتش کم ریش به دستی بار این. کردم تکرار رو درخواستم دوباره

 وارس پالتو گرفتن عوض در خواستمی و بود اومده خوشش پالتوم از کنم فکر. گرفت خودش سمت بعد پالتوم سمت

 سرد کمی هوا که هاشب جز به البته، نداشتم نیاز بهش زیاد جا این مطمئنا؛ انداختم پالتو به رو نگاهم. بشم گاریش

 .بدم رو پالتوم گاریش تو شدن سوار خاطر به فقط تونستمنمی؛ دادم باال منفی عالمت به رو سرم. شدمی

 :گفتم و آوردم در تنم از رو پالتو

 ؟قبوله، بهت دمشمی بدی بهم هم غذا کم یه و برسونی جایی تا رو من اگه، نه _

 کردم ازب رو بقچه گره سریع. گرفت جلوم و برداشت کنارش از رو کوچیکی بقچه بالفاصله و داد تکون بار چند رو سرش

 پسر رفط به رو پالتو و بستم رو بقچه. بود هیچی از بهتر خداروشکر. شدند ظاهر چشمام جلوی کلفت و گرد نون تا پنج و

 ارانگ پوشیدنش با اما؛ بود بزرگ براش خیلی. کرد تنش لحظه همون ذوقش از و گرفتش ازم خوشحالی با. کردم دراز

 و اهک هایدسته انبوه بین. دویدم گاری پشت سمت و زدم لبخندی جوون پسر شادی دیدن با. بودند داده بهش رو دنیا

 .کرد حرکت به شروع و خورد تکونی گاری؛ باال پریدم و کردم باز جا علف

 گیسن هایخونه به دقت با و کردم صورتم بانسایه رو دستم، شدمی پیدا کم کم دور از که شهری هایسیاهی دیدن با

 جلب خودش به رو کسی هر توجه اول نگاه در بزرگ هایخونه سبز سقف. کردم نگاه شدندمی ترنزدیک لحظه هر که

 .کردمی

 رگبز عمارت اولین از شتاب با که بودند جوانی مرد و زن، کرد جلب خودش به رو توجهم که چیزی اولین شهر به ورود با

 اسلب طور این که باشند مردمی ما اطراف جایی شدنمی باورم و بود عجیب واقعا تنشون توی لباسای. اومدند بیرون

 !بپوشند
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 متمس به سریع هم مرد و گفت گوشش کنار چیزی و زد مرد پهلوی به ایسلقمه من دیدن با، بود صحبت مشغول که زن

 .کردندمی نگاهم باهم دو هر حاال؛ برگشت

 !من دیدن از اونا و کنممی تعجب اونا دیدن از من جالبه

، داشتبرنمی ازم چشم و بود ایستاده جاده کنار که دستی به عصا پیرمرد بار این و برگشتم دیگه سمت و کردم اخمی

 .کرد برابر چند رو تعجبم

 :زدمی داد که شنیدم رو ایبچه پسر صدای که نکشید ثانیه چند به

 .کنید نگاه رو آقا اون _

 عجیب براشون واقعا که این مثل؛ دیدم بودن زده زل بهم تعجب با و بودند ایستاده که رو هاییبچه و صدا سمت برگشتم

 .بودم

 وجهت جلب زیاد، بود بهتر جوری این. انداختم سرم روی و کشیدم بیرون رو بزرگ و کهنه پارچه، علف دسته یه کنار از

 .کردمنمی

 حیطم و موقعیت آنالیز و بررسی به دقت با، نمیشه دراز طرفم به تعجب هایانگشت دیگه که شد راحت خیالم وقتی

 از اثری هیچ جا این، دادمی رو پیش قرن چند به ورود حس آدم به که بزرگ نسبتا شهری. شدم مشغول اطرافم

 .نبود تکنولوژی

 زسب موهای با مردی به تعجب با و کردم باز ممکن حد تا رو هامچشم، شد رد جلوم از که باورنکردنی یصحنه دیدن با

 روی که بود رنگی هم نوارهای همه از ترعجیب. کردم نگاه بود ایستاده اینقره موهای با ایدیگه مرد کنار که

 !بود شده کشیده هاشونچشم

 شسمت به. پرسیدممی رو سواالتم تمام چی گاری پسر از و رفتممی باید. نداشت رو ابهام همه این طاقت دیگه مغزم

 .بزنه حرف تونستنمی پسر این، آورد هجوم ذهنم به تلخ حقیقتی دیدنش با اما؛ برگشتم
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 بگه بهم ستتونمی کی؟ کنم اعتماد تونستممی کی به آخه. دادم بیرون رو نفسم و کوبیدم گاری لبه به رو مشتم حرص با

 معما این حل از که حاال و بود روم پیش مسائل حل راه دنبال به همیشه گرمتحلیل ذهن؟! زمینه کره کجای دقیقا جا این

 .دادمی دست بهم تموممنا پرونده اون با رابطه در که حسی شبیه درست. داشتم بدی حس، بودم عاجز

 وارد سرپ دنبال و پریدم پایین گاری از. اومدم بیرون امپیچیده هم در و مبهم افکار از، هاکوچه از یکی کنار گاری توقف با

 .شدم پیچ در پیچ هایکوچه

 

 بریده رو مامون گرسنگی. حسیبا پیش دلم و بود طوالنی مسیر. بردم ترباال رو سرعتم و انداختم تیره آسمون به نگاهی

 اهمب رو هست که غذایی هر خواستممی، بودم نگرانش. کنم تلف چیزی خوردن برای رو وقتم نداشتم دوست ولی؛ بود

 راه هنوز که این؟ بدم توضیح براش رو همه این تونستممی طور چه اما؛ بگم عجیب شهر اون از براش بعد و بخوریم

 .نکردم پیدا بازگشتی

 .شدم وارد و انداختم پایین هامشونه روی از رو بلند پارچه ورودی جلوی. کردم بیشتر رو سرعتم غار دیدن با

 یسنگ و سرد گوشه که حالی در رو امعالقه مورد دختر باالخره و چرخوندم غار تمام تو دنبالش رو جستجوگرم چشمای

 .کردم پیدا، بود گذاشته زانوهاش روی رو سرش و بود نشسته غار

 :گفتم تعجب با و شدم نزدیکش صدابی و آروم

 ؟عزیزم نشستی جا این چرا؟ شده چی_

 قلبم هک این برای بود کافی همین و ببینم رو اشکش از خیس صورت تونستم و کرد بلند رو سرش سریع من صدای با

 :گفتم و بردم باال رو صدام. بشه رو و زیر

 ؟شده چیزی؟ کنیمی گریه چرا _

 :گفت ناراحتی با و کرد پاک رو صورتش دست پشت با
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 ؟بود بد قدرچه تنهایی دونیمی؟ رفتی کی از دونیمی _

 :گفتم عصبانیت با و زدم پوزخندی حرفش شنیدن با

 ؟تشکرته عوض، نمیریم گرسنگی از که کنم پیدا چیزی یه بودم رفته؟ تفریح بودم رفته من مگه_

 .گریه زیر زد دوباره و نشست زمین روی، رفت غار دیگه سمت و شد بلند جاش از

 .فهمیدمنمی رو هاشگریه دلیل اصال، بود شده خرد اعصابم

 جلو. ختسو حالش به دلم، بود افتاده براش ساعت چهار و بیست این تو که اتفاقاتی یادآوری با و کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم شده کنترل صدایی با و رفتم

 ؟کنیمی گریه نشستی باشیم مشکلمون واسه حل راه یه فکر که این جای به_

 :گفت گرفت آروم کم یه وقتی بعد لحظه چند

 .افتاده برات اتفاقی کردم فکر چون؛ گذاشتی تنهام کردم فکر چون؛ کنممی گریه_

 !ردکمی گریه من خاطر به حسیبا، شدنمی باورم. ریخت و شکست وجودم تو چیزی انگار دفعه یه حرفش شنیدن با

 .باشم امیدوار داره دوستم که این به، عشقش به تونستممی یعنی این

 فرصت، بودم فرصتی چنین منتظر مدت همه این؟ کردممی کار چی باید. کردنمی یاری مغزم و بود شده خشک دهنم

 .بودم عاجز ازش استفاده از حاال و شدنداشته دوست

 :گفتم سوختمی گلوم حرارتش از که هایینفس با و کشیدم طرفش به آروم رو هامقدم

 ...ذارمنمی تنهات وقتهیچ، وقتهیچ، من_

 خدا آخ ؟شدنمی ناراحت دوباره گرفتممی رو دستاش یا نشستممی کنارش اگه؟ کردممی کار چی باید، بودم جلوش حاال

 !بودم عرضهبی بهش امعالقه اثبات تو قدر چه، بودم ناشی و تجربهبی احساسش شناخت برابر در قدر چه من
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 .باد بادا چه هر، بزنم دریا به رو دلم گرفتم تصمیم

 باز ور بقچه. نیاورد باال رو سرش ولی؛ کرد جابجا رو خودش کم یه. نشستم کنارش آروم و گذاشتم جلوش رو نون بقچه

 :گفتم و گرفتم سمتش رو نون از تکیه یه و کردم

 .بگیری انرژی باید، نکن گریه هم قدراین، بخور بیا _

 امخنده کاراش از. کرد خوردن به شروع و گرفت دستم از رو نون حرفی هیچبی چون؛ بود گرسنه خیلی کنم فکر

 .کارش این به نه و پیش دقیقه چند هایگریه اون به نه، گرفتمی

 :اومد بیرون دهنش از ترسیدممی ازش که سوالی باالخره، نون لقمه آخرین خوردن از بعد

 ؟مونخونه بریم باید جوری چه_

 ازم مزندگی تو که بود سوالی ترینسخت این شاید. انداختم بود شنیدن تشنه که مهتابی و زیبا چهره به رو چشمام

 ؟کجاست کردیم گیر توش که جاییاین نفهمیدم حتی بگم بهش تونستممی طور چه؛ شدمی پرسیده

 .کنم آزاد کمی رو مشوشم فکر تا کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام

 هایمرد اون تا گرفته عجیب هایلباس با آدما و هاخونه از؛ بدم توضیح براش بودم دیده شهر تو چی هر کردم سعی

 خودش عهده به رو گیرینتیجه تونستممی جوری این. بودند رنگ یک کدوم هر موی و چشم رنگ که غریب و عجیب

 .بذارم

 و شد قغر بودند گرفته قاب رو هاشچشم دیشب از که آبی دریای تو سیاهش چشمای انگار، شد تموم توضیحاتم وقتی

 .کرد سفر ذهنش خودآگاهنا تو معلومنا جایی به

 چش خترد این، شد خیره دستم به بار این و زد پلکی. بیاد بیرون فکر از تا زدم صورتش جلوی بشکنی بعد دقیقه چند

 ؟!شده
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 و ردک نگاه چشمام تو و داد تکون شوک با رو سرش. زدم بهش کوچیکی تلنگر و بردم اششونه طرف به آروم رو دستم

 :گفت

 ؟کنینمی شوخی که اینه منظورم یعنی؟ دیدی واقعا گفتی که رو اینایی_

 :گفتم و زدم عصبی لبخند

 ؟دونیمی چیزی تو. کنم شوخی موقعیت این تو بخوام درصد یه کن فکر _

 .کنهمی مخفی ازم رو چیزی داره گفتمی بهم حسم. رفت بیرون و شد بلند جاش از حرفی هیچ بدون

 ونشگ فرشته و زیبا هاله خروج محض به و رفتم دنبالش. نبود امن اصال غار از بیرون و بود شده تاریک کامل دیگه هوا

 .دیدم برکه کنار رو

 یقتحق این شدمی باعث و درخشیدمی ماه جادویی نور زیر بود زده بیرون کالهش از که زیباش و بلند موهای آبی هایتار

 این تمام زا خیالبی داشتم دوست قدر چه. کنم باور قبل از بیشتر، همتاستبی و متفاوت دختر یه من معشوقه حاال که رو

، نمک جبران بودم کرده خرابش سرهم پشت اشتباهات با که رو ایهفته دو تمام و بشینم کنارش هانگرانی و اتفاقات

 .برگرده خانوادش پیش تا گیرممی کار به رو سعیم تمام و مهمه برام قدر چه که بگم بهش

 ایصد شنیدن با. رفتم جلو آروم. همیشه برای بار یک، وقتشه امشب گفتمی بهم حسم و کنم جبران خواستممی

 : گفت سراسیمه و چرخوند طرفم به رو سرش هامقدم

 ...من دونممی چیزایی یه کنممی احساس_

. خودش و خودم، باشه چیز یه از حرف فقط االن خواستمی دلم. کنه تموم رو حرفش ندادم اجازه و بردم باال رو دستم

 .شدمی من مال ترزود چی هر باید دختر این قلب
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 باید. بودن مهم اما؛ کرده تعجب رفتارم دیدن از بود معلوم. بشینم ازش فاصله تریننزدیک تو کردم سعی و رفتم ترجلو

 تفاهم ءسو یه فقط کردهمی حس قبال که چیزایی همه که دارم دوستش قدر چه کردممی ثابت بهش باید، گفتممی بهش

 .بس و بوده

 تو ور دستاش بار این و رفتم ترجلو هم باز. چرخید روم مشکوکش نگاه و کشید عقب رو خودش کم یه، نشستم وقتی

 از بایدن فرصت این. گرفتمشون محکمتر اما؛ بکشه بیرون دستم از رو دستش خواستمی. بودند سرد؛ گرفتم دستم

 رو دل هلحظ چند از بعد باالخره. بگیرم کار به رو احساسم و توان تمام کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. رفتمی دست

 :گفتم و زدم دریا به

 خوامنمی، باشی من با بشه که هرچی بده قول، کنم ثابت بهت رو خودم تا بده مهلت بهم. دارم خواهش یه ازت حسیبا _

 .اتخانواده پیش گردیمبرمی، بده فرصت بهم... بدم دستت از

 :گفت و انداخت پایین رو سرش. دیدم، نشست چشماش تو که رو اشکی برق

 ارهرب، کردی خرابش هربار تو اما؛ دادممی فرصت بهت داشتم مدت این تمام، آرتین بودم منتظرت مدت این تمام من_

 .هستم اضافی واست کردممی حس که بود جوری رفتارت

 :گفتم و نشست پیشونیم روی کمرنگی اخم، خوردم جا حرفاش شنیدن از

 .نیست و نبوده چیزی چنین هرگز؟ کنیمی رو فکر این چرا _

 :گفت و نشست لباش روی غمگینی لبخند

 ؟هرگز _

 همه هک بگم بهش تونستممی جوری چه اما؛ گفتمی رو تفاوتبی نگاه اون، لعنتی نگاه اون؛ چیه منظورش دونستممی

 ؟شدم عاشقش تازه که بود لحظه همون از بگم تونستممی طور چه؟ شد تموم روز همون چیز
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، زدممی دگن داشتم دوباره. رفت غار سمت به و شد بلند و کشید بیرون دستام از رو دستاش، نگاهم تو شک رنگ دیدن با

 .سخته برام عالقه ابراز این قدر چه کردم حس دوباره

 :گفتم و بردم باال رو صدام

 ...من، حسیبا _

 اعثب کدومش؟ خواهی خود یا بود غرور. بود اومده بند بودم کنارش که هاییموقع اون تمام مثل زبونم و بود شده داغ تنم

 ؟بذارم میون در باهاش رو احساسم راحت نتونم شدمی

 : گفتم و بردم باال رو صدام دوباره

 .....من، مندمعالقه بهت من حسیبا_

 :گفتممی باید ولی بود سخت

 .دارم دوست... من حسیبا _

 تو زود خیلی و داد ادامه راهش به دوباره و ایستاد لحظه چند چون؛ گذاشت اثر روش ثانیه چند برای فقط حرفم انگار

 .شد محو غار دهانه

 حتی. بود سنگینی جمله چه، بودمش نیاورده زبون به حال به تا که من برای "دارم دوستت". بود گرفته گر تنم تمام

 .سوختمی جمله این حرارت از داشت هم اون انگار، بود شده داغ قلبمم

*** 

 :حسیبا

 .نزنه بیرون ازش آروممنا قلب تا گذاشتم سینم روی رو دستم و چسبوندم سرد دیوار به رو پشتم، غار به ورود محض به

 .دارم دوستت، شنیدم ازش رو جمله این باالخره
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 ؟بودن بس تابمبی قلب برای نگرانی و اضطراب همه این؟ کردمی عالقه ابراز بهم باید موقعیت این تو و حاال چرا خدایا

 وختهس نیم آتیش کنار و دویدم سنگ تخته سمت، شدمی نزدیک که اشآهسته و سنگین هایقدم صدای شنیدن با

 کسی کنار حاال، کنم امنیت احساس کنارشم اینکه از و باشم داشته بهش نسبت بهتری حس تونستممی حاال. نشستم

 .بود خواسته فرصت خودش اثبات برای ازم که کسی، داره دوستم مطمئنم که بودم

 ییک نارنجی هایشعله. انداختم خاموشی به رو آتیشِ تو، بودم کرده جمع غار اطراف از امروز که رو خشکی چوب تا چند

 .شدمی نزدیک داشت؛ کردممی نگاه رو آرتین چشمی زیر. کشیدند قد و گرفتند جون یکی

 :گفت شدمی شنیده زور به که آرومی صدای با و نشست آتیش و من از فاصله با

 .خوابممی، کردم رویپیاده رو زیادی راه امروز من_

 خواب هی عاشقانه خیر به شب یه با و کنم حرفم چاشنی رو عالقه خواستمی دلم. شده ناراحت خیلی رفتارم از بود معلوم

 .شد راضی خالی و خشک "باشه" یه گفتن به و بود شده قفل زبونم انگار اما؛ کنم آرزو براش رو خوب

 کردممی حس ولی؛ بود قبل شب از ترسرد کم یه امشب. کشیدم دراز هم خودم و ریختم آتیش تو رو چوبا نصف کالفه

 .ترهگرم عمرم هایشب کل از که سینمه تو چیزی

 یرو خوابیدن. نشستم و زدم غلت دردناکم بدن روی آروم. شدم بیدار خواب از چوب شکستن صدای با بعد روز صبح

 حال یدمخوابنمی کال رو شبا اگه کنم فکر. بشم بیدار شدید کوفتگی و درد احساس با هاصبح شدمی باعث سنگا این

 !داشتم بهتری

 و جذاب رفتاراش قدر چه؛ انداختم شکستمی رو بزرگ هایچوب سرسختانه که آرتین به نگاهی و کشیدم ایخمیازه

 .بود کار مشغول وقتی شدمی ترمردونه

 اون از توصیفاش و حرفا طرفی از، بود اضطراب پر کابوس یه وسط شیرین رویای یه مثل که افتادم دیشبش حرفای یاد

 .داره رو یافتهتحقق رویای یه حکم من برای جا این کردممی حس. بود کرده مشغول بدجور رو ذهنم ناشناخته شهر
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 :گفتم کنه غر غر کمتر تا دادممی فشار امگرسنه شکم روی رو دستم که حالی در و شدم ترنزدیک آتیش به

 .خیر به صبح، سالم _

 ساساح یا بکشه خجالت، افتاد بینمون دیشب که اتفاقاتی یادآوری با من مثل هم اون که کنم کاری نداشتم دوست

 .کردممی برخورد عادی باید؛ کنه سرشکستگی

 بود نم قیافه تو چی دونمنمی واقعا. کرد نگاهم فقط، نگفت چیزی اما؛ سمتم برگشت و کشید کار از دست من صدای با

 : گفت و اومد جلو باالخره لحظه چند از بعد. کردمی نگاهم مرتب دوروز این که

 .سالم_

 هم رو همین که خداروشکر. کردیم خوردن به شروع کامل سکوت تو و گذاشت وسط و درآورد رو هانون بعد. همین فقط

 .بودم مرده گرسنگی از تاحاال وگرنه، داشتیم

 :گفتم شدممی بلند که همزمان و برداشتم رو نون تیکه آخرین آرتین شدن بلند با

 .میام منم_

 :گفت و رفت هم تو اخماش حرفم شنیدن با

 .برگردم تا بمون. بیای تونینمی تو، برم پیاده باید رو زیادی راه؟ میرم کجا دونیمی اصال_

 .افتاد راه غار خروجی سمت به بعد

 .دیدممی رو چیز همه نزدیک از خودم و رفتممی باید، دویدم دنبالش حرفش به توجهبی

 :گفتم و کردم بلند رو صدام

 .نزنم غر میدم قول، میام بگی هرجا، میشم دیوونه حتما بمونم تنها هم امروز اگه _

 :گفتم و گرفتم خودم به ایملتمسانه قیافه. برگشت سمتم عصبانی
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 .میشم اذیت خیلی تنهایی، بیام بده اجازه لطفا _

 :گفت و برگشت چون سخته قدر چه تنهایی کردمی درک هم اون انگار. شد عوض اشقیافه کم کم بعد لحظه چند

 .خواستی خودت بدون شدی خسته اگه ولی؛ بیا_

 حاال مینه از ناشناخته سرزمین این راز کشف برای ما دونفره ماجراجویی. افتادم راه دنبالش و گفتم چشمی خوشحالی با

 .بود شده شروع

؛ بودم دهش کالفه. زدیممی پرسه هم به شبیه درختای با جنگلی تو هنوز، رویپیاده همه این وجود با و بود طوالنی مسیر

 مشکت بوته دیدن با و چرخوندم اطراف به رو سرم. کنم تحمل کردممی سعی، بودم داده آرتین به که قولی خاطر به ولی

 درق اون شاخه ولی؛ کردم دراز سیاه و درشت تمشکای سمت رو دستم و دویدم سمتش خوشحالی با افتاد راه دهنم آب

 خوش یهاآدم هم شاید یا جنگلی حیوونای وسیله به پایینی هایشاخه همه. نشد نصیبم چیزی که بود پرتیغ و بلند

 .بود نمونده باقی چیزی کال تمشک تا چند جز و بودن شده پاکسازی، بودند رسیده من از قبل که شانسی

 عفض احساس دوباره هاتمشک این دیدن با حاال و بود شده هضم کنم رو فکرش که اونی از ترزود نون کوچیک تیکه اون

 .کردممی

 .برگشتم سریع و خوردم هول رفت تمشک هایشاخه سمت سرم باالی از که دستی دیدن با

 یباالی هایشاخه به ترراحت دستش تا رفتم عقب دادندمی اجازه دارتیغ هایشاخه که جایی تا آرتین اومدن ترجلو با

 .برسه

 یرز عطرش بوی، نبودیم نزدیک بهم قدراین حاال تا. کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم، نشه متوجه که جوری و آروم

 با. ردمک استشمام تنش از رو عطر همین شب اون بار اولین برای که جایی؛ بیفتم خونه یاد شد باعث و پیچید بینیم

 معج چشمام تو اشکام شد باعث و گذشت ذهنم از نوازروح نسیم یه مثل مامان و بابا شیرین خاطره، خونه اسم یادآوری

 .شدمی پناهم ترینبزرگ هام دلتنگی و هاتنهایی تو که جایی؛ داشتم کم رو بابا بغل قدر چه. بشند
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 ینهس تا رو چشمام ارادهبی، کردمی تالش بزرگ تمشک یه چیدن برای که آرتین دیدن با و گرفتم باال رو سرم دوباره

. خشب آرامش و گرم؛ بود بابا سینه شبیه قدر چه. بستم رو چشمام و گذاشتم روش رو سرم آروم و آوردم پایین پهنش

 هب سهمگین طوفان این تو من. جنگیدممی غرورم با داشتم. گذاشتم کردنمی حرکت دیگه که ایشونه روی رو دستم

 احتیر نفس و بستم رو چشمام، دادمی فشار اشسینه به رو سرم که دستی احساس با. داشتم نیاز ساحل این آرامش

 .ستدوطرفه عالقه این بودم مطمئن دیگه حاال. کشیدم

 باضطرا با و کردم بلند اشسینه روی از رو سرم سریع، شدمی ترنزدیک لحظه هر که هاییصحبت صدای شنیدن با

 .چرخوندم اطراف به رو نگاهم

 پناه پهن ینهت با بزرگ درخت پشت، ببینه رو ما کسی که این از قبل و دویدیم جنگل دیگه سمت و کشید رو دستم آرتین

 .گرفتیم

 چیزی دیدن وقتی و شدند نزدیک تمشک بوته به کنانخنده دستشون تو چوبی هایسبد با جوون دختر و زن چند

 .شدند دور و کردن کج رو راهشون، نمیشه نصیبشون

 یه با بلند دامنی! بود عجیب واقعا لباساشون؛ گفتمی راست. افتادم آرتین حرفای یاد، بود زنا تن تو که لباسایی دیدن با

 .بود پوشونده رو سرشون و بود وصل بهش هم کاله یه که زانو روی تا کت مثل باالپوش

 :گفتم تعجب با و برگشتم آرتین سمت

 .ببینم خودم چشمای با رو چیز همه خواممی؟ بریم ترزود میشه! عجیبن واقعا اینا، میگی راست_

 :گفت و داد تکون سری

 .بخور رو اینا بیا فعال، میریم باشه_

 لبم روی بزرگی لبخند آبدار و سیاه هایتمشک دیدن با و انداختم دستش کف به رو نگاهم. کرد دراز سمتم رو دستش

 .نشست
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 یه و مانداخت روم به رو سرسبز نهایتبی و درختبی دشت به نگاهی و کردم چشمام بانسایه رو دستم، جنگل از عبور با

 !بهشته هم جا این و مردم من شاید که کردم شک لحظه

 !بود زیبا قدرچه جا این. آبی هم گاهی و قرمز و سفید و زرد هایگل از پوشیده، هم سر پشت و کوتاه هایتپه

 : دمپرسی آرتین از بعد. کردم اشاره بهش دست با و دیدم، بودند کرده دورش بلند برج ده که عظیمی بنای سایه دور از

 ؟!هستن چی اونا_

 :گفت و مداو پایین لحظه چند از بعد و گرفت نظر زیر رو بنا مقتدر فرمانده یه مثل. دوید تپه باالی و کرد تنگ رو چشماش

 .چیه ببینم میرم من، بمون جا این تو_

 : گفتم سریع

 .بیام منم بذار، نه_

 :دادم ادامه، ببره خودش با هم رو من که این خاطر به ولی؛ نداشتم ترس چیزی از که این با

 راحت ونجفتم خیال بیام باهات اگه؟ کنم کار چی سراغم بیاد آدمی یا حیوونی موقع به اگه، مونمنمی جا این تنهایی من_

 .تره

 .کن جمع رو حواست خیلی، بیا، باشه: گفت بعد، کرد نگاهم مشکوک کم یه و کشید پوفی

 .افتادیم راه بود قلعه یه شبیه بیشتر که بنایی سمت احتیاط با و آروم و گفتم چشمی

 اون؛ بودم زده سحد درست. گرفتیم پناه، بود تربلند بقیه به نسبت که هاتپه از یکی پشت باالخره دقیقه پنج حدود از بعد

 انگار ،بود بزرگ و کوچیک هایدرخت انواع از پوشیده اطرافش که بزرگ و مستحکم ایقلعه. فیلما عین بود قلعه یه بنا

 .دادندمی تشکیل رو قلعه بنای از بخشی هادرخت
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 سیلهو به قلعه هایدیواره. داشت قرار مختلف هایرنگ با کشیده فلک به سر و باریک هاینوک با بلند برج ده قلعه دور

 اومدمی نظر به اول نگاه در و بود کرده ایجاد زیبا و جالب ایمنظره و بود شده پوشیده پیچیده هم در و انبوه هایپیچک

 .شده ساخته گیاهان و درختان از سنگ جای به قلعه که

. شآرام و آشنایی حس؛ دادمی بهم خوبی حس جا این. باشه داشته وجود دنیا تو زیبایی این به قصری شدنمی باورم

 .بود قشنگ بیرونش اندازه به هم جا اون مطمئنم، توش برم تونستممی کاش

 :گفتم و دوختم بهش رو حسرتم پر نگاه. برداشتم شده گم بهشت اون از چشم باالخره آرتین صدای با

 ....شبیه جورایی یه، قشنگه خیلی جا این، دارم دوست رو جا این خیلی من_

 :گفت و پرید حرفم وسط

 .نیست امن زیاد جا این، برگردیم باید شو بلند، عزیزم بودیم اومده چی واسه رفته یادت که این مثل_

 بود آویزون ازش بزرگ و زرد هایمیوه که زیبایی درخت زیر و شدیم جنگل وارد. برگشتیم رو رفته راه و شدیم بلند آروم

 .نشستیم

 از، ودیمب گذاشته کنار نهار برای که رو نونی تیکه من بار این. کنم فکر قلعه اون به این از بیشتر نداد اجازه گرسنگی

 نگاه سرم باال به، خوردممی که طور همین و برداشتم تیکه یه هم خودم. گرفتم آرتین سمت و کشیدم بیرون مانتوم جیب

 :گفتم و کردم

 ؟هستن خوراکی هامیوه این نظرت به _

 :گفت و داد تکیه درخت تنه به

 ؟بچینم برات داری دوست، دونمنمی_

 خم رو درخت هایشاخه که بزرگ و زرد میوه به نگاهی. داشتم دوست که معلومه؟! پرسیدمی که بود سوالی چه این وا

. ادمد تکون تایید نشونه به رو سرم خجالت با و دادم قورت رو دهنم آب. آبداره حسابی بود معلوم؛ انداختم بودند کرده
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 هایچمن روی پایین و چید رو هامیوه از دوتا، رفت باال درخت از ایحرفه نوردصخره یه مثل و شد بلند جاش از و خندید

 .انداخت بلند

 !اشتد درخت از رفتن باال تو خوبی مهارت که واقعا. بود اومده پایین آرتین، برگردم که این از قبل و رفتم هامیوه سمت

 :گفتم و خندیدم

 .کردمنمی هم رو فکرش، رفتی باال خوب خیلی_

 :گفت و کشید اشتیره و کوتاه موهای به دستی

 .باشه داشته رو الزم مهارت چیز همه در باید پلیس یک من نظر از، گذروندم نوردیصخره دوره_

، ودب حریف فن همه و معناتمام به پلیس یه آرتین. بود شده آب دلم تو که قندی شیرینی از حاصل ایخنده؛ خندیدم

 .داشتم رو آرزوش همیشه که طور همون

 روف نرمشون پوست تو و آوردم در مانتوم جیب تو از رو کوچیکم چاقوی. گذاشتم جلوم رو هامیوه و نشستم زمین روی

 .گرفتم، کردمی نگاهم تعجب با که آرتین سمت رو اول تیکه. کردم جدا ازش تیکه یه و کردم

 :گفتم و بردم ترجلو رو میوه

 .دیگه بگیرش؟ شده چی_

 :گفت و کرد دستم تو چاقوی به ایاشاره چشم با

 ؟چیه این _

 اومدن بیرون از که ترسی خاطر به بگم بهش تونستممی جوری چه. گرفتم گاز رو پایینم لب و انداختم چاقو به نگاهی

 .کردممی مالی ماست رو قضیه جوری به باید؟ آوردم همراهم رو چاقو، داشتم باهاش

 :گفتم و زدم لبخندی
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 .که دونیمی، خودمه امنیت واسه، همراهمه همیشه چاقو شدن گم که دخترایی قضیه خاطر به... ام _

 :گفت و انداخت من به بعدش و چاقو روی دوباره رو مشکوکش نگاه

 .گیرمشمی ازت داشتم نیاز هروقت، باشه همراهت_

 مال چاقو انگار که زدمی حرف ازش جوری یه، بود من مال چاقو این مثال. کردم نگاهش تعجب با و دادم باال رو ابروهام

 .گرفتم ازش زور به من و اونه

 و زد گاز ازش کوچیک قسمت یه اول. برد دهنش سمت و گرفت ازم رو میوه شدهبریده تیکه، من هاینگاه به توجهبی

 :گفت کردنشمزه مزه کم یه از بعد

 .بخور کم یه، نیست بد اشمزه _

 چهی شبیه اشمزه. بود شیرین قدر چه. زدم گاز و بریدم، دونستمنمی هم رو اسمش هنوز که ایمیوه از ایدیگه تیکه

 .نبود بودم خورده حاال تا که هاییمیوه از کدوم

 چند تا! کرد محوش روزگار صحنه از ثانیه یه تو و قاپید دستم از آرتین که بخورمش خواستم، بریدم هم رو دوم تیکه

 مشبود دیده مودب و خشک اوقات بیشتر که آرتینی از رو کار این انتظار اصال. بودم زده زل دهنش به تعجب با ثانیه

 .بود باال خیلی عملش سرعت معرفتبی. نداشتم

 یک رایب انگار؟ ببینم رو اخالقاش این بودم نتونسته حاال تا چرا. خندیدم پشتش منم و خنده زیر زد تعجبم دیدن با

 .کردم فراموش رو دلم هایغم تمام آرتین کنار شده که هم لحظه

. دبو آسمون به رو نگاهم. نشستم جا همون و کشیدم غار جلوی کوچیک برکه سمت رو قدمام آخرین کوفته و خسته

 هب برگشت برای راهی هنوز و گذشته دیگه روز یه که زدمی رو تلنگر این بهمون و کردمی غروب داشت کم کم خورشید

 .نکردیم پیدا خونه

 .برگردیم بابا و مامان پیش ترزود بخوام خدا از و کنم گریه خواستمی دلم. گذاشتم هام زانو روی رو سرم
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 که یجای سمت رو نمازمون روزه دو این تو. کردم نگاه بود وضوگرفتن مشغول برکه لب که آرتین به و بردم باال رو سرم

 آرومم مک یه که بود هادعا همین. بگذره خیر به چیز همه که بودیم خواسته خدا از و بودیم خونده باشه قبله کردیممی فکر

 .کردمی

 غش غش که آرتین به رو عصبیم نگاه. اومدم بیرون فکر تو از و خوردم هول صورتم روی سرد آب شدن ریخته با

 :گفتم حرص با و انداختم خندیدمی

 ؟کاراست این وقت االن، که واقعا_

 :گفت و کرد جمع رو لبخندش

 راهی یه به باالخره که قدر اون، گردیممی بیشتر و میریم فردا خدا به توکل. بخوره غصه نامزدم بذارم اگه نامردم _

 .نباش نگران، برسیم

 زیادی جویوجست باید خونه به برگشت برای دونستممی. بیاره در ناراحتی از رو من که زنهمی رو حرفا این دونستممی

 و یناامید با نبود درست، بود گرفته کار به من برای رو تالشش تمام مرد این؛ کنم ناراحتش نیومد دلم ولی؛ کنیم

 .بدم آزارش گاهمبی و گاه هایاشک

 هگوش لبخندی. کردم نگاهش کم یه ناز با و کردم آب تو رو دستم. شدم نزدیک برکه به آروم و زدم روش به لبخندی

 االن ،بود تررنگ پر حاال لبخندش. شدم ترنزدیک و خندیدم. زد چشمک زمان هم و شد نزدیک بهم آروم و نشست لبش

 .خنده زیر زدم بعدش، کردم خالی صورتش روی رو آب مشت یه و آوردم بیرون برکه تو از رو دستم. وقتشه

 !شد یچ کردمی فکر چی خدا بنده. شد گرفته حالش حسابی بود معلوم، انداختم برزخیش قیافه به نگاهی خنده همون با

 :گفت کرد نگاه خیسش یقه به حرص با

 .رسممی رو حسابت_

 .دویدم برکه دیگه سمت و پریدم جام از! نبود موندن جای دیگه جا این اوه اوه
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 :گفت و کرد باز رو خیسش پیرهن باالیی هایدکمه

 ؟کنممی کار چی باهات ببین وایسا داری جرئت_

 :گفتم و خندیدم

 .کردی شروع خودت اول رفته یادت که این مثل، نداره گله داره عوض که چیزی، اومده در حرصش قدر چه نگاه_

 .کنم برکه دور دویدن به شروع هم من شد باعث و دوید سمتم به که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :گفتم زنان نفس نفس و وایسادم جام سر، نمیاد دنبالم دیگه دیدم وقتی بعد لحظه چند

 ؟آوردی کم؟ شد چی_

 .بود شده خیره جنگل به شده تنگ چشمای با که دیدمش و برگشتم سمتش، نشنیدم ازش جوابی وقتی

 :گفتم و دویدم سمتش. ترسیدم ناگهانیش موضع تغییر این از

 ؟شده چی_

 : گفت آروم و گذاشت بینیش روی رو اشاشاره انگشت

 !ساکت_

 رتنزدیک هرلحظه که سیاهی و بلند هایسایه دیدن با. کردم نگاه بود شده خیره که جایی به و دادم قورت رو دهنم آب

 !شد خشک رگام تو خون، شدندمی

 :اومدم خودم به آرتین هشداردهنده صدای با

 .صورتت دور بپیچ هم رو من گردن شال، سرت رو بذار رو مانتوت کاله. میشن نزدیک دارن سوار تا چند_
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 دهان دور و کرد باز کمرش از رو گردنش شال. شد کار به دست خودش، کنمنمی کاری تعجب و ترس شدت از دید وقتی

 ؟پوشوند رو صورتم چرا ولی؛ کشید پایین هام چشم نزدیک تا رو مانتو بزرگ کاله هم بعد، پیچید بینیم و

 .شستندمی رخت انگار دلم تو و بود شده نزدیک خیلی دیگه هااسب سم صدای

 :گفت بخش اطمینان لحنی با، بود کرده حس رو استرسم و ترس که آرتین

 ؟باشه، بده انجام گفتم هرچی و باش آروم فقط، نمیشه چیزی، راحت خیالت حسیبا_

 بشل گوشه محوی لبخند چون؛ چسبید بهش خیلی کنم فکر که گفتم چشمی، چیه منظورش کنم فکر که این بدون

 .نشست

 . بود انتظارمون در چی دونهمی خدا. کردم قل چهار خوندن به شروع لب زیر

 همین و ودنب تشخیص قابل صورتشون اجزای از چیزی و بودند ایستاده تاریکی تو. رسیدند ما به باالخره کار سوار هشت

 .بشه برابر چند دلم تو ترس شدمی باعث

 .کشید خودش پشت رو من و گرفت رو بازوم دست یه با آرتین

 با تیح رنگش طالیی چشمای. کرد حرکت سمتمون، باشه شونفرمانده اومدمی نظر به و بود ترجلو همه از که سوارکاری

 هب شروع و کرد نگاه ما به دقت با ایلحظه چند. درخشیدمی مهتاب نور زیر و بود مشخص وضوح به آهنی خود کاله وجود

 :کرد صحبت

 ؟اومدید کجا از؟ هستید کی _

 !انداختمی اکشن فیلمای اول شخصیت یاد رو آدم! داشت صدایی عجب

 :گفت که شنیدم رو صداش فقط، دیدمنمی رو صورتش اجزای از چیزی و بودم ایستاده آرتین پشت من

 ؟هستید کی بگید خودتون اول نیست بهتر، ما سراغ اومدید شما_
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 :گفت عصبانی لحنی با طالیی چشم مرد

 .جاسوسید ندارم شک، شناسیدنمی رو من که هستید غریبه معلومه_

 :گفت و سربازاش سمت برگشت بعد

 .بگیریدشون باشید زود _

 .رفتیم غار نزدیکی تا عقب عقب دو هر و اومد سمتمون هاسوار از یکی طالیی چشم مرد فرمان از بعد بالفاصله

 یه با و گرفت مشتش تو رو اشیقه، کنه کاری بتونه سوار که این از قبل، داشت اینقشه چنین قبل از انگار که آرتین

 مرد که شیدنک ثانیه چند به. آورد پایین سوار گردن پشت و برد باال رو دستش بالفاصله. کشید پایین اسب رو از حرکت

 .بود افتاده جلومون بیهوش

 : زد فریاد هاسوار بقیه به رو و کرد بلند رو صداش، آرتین مهارت همه این از مبهوت و مات طالیی چشم مرد

 .بگیرینشون_

 .باس رو بشین: کشید داد گوشم زیر، کنند حمله بخوان بقیه که این از قبل و کشید جلوم رو افسار سریع آرتین

 زین روی رو خودم سرعت به حمایتگرش هایدست کمک با، کنیم فرار هم با قراره که این خیال به اما؛ بودم شده هول

 جرات همین برای، باشم کرده سواری عمرم تو وقت هیچ اومدنمی یادم. چسبیدم سفت رو اسب گردن و باال کشیدم

 تفاقا لحظه یک تو چیز همه. نشد خبری ولی؛ باال بیاد خودشم بودم منتظر. بدم نشون خودم از ایاضافه حرکت نکردم

 با، یادب بیرون ازش کالمی که این از قبل اما؛ کنم اعتراض تا کردم باز رو دهنم. نداشتم فکری هیچ فرصت و بود افتاده

 .کرد حرکت نامعلوم جایی طرف به سرعت آخرین با بیچاره حیوان و زد اسب پشت به محکم دست کف

، رممی کجا دارم دونستمنمی. کنم کم صورتم تو باد امانبی هجوم از تا داشتم نگه اسب گردن روی رو سرم زحمت به

 تنگ اشبر بار اولین برای دلم و زد حلقه چشمام تو اشک فکرش با. اومد آرتین سر بالیی چه ببینم نشد فرصت حتی

 .بده نجات رو من تا بود گذشته خودش از راحت قدر چه. شد
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 .کردم حس اومد فرود دستم روی مستقیم و چکید پایین چشمم از که اشکی قطره

 پاره دلم ندب، دیدم سرم پشت که ایصحنه با ولی؛ ببینم رو نجاتم فرشته شاید تا برگردوندم عقب به رو سرم زحمت به

 .بودند تعقیبم در سوار سه؛ شد

 بیرون بزرگ جنگل اون از. بود شده سخت برام واقعا تعادل حفظ، دادمی خودش به اسب که شدیدی هایتکون با

 .شدیم رودخانه اطراف سنگالخی هایزمین وارد و اومدیم

 بزرگ و کوچیک هایدرخت و بود ناپیدا انتهاش. کردمی غرش متریم بیست تو خشمگین اژدهای مثل که بزرگی رودخانه

 ؟داشتم هم ایدیگه چاره مگه اما؛ کنم عبور ازش تونمنمی دونستممی. بودند پوشونده رو اطرافش

 .کنه اعالم رو مخالفتش خواستمی کارش این با و بود خونده رو اماحمقانه فکر انگار. شد کمتر و کم اسب سرعت

 رو پاهام حال این با؛ نداره رو رودخونه از عبور قصد چموش اسب شدم مطمئن دیگه و بودم وحشی رودخونه جلو حاال

 دوپا یرو و کشید بلندی شیهه. شد هم طور همین و بده نشون خودش از حرکتی بلکه تا کوبیدم شکمش زیر به محکم

 .شد بلند

 .اومدم فرود سنگالخی و سرد زمین روی پشت از و کردم زین روی خودم داشتننگه برای فایدهبی تالشی

*** 

 :آرتین

 

 .کردممی مسئولیت احساس بدجور قبالش در. شد راحت حسیبا بابت از خیالم کمی

 خودم زا دفاع برای سنگی یا چوب شاید تا کردم نگاه خوب رو اطرافم. کنند تعقیبش نتونن تا کردممی کاری باید حاال

 فکربی و سریع و موند ثابت، بود افتاده بیهوش سوار کنار که شمشیری روی چشمم. نبود هیچی اما؛ کنم پیدا

 .دونستمنمی چیزی باهاش جنگیدن از مطمئنا و بودم نگرفته دستم تو رو چیزی چنین عمرم به. برداشتمش
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. دش پیاده اسب از هم خودش. فرستاد حسیبا دنبال رو نفرشون سه فرمانده! لعنتی اَه... و انداختم هاسوار به نگاهی

 رو نم کار این با خواستمی مطمئنم. چرخوند دستش تو بار چند و کشید بیرون غالف از رو صیقلی و براق شمشیر

 .بشم منصرف جنگیدن از تا بترسونه

 خالی اج. اومد پایین کنارش شمشیر. کردم حمله سمتش ناشی جنگجوی یه مثل و بردم سرم باالی رو شمشیر سریع

 !شکست وسط از که زد شمشیرم به ایضربه چنان تیزش شمشیر با و داد

 فرمانده صورت حواله رو مشتم هوا بی و انداختمش طرف یه. خوردنمی من درد به هم اولش از! شمشیر این به لعنت

 و مبارزه تو مطمئنا. کرد رو و زیر رو وجودم غرور از موجی. شد غافلگیر بار این انگار، خداروشکر. شد زمین نقش و کردم

 .رسیدنمی من پای به هیچکس شخصی دفاع

 .کنید حمله؟ معطلید چرا: زد فریاد هاسوار به رو و گذاشت صورتش روی رو دستش متعجب چشمای با فرمانده

 حمله متمس به تیز هایشمشیر و هاتبر با و شدند پیاده اسباشون از دم و شاخبی غول تا سه، دستور این از بعد بالفاصله

 .کردند

 بعدا الاقل یجور این. کنم تسلیم رو خودم، بشم قیمه قیمه هاتبر و هاشمشیر یوسیله به که این از قبل گرفتم تصمیم

 .دادم تکون بار چند تسلیم نشانه به و بردم باال رو دستام پس، داشتم فرار شانس

 .افتادیم راه و شدم اسبا از یکی سوار بسته دستای با و زحمت به سربازا کمک با

 .شد نمایان بودیمش دیده امروز که پیکری غول بنای سیاه سایه دور از که بودیم کرده سواری ربعی یه حدودا

 :کرد جلب رو توجهم دادمی دستوری هاسرباز از یکی به خطاب که فرمانده صدای

 .کن اعالم رو ما حضور و زمرد قصر به برو_

 .بود قلعه این برازنده نام این واقعا! زمرد قصر

 .کرد حرکت قصر طرف به و تاخت، داد تکون سری سرباز
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 درخت پر و وسیع محوطه و حیاط وارد، درب از عبور با. رسیدیم بزرگ و چوبی درب به و شد طی طوالنی فاصله باالخره

 .شدیم قلعه اطراف

 و ودب منتظر در جلو الغراندام و بلندقد مردی. دادندمی نگهبانی اطرافش سرباز چند و بود باز قصر طالیی و اصلی درب

 هایچشم و مو، بودم دیده شهر تو که دونفری مثل دقیقا هم مرد این. چرخوندمی اطراف به دائما رو مضطربش نگاه

 و سن این با هاییمرد طور چه؛ شدنمی باورم. بود کشیده چشماش روی هم رو موهاش همرنگ نوار اون و داشت اینقره

 !کنند نقاشی رو صورتشون روی زورو مثل شدمی روشون سال

 ندهفرما دیدن با اینقره مرد. رفت هاپله سمت و شد پیاده اسب از، نبود تشخیص قابل برام اشچهره هنوز که فرمانده

 .باتیس شاهزاده سرورم بر درود: گفت بلند صدای با و کرد کوتاهی تعظیم

 .شد قصر وارد اینقره مرد همراه به و داد تکون سری شاهزاده

 .شدیم قصر وارد هم ما و رفتیم باال هاپله از، شدم پیاده اسب از سربازا کمک به

 ایقهوه در جلوی و شدیم کوچیکی راهرو وارد، بود شده پوشیده هاپرچم انواع با که بزرگی نسبتا تاالر از عبور از بعد

 .کردیم توقف

 :گفت اینقره مرد به خطاب شاهزاده

 .کنممی اعالم رو نتیجه و کشممی حرف ازش شده جور هر خودم بگو عالیجناب به، آرونات برو دیگه تو _

 با نم و رفت کوتاهی تعظیم از بعد و کرد گره هم تو رو دستاش آرامش با بعد. داد تکون احترام نشونه به سری آرونات

 .شدم اعتراف اتاق وارد نگرانی و سوال از دنیایی

 تنگ مداومی سمتمون به میز پشت از که شخصی دیدن برای رو چشمام و گذاشتم نورکم و ساده اتاق توی پا احتیاط با

 !باشه انسان اومدمی طرفمون به که مردی شدنمی باورم. کردم
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. بود اهداستان خیالی موجودات شبیه بیشتر، بود شده نقاشی روشون که همرنگی نوار و بنفش چشمای و هامو اون با

 خودم و شدم دیوونه هم شاید یا گذاشتند کار سر رو من شونهمه اینا که این مثل؟ جاییه جور چه دیگه جا این خدایا

 .ندارم خبر

 خود الهک هم باتیس حاال، شد برابر دو تعجبم بار این که بندازم بنفش مو مرد اون به نگاهی تا آوردم باال رو سرم دوباره

 !بود کرده وارد بهم رو دوم شوک و بود برداشته سرش از رو

 شچی همه یکی این. طالیی بور بلند نسبتا موهای و بود شده کشیده روشون که درخشان طالیی نوار با زرد چشمای

 چیز مهه انگار، بود فایدهبی اما؛ شم بیدار عجیب کابوس این از شاید تا دادم فشار هم به رو هامپلک بار چند. بود طالیی

 .داشت حقیقت

 :گفت و اومد جلو اخم با، بود شده حیرتم و تعجب از حجم این متوجه که بنفش مو مرد

 ؟!مردک ندیدی آدم حاال تا مگه_

 :فتگ مغرورش و خشک لحن با باتیس که هستیم چی ما پس، هستید آدم شما اگه بگم و کنم باز رو دهنم خواستممی

 .کنه اعتراف رو چیز همه خواممی، اوکتام کن شروع رو کارت _

 .گذاشت میز روی رو بلندش هایچکمه تو پوشیده پاهای و داد لم صندلی روی، رفت اتاق انتهای میز طرف به بعد

 بعد و بشینم بزرگ میز جلوی هایصندلی از یکی روی کرد مجبورم و کرد باز رو دستام ها سرباز از یکی اوکتام اشاره با

 .نداشتم رو ایاضافه حرکت هیچ توانایی عمال دیگه. بست صندلی پشت رو دستام دوباره

 .کنه فرار باشه تونسته اون الاقل کنه خدا. کرد درگیر رو ذهنم تمام نگرانی دوباره و افتادم حسیبا یاد دفعه یه

 هامتهم اون فهمیدممی حاال. بودم اون جای من که افتادم روزایی یاد و شنیدم سرم پشت از رو اوکتام هایقدم صدای

 :شد شروع بازجویی باالخره دقیقه چند از بعد. داشتند حالی چه لحظه اون تو

 ؟هستی نژادی چه از؟ اومدی کجا از؟ چیه اسمت_
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 ؟دادممی جواب چی باید واقعا پرید باال ابروهام آخرش سوال با

 با و کردم صاف رو صدام. بدم نشون ضعف خودم از نباید. باشم ناپذیر نفوذ و محکم تا کردممی رو سعیم تمام باید

 :گفتم قاطع لحنی

 .نسبه عظیم آرتین اسمم _

 ؟بودند اومده کجا از خودشون اصال؟ بشناسند اینا تا اومدم کجا از گفتممی باید... از

 :پرسیدم و کردم صاف رو صدام دوباره

 ؟کجاست جا این بگید اول میشه_

 :گفت بلند صدای با. خورده جا حسابی اممنتظره غیر سوال از بود معلوم، رفت هم تو اوکتام اخمای

 ؟کجاست جا این دونینمی یعنی _

 :کرد توضیح به شروع و آورد ترپایین رو صداش، شد مواجه من گنگ قیافه با وقتی

 هگذشت دوشب، بده جواب تو حاال، سوالت جواب از هم این. هستیم جنگی وضعیت در ما و هاستآلتون قلمروی جا این _

 ؟بوده چی دونیمی، شده دیده بودید شما که ایمنطقه حوالی نوری

 :داد ادامه و کرد تنگ رو چشماش

 ؟دادی فراریش چرا، داشتی همراه یه شنیدم، ترمهم همه از _

 جوری رو هقضی باید. کردممی فاش رو حسیبا با خودم آشنایی نباید. نیاد در دهنم از ایاضافه حرف تا گرفتم گاز رو زبونم

 .نکنه شک اون به کسی تا دادممی توضیح

 :گفتم کننده متقاعد و آروم لحنی با
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 که مه کسی اون. شدم سرزمین این وارد رنگ آبی نور یه واسطه به یادمه فقط، کجاست جا این دونمنمی من ببینید _

؛ اشیدب نداشته کاری باهاش بهتره. شناسمشنمی اصال و نداره من به ربطی هیچ اون، کردم پیدا جا همین رو بود همراهم

 ...نداره خبر هیچی از چون

 الی زا و کرد مشت رو دستاش، صحبتم شدنتموم از بعد بالفاصله چون؛ نکرد باور رو حرفام از کدوم هیچ اوکتام انگار

 :گفت اشفشرده هم به دندونای

 شکنجه به تا بزن حرف زودباش؟ میگی دروغ بهم داری علنا تو ولی؛ دادم توضیح برات رو چیز همه صداقت با من _

 .نشدم متوسل

 !؟راهی چه اما؛ کنم پیدا مخمصه این از فرار برای راهی باید. بشم مسلط اعصابم به کردم سعی و بستم رو چشمام

 

*** 

 :اسامی معانی

 سوم داریوش زمان در غزه دژبان: باتیس

 مغرور: اوکتام

 ترتیب و نظم با انسان: آرونات

*** 

 .داد ورود اجازه اوکتام سرش پشت و خورد اتاق در به ایتقه صدای

 سه مراهه به تلوخوران تلو که حسیبا دیدن با اما؛ بود کی بحرانی لحظه این ناجی بدونم خواستممی.بودم شده کنجکاو

 .زد خشکم اومدمی پیش سرباز
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 :گفت و کرد خالی سربازا سر رو نارضایتیش فریاد اوکتام

 ؟نیاوردینش بستهکت چرا؟ وضعشه چه این _

 :گفت پته تته با بود ترجسور بقیه از کمی که سربازی

 .بیداد و داد به کنهمی شروع میریم سمتش که همین، بزنه دست بهش کسی نمیده اجازه ن. با.. قر.. ق  ^

 :گفت لب زیر و انداخت حسیبا تاپای سر به دقیق نگاهی اوکتام

 .احمقا نمیاید بر دختر یه عهده از _

 .شید گم برید: زد فریاد تربلند صدای با بعد و

 .شدند خارج اتاق از عجله با سربازا

 .بود پوشیده صورتش هنوز خداروشکر؛ انداختم بود ایستاده من دوقدمی که حسیبا به رو عصبانیم نگاه

 چون؛ دشنی انگار که کردم نصیبش ایعرضهبی لب زیر و بود گرفته حرصم بدجور نشده فرار به موفق که این خاطر به

 .نداره خوشی حال بود معلوم. انداخت پایین دوباره و برگردوند سمتم رو سرش، خورد تکونی

 :پرسید ازم و اومد جلو،بود شده دستگیرش چیزی انگار من هاینگاه از که اوکتام

 ؟نه شناسیشمی_

 :گفتم محکم و دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 .نه _

 .نشنید جوابی اما؛ پرسید رو سوال همین و رفت حسیبا طرف به بار این
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؛ شهب شناسایی تا بده نشون رو صورتش خواست ازش بار این و گرفت قرار حسیبا روی روبه دوباره و زد اتاق تو دوری

 .نکرد دریافت العملیعکس و جواب هیچ بازم ولی

 لم صندلی روی راحت خیال با که باتیس سمت، کشید بنفشش موهای بین دستی عصبی. شده کفری حسابی بود معلوم

 رکتح یه تو و رسوند حسیبا به رو خودش بلند قدم چند با اوکتام دفعه یه. کردند پچ پچ هم با کمی و رفت، بود داده

 .گرفت رو گردنش

 !.شد هخیر بهش تعجب با و زد کنار بود صورتش روی که شالی، چسبوند سر پشت دیوار به و کرد بلندش کاه پر مثل

 ولی؛ کنم حمله سمتش خواستم. نداشتم رو کار یه این طاقت دیگه. لرزیدممی خشم شدت از و بود اومده جوش به خونم

 .دادنمی بهم رو حرکتی هیچ اجازه لعنتی هایطناب

 وهاشم آبشار و کشید کنار هم رو حسیبا سر روی کاله بار این دیدم که کشیدم اوکتام سمت رو خشمگینم نگاه دوباره

 .ریخت پایین

 :کردم نثارش بود الیقش هرچی و شدم منفجر آتشفشان مثل بار این

، بیارم سرت بالیی چه دونستممی وگرنه، ستبسته دستام که حیف، نامرد کن ولش، بکش رو دستت کثافت عوضی_

 ...کن ولش

 ودمب مطمئن، دادممی تکون صندلی روی رو خودم شدت به. میشه ترمتورم گردنم رگ لحظه به لحظه کردممی احساس

 امنهدیوو داشت کنم دفاع بود من حق که دختری از تونستمنمی که این. شکنهمی صندلی بدم ادامه دیگه کم یه اگه

 .کردمی

 ودب آورده هجوم هاشونچهره به که حیرتی و بهت موج دیدن با اما؛ انداختم عوضیش ارباب و اوکتام به نفرت پر نگاهی

 .بود نشسته زمین روی حالبی جونبی چشمای با که کردم دنبال حسیبا تا رو نگاهشون رد و شدم ساکت،
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 ستفادها موقعیت از. برداشتند حسیبا سر از دست که بودم خوشحال دلم ته اما؛ چیه خاطر به تعجب همه این دونستمنمی

 جابجا رو خودم کم یه؟ کردنمی حرکتی چرا؟ گفتنمی چیزی چرا، شدم نگرانش. نداد جوابی اما؛ زدم صداش و کردم

 :گفتم و کردم

 .بده جواب؟ خوبی حسیبا، حسیبا_

 سیباح طرف به زدمی موج توش شرارت برق که چشمایی با که شد باتیس متوجه نگاهم صندلی شدنکشیده صدای با

 .رفتمی

 گینخشم نگاهی و گرفت باال رو سرش سختی به، خبرهبی کامال سحرانگیزش و زیبا یچهره از بود معلوم که حسیبا

 ؟بود بردار دست زه*ـر هـ مرد این مگه اما؛ کرد باتیس حواله

 :زدم فریاد شدمی ترنزدیک بهش لحظه به لحظه که باتیس به رو و بردم باال رو صدام

 ...عوضی شو گم، کثافت شکنممی رو دستات بزنی دست بهش_

 داییص با و کشید سرش روی رو کالهش، میفته داره اتفاقی چه بود شده متوجه تازه من فریاد و داد با انگار که حسیبا

 :گفت جدی اما، ضعیف

 .کشممی رو خودم بعدم و تو اول باش مطمئن بخوره بهم دستت اگه _

 .گرفت جلو لرزونش دستای تو و آورد در رو جیبیش چاقوی، حرفش شدن تموم از بعد بالفاصله

 به رو و کرد جور و جمع رو خودش سریع باشه اومده بیرون خلسه از که آدمی مثل، بود خورده جا چاقو دیدن با که باتیس

 :گفت اوکتام

 .بگیر دختر اون از هم رو چاقو اون، سیاهچال به ببر رو ها زندانی _

 هب شکری نماز کردم عهد خودم با و گفتم شکر رو خدا بار هزار دلم تو. کشیدم آسودگی سر از آهی و بستم رو چشمام

 .بخونم کسم ترینعزیز سر از بزرگ خطر این گذر خاطر
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 :حسیبا

 یرو که بود بزرگ و گرد ایپنجره متفاوت چیز تنها. سنگی و سرد و ساده چیز همه. انداختم سیاهچال به گذرا نگاهی

 .کردمی باز بیرون دنیای به رو ایدریچه سقف

 کمرم و سر به اسب از افتادن موقع که ایضربه خاطر به. بشه جمع هم تو صورتم شد باعث و کشید تیر گردنم دفعه یه

 در که انیتو آخرین با. نداشتم رفتن راه برای نایی دیگه، کردم تحمل لعنتی اتاق اون تو که عصبی فشار و بود شده وارد

 دوقدم از بیشتر طاقتمبی پاهای اما؛ کردم حرکت بود شده دیده تدارک استراحت برای که سکویی سمت، دیدممی خودم

 .اومدم فرود زمین روی صورت با و نیومدند راه باهام

 کوس سمت به و کرد بلندم دست دو روی حرکت یه با، قاپید رو من هوا تو و شد مانع آرتین قوی دستای لحظه آخرین تو

 .برد

 .بسپرم بخشآرامش و گرم هایدست اون به رو خودم تونستممی پس، نداشتم مقاومت برای توانی دیگه

 شب نای اتفاقات به بتونم که این از قبل و شدم بدنم عجیب کوفتگی و درد متوجه تازه، کشیدم دراز سکو روی وقتی

 .بود برده خوابم کنم فکر عجیب

 قفیس پنجره باریک هاینرده روی پرنده تا چند. افتاد سیاهچال سقف به نگاهم و کردم باز رو امچسبیده هم به هایپلک

 .پریدندمی دیگه میله به میله یه از گاهی و کردندمی وورجه ورجه

 تا ردمب مانتوم سمت رو دستم. شد سردم لحظه یه.گرفت بازی به رو موهام و شد داخل پنجره از صبحگاهی خنک نسیم

 .نبود ازش خبری گشتم هرچی اما؛ بپیچمش خودم دور محکمتر

 پس، ردمک تعجب مانتوییم زیر سفید بلوز و شلوارلی دیدن از و کردم نگاه خودم به. نشستم جام سر و شدم بلند آروم

 ؟!کجاست مانتوم
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 .بود نفر یه کار همش اینا، بودند شده جفت زمین روی سکو پایین که افتاد هامچکمه به چشمم

 سرش و ودب بسته رو چشماش. کشوندم سیاهچال دیگه گوشه تا دنبالش رو نگاهم و گرفتم باال رو سرم آرتین صدای با

 :گفت جدی لحن با، کنه باز رو چشماش که این بدون؛ بود داده تکیه سرش پشت دیوار به رو

 .بخوابی ترراحت تا سرت زیر گذاشتم درآوردم رو مانتوت من دیشب_

 راحت باهاش باید که جور اون بودم نتونسته هنوز دوهفته از بعد. گزیدم رو لبم گوشه و انداختم پایین رو سرم خجالت از

 .باشم

 .کردم تنم و برداشتم، بودم نشده متوجهش و بود شده مچاله سرم زیر که رو مانتویی و کردم پشت

 نسنگی سرم. باشم نداشته آرامش هم خواب تو حتی بودند شده باعث همه و همه، قلعه این، هامرد اون، دیشب اتفاقات

 ضورشح و زدنمی حرفی که بود آرتین تربد همه از. کردمی رو و زیر رو دلم بود نیفتاده هنوز که اتفاقاتی از اضطراب و بود

 .کردمی ترپررنگ وجودم تو رو تنهایی حس

 السرح کم یه شاید بشورم رو صورتم و دست تا رفتم دیوار گوشه آب سطل سمت سمت و شدم بلند جام از باالخره

 .پریدمی سرم از خیال و فکر همه این و بشم

 کیمش رنگ بین ما که رنگی آبی تارهای متوجه دوباره و ریخت امشونه روی بلندم هایمو از ایدسته، شدم خم که همین

 .شدم بودند پراکنده موهام

 !بودند زیاد قدر چه، شدممی متوجهشون بیشتر کردممی نگاه بیشتر هرچی. کردم نگاه بهشون دقت با

 اکشپ نتونستم برکه آب با که روز اون مثل اما؛ بشه پاک شاید تا ریختم موهام روی و برداشتم سطل از آب مشت یه

 .بود فایدهبی هم االن، کنم

 دجورب انگار، نکرد رو کار این اما؛ کنه باز رو چشماش تا کردم صاف رو صدام. ایستادم روش به رو و رفتم آرتین سمت به

 .بود دیده غریب و عجیب چیزای عمرش کل اندازه به روز چند این تو، داشت هم حق. بود فکر تو
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 :گفتم آروم و گرفتم دستم تو رو موهام دنباله

 .بودند رنگ یه هرکدوم؟ دیدی رو مردا اون موهای دیشب _

 ...شده جوری یه انگاری منم موهای: دادم ادامه و انداختم خودم موهای به نگاهی

 کانام حد تا رو کالهم و کردم پنهان رو موهام سریع. کنم تموم رو حرفم نتونستم و شد بلند سیاهچال چوبی در صدای

 .کشیدم پایین

 .بیرون بیاید: گفت خشکی لحن با و شد داخل سرباز یه، شد باز چوبی در

 .گرفت مشتش تو رو بازوم و اومد سمتم به. پرید پایین سکو روی از و کرد باز رو چشماش آرتین باالخره سرباز صدای با

 .شدم ساکت جدیش و سرد نگاه دیدن با اما؛ کنم اعتراض تا برگشتم سمتش به. بود زده خشکم کارش از

 ؟زدنمی حرفی هیچ چرا؟ نفرت؟ عالقه؟ دیشب اتفاق تکرار از ترس؟ کنم معنی تونستممی چی رو رفتار این

 .مبرگشتی، بودیم اومده سیاهچال تا دیشب که مسیری و افتادیم راه در طرف به دو هر، بپرسیم چیزی که این بدون

 

 وارد و پیچیدیم راست سمت به، بودم گذشته ازش دیشب که تاالری به ورود محض به و شدیم قصر وارد سرباز دنبال

 .شدیم سفید سراسر وسایل و هادیوار با بزرگ اتاقی

 موی اب مردی. بود آورده وجود به رو رویا و خواب به شبیه فضایی، پاشیدمی داخل به بزرگ پنجره از که ایکنندهخیره نور

 نفر سه ما و رفت بیرون هم سرباز در شدنبسته با. کردمی تماشا رو بیرون و بود ایستاده پنجره روبروی ما به پشت آبی

 .شدیم تنها نورانی اتاق اون تو باهم

 موقر قدر این که بود باالهاشون رده اون از یکی حتما؟ گشتبرنمی ما سمت چرا. بود کرده کنجکاوم حسابی آبی مو مرد

 .کردمی برخورد سنگین و
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 .برگشت ما سمت و کشید دست بیرون منظره تماشای از آبی مو مرد، انتظار دقیقه چند از بعد باالخره

 خود گاران اصال نه. داشت پدرم به بدیلیبی شباهت ولی؛ بود شده کشیده روشون رنگهم نواری که آبی چشمای با مردی

 !بود پدرم

 لمث رو صورتش چرا پس، بود پدرم مرد این اگه. شدم دقیق اشچهره به بیشتر و برداشتم جلو به قدمی تردید با

 هجوم از مغزم؟ کردمی کار چی جا این اصال؟! بود شده رنگی این موهاش چرا؟ بود کرده نقاشی دیشبی هایمرد

 .ترکیدمی داشت سوال همه این رحمانهبی

 .خودشه شدم مطمئن دیگه "بابا جانِ": گفت وقتی و آوردم هاملب روی سختی به رو بابا یکلمه

 .بود کنارم پدرم سخت لحظات این تو شدنمی باورم. کردم ــوسه بـ در غرق رو اون و دویدم سمتش به

 ترینبزرگ وقتی؟ خواستممی خدا از این از بهتر چی. شده گیرغافل بزرگ هدیه یه با دفعه یه که داشتم رو ایبچه حس

 ؟باشه نگران باید چی خاطر به دیگه، باشن کنارش همسرش و پدر یعنی، دختر یه زندگی هایقهرمان

 آرتین .گرفت جا دیگه صندلی روی کنارم هم خودش. نشوند پنجره کنار سفید صندلی روی رو من و گرفت رو دستم بابا

 ندلیص روی و رسوند ما به رو خودش دستپاچه، نشستیم ما دید وقتی، نبود شوک تو من از کمتر پدرم دیدن با که هم

 .نشست کناری

 شآرام چشماش ساحل، نبود همیشگی بابای اون انگار اما؛ چرخوندم بابا گرفته و خسته صورت تو بار چند رو نگاهم

 .زدمی موج بزرگی غم نگاهش دریای تو و نداشت

 :پرسیدم و نیاوردم طاقت دیگه

 ؟کجاست جا این اصال؟ شدید شکلی این چرا؟! کنیدمی کار چی جا این شما بابا _

 :گفت بده نشونش خوشحال کردمی سعی که لحنی با و نشست لباش گوشه غمگینی لبخند

 .کنی گوش خوب خواممی ازت پس، ندارم وقت زیاد. بدم توضیح برات رو همینا تا جام این من. دخترم ترآروم _
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 ؟رفتمی باید یعنی؟ نداشت وقت زیاد که چی یعنی؛ رفتم وا حرفاش شنیدن با

 :گفتم آروم و دوختم نافذش چشمای به رو نگرانم نگاه

 .آرامشت به، دارم نیاز بهت، گیجم خیلی من؟ بابا نداری وقت چرا _

 :گفت کشیدمی آه که حالی در و انداخت پایین رو سرش

 .نیست گریزی سرنوشت از، میشی متوجه رو چیز همه زود خیلی _

 رو چیز همه خودم تا بدم گوش حرفاش به که این جز نداشتم ایچاره. بودم گیج کامال و آوردمنمی در سر حرفاش از

 .بفهمم

 دهنشنی و ندیده وقت هیچ رو نظیرش که داستانی. کرد شروع رو رازش و رمز پر داستان پدر باالخره، لحظه چند از بعد

 .ملت یک سرنوشت داستان. بودم

 .پیش سال سه و بیست به گردهبرمی چیز همه_

 .کردندمی زندگی آرامش و صلح با خودشون قلمرو تو کدوم هر تربر خاندان ده، بینیمی االن که سرزمینی تو

 حاال تا کنممی فکر. داشتند رو خودشون به مخصوص ظاهری خصوصیات و مشخصه، رنگ هاخاندان این از کدوم هر

 ؟چیه مشخصه از منظورم باشی شده متوجه

 هایچشم و مو با هاییمرد، دیدم رو تاشون چند، بودم جا این که کوتاه زمان همین تو. کردم تایید رو حرفش سر با

 ...و اینقره، طالیی، بنفش

 :داد ادامه و کرد ایسرفه پدر

 نگر اونیکس خاندان مشخصه مثال؛ گیرندمی انرژی ازش خاندان اون که گیرهمی منشا هاییسنگ از هارنگ این، خوبه _

 ،نارنجی لعل خاندان، قرمز یاقوت خاندان، بنفش آمیتیست خاندان، سبز زمرد خاندان، ایقهوه کهربا خاندان، سیاه

 .بود آبی، الجورد خاندان و خاکستری مرجان خاندان، اینقره الماس خاندان، طالیی زبرجد خاندان
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 همه از ترطلب قدرت که اونیکس خاندان که این تا. بودند خوشحال و راضی همه، رفتمی پیش آروم و خوب چیز همه

 .بده گسترش رو قلمروش گرفت تصمیم و برداشت شورش به سر، بود

 .کنه همراه خودش با هم رو مرجان و لعل، کهربا، یاقوت خاندان توخالی و پوچ هایوعده با تونست اونیکس پادشاهِ

 .دادند هم به اتحاد دست هم الجورد و الماس، آمیتیست، زمرد، زبرجد هایخاندان مقابل در و

 از که چیزی، ایاسلحه هر نه اما؛ ساخت مردمش حفاطت برای اسلحه یک قبیله هر، اعظم چاووش دستور به روزا اون

 .گرفتمی انرژی خاندان اون مخصوص سنگ

، ورجس، ایمان با کافی اندازه به که فردی، داشت قدرت خاندان برگزیده فرد دست تنها که کردمی عمل جوری سالح این

 .بگیره نیرو ازش اسلحه و باشه قوی و باکبی

 .شد، اونیکس خاندان پادشاه، ویگن بیشتر طمع موجب، شدمی گفته "اوریا" هااون به اصطالح به که هااسلحه این وجود

 هاییسالح هم هااون برای اشخانواده جان حفظ ازای در کرد وادارش و دزدید رو اعظم چاووش صفت شیطان مرد اون

 .شدند ما از ترقوی مراتب به هاییاسلحه صاحب هااون زود خیلی. شد هم طور همین و بگیره نظر در

 .قدرتمندتره بقیه از شده ساخته الجورد خاندان برای که اوریایی شد شایعه مدتی از بعد

 ؟بود قبیله کدوم کرد حمله بهش شیطانی و شوم اتحاد این که جایی اولین بزنی حدس بتونی کنم فکر

 :گفتم تردید با و دادم بیرون، بود شده حبس امسینه تو هیجان شدت از که نفسی

 ؟الجورد_

 :گفت حسرت از پر لحنی با و داد تکون رو سرش آروم

 .من پدری خاندان، بود الجورد خاندان قربانی خاندانی اولین، دخترم بله _
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 رو چشمام. بشنوم پدرم از رو هاحرف این روزی شدنمی باورم. ریخت پایین عجیب و تلخ حقیقت این شنیدن از وجودم

 با بچگی زا. آوردم خاطرم به، بخوابم تا گفتمی برام ناشناخته سرزمین یه از پدر که رو شبانه هایقصه اون تمام و بستم

 .بوده محض حقیقت اشهمه که دیدممی چشم به حاال و بودم شده بزرگ هاقصه اون

 :داد ادامه و کرد ترزبون با رو لبش که کردم نگاه بابا به دونستن یتشنه ذهنی و سوال از پر هاییچشم با

 شاخصه با خاندانی. بودم خاندانم امید من، دادمی قدرت بهش اوریا که فردی، بودم الجورد خاندان یبرگزیده فرد من_

 .تو االن چهره به شبیه چیزی، آبی

 ؟شدم شکلی چه االن من یعنی؟! من شبیه

 :داد ادامه، بود انداخته وجودم تو که سردرگمی به توجهبی پدر

 .رسید گوشم به بچه یه ٔ  ناله صدای که بودم تمرین مشغول، شیطانی اتحاد حمله از قبل روز یک_

 لد. کردمی گریه و بود پوشونده دستاش با رو صورتش که دیدم رو ایبچه پسر تعجب کمال در و کردم دنبال رو صدا

 دیدن از. آورد باال رو سرش که بود نرسیده بهش دستم هنوز اما؛ کنم نوازشش تا رفتم جلو و سوخت حالش به صاحبمبی

 باز رو شدهن، کنم حرکتی که این از قبل. کنمنمی فراموش وقت هیچ که ایصحنه! ایستاد قلبم انگار وحشتناکش چهره

 .گرفت دستم از محکمی گاز و کشید تیزش هایدندون روی رو شاخش دو زبان، کرد

 گم هابوته نبی و شد سیاه ماری به تبدیل متعجبم چشمای جلو که برسونمش عملش سزای به خنجر ضربه با خواستممی

 .شد

 .برم حال از بود مونده کم تعجب شدت از؟ داشتم وضعی چه لحظه اون کنی تصور تونیمی حتما

 :گفت و داد تکون تاسف با بار چند رو سرش

 .بود هامبدبختی اول تازه اون. اومده سرم بالیی چه دونستمنمی _
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*** 

 :هااسم برخی معانی

 

 راهنما: چاووش

 عقیق خانواده از رنگسیاه سنگی نام: اونیکس

 یاقوت خانواده از رنگبنفش سنگی نام: آمیتیست

 خداوند شعله: اوریا

 ازش اثری دیگه که نکشید هم ساعت یک به و گذاشت روش مرهمی، دادم نشون طبیب به رو زخمیم دست روز همون_

 ...تمرین برای رفتم دوباره وقتی بعد روز صبح. نبود

 .نشست اشک غمگینش هایچشم تو و شد منقلب حالش، رسید جا این به که پدر صحبت

 ؛بودم ندیده رو اشکش هرگز زندگی لحظات ترینبد تو. هستم پدرم هایاشک شاهد که کردم شرم احساس لحظه یه

 ...حاال ولی

 .نباشم مکودکی هایروز قهرمان شدنشکسته شاهد این از بیشتر تا گرفتم، بود سرازیر چشماش از که رو اشکی دستم با

 لشک اشخشکیده هایلب روی رنگیکم لبخند. نشوند روش ایــوسه بـ و برداشت خیسش صورت روی از رو دستم

 :گفت و گرفت

 اون به من نه دیگه، نبوده دستام تو وقتهیچ انگار که جوری. کردنمی کار اوریا دیگه، رفتم تمرین برای که روز اون _

 .بود سرزمینم نابودی معنای به این و من به اون نه و دادممی نیرویی

 .دونستممی بزرگی ننگ رو نیروم دادندست از، مغرور و بودم جوون هاروز اون. بودم شده مستاصل و درمانده



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 80 

 دست که جایی، کنم گور و گم جا یه رو خودم شدم مجبور، بگیرم قرار مردم تمسخر و سرزنش مورد که این ترس از

 مسرزمین کم کم و شدم آشنا مادرت با جا اون. دونیمی خودت که دنیایی به اومدم همین خاطر به. نرسه بهم کس هیچ

 که اهیاشتب، بدم رو اشتباهم تاوان باید زودی به و کنهنمی رها رو کسی هرگز گذشته که این از خبربی. کردم فراموش رو

 .شد ملّتم و خاندان انقراض و نابودی به منجر

 .کرد هق هق به شروع آروم و گرفت دست دو بین رو سرش، رسید جا این به که پدر حرف

 به متعلق من زا نیمی یعنی این. بود ممکن غیر اصال، بودم شنیده زندگیم تو که بود هاییواقعیت همه از ترتلخ واقعیت این

 .دونستمنمی و بود سرزمین این

 دوراهی تو بود معلوم و کردمی نگاه پدرم به باز دهن با. نداشت من از کمی دست انگار که انداختم آرتین به نگاهی

 .گرفته قرار اعتمادیبی و اعتماد سخت

 این رایب؛ بود شده آروم کم یه انگار. انداختم بهش نگاهی دوباره. کنم کم پدرم غم از کمی تا بگم چی باید دونستمنمی

 :پرسیدم ازش، بشه دور قدیمی خاطرات اون از هواش و حال که

 جوری این من چرا؟ نبودید شکلی این شما بودیم خودمون شهر تو وقتی چرا پس؟ کردین پیدا رو ما جوری چه شما _

 ؟نبودم

 :گفت و کرد صاف رو اشگرفته صدای

 با .بری جایی تنها ذاشتمنمی همین واسه؛ بودم کرده هاییشک یه، رسید گوشم به دخترا اون شدنگم خبر وقتی _

 .جا این به میشه مربوط چیز همه که شد تبدیل یقین به شکم تو شدنگم

 :پرسید و اومد حرف به باالخره، دادمی گوش ما هایحرف به فقط سکوت در حاال تا که آرتین

 .میگم رو دختر تا دوازده اون؟ هستن سرزمین همین تو جایی یه هم اونا یعنی پس_
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 اون به ربطی چه دخترا اون نبودن یا بودن. بود شده حسودیم هم شاید. کرد ناراحتم بدجور، پرسید پدرم از که سوالی

 ؟گرفتمی رو سراغشون موقعیت این تو که داشت

 :گفتم و انداختم آرتین به نگاهی

 .بدونیم ازشون بخوایم که هست هم دخترا اون از ترمهم چیزای _

 لبخند چرا. نشست هاشونلب روی محو لبخندی بعدش و انداختند هم به داریمعنی نگاه آرتین و پدر حرفم این با

 .بودم گفته جک مگه؟ زدندمی

 :گفت آرتین به رو پدر

 .نباشه کنه خدا که باشه مربوط سرزمین این به هم اونا شدنگم میدم احتمال من _

 :گفت و من به کرد رو بعد

 ودشخ شرایط و اقتضا سرزمینی هر چون؛ بگم باید ظاهری تغییرات این مورد در. دخترم سواالت بقیه جواب حاال خب _

 .ودب خواهیم قبلی شکل همون به، خودمون دنیای به برگردیم هم االن همین اگه. اومدیم در شکل این به االن ما داره رو

 قطعا، کنیم ازدواج نژادی هر با اگر و قویه بسیار هاآلتون ما خون عادی حالت در، هستی دورگه یه تو... تو اما و

 داره ونآلت با برابر قدرتی انسان خون. کنهمی فرق قضیه این انسان مورد در ولی؛ میان در خودمون شکل به فرزندانمون

 .اومدی در آلتون و انسان بین شمایلی و شکل به تو خاطر همین به

 :گفت لحظه چند از بعد. کرد نگاه صورتم به و کشید ترباال رو کالهم، اومد جلو پدر هایدست

 هک کنممی اعتراف و بینممی خودم هایچشم با دارم من و من خانمِ شاهزاده هاییانسان و هاآلتون همه از ترمتفاوت تو _

 !زیباست واقعا دونژاد این ترکیب

 جا یک رو تمنا و عشق و شوق چشماش تو. کردمی نگاهم که افتاد آرتین به چشمم. انداختم پایین رو سرم خجالت از

 .دیدم
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 .نشم ذوب نگاهش حرارت از تا کشیدم پایین رو کالهم. دونستممی رو رفتاراش دلیل حاال

 :گفت و شد بلند جاش از هول با، اومد یادش چیزی دفعه یه انگار پدر

 .کنید فرار جا این از بشه دیر اینکه از قبل باید، نداریم وقت زیاد ما _

 :گفتم تعجب با و رفت هم تو هاماخم

 ؟بابا چی شما پس؟! کنیم فرار_

 :گفت زدهغم لحنی با پدر

 شما ولی ؛بشم مجازات امگذشته کوتاهی خاطر به باید، بدم رو اشتباهم تاوان و بمونم باید. برگردم تونمنمی دیگه من_

 ....باید، میدم فراریتون من. برید تونیدمی

 :گفتم باریدمی ازش التماس که لحنی با. آوردممی کم داشتم دیگه. بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 تو، بمونم بذار هک این یا نمون تنها یا حسیبا جون پس، جونتونه به بسته جونم که دونیدمی، پیشتون مونممی منم. بابا نه_

 .خدا رو

 :گفت و شد وارد سرباز چند همراه به، بنفش مو فرمانده، اوکتام و شد باز در دفعه یه

 بزرگ ینرات سرورم حضور به باید بیرون بیاید. شد تموم بزنی حرف دخترت با تا بودی خواسته که مهلتی، مرداس خب_

 .برسیم

 

 ذهنم وت. زدیمنمی حرفی و داشتیم وحشت بود انتظارمون در که چیزی از همه. کردیممی عبور قصر بزرگ تاالر از صدابی

 گذشته تباهاش انتقام تا منتظرمونه خونینش شمشیر و قرمز چشمای با که کردم تصور رو خشنی و وحشتناک، چاق پادشاه

 .بگیره ازمون رو پدرم
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 ؟شدمی مجازات باید چرا، نداشت گناهی که اون؟ چی آرتین اما؛ لرزید تنم پدر دادن دست از فکر با

 .رسیدیم سرخ هایگل و سبز هایپیچک نقش با سفید بزرگ درب به که بود افکار این دار و درگیر ذهنم هنوز

 :گفت بود ایستاده در کنار سینه به دست که باریکی سیبیل مرد به رو اوکتام

 .کن اعالم زرین تاالر به رو ما ورود _

 :شنیدم بسته درهای پشت از رو رساش و بلند صدای ثانیه چند از بعد. شد تاالر وارد و کرد تعظیم سیبیلو مرد

 .شوندمی وارد مجرم زندانیان همراه به قصر اول فرمانده _

 که یرهبگ بازیت به قدر این سرنوشت شب یه عرض در میشه باورش کی. گرفت دلم لحظه یه زندانی کلمه شنیدن با

 .بذارن روت رو مجرم و زندانی اسم

 .شدیم زرین تاالر وارد آرتین و پدر همراه به اوکتام سر پشت و کشیدم آهی

 و ابر یبترک که سقف به طالیی و بزرگ هایستون یوسیله به رنگش اینقره کف. کنم غش بود مونده کم تاالر دیدن با

 .ندهست زنده هارنگ کردم حس لحظه یه که بود زیبا قدر اون تاالر سقف. بود شده متصل، بود مختلف هایرنگ از بادی

 ترورانین رو تاالر فضای و بود آویزان بزرگ هایزنجیر یوسیله به سفیدرنگی و بزرگ سنگ تاالر رنگارنگ سقف وسط

 هایسرباز یوسیله به هاستون بین خالی فضای. بود گرفته رو هاستون و تاالر سرتاسر سبز هایپیچک نقش. بود کرده

 .داشت قرار زیبا و باشکوه طالیی تخت تاالر انتهای و بود شده پر پوشزره

 در بلند و بزرگ صندلی چهارده. بدم تشخیص بود نشسته تخت روی که رو مردی تونستمنمی درست فاصله اون از

 خوش جا روشون بنفش و طالیی، اینقره، سبز هایرنگ با مرد چهارده و بودند شده ردیف طالیی تخت تا تاالر امتداد

 .بودند کرده

 ادشاهپ تونستم باالخره. کردیم توقف طالیی تخت قدمی ده تو تقریبا و رفتیم جلو. بود باال گفتگو و همهمه صدای

 زدم حدس، مبود گرفته بابا از که اطالعاتی با. ببینم، بود نشسته تخت روی صالبت و غرور با که رو پرابهتی و میانسال
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 هچهر تو که اطمینانی و آرامش. باشه زبرجد خاندان از باید هاشچشم روی همرنگ نوار اون با طالیی چشم و مو مرد این

 بوری مو مرد بادیدن اما؛ هستیم طرف منصف پادشاهی با که شد راحت خیالم و کرد آروم رو دلم کمی، دیدم رفتارش و

 .ریخت دلم بود نشسته پادشاه کناری صندلی روی که

 تالفی به و برم خواستمی دلم. بود زده زل بهم جوری همون. بودم نکرده فراموش دیشب از رو خاصش و تیز هاینگاه

 .شه خنک دلم تا بخوابونم گوشش تو آبدار سیلی یه دیشب

 :گفتم زناننفس و گذاشتم امسینه روی رو دستم. خوردم هول گوشم کنار آرتین صدای با

 ؟شده چی_

 :گفت، عصبانیه بدجور بود معلوم

 .وایسا خودم پیش ور این بیا؟ بودی زده زل چی به _

 :گفتم آروم و دادم باال رو ابروهام تعجب با. کشید خودش سمت و گرفت رو بازوم هم بعد

 ؟آرتین کنیمی جوری این چرا_

 همه هبلک، ما تنها نه و نداد اجازه اوکتام بلند صدای که بده رو جوابم خواستمی. کرد نگاهم اخم با و برگشت سمتم به

 :کرد سکوت به وادار رو تاالر در حاضر افراد

 .هستند شما اختیار در هازندانی سرورم _

*** 

 :اسامی معنی

 آسمانی مرد: مرداس

 بخشنده: راتین
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 نداد اجازه اما؛ گرفت غم رنگ، رسید پدرم به که همین و گذروند نظر از رو ما تک تک پادشاه رنگطالیی و دقیق نگاه

 :کرد صحبت به شروع دلنشینش و زیبا صدای با و انداخت پایین رو سرش سریع. بشه طوالنی نگاه این

 رد برات مجازاتی چه داری دوست. خودت به سپرممی رو چیز همه داشتیم گذشته در که رفاقتی خاطر به، مرداس خب_

 ....تو، کشیدی دست هااون از راحت ولی؛ بودی مردمت امید تو، بودی الجورد شهر پادشاه پسر تو؟ بگیرم نظر

 :گفت هاشاشک بین از زحمت به و شد بلند پدر هایگریه هق هق صدای که بود نرسیده آخر به پادشاه حرف

 .بمونم متونستنمی وضع اون با؛ برم بودم مجبور من؟ نگفتم، بود شده چی که گفتم بهت، راتین زخمم به نپاش نمک_

 :کشید فریاد پادشاه

 اوریا. بشه دبو گردنت به که مسئولیتی انجام از مانع تونستنمی وقتهیچ اتفاق اون. تونستیمی، مرداس تونستیمی_

 نفر یه عظمت اون به سرزمینی تو مطمئنا. کنه پیدا برات جایگزین یه تا بگی پدرت به تونستیمی؟ کردنمی کار دستات تو

 ....ولی؛ کنی هاکار خیلی تونستیمی تو، نکن تبرئه رو خودت مرداس. بگیره رو تو جای بتونه که شدمی پیدا

 :داد ادامه و آورد ترپایین رو صداش

 مرگی به محکوم تو، کنم مجازاتت کردی که گناهی خاطر به که این جز، ندارم ایچاره هم حاال. داد دستت کار غرورت_

 !مرداس

 .اشتمند رو طاقتش من؛ اومد بند نفسم، بشه دچارش بود قرار پدرم که شومی عاقبت فکر از؟ شنیدممی چی خدایا! مرگ

 :گفت و انداخت پایین رو سرش، داشت خبر مجازاتش از قبال انگار که پدر

 ماش اختیار در من بعدش، برگردند آرتین و حسیبا بده اجازه مونساله چند و چندین دوستی حرمت به فقط، قبوله_

 .هستم
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 ویر و شدند شل پاهام. شدممی دیوونه داشتم. رفتمنمی هرگز، کردمنمی رو کار این هرگز من؟ گفتمی چی داشت پدر

 .نشستم تاالر رنگ اینقره زمین

 :کرد زمزمه گوشم زیر آروم و کنه بلندم تا گرفت رو بغلم زیر سریع آرتین

 .میدم نجاتش شده هم جونم قیمت به. بشه چیزی ذارمنمی من، نباش نگران_

 :فتمگ لب زیر و انداختم آرتین به رو نگرانم نگاه. بودم باریدن آماده حرفی ترینکوچک با و بود گرفته رو گلوم بغض

 .داری رو هوام که ممنون_

 دوباره شد باعث، کرد سکوت به دعوت رو همه و پیچید تاالر تو که آشنایی صدای ولی؛ انداختم پایین رو سرم امیدانهنا

 .پررو شاهزاده همون، کردم پیداش باالخره و بگردم صدا منبع دنبال به و بیارم باال رو سرم

 .کردمی نگاهم داشت دوباره. کرد برخورد رنگش زرد چشمای با نگاهم لحظه یه

 .کردممی امنیت احساس، بود پوشونده رو صورتم از قسمتی و سر که کالهی وجود از، مرد این هاینگاه وجود با

 :گفت و باال برد رو صداش دوباره باتیس

 .کنید سکوت لطفا، دارم پیشنهادی_

 :گفت و شد بلند صندلیش روی از، شد قطع کامل طور به همهمه صدای وقتی

 قدانف اثر در که نیرویی خال دلیل به. نداره قرار مناسبی وضعیت در ما سرزمین که دارند اطالع محترم شاهزادگان همه_

 مرداس مجازات فکر به که این جای به کنممی پیشنهاد. باشیم جبران دنبال به باید، اومده وجود به الجورد خاندان

 ونیمتمی ما. بگیریم نظر در جدید اوریای جویجنگ یک یوسیله به رو سپاهیانمون و هانیرو تقویت شانس، باشیم

 خترد این شاید که کنید توجه. بره نبرد میدان به اوریا جنگجوی یک عنوان به فرزندش عوض در و کنیم آزاد رو مرداس

 .بجنگه اوریا با تونهمی که باشه الجورده خاندان از باقیمانده عضو تنها
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 نای اگر. جنگه در پیروزی ما اولویت االن. کنند فکر پیشنهاد این به کمی دارم درخواست شاهزادگان شورای حضور از

 .میره باال بسیار ما برای پیروزی شانس، بگیره اختیار در رو اوریا بتونه واقعا دختر

 :گفت و شد بلند صندلی از، داره باالیی سن بود معلوم که رنگی اینقره مرد

 اشنب باکبی و قوی مردانی باید اوریا جنگجویان همه دونیدمی که شما؟ باتیس شاهزاده زنیدمی رو حرف این چرا شما_

 ؟بگیره اختیار در رو اوریا بتونه دورگه دختر یک ممکنه طور چه. باشه داشته جریان هاشونرگ در اصیل خونی و

 :گفت و شد خیره اینقره مرد به تکبرش پر نگاه با باتیس

 .ارزهمی امتحانش به پس، داره قوی بسیار خون آلتون و انسان دورگه دونیدمی خوب هم خودتون_

 فشلط این قدردان باید که فهموند بهم مغرورانه نگاه یه با و برگردوند من طرف به رو سرش، حرفش شدم تموم از بعد

 .باشم

 تشموقعی از بخواد شدنمی دلیل اما؛ بود جا به و مفید واقعا پیشنهادش که این با. گرفتم ازش رو نگاهم و کردم اخمی

 از بود معلوم. بودم غافل، کردمی نگاه باتیس به نفرت با و بود ایستاده که آرتین از مدت این تمام. کنه استفاده سوء

 .زدنمی حرفی اما؛ نیومده خوشش اصال باتیس پیشنهاد

 تنها دبای؟ نرسید خودم فکر به اول چرا، بود خوبی پیشنهاد. بود گرفته باال دوباره همهمه، باتیس حرف شدن تموم با

 ودمب حاضر من. کردم براش رو تالشم تمام که دونستممی الاقل جوری این. کردممی امتحان رو پدر نجات برای شانسم

 .نبود چیزی که این، بدم براش هم رو جونم

 کرف داره معلومه. بود مونده خیره معلومنا جایی به و کرده تنگ رو رنگش طالیی چشمای که انداختم پادشاه به نگاهی

 .بود امیدواری جای پس، کنهمی

 لحن با. رفت جلو و انداخت من به نگاهی، نگه چیزی تا داشته نگه رو خودش زور به هم حاال تا بود معلوم که پدر

 :گفت ملتمسانه
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 ...من، بره بگذارید نداره گناهی دخترم. ببینه خودش رو کارش جزای باید هرکسی. نکنید قبول، سرورم نه_

 :شد حرفش ادامه از مانع پادشاه بلند صدای

 .ببرینشون. شد خواهد اعالم شاهزادگان شورای با مشورت از پس نتیجه_

*** 

 :آرتین

 .بودیم نشسته، بودند گرفته رو دورش تا دور چوبی سکوهای که سنگی و سرد سیاهچال همون تو دوباره

 قح بهش و درگیره بدجور فکرش بود معلوم.زدنمی حرفی که بود هاساعت و شده خیره روش به رو دیوار به حسیبا پدر

 رباو نداشت امکان، بودم ندیده خودم چشم به رو آدماش و جا این اگه. داشت نکردنی باور و عجیب سرگذشت؛ دادممی

 .کنم

 .بود گرفته بغل غم زانوی و نشسته سکوی آخرین روی. نداشت پدرش از کمی دست هم حسیبا

 رعکسب اگه یا؟ بکنم دل ازش تا شدممی قلبم حریف، بمونه حسیبا و بریم ما کردمی قبول پادشاه اگه دونستمنمی

 این در رو انسان یه تا شدممی وجدانم حریف، شدمی مرگ به محکوم پدرش و رفتیممی باید حسیبا و من و شدمی

 بدجور، کردممی فکر حسیبا موندن برای پیشنهادش و چرونچشم و زه*ـر هـ مردک اون به وقتی؟ کنم رها وضعیت

 یرگ غریبی و عجیب دوراهی تو. شدمی ترسنگین حسیبا کنار موندن ٔ  کفه روی عقلم و دل ترازوی و شدممی عصبی

 .بودم کرده

 آروم ددی کنارش رو من وقتی و کرد بلند رو سرش. دادممی دلداریش کمی باید؛ نشستم سکو روی حسیبا کنار رفتم

 :گفت

، باشی داشته رو هواشون خودت نداشته مادر و پدر مثل بده قول، موندم جا این من اگه. آرتین باش مادرم و پدر مواظب_

 .بخورند غصه مبادا



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 89 

 رو کسهیچ تقریبا دنیا تو من و بودند کرده فوت پیش هاسال من مادر و پدر؛ گفتمی راست. انداختم پایین رو سرم

 لیو؛ کردممی حس رو خانواده به تعلق احساس داشتم تازه حسیبا خانواده به ورودم با، تنهایی هامدت از بعد. نداشتم

 .نبودند پایدار وقتهیچ هامخوشی که افسوس

 :گفت حسیبا به رو و شکست رو سکوتش مهر حسیبا پدر

 دونینمی، چی یعنی جنگ دونینمی تو، نداری خبر هیچی از تو. دادمی رو پیشنهاد اون نباید. کرد بزرگی اشتباه باتیس_

 چه هب ببین حاال، بودم غرور و ادعا خدای، بینیمی که من. چی یعنی دوشته روی ملت یک بقای و حفظ مسئولیت وقتی

 .افتادم روزی

. کردیمی اعالم رو مخالفتت جا همون باید، نشی ماجرا این وارد تا تو برای شدمی عبرتی درس باید من االن وضعیت

 ؟شدی سرزمین این وارد طوری چه تو اصال

 این از قبل و کردم دستیپیش همین خاطر به؛ نمیاد یادش شده اینجا وارد جوری چه که این از چیزی حسیبا دونستممی

 .دادم توضیح پدرش برای رو چیز همه خودم، کنه اطالعیبی ابراز که

 :گفت تعجب با. بیاره در شاخ بود نزدیک، کردم تعریف کامل طور به پدرش برای رو ماجرا وقتی

 هم هاونا که ستدهنده انتقال هایسنگ فقط، هادنیا بین انتقال روش. نشنیدم چیزی هیچ آبی نور این از حال به تا من_

 .نیست کسی هر اختیار در

 .بود کنندهگیج و عجیب چیزش همه جا این. رفتیم فرو فکر به همگی حرف این با

 که ودیمب شده هاییاعدامی مثل. برگشت سمتش به مونسه هر مضطرب نگاه و شد باز بلندی قیژ صدای با سیاهچال در

 !هستند حکمشون اعالم منتظر

 :زد فریاد سیاهچال بیرون از اوکتام. شدند وارد سرباز دو

 .اوریا آزمون برای میریم، بیرون بیان هازندانی_
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 تدس با گاهی و گرفتمی گاز رو پایینش لب مدام؛ داشت استرس بدجور. بود حسیبا به حواسم دائما مسیر طول در

 شتگیخودگذ از چنین پدرش برای نبود حاضر کسی هر، سخته خیلی براش وضعیت دونستممی. کندمی رو هاشپوسته

 .باشم قائل براش گذشته به نسبت بیشتری احترام شدمی باعث همین و کنه

 انداخت بهم قدردانی نگاه و آورد باال رو سرش! بود سرد قدرچه؛ گرفتم دستم تو رو دستش آروم و شدم نزدیک بهش

 هک بود چیزی تنها نگاه این، اضطراب همه این وسط. بود بخشلذت نگاهاش این قدر چه که آخ. کرد آب دلم تو قند که

 .کنه آرومم تونستمی

 ،انتظارمونه در چی دونستمنمی. کنم تزریق نگاهش به رو آرامش تا نشوندم هاملب روی بخشیاطمینان لبخند

. داشتم وستشد خودم از بیشتر دنیا تو که بود کسی تنها دختر این دونستممی ولی؛ بریم پیش باید کجا تا دونستمنمی

 .ذارمنمی تنهاش سرزمین این تو وقتهیچ، گرفتم رو تصمیمم مطمئنم دیگه

 بود هقلع اطراف هایبلندی انتهای که بزرگی سالن طرف به و شدیم قلعه اطراف وسیع محوطه وارد. اومدیم بیرون قصر از

 .افتادیم راه

 وضوح به و بود دستم تو حسیبا دست مدت این تمام تو. رسیدیم آزمون سالن به باالخره طوالنی تقریبا رویپیاده یه با

 .بگذرون خیر به رو امروز خودت خدایا. میشه اضافه دستش سرمای و لرزش به لحظه به لحظه که کردممی حس

 خصوص به؛ اومدنمی خوشم ازش اصال. افتاد، باتیس، زه*ـر هـ مردک اون به چشمم، گذاشتم سالن داخل به که رو پام

 .کنم جدا تنش از رو سرش خواستمی دلم، زدمی زل حسیبا به کثیفش هاینگاه اون با وقتی

 سبتان میز و بود مختلف هایسالح انواع از پوشیده دیوار و در. بودند کنارش هم رنگارنگش مشاورهای از تا چند و پادشاه

 .بودند گذاشته سالن وسط بزرگی

 هر هایانت که داشت قرار سانتی پونزده ده و تراشخوش ایاستوانه چوب دوتا میز روی. ایستادیم میز کنار و رفتیم جلو

 ؟یدجنگمی چوب تکه دو این با باید حسیبا یعنی؛ بود شده گذاشته کار صیقلی و صاف آبی سنگ یک کدومشون

 .بود شده قفل هاچوب روی متعجبش و گنگ نگاه که برگردوندم حسیبا طرف به رو سرم
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 :گفت سالن هایستون از یکی کنار از اوکتام

 .جلو بیارن تشریف خانم شاهزاده فقط، بگیرید فاصله میز از همگی_

 که بود این، داشت لذت برام همه از بیشتر که چه اون و کردم غرور احساس کلمه این شنیدن از قدر چه! خانم شاهزاده

 .بود خودم مال داشتنیدوست خانم شاهزاده این

 :گفتم و دوختم حسیبا نگران هایچشم به رو چشمام شیرین مالکیت این حس با

 .بده نشون اینا همه به رو قدرتت و برو راحت خیال با پس، پشتتم من کنی هرکاری، نباش نگران_

 :گفت رفتمی میز طرف اون به که طور همین و داد تکون بار چند رو سرش عصبی حالت با

 .کنید دعا برام_

 اسبیمن دید که سالن از ایگوشه و رفتیم سالن انتهای سمت بقیه همراه و دادم تکون براش اطمینان نشونه به سری

 .کردیم انتخاب ایستادن برای، داشت

 :گفت بهش دهنده هشدار لحنی با اوکتام. ایستاد چوبی میز پشت و رفت ترجلو حسیبا

 در ور اوریا گفتم که وقتی. بشه مرگ به منجر ممکنه اشتباهی حرکت هر. خانم شاهزاده کنید جمع رو حواستون خوب_

 .بس و همین، دیدمی تکون آروم و گیریدمی دست

 :زد داد بلند شد مستقر جاش سر وقتی. اومد ما طرف به و گرفت فاصله ازش بعد

 .حاال_

 ؛داد تکون آروم و داشت برشون میز روی از، رفت هاچوب طرف به آروم دستاش. کشوندم سمتش به رو مضطربم نگاه

 ...هیچ هم باز ولی؛ کرد تکرار رو کار این باره سه و دوباره. نیفتاد اتفاقی هیچ اما

 .کنه اعالم رو آزمون ختم تا رفت سمتش به، شده امیدنا بود معلوم که اوکتام
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 من .ناراحت یا باشم خوشحال باید دونستمنمی. کردممی حس خوبی به فاصله این از رو حسیبا اندازهبی اندوه و غم

 .بیفته خطر به پدرش جون نبودم هم راضی اما؛ خواستممی رو حسیبا

، بود دلسرد کامال حسیبا توانایی از که اوکتام. بده بهش ایدیگه فرصت تا کنهمی خواهش اوکتام از که شنیدم دور از

 :گفت طلبکارانه لحنی با و ایستاد سینه به دست جا همون

 .دونستممی هم اول از من. دیگه نمیشه، نمیشه وقتی کنید امتحان دیگه صدبار. بفرمایید_

 یدندرخش به شروع هاچوب به شده متصل آبی هایسنگ دفعه یه که کرد چیزی خوندن به شروع لب زیر حسیبا بار این

 .اومدند بیرون هاچوب داخل از چرمی بلند تسمه دو، داد تکون رو اوریا وقتی و کردند

 دیگه حاال که سالحی هایتسمه و گرفت رو حسیبا اطراف مه مثل آبی نور. باشه واقعی بینممی که چیزی شدنمی باورم

 .شد نیم دو زدنهمبه چشم یک در میز. کرد برخورد میز به شدت به، شالقه یه بودم فهمیده

 حنهص به باز هایدهن با و بودند ساکت همه زدمی بیرون غبار مثل رنگ آبی نور، شده نصف میز با اوریا برخورد محل از

 .بودند شده خیره روشون به رو عجیب

 :زد فریاد و رفت عقب قدم چند، بود شده شوکه حسابی که اوکتام

 .نکنید ایاضافه حرکت، زمین بذارید رو هاشالق آروم حاال. خانم شاهزاده خوبه_

، دوم وردبرخ از. کوبید زمین روی بیشتری شدت با و آورد باال رو اوریا دوباره چون؛ شنیدنمی چیزی هیچ انگار حسیبا اما

 از قبل دبای. نداره روشون کنترلی بود معلوم. شد پخش فضا تو آبی نور و خاک از مخلوطی و شد کنده زمین از سانت چند

 .کردمی رهاشون بزنه آسیب خودش به که این

 قبع به بود ترنزدیک همه از که اوکتام شدن باعث و اومدن پایین مختلف جهات در بار این و رفتن باال دوباره هاشالق

 .کردممی کاری باید، نبود کردن فکر جای دیگه. شد بلند همه تعجب فریاد. بشه پرت
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 چند درشپ دیدم تعجب کمال در اما؛ بریم کمکش به هم با بخوام حسیبا پدر از تا برگشتم. برم سمتش به خواستممی

 .میشه نزدیک بهش پشت از داره تنهایی به خودش و جلوتره من از پله

 .دش پدرش هایدست اسیر دستاش مچ، بیاد فرود پایین به چهارم ضربه که این از قبل و رفتند باال دوباره هاشالق

 .کردم جدا ازش رو هاشالق، بده دست از رو اوریا اختیار دوباره که این از قبل و دویدم سمتشون به سریع

 . رفت هوش از و کشید عمیقی نفس، لرزونش دستای از اوریا شدن جدا با

*** 

 :حسیبا

 .افتاد، بود برده خوابش تخت کنار صندلی روی که آرتین به نگاهم و کردم باز رو چشمام

 پوست جاهاشم بعضی و قرمز کم یه. کردم وارسیشون دقت به و گرفتم صورتم جلوی رو دستام سوزش احساس با

 .نبود زیاد قدر اون سوزشش اما؛ بودند سوخته چیزی با که انگار؛ بود شده پوست

 سبز رنگ از زیبایی ترکیب چیز همه. انداختم اتاق بر و دور به نگاهی، نشستم نرم و بزرگ تخت روی و شدم بلند آروم

 .بود سبز چیز همه آرایش میز، هاکمد، هادیوار، هاصندلی، اطرافش هایپرده و تخت، بود

 به خاموش شومینه کنار صندلی روی از پدر یآهسته پف و خر صدای. کردممی آرامش احساس اتاق این تو حضور از

 .رسید گوشم

 ایچهره و برم خواستمی دلم قدر چه. زدمی چشمک بهم که افتاد پنجره کنار قدی آینه به چشمم و برگشتم سمتش به

 .ببینم کردندمی تعجب دیدنش از همه که رو

 در ایقیافه چه دونستمنمی؛ نبود دلم تو دل. رسوندم بهش رو خودم پاورچین پاورچین و اومدم پایین تخت از آروم

 .زیبا هم شاید، بودم شده زشت شاید، انتظارمه
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 شممچ دو هر خودم مبهم تصویر دیدن با و کردم باز رو راستم چشم از کم یه اول. ایستادم آینه جلوی و بستم رو چشمام

 جادوی این با حاال اما؛ دارم معمولی قیافه کردممی فکر همیشه. شد حبس نفسم آینه تو دختر دیدن با و شدند باز باهم

 ولی؛ نبودم یادن دختر ترینزیبا مطمئنا. بردم لذت خودم تماشای از قبل از بیشتر خیلی، بود نشسته صورتم روی که آبی

 .بودند هاترینزیبا از ترجذاب خیلی هامتفاوت گاهی و بودم ترینمتفاوت سرزمین این تو حداقل

. دمکر نگاه، داشت ادامه کمرم از ترپایین تا رنگ آبی هایتار اشخورده تاب هایحلقه بین که بلندم موهای به دقت با

 .بود کرده ایجاد رو نظیریبی ترکیب موهام پایانِبی شبِ کنار در نیلگون آبی این

 تا رو نمگرد و کردم آینه به رو پشتم و برگشتم. شده شکلی چه پشت از موهام ببینم داشتم دوست. بودم شده زدهذوق

 .نشد که نشد، بود ایفایدهبی تقالی ولی؛ چرخوندم ممکن جای

 :گفت که شنیدم تخت طرف اون از رو آرتین صدای

 .باشی داشته آینه دوتا باید ببینی رو پشتت خوایمی اگه عزیزم_

 .عقلهبی قدر چه دختر این کنهمی فکر خودش با داره حتما. رفت آبروم! شد بیدار کی این وای

 سعی که حالی در و نکنم بیدار خواب از رو پدر تا آوردم پایین امکان حد تا رو صدام. کردم کاله تو رو موهام دستپاچه

 :گفتم، کنم مالی ماست جوری یه رو قضیه کردممی

 .کنم تالشی یه گفتم، بود رفته سر امحوصله جوری همین. باشه آینه دوتا باید دونممی_

 :گفت و خندید چون؛ بود فهمیده رو این هم اون انگار! من داشتم ایمسخره منطق عجب

 ؟شدی بهتر؟ طوره چه حالت. دونیمی که دونممی_

 :گفتم و کردم بهش رو پشتم

 .بودند جا همه که آبی نورهای و شالق یه فقط، نیست یادم زیادی چیز.خوبم آره_
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 جا حرکتش از. برگردوند خودش طرف به آروم و گذاشت امشونه روی رو دستش، رسوند بهم رو خودش کی نفهمیدم

 و زدمی آتیشم مانتو روی از حتی دستا این گرمای. انداختم جدیش قیافه به بعد دستاش به اول رو متعجبم نگاه. خوردم

 .کنم اعتراض نداشتم جرئت

 و بگیرم باال رو سرم دوباره کرد وادارم و برد امچونه زیر رو انگشتش اما؛ انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت

 :گفت و گذاشت بینیش روی رو اشاشاره انگشت که بزنم حرف اومدم. لرزید دلم دستش برخورد از. کنم نگاهش

 یعنی این و داد جواب تو رو اسلحه اون امروز اما؛ نه یا دونیمی دونمنمی. باشیم نداشته وقت زیاد شاید، کن گوش_

. شهکنمی دست کنه فعال رو اوریا خودشون قول به یا اسلحه این تونسته هامدت از بعد که کسی تنها از هرگز پادشاه

 با همیش مساوی کار این که بگیری نظر در هم رو این باید اما؛ بدی نجات رو پدرت جون راحت خیلی تونیمی دیگه حاال

. کشمنمی دست تو از هرگز من که این، بگم بهت رو چیز یک تا زدم رو هاحرف این یهمه. سرزمین این تو موندنت

 تو از ونمتنمی و دارم عالقه تو به صورت هر در من، نیست ما بین چیزی دیگه افتاده اتفاقات این چون کنی فکر خوامنمی

. نمیشم جدا ازت هرگز و خواممی من که اینه مهم، نیست مهم نخوای هم خودت اگه حتی، کنم نظر صرف عشق این و

 .بگیر نظر در تصمیمت تو و دار نگه خاطرت تو خوب رو اینا

 آرتین مونه آرتین این کنم باور تونستمنمی. کردممی نگاه شدمی بسته و باز که دهنش به متعجب چشمای و باز دهن با

 تو اگه تیح بگه بهم مستقیم غیر طور به و کنه ابراز شکل این به رو اشعالقه که احساس با قدر اون. پیشه هفته دو یکی

 !.مونهمی کنارم بمونم سرزمین این

 رو ستاشد سریع آرتین. کنم جمع، بود نشسته لبم روی خودآگاهنا که رو لبخندی شد باعث در به تقه چند برخورد صدای

 ".بفرمایید": گفت بلند صدای با بعد. گرفت فاصله ازم و برداشت امشونه روی از

 :گفت من به رو و کرد تعظیم. شد داخل خدمتکار چند همراه به آرونات و شد باز در بعد لحظه چند

 .زرین تاالر به بیارید تشریف لطفا همراهان و خانم شاهزاده_

 .کردند اتاق هایوسیله با رفتن ور به شروع و گفت چیزی هاخدمتکار گوش در هم بعد
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 رتاال سمت به بود انتظارمون در که تقدیری از غافل همگی، شد بیدار وقتی. زد صداش آروم و رفت پدر سمت آرتین

 .کردیم حرکت زرین

 .داشتند حضور هاشاهزاده از تا چند و اوکتام، باتیس، پادشاه تنها و بود خلوت تاالر قبل دفعه خالف بر

 رارق پادشاه تخت و ما بین بلند گام چند با و شد بلند جاش از، رسیدمی نظر به ترجوان همه از که رنگی سبز شاهزاده

 :کرد خوندن به شروع و کرد باز رو پوستینی طومار، گرفت

 .بزرگ پروردگار نام به_

 یشاهزاده، مرداس آزادسازی بر مبنی خانم شاهزاده یخواسته به توجه با و اوریا آزمون آمیزموفقیت نتایج اساس بر

، نژادپاک یشاهزاده: است قرار این بر شورا تصمیم، رو پیش جنگ در ایشان کمک و حضور ازای در، الجورد شهر مخلوعِ

 اتینر پادشاه سپاهیان خدمت در اوریا جنگجوی یک عنوان به و آمده در اوریا جنگجویان حلقه عضویت به، حسیبا بانو

 جهت در صادقانه خدمت با همگی که باشد. شد خواهد بخشیده، کار ـیانـت خــ مرد این مرداس و بود خواهند بزرگ

 .کنیم تالش سرزمین این پیروزی

 .زندگیش نجات شادی و پدر دوری غم. کردم حس قلبم تو جا یک رو شادی و غم

 انسان ترینعزیز، پدرم خاطر به که بودم راضی خودم از دلم تو جوری این عوض در اما؛ سخته خیلی دوری دونستممی

 .گذشتم خودم از، زندگیم

 هامتن مطمئنم، شنیدم ازش اتاق تو که حرفایی با؟ موندمی پیشم یا بخورم هم رو اون رفتن غصه باید؟ چی آرتین

 .کنم اعتماد بهش بتونم که بود آشنا یه حداقل سرزمین این غربت تو جوری این. ذاشتنمی

 :گفت جوابش در، عصبانیه بود معلوم که پادشاه. داره اعتراض حکم به گفتمی که شنیدم رو پدر صدای

 مقدمات. بودی دار یچوبه باالی االن وگرنه، مرداس کرد قبول رو دخترت پیشنهاد شورا که کن شکر خدارو برو _

 بخشنده قدر این بعد دفعه مطمئنا چون؛ برگردید ندارید حق و میرید جا این از پسر اون و تو، شده فراهم بازگشت

 .نیستم
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 :شد بلند آرتین اعتراض صدای بار این

 .نمیرم جا این از اون بدون من، هستیم نامزد ما. بمونم جا این خواممی من سرورم اما_

 :گفت و زد صدا رو اوکتام، شدمی تربرافروخته اشچهره لحظه به لحظه که پادشاه

 .برگردونید خودشون سرزمین به ترزود هرچه رو دونفر این_

 :داد ادامه و بودند شده حمله آماده گرفته گارد حاال که پدر و آرتین به کرد رو بعد

 این .باشید دومیش شما که نکردند ازدواج هم با آلتونی و انسان هیچ سرزمین این در. منسوخه ما نظر از نامزدی این_

 چشم ،نشید خارج سرزمین این از ترزود هرچه اگه هم حاال. نیست شما بین نسبتی هیچ پس، قانونیه غیر کامال ازدواج

 .کشممی رو نفرتون سه هر و بندممی چیز همه روی

 .بود علنی گویی زور یه این، سوختم بدجور پادشاه حرف این از

 این؟ مداشت هم ایدیگه چاره مگه ولی؛ نبود جدایی این به راضی ابداََ دلم؟ رفتمی باید آرتین چرا آخه، بود گرفته حرصم

 حالخوش و سالم داره، لرزوند رو قلبم بار اولین برای روز یه که اونی بزرگ جهان این تو جایی یه دونستممی الاقل جوری

 .بود خوشی دل دنیا یه برام هم همین. کنهمی رو زندگیش

 :گفتم خشمگین پادشاه به رو، بشه خراب چیز همه که این از قبل و رفتم جلو

 .برن که کنم قانعشون میدم قول، کنم صحبت باهاشون دقیقه چند بدید اجازه سرورم_

 :گفت پادشاه به رو، کرده پا به جشنی دلش تو میاد پیش براش داره که موقعیتی خاطر به بود معلوم که باتیس

 .بدید اجازه بهش لطفا سرورم_

 !کنه میونی پادر برام باید آدم این که رسیده کجا به من کار ببین خدا وای
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 .کشوندم تاالر گوشه به رو هااون و رفتم آرتین و پدر طرف به سریع. داد تکون اجازه صدور ٔ  نشانه به سری پادشاه

 .نبود جدایی این به راضی خودمم دل وقتی، شن قانع تا بگم باید چی نمیدونستم

 جلوگیری بود نشسته چشمم گوشه که اشکی قطره اومدنپایین از نتونستم ولی؛ دادم قورت، بود گلوم تو که رو بغضی

 :گفتم و پدر طرف به کردم رو. بلرزه دلشون دیدنش با مبادا تا کردم پاکش سریع دست پشت با. کنم

 اقلال اینجوری ولی؛ شیممی کشته مونهمه بمونید جا این اگه. برو شده که هم مامان خاطر به کنممی خواهش ازت بابا_

 .کنیم تحمل جوری یه باید که دوریه این فقط، ایمزنده مونسه هر

 روی ور دستم ولی؛ بگیره بغلش تو رو من خواستمی آرتین. گریه زیر زدم؛ بگیرم رو اشکام جلوی تونستمنمی دیگه

 از بیشتر نباید. لرزید بار چندمین برای دلم و کردم نگاه غمگینش صورت به. بیاد ترجلو ندادم اجازه و گذاشتم اشسینه

 .شدمی دفن باید جا همین عشق این، شدیممی وابسته هم به این

 :گفتم التماس با. نشم پشیمون بعدا تا بزنم رو هامحرف همه خواستممی. کشیدم عمیق نفس تا چند

 ؟نه، بشیم کشته مونهمه خواینمی که تو بابا _

 :گفت آلودشبغض صدای با پدر

 ....ولی؛ بشه کم تو سر از مو تار یه خوامنمی من، بابا عزیزِ نه _

 .نده ادامه تا گرفتم روش به رو و بردم جلو رو لرزونم دست

 :گفتم

 ؟بابا دیگه میرید، نداره ولی دیگه پس_

 .کرد هق هق به شروع و داد تکون رو سرش آروم

 .کردمی راضی رو خودم ٔ  بیچاره دل و اومدمی باید نفر یه؟ کردممی راضیش باید جوری چه. بود آرتین نوبت حاال
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 روز عجب امروز. کرد باریدن به شروع هامچشم دوباره و نیاوردم طاقت ولی؛ کنم نگاهش خوب تا گرفتم باال رو سرم

 !بود نامردی

 وقتی ات بستم رو چشمام. کنممی تصور که چیزیه اون از ترسخت خیلی انگار ولی؛ راحته کردنش راضی کردممی فکر

 بره ات بیفتم پاش به، کنم خواهش ازش خواستممی. داشتم خاطره دوهفته باهاشون آخه؛ نبینم رو چشماش زنممی حرف

 .پرسید سوال یه فقط و کرد دستیپیش اون ولی؛ کنه فراموشم و

 ؟نکنی فراموشم وقتهیچ میدی قول_

 :گفتم آروم و دادم بیرون رو بغضم پر نفس

 ...مرگ دم تا _

 آخر ات خواستمی دلم. شدم تنها غریب سرزمین این تو و برد خودش با رو قلبم از تیکه یه راحتی همین به. شد تموم

 .کنم گریه امروز یاد به عمرم

 ثاثیها و اسباب تمام. بستم سرم پشت رو در و شدم، بودم کرده استراحت توش قبال که اتاقی وارد آرونات راهنمایی با

 تخت یه. ودب گرفته خودش به خاصی و سلطنتی جلوه اتاق و بودند شده عوض طالیی و سبز برق و زرق پر وسایل با قبلی

 چپِ تسم. سبز حاشیه با طالیی کمد تا دو، اتاق وسط. بودند آویزون باالش از که سبز و حریر هایپرده با طالیی بزرگ

 زچی یه فقط ولی؛ بود جدید و نو چیز همه. پنجره کنار راست سمت، نفره چهار نهارخوری میز یه و آرایش میز یه، تخت

 دشاه تنها آینه این آخه. زد حلقه چشمام تو اشک و افتادم یادش دوباره. قدی آینه همون؛ بود نشده عوض هنوز که بود

 .بودند برگشته مطمئنا حاال تا. بودم تنها تنهای دیگه حاال، شدنمی باورم. بود اون و من عاشقانه گفتگوی

 نهک خدا. کردمی تعریف مامان برای رو ماجرا داشت بابا حتما. کنندمی کار چی دارن االن کردم فکر و بستم رو چشمام

 .نشه اذیت زیاد

 تو رو زانوهام، باشم خودم تونستممی؛ نبود کسی دیگه که جا این ولی؛ بدم نشون قوی رو خودم بودم کرده سعی حاال تا

 .کنم گریه هابچگی مثل و بگیرم بغلم
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 ستمتون تا و کردم جمع بغلم تو رو زانوهام و بردم فرو سفید متکای تو رو سرم. نشستم روش و دویدم تخت سمت به

 این وت روزی یه که بود اونی واسه بیشترش شاید، نیست بابا و مامان دوری برای فقط اشکام دونستممی. کردم گریه

 .بود زده بهم رو دلش حرف اتاق

 

 میدمنفه. شده صبح انگار؛ کردم نگاه اطراف به آلودخواب چشمای با. نشستم تخت روی و شدم بلند جام از در صدای با

 .بود برده خوابم کی دیشب

 ورود اجازه و گذاشتم سرم روی رو کالهم، کردم پاک رو چشمم ٔ  گوشه شدهخشک اشک آثار. شد بلند در صدای دوباره

 .دادم

 اینقره نوار اون که تفاوت این با. شد ظاهر چهارچوب تو، آرونات مثل دقیقا اینقره موهای و هاچشم با زنی و شد باز در

 با، من چشمای به شبیه چیزی. بود شده کشیده هاشچشم دور رنگ هم ایسایه عوض در و نداشت هاشچشم روی رو

 .بود متفاوت من ٔ  سایه و چشم رنگ که تفاوت این

 !زیبایی و جالب ترکیب چه. رنگی سایه هازن و دارند هاشونچشم روی رنگی نوار هامرد پس! جالبه

 از که یکت همراه به کم خیلی پف با بلند دامن. شد مشخص کامال رنگش اینقره لباس و گذاشت اتاق داخل به قدمی زن

 ولی ؛بود پوشونده رو سرش روی که بود وصل کتش به هم بزرگی کاله. بود داده بهش موقر ظاهری، بود شده گشاد کمر

 اب جنگل تو روز اون که بود هاییزن لباس شبیه چیزی لباسش. بود مشخص کامال موهاش جلوی از قسمتی و صورت

 .دیدیم آرتین

 :گفت و کرد تعظیمی، رسید تخت هاینزدیکی به وقتی. اومد جلو اینقره زن

 نم. خوشبختم آشناییتون از. زیاده کارهامون کم یه امروز ولی؛ خواممی عذر، کردم بیدارتون کنم فکر خانم شاهزاده_

 خدمتکار اگلس بعد به این از. کنممی رسیدگی قصر بانوان به مربوط امور به. پیشکار آروناتِ جناب خواهر، هستم مینوفر

 .بده انجام براتون تا گیدب بهش داشتید کاری هر. بود خواهد شما شخصی
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 :گفت دستپاچه و انداخت برش و دور به نگاهی

 .داخل بیا.... گلسا.... گلسا، وارده تازه خواممی عذر، دختر این دست از_

 :گفت و کرد داخل اتاق بیرون از رو سرش آروم قرمز هایلپ با بانمک و تپل دختر

 ؟بشم داخل هست اجازه، بانو ببخشید_

 .کرد ایبامزه تعظیم و بست سرش پشت رو در. شد اتاق وارد آروم گلسا و داد تکون سری مینوفر

 و بود دهپوشی داریکاله لباس مینوفر مثل اونم. باشه ساله شونزده پونزده حدودا خوردمی بهش! بود شیرینی دختر عجب

 یه حد در ساده خیلی و کرمی دست یک هم هاشلباس رنگ. بود پف بدون دامنش اما؛ بود سرش روی لباس کاله

 .خدمتکار

 .کنیم صحبت باهم ترراحت تا کشیدم عقب رو کالهم. اومدم پایین تخت از و زدم روش به لبخندی

 :گفت و کشید ایزده هیجان نفس موهام و چهره دیدن با گلسا اما

 ...که هستن شاهزاده همون ایشون بانو وای_

 :کشید داد سرش و برگشت سمتش به سریع مینوفر

 ؟نگرفتی یاد رو قصر آداب هنوز؟ دختر برخورده طرز چه این_

 :گفت و من به کرد رو بعد

 .نیست بلد رو چیزا خیلی هنوز، شده قصر وارد تازه. خانم شاهزاده خواممی عذر _

 :داد ادامه و کرد منی و من
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 که ماش مخصوصا، کنیم تعجب بدید حق ما به. نداره وجود الجوردی شاهزاده هیچ دیگه که میشه سالی بیست حقیقتش_

 زینجایگ رو تریمناسب شخص و کنممی عوض رو خدمتکار این من. متفاوتید هم خودتون خاندان بین و هستید دورگه

 .کنممی

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .ندارم مشکلی دختر این با من، نیست الزم نه نه_

 :گفت، بود شده راضی انگار که مینوفر

 .میشم مرخص حضورتون از و میدم بهش رو هادستور سری یک بفرمایید اجازه پس، خب بسیار_

 .شد خارج اتاق از تعظیم با و کرد تعیین براش رو وظایفی، رفت گلسا طرف به

 :گفتم و آوردم باال رو سرم. کردممی حس رو خودم روی گلسا متعجب نگاه هنوز. نشستم تخت ٔ  لبه

 ؟کنی شروع خواینمی خب_

 :گفت و انداخت بهم رو گنگش نگاه تعجب با

 ؟خانم شاهزاده کنم شروع رو چی_

 :گفتم و خندیدم

 .رو دادن بهت بانو که رو دستوراتی_

 :گفت و شد حرفم متوجه تازه

 شما زا رو من وقتاون؛ بود رفته یادم که نگید بانو به خدا رو تو فقط، میارم رو تونصبحانه میرم االن. ببخشید، آهان_

 .خانم شاهزاده کنهمی جدا

 :گفتم و زدم بخشیاطمینان لبخند
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 .بشیم جدا هم از نیست قرار، راحت خیالت_

 !ودب هوایی به سر دختر عجب. گذاشت باز رو در و رفت بیرون سریع، داد تحویلم بامزه لبخند یه تپلش صورت اون با

 شفرامو رو هامناراحتی لحظه یه شد باعث دختر این الاقل، خوبه. خندیدم و دادم تکون سری. بستم رو در و شدم بلند

 .کنم

 

 این اب صحبتیهم کردممی احساس. کنیم صحبت هم با و بشینه کنارم کمی خواستم گلسا از، صبحانه خوردن از بعد

 .کنه کم هاممشغولیدل و خیاالت و فکر از تونهمی شاداب و سرزنده دختر

 :پرسیدم، کنم باز رو صحبت سر اینکه برای

 ؟ذارنمی سرشون روی سرزمین این هایخانم ٔ  همه رو کاله این_

 :گفت لحظه چند از بعد. کردمی تحلیل ذهنش تو رو سوالم داشت انگار. کرد نگاهم لحظه یه و آورد باال رو سرش

 فتگمی. ببینن همه رو هاشخوشگلی که آورهخجالت محترم خانم یه واسه گفتمی همیشه مامانم. خانم شاهزاده بله _

 ینا کالهامون قبلنا تازه. خانم شاهزاده بود آدم شوهر منظورش کنم فکر. داری نگه نفر یه واسه باید رو هاتخوشگلی

 صورتشون که هم هازادهاصیل و خانوما شاهزاده. نبوده معلوم موهامون از هیچی هاموقع اون میگه مامانم، که نبوده جوری

 قد من نس به اینا. نیست یادم که من ولی؛ پوشوندندمی رو صورتشون، بودند ترخوشگل شما مثل و داشت فرق بقیه با

 .خانم شاهزاده نمیده

 .کردمیم جمع اطالعات بیشتر شدرباره بعدا باید، داشته جالبی گذشته سرزمین این بود معلوم. رفتم فکر تو بدجور

 :پرسیدم ازش

 ؟هستی قصر تو تنها تو؟ گلسا کجاست مادرت پس_

 :گفت بغض با و انداخت پایین رو سرش
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 .شدند کشته پیش ماه چند امخانواده_

 :گفتم تاسف با و آروم. بود شده خشک دهنم جابی سوال این خجالت از! زدم گند انگار وای

 ؟چرا_

 :گفت و شد خیره رو روبه به، کشید بلندی نفس

 و دکردن حمله شهرمون به متحداش و اونیکس لشکر پیش ماه چند. خانم شاهزاده کردیممی زندگی الماس شهر تو ما_

 دیگه نایسرزمی از که اونایی همه یعنی؛ جا این اومدیم، کنیم فرار تونستیم که هاییشاهزاده و ما. کشتند رو مردم بیشتر

 هم اب مونده باقی هایشاهزاده. بگیرنش نتونستن هنوز که جاییه تنها زمرد سرزمین االن. جا این اومدن، موندند زنده

 دشاهپا تا کردند انتخاب رو بزرگ راتین شاه خودشون بین هم بعدش، دادند تشکیل رو هاشاهزاده شورای و شدند متحد

 .باشه مونهمه

 .داشتند معجزه انتظار من از اینا که این مثل. دونستمنمی و بود خراب قدر این وضعیت یعنی؛ بود مونده باز دهنم

 :گفتم و دادم قورت زور به رو دهنم آب

 ؟بگیرن رو جا این نتونستن هنوز چرا خب_

 :گفت و داد باال رو هاششونه

 .بپرسید، زمرد خاندان بزرگ، نیاسا جناب از باید رو این، خانم شاهزاده دونمنمی_

 :گفت و پرید جا از هاگرفتهبرق مثل دفعه یه که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .گردمبرمی االن جایی میرم من، خواممی عذر خانم شاهزاده! کشهمی رو من بانو حتما امروز وای_

 !ترکید دلم دختر کنه کارت چی بگم خدا

*** 
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 :اسامی معنی

 بهشتی شکوه دارای: مینوفر

 گل مانند: گلسا

 .است خود نیاکان مانند که کسی: نیاسا

*** 

 گریه و کرف تو برم دوباره شدمی باعث بیکاری و بود رفته سر امحوصله بدجور. بود نشده گلسا از خبری و گذشت ربع یه

 متوجه اما عهدف یه. کنم تماشا رو بیرون منظره تا رفتم جلو. افتاد پنجره به چشمم که بزنم اتاق تو دوری شدم بلند. کنم

 ؟بودم نشده متوجه حاال تا طور چه. داشت بالکن جا این پس، شدم بود شده پنهان پرده واالن پشت که دری

 !بازیدل و بزرگ بالکن عجب. کردم باز رو درش و زدم کنار رو پرده خوشحالی با

 بود جنگل ردکمی کار چشم که جایی تا! بود ترزیبا و بکر منظره قدر چه باال این از. ایستادم هاشکنگره کنار و رفتم ترجلو

 .بود شده پوشیده بزرگ و کوچیک هایدرخت با هم هاکوه روی حتی، پرگل هایدشت و

 درختای بین انتهاش و داشت ادامه هادوردست تا قلعه راستِ سمت، بودم افتاده اسب از کنارش که بزرگی یرودخونه

 .بود ناپیدا کشیده فلک به سر و بلند

 جا اون. کردمی خودنمایی سبز هایشیروانی و بزرگ و کوچیک هایخونه با زیبا و بزرگ شهری، قصر از کمی فاصله تو

 .بودم ندیده خوابم تو حتی رو زیبایی همه این. بود دیده آرتین که شهریه همون حتما

 رو جهمتو و رسید گوشم به دور از، بودند تمرین مشغول بزرگ حیاط غربی انتهای که سربازایی شمشیر چک چک صدای

 از تا دو. شدمی دیده توش زیبا هایدرخت انواع و بود کاریگل حیاط جای همه. کرد جلب قلعه از قسمت اون به

 ادهایست که جایی و اتاقم بالکن به زردش نگاه با موطالیی مرد، ترطرف اون کم یه و بودند صحبت مشغول هافرمانده

 .بود زده زل بودم
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 .شد گرفته حالم! ندیدمش که بود کجا این لعنتی اَه

 ؟یادم بدم ازش فهمیدنمی یعنی؟ بود چشمام جلو قدر این چرا. کوبیدم هم به رو بالکن در و برگشتم اتاق تو سریع

 .دنبالش برم خودم باید، نشد پیداش که هم هوا به سر دختر این

 تو وسیله کلی که میانسالی و چاق زن همراه به گلسا و شد باز در که بود نرسیده دستگیره به دستم هنوز. رفتم در سمت

 .شدند وارد، بود دستاش

 :گفت و کرد تعظیمی عرق خیس و سرخ صورتی با کنانهن و هن زن

 .بگیرم رو هاتوناندازه اومدم، هستم قصر خیاط بانوی من. خانم شاهزاده سالم _

 .افتاد ما لباس کمبود به یادش یکی باالخره! خداروشکر خب

 آورد رو رنگش سبز کوچیک کیسه، شد تموم کارش وقتی. کرد هاماندازه گرفتن به شروع صدابی و اومد جلو خیاط بانوی

 .بود شده پر رنگارنگ هایپارچه تیکه از میز. کرد خالی آرایش میز روی، بود توش هرچی و

 :گفت و گرفت صورتم کنار، برداشت رو رنگی سبز پارچه

 .خانم شاهزاده میاد پوستتون به این کنم فکر_

 :گفتم و کردم اخمی

 ؟بدوزید برام لباسی چه قراره مگه؟ بیاد پوستم به باید چرا _

 :گفت تعجب با

 !دیگه پوشنمی قصر بانوان همه که لباسایی همین از خب_

 :گفتم و دادم تکون منفی عالمت به رو سرم
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 .خوامنمی لباسا این از من، نه_

 :گفتم بود ایستاده پشتم که گلسا به و برگردوندم رو سرم

 .بکشم چیزی خواممی، بیار قلم و ورق یه لطفا _

 .گذاشت میز روی و آورد بیرون جوهر و قلم همراه به پوست تیکه یه. رفت هاکمد از یکی سمت و گفت چشمی گلسا

 .کردممی رو کار این باید جوری چه اینا با ولی؛ بکشم رو نظرم مورد لباس طرح خواستممی

 پیاده روش رو نظرم مورد طرح کردم سعی و شدم خم کاغذ روی. گذاشتم زمین روی و برداشتم رو جوهر قلم و پوست

 .کنممی کار چی ببینن تا بودند زده زل بهم چشمی چهار گلسا و خیاط بانوی مدت این تمام در. کنم

 هم ودمخ. بود هابچه نقاشی شبیه بیشتر که بود شده طراحی پوست روی ایکوله و کج تصویر، شد تموم کارم وقتی

 .نبود ایچاره ولی؛ بود گرفته امخنده

 :کردم دادنتوضیح به شروع و گرفتم باال رو نقاشی

 ساده لباس هی خواممی باالتنه برای. پف کمی با بلند دامن یه، پوشندمی قصر بانوان که دامناییه همون از که این ببینید_

 ازش ور دستام تا بگیرید نظر در شنل روی هم برش دوتا. باشه زانوهام باالی تا حدودا شنل قد. شنل یه همراه به بدوزید

 و باشه هبست کامال هم شنل یقه... آهان. کنید وصل شنل به لباس جای به هم رو کاله. کنم رو کارام آزادانه بتونم و کنم رد

 ؟شدید متوجه، بپوشونه رو گردنم

 :گفت و داد تکون سری متعجبش نگاه با خیاط بانوی

 .خانم شاهزاده بله_

 .باشم داشته ریزی برنامه قدر این لباس یه واسه نداشت انتظار کنم فکر

 :گفت و اومد لحظه چند از بعد. دوید سمتش به گلسا و خورد اتاق در به تقه چند
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 جنگجویان و هاشاهزاده، پادشاه با مالقات برای زمانی چه پرسنمی. هستند در پشت آرونات جناب، خانم شاهزاده _

 ؟هستید آماده

 :پرسیدم و انداختم خیاط بانوی به نگاهی

 ؟میشه آماده کی من لباس_

 :گفت و کرد منی و من، نداشت رو سوالی چنین انتظار انگار که بیچاره زن

 هم هبقی، کنم حاضر صبح فردا تا رو لباس اولین دخترم کمک با کنممی سعی ولی؛ خانم شاهزاده زیاده کارش کم یه_

 .ستآماده آینده هفته یک طی

 :گفتم و دادم تکون سری

 .رسممی حضورشون به صبح فردا بگو آرونات جناب به گلسا، خوبه _

 :گفت و زد نفسی نفس. بود شده سرخ لبو عین صورتش، برگشت وقتی. دوید در طرف به دوباره و گفت چشمی

 و مرینت برای لباسی نکنید فراموش، هستن جا این خیاط بانوی که حاال بگم بهتون گفتن آرونات جناب خانم شاهزاده_

 .بگیرید نظر در هم جنگ میدان

 نای به مسئله طور چه. داریم پیش در بزرگی جنگ زودی به معلومه پس. ریخت دلم اسمش شنیدن با! جنگ میدان

 .کردم فراموش رو مهمی

 .کشیدم هم رو جنگ و تمرین لباس طرح و گرفتم پوست دیگه تیکه یه

 .رفت و مکن توجیه براش رو هالباس طرح تونستم، خیاط بانوی با کلنجاررفتن و دادنتوضیح ساعت یک از بعد باالخره

 که جایی تا باید که دونستممی. کردم فکر بدم نشون خودم از باید فردا که برخوردی به و موندم اتاق تو رو روز بقیه

 و بود خانم شاهزاده یه عنوان به هاجنگجو و هاشاهزاده بین در حضورم اولین این. بدم نشون قوی رو خودم تونممی

 .باشه تاثیرگذار خواستممی
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 .گرفتم تنم از رو روز چند این خستگی و رفتم حموم به اول و شدم بیدار خواب از زود صبح بعد روز

 جلوم الجوردی آبی لباس دست یک با گلسا، گذاشتم بیرون که رو پام. پیچیدم خودم دور ایحوله، شد تموم کارم وقتی

 :گفت ذوق با و شد ظاهر

 !خوشگلیه لباس چه ببینید خانوم شاهزاده وای_

 .بودند آبی که موهام از قسمت اون همرنگ، داشت قشنگی رنگ. بود زیبا واقعا

 .کنم تماشا توش رو جدید لباس تا رفتم قدی آینه جلوی سریع و پوشیدم رو لباس گلسا کمک با

 نلیش که شیک و بلند آستین بلوزی همراه به طالیی شده دوزیسنگ یحاشیه با آبی پفی دامن! بود خوشگل قدرچه

 مه، رسیدمی گلوم زیر تا که شنل بلند ییقه و لبه روی. پوشوندمی رو روش، دادم توضیح که اونی شبیه درست

 .دادمی لباس به زیباتری جلوه و بود شده کار طالیی دوزیسنگ

 نلش بزرگ کاله و پیچیدم هم تو پشت از رو موهام سریع، شدم سیر لباس اون تو خودم دیدن از حسابی که این از بعد

 متس به و کردم پام رو آینه جلوی شده جفت آبی کفشای. کشیدم جلو ابروهام از ترپایین کمی تا و گذاشتم سرم رو

 .کردیم حرکت زرین تاالر

 اون، بره و باشهن منتظرم در پشت گفتم گلسا به. کنه اعالم رو حضورم سیبیلو جارچی تا ایستادم تاالر بسته درهای پشت

 .بود کرده قبول خواسته خدا از هم

 تاالر دوار که بودم کسی آخرین کنم فکر. نبود ایدیگه کس هیچ، در کنار سرباز تا چند جز به. انداختم اطراف به نگاهی

 حال درق چه! شدم زدهذوق و کردم تصور، بینهمی شنل این با رو من وقتی باتیس ناامید قیافه ذهنم تو لحظه یه. میشه

 .شدمی گرفته حالش، کردنمی پیدا چرونی چشم برای چیزی هرزش چشمای وقتی کردممی

 بسم، کشیدم عمیق نفس تا سه و بستم رو چشمام. ریخت دلم تو استرس از دنیایی دفعه یه و شد باز تاالر بزرگ درب

 .شدم وارد و گفتم اهلل
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 جنگجوی چهار، شاهزاده چهارده بر عالوه که تفاوت این با، بودم شده زرین تاالر وارد که بود اولی دفعه مثل چیز همه

 .بودند نشسته خودشون مخصوص هایصندلی روی نخراشیده و بزرگ هایهیکل با طالیی و اینقره، بنفش، سبز

 و مکرد احترام ادای، نداشتم ازش خوشی دل آرتین و پدر از دوری خاطر به که این با. ایستادم پادشاه تخت قدمی ده تو

 .بدم نشون خوب رو خودم تا گرفتم کار به رو امسعی تمام

 خیلی و دادم تکون احترام ینشانه به سری. بشینم تا کرد اشاره خودش راست سمت صندلی آخرین به دست با پادشاه

 .کردم حرکت صندلی طرف به موقر و آروم

 دنمپوشی لباس مدل از احتماال. کردممی حس خودم روی رو تاالر تو حاضر افراد تک تک نگاه سنگینی مدت این طول در

 .میره رژه جلوشون داره شده منقرض خاندان یه یبازمانده شدنمی باورشون شایدم یا بودند کرده تعجب

. ودمب زده حدس درست پس، بود شده خیره بهم حرص با که افتاد باتیس به نگاهم. نشستم بلند صندلی روی آروم

 .سوخته بدجور نپوشیدم رو قصر بانوان لباس که این از معلومه

 :کرد صحبت به شروع و کرد صاف صدایی، شد بلند جاش از پادشاه

 جنگجویان حلقه اعضای ترینجوان از یکی با تا شدیم جمع هم دور امروز. آمدید خوش عزیز جنگجویان و شاهزادگان _

 .کنیم مشورت داده رخ اخیر هفته چند در که مسائلی با رابطه در و بشیم آشنا اوریا

 :گفت و باتیس به کرد رو بعد

 .لطفا کنید شروع باتیس شاهزاده _

 :گفت و شد بلند پادشاه کنار صندلی از باتیس

 شیطانی اتحاد سپاهیان، دارند اطالع جلسه در حاضر زادگان اصیل و شاهزادگان یهمه که طور همون. سرورم اجازه با_

 رزمینس تنها به هابار حال به تا و گرفتند، نداره نظیر استحکام نظر از کردیممی فکر که رو الماس شهر پیش ماه چند
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 .وقتشه االن، کنیم کاری قراره اگر. کردیم مقاومت سختی به ما و کردند حمله هم زمرد سرزمین یعنی، مونده باقی

 ...الخصوص علی؛ کنند ترفشرده و ترسخت رو هاشونتمرین باید اوریا جنگجویان

 :داد ادامه و گرفت من سمت رو راستش دست و برد ترباال رو صداش

 .شدند جنگجویان حلقه وارد تازه که الجورد خاندان از، حسیبا، نژادپاک خانم شاهزاده_

 بآ خجالت از، کنه کارت چی بگم خدا وای. انداختم پایین شدمی که جایی تا رو سرم. برگشت من طرف به هاسر یهمه

 !شدم

 :گرفت سر از رو نطقش دوباره

 یادیز جنگی مردان حمله هر در و کنندمی زندگی سختی به مردم. هستیم مواجه مالی بودجه و سالح، نیرو کمبود با ما _

 .میشن کشته

 .کنیم دشمن تقدیم دودستی مجبوریم که بچه و زن از پر شهری و مونیممی ما، بره پیش جور همین اوضاع اگر

 رقص به آموزش برای، دارند جنگیدن آمادگی که رو شونقبیله و خاندان از افرادی لطفا محترم شاهزادگان و فرماندهان

 .بفرستند

 :گفت و شد بلند، بود کرده مخالفت باتیس با هم پیش دفعه که اینقره پیرمرد

 کم گهدی. هستند شما خدمت در یا شدن کشته یا ما افراد بیشتر. بجنگه که نداریم رو کسی ما، باتیس شاهزاده اما _

 .کنید بهتری فکر باید. کنیم جنگ وارد هم رو دستبه عصا پیرمردهای مونده

 یدهعق هم هم با؛ اومد خوشم جسور پیرمرد این از. کنهنمی حال باتیس با زیاد من مثل هم اینقره شاهزاده این نظرم به

 .بودیم

 :گفت و نشست جاش سر، نیومده خوشش پیرمرد مخالفت از بود معلوم که باتیس

 .گوشیم پا تا سر بفرمایید دارید بهتری پیشنهاد اگر اَرسان جناب_
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 .شدمی دعوا داشت کنم فکر

 :گفت و شد بلند سریع پادشاه

 در. کنممی اعالم رو جلسه پایان فعال. باشید مردم فکر به کمی لطفا، آقایان نداریم ناراحتی و دلخوری برای وقتی االن _

 .شد خواهد گرفته بهتری تصمیمات بعدی جلسه

 .شدند تاالر وارد آشامیدنی و خوردنی انواع از بزرگی هایسینی با خدمتکارا و کوبید هم به رو دستاش هم بعد

 ناو، داریم مالی کمبود و وخیمه وضعیت گفتندمی االن همین؟ شد تموم زودی این به که بود ایجلسه چه این! عجب

 !رنگارنگ غذاهای این وقت

 و تناقض همه این شاهد و بیرون برم دادممی ترجیح؟ بودم کرده ول اینا خاطر واسه رو امخانواده من. بود اومده در کفرم

 :گفتم پادشاه به رو و شدم بلند جام از. نباشم اسراف

 ؟بشم مرخص حضورتون از شده تموم جلسه اگر فرماییدمی اجازه سرورم_

 :گفت بود شده غافلگیر که پادشاه

 .بشید پذیرایی تا بمونید؟ خانم شاهزاده کنید ترک رو ما خوایدمی چرا_

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .میرم بفرمایید اجازه اگر، ندارم میل سرورم نه _

 :شد بلند سرم پشت از باتیس صدای که برم بیرون تا برگشتم تاالر در سمت

 .بخورند چیزی ما با نمیدن افتخار خانم شاهزاده_

 .نبود جلودارم کسی کردممی قاطی هم وقتی و شدممی عصبانی داشتم دیگه

 :گفتم و برگشتم باتیس سمت به
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 ربازهامونس برای تونیمنمی مالی کمبود خاطر به وقتی، کنندمی زندگی سختی این با سرزمینشون خاطر به مردم وقتی_

 اخلد پاش و ریخت همه این نداره لزومی. کنم زندگی و بخورم عادی مردم مثل میدم ترجیح، کنیم تهیه مناسب سالح

 ؟میشه حس مالی نیاز قدر این وقتی چیه برای تجمل همه این. بشه انجام قصر

 بیارم شانس. کردم رویزیاده کنم فکر. کردندمی نگاه من به باز هایدهان با باال سن و سبز شاهزاده یه جز به همه

 .نکنند زندانیم

 رو ودمخ و شدم دور قصر از تونستم تا؛ دویدم حیاط سمت راست یه و رفتم بیرون تاالر از. کردم کوتاهی تعظیم سریع

 .کردم گور و گم درختا بین

 دیدم قتیو. گذشت ایدقیقه چند. نشستم اقاقیا درخت کنار، اومد جاش سر نفسم وقتی و گذاشتم امسینه روی رو دستم

 .کنند دستگیرم نداشتند قصد که این مثل. شد راحت خیالم، نیست خبری

 خوشگل قدر چه. خوردندمی تکون باد وزش با و بودند آویزون هاشاخه از درخت بنفش هایگل. انداختم باال به نگاهی

 !بودند

 زیبایی همه این از که بود انصاف از دور، هادلتنگی و هادوری یهمه وجود با. بستم رو چشمام و کشیدم دراز درخت زیر

 .بود بهشت خود قطعا جا این؛ نبرد لذت و کرد نظر صرف

 هایخنده اون با باتیس، دیدم که چیزی اولین و کردم باز رو چشمام، خوردم هول شنیدم سرم پشت از که صدایی با

 .بود ایستاده سرم باال و گرفته چرمیش و پهن کمربند به رو دستاش که بود آورشچندش هاینگاه و موذیانه

 .رفتم عقب قدم چند و شدم بلند جام از سریع همزمان و کشیدم کوتاهی جیغ

 .نداشتم آسایش آدم این دست از جا هیچ که واقعا. گذاشتمش سرم روی و بردم کالهم به دست

 :گفت که قصر سمت برم خواستممی

 .ندارم کاری باهات که من؟ ترسیمی من از چرا؟ خانم شاهزاده کجا_
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 :گفتم و سمتش برگشتم

 .ترسمنمی تو از من_

 :گفت و کرد بلندی یخنده

 زما که حاال، خب. ترسینمی ایدیگه کس هیچ از بلکه، من از تنها نه دادی نشون تاالر تو پیش لحظه چند، دونممی_

 ؟چیه نظرت، باشیم هم با کم یه بیا ترسینمی

 رو حرفی هر انتظار. بودند شده داغ هامگونه، انداختم پایین رو سرم؟ باشیم هم با چی یعنی دقیقا؟ بود چی منظورش

 !یکی این جز، داشتم

 .شدممی دور خطرناک مرد این از سریع باید، نیست موندن جای دیگه جا این که دادمی فرمان پاهام به داشت مغزم

 خنده با هک شنیدم سرم پشت رو باتیس بلند صدای. دویدم قصر سمت به و گرفتم چنگم تو رو دامنم پایین دست با

 :گفتمی

 ... خودمی مال آخرش و اول، خانم شاهزاده برو _

 تاقا به پام که این محض به. کردم حرکت اتاقم سمت و رفتم باال، رسیدمی دوم طبقه به که پهن و مارپیچ هایپله از

 .کردم گریه تونستم تا و انداختم روش رو خودم، دویدم تخت سمت به، رسید

 اب مرد حضور به قدر چه فهمیدم تازه افتاد اتفاق این که حاال ولی؛ میام بر مشکالتم همه پس از خودم کردممی فکر

 .کردممی حس رو خالیش جای قدر چه روزا این. دارم نیاز آرتین مثل اعتمادی قابل و غیرت

 سراغم زهرگ که کنممی ادبش چنان رزمی هایتکنیک با، بشه نزدیکم کسی اگه کردممی فکر خودم خام خیال تو همیشه

 .بده نظر العملش عکس مورد در تونهنمی، نگرفته قرار موقعیتی یه تو تا آدم که شد ثابت بهم امروز ولی؛ نیاد

 کرخداروش. کردم پاک دستم پشت با رو اشکام و نشستم تخت روی. گرفت آروم دلم گریه ساعت نیم از بعد باالخره

 .ببینه رو روزم و حال این که نبود گلسا
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 پیدا اهچالسی تو از برام آرتین که کوچیکی و صاف سنگ تیکه و گرفتم وضویی. زدم صورتم و دست به آبی و شدم بلند

 .کردم نیاز و راز خدا با و خوندم نماز، گذاشتم جلوم، بود کرده

 .گرفتممی آرامش جوری این فقط، بودم جا این که مدتی این تو. شد بهتر خیلی حالم! آخیش

 ازش. رفته کجا مدت همه این بودم شده کنجکاو. بود برگشته گلسا باالخره که این مثل؛ شدم بلند جام از در صدای با

 :پرسیدم

 .برگشتم وقته خیلی من؟ بودی کجا گلسا_

 :گفت و داد قورت صدا با رو دهنش آب

 .خرید برای شهر بودیم رفته خدمه از تا چند با، خانوم شاهزاده ببخشید _

 .کنهمی پنهون رو چیزی یه داره بود معلوم

 :داد ادامه

 .خانم شاهزاده ببینن رو شما خوانمی؛ گرفتند رو سراغتون هم نیاسا عالیجناب_

 .بود آشنا اسمش قدر چه! نیاسا عالیجناب

 :گفتم

 ؟ببینن رو من االن همین خوانمی عالیجناب_

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .بفرمایید، کنممی راهنمایی رو شما من، خانم شاهزاده بله_

 با وبارهد مبادا تا بود اطراف به حواسم مسیر طول تمام تو. گذشتیم اصلی تاالر از و کردیم حرکت قصر اول طبقه طرف به

 .بشم رو به رو باتیس
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 :فتگ و کرد اشاره در به دست با گلسا. کردیم توقف، بود اصلی تاالر شرقی انتهای که رنگی سبز در پشت باالخره

 ؟برم تونممی. نیاسا عالیجناب اتاق هم این، خانم شاهزاده بفرمایید_

 ؟بره در کار زیر از داشت دوست قدر این امروز چرا دختر این! عجب

 .ادبی همراهم گفتم هم گلسا به همین برای؛ بشم اتاق وارد تنها و کنم ریسک تونستمنمی. انداختم در به نگاهی

 .کردمی دعوتم داخل به که شنیدم در پشت از رو مردی صدای. موندم ورود اجازه منتظر و زدم اتاق در به تقه چند

 .کردم باز رو در و چرخوندم دستم تو رو دستگیره

 تا بود یباز کتابخونه یه شبیه بیشتر جا این. شد ظاهر روم به رو کتاب بلند هایقفسه از پوشیده هایدیوار با ساده اتاق

 !خاندان یه بزرگ اتاق

 با و ودب ایستاده سفید و بزرگ میز کنار، بود کرده جلب خودش به رو توجهم هم زرین تاالر تو که ایسالخورده و سبز مرد

 .کشیدمی رو انتظارم پدرانه و مهربون لبخند

 صندلی روی جا همون هم خودش. نشستم راحتی صندلی روی پیرمرد دعوت به، ادب عرض و سالم از بعد و رفتم جلو

 .نشست میز کنار

 .بره خواستمی دلش واقعا انگار؛ بود ایستاده در جلوی هنوز گلسا

 کیی روی و شد اتاق وارد خوردهشکست لشکر مثل و انداخت پایین رو سرش. بیاد داخل که فهموندم بهش سر اشاره با

 .نشست هاصندلی از

 :کرد صحبت به شروع بخششآرامش صدای با سبز پیرمرد باالخره و شد برقرار اتاق تو سکوت دقیقه چند

 تو روزام دونستیمی. کنم صحبت باهات اومد پیش تاالر در که ایمسئله درباره خواستممی، دخترم آمدی خوش خیلی_

 ؟کردی پا به خاک و گرد بدجور تاالر
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 .کردم رویزیاده کم یه دونستممی، انداختم پایین رو سرم

 :داد ادامه نیاسا جناب

 .بزنی کجا رو حرفی هر بگیری یاد باید، دخترم نمیاد خوش قصر این تو هاخیلی مذاق به هازدنحرف جور این_

 هم انیاس جناب حتما، نداشت تعجبی. بودم گفته رو حقیقت ولی؛ بود رویزیاده حرفام درسته. شدم ناراحت حرفش از

 تو پادشاهان خون چون کردندمی فکر که مغرور و راضی خود از هایشاهزاده همون از، بود دیگه اونای مثل ایشاهزاده

 .کنند شیشه تو رو مردم خون دارند حق، داره جریان هاشونرگ

 :گفتم باشم داشته رو سالش و سن احترام کردممی سعی که حالی در و کردم اخمی

 وزهن من. باشید بیچاره مردم این فکر به حداقل، دونیدنمی هیچی انگار. نداشتم رو حرفی چنین انتظار شما از من_

 همه این.یمباش راست رو هم با بیاید پس، شنیدم کافی اندازه به ولی؛ ببینم نزدیک از رو زندگیشون وضعیت نتونستم

 ؟میده معنی چه تناقض

 هب انگار؛ آوردمی در رو حرصم بیشتر کارش این. زد لبخند و کرد گوش فقط نیاسا جناب، زدممی حرف که مدتی طول در

 .کردمی گوش بچه یه حرفای

 :گفت و برداشت اشدهنده حرص هایلبخند از دست باالخره

 اصلی علت و هستیم عقیده هم مورد این در ما. نشدی من منظور متوجه اصال تو، دخترم دارم قبول رو حرفات ٔ  همه من_

 امشآر در همه و بودند سطح یک در غنی و فقیر، سرزمین این در پیش وقت خیلی. یکسانه عقیده همین تو از من دعوت

 اردچ و بدن باد به رو ایمانشون مردم شد باعث نعمت وفور این که روزی اون از افسوس اما؛ کردندمی زندگی آسایش و

 .باشند بدبختی این در مردم االن شد باعث که بود گناهان همین از یکی اونیکس خاندان طمع! بشند ـناه گـ

 طور چه دروغ که دیدم من. هاخاندان این تک تک قدرت افول شاهد متاسفانه و بودم ایجاافتاده مرد زمان اون من

 هک دیدم من، پاشید هم از رو زبرجد خاندان طور چه باری و بندبی که دیدم من، شد آمیتیست خاندان شکست موجب

 الجورد خاندان انقراض موجب طور چه غرور که دیدم حتی من، شکست هم در رو الماس خاندان طور چه ـیانـت خــ
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 همه من. کردند سقوط یکی یکی اون از پس و رفت بین از هاخاندان این تک تک در ایمان طور چه که دیدم من. شد

 رو هااون هم خدا، کردند فراموش رو خدا وقتی. کنی ندانستن به متهم رو من تونینمی پس، دخترم دیدم رو چیز

 .اومد سرمون بینیمی که بالیی این و کرد فراموش

 هاواقعیت این به پاسخ برای ایجمله هیچ ذهنم تو. بود مونده باز دهنم و بودم گرفته قرار تاثیر تحت هاشحرف با

 .شناختمنمی

 :پرسیدم بود ذهنم تو دیروز از که جوابیبی سوال و کردم نگاه پیرمرد سبز چشمای تو، آورم باال رو سرم

 ؟بگیرن رو زمرد سرزمین نتونستند شیطانی اتحاد سپاهیان مدت این طول در چرا پس_

 تفاقیا نکنه ترسیدم لحظه یه. زدنمی حرفی و بود شده صورتم مات، خیره طور همین نیاسا جناب اما؛ بودم جواب منتظر

 و دز پلکی لحظه چند از بعد. زدم صدا رو اسمش و دادم تکون صورتش جلو بار چند و آوردم باال رو دستم. افتاده براش

 :گفت

 ؟افتاد برات اتفاقی چه اوریا آزمون در دخترم_

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام. کردم تعجب ربطبی سوال این از

 هب شروع دفعه یه بعدش... بعدش ولی؛ کردنمی کار دستام تو اولش اوریا انگار ولی؛ نیست یادم زیادی چیز، خب _

 ؟پرسیدمی رو سوال این چرا. کرد عمل ارادی غیر و وحشتناک طور به و کرد درخشیدن

 بیرون سریع و گفت چشمی هم اون، کنه ترک رو اتاق خواست ازش و چرخوند گلسا طرف به رو سرش نیاسا جناب

 .رفت

 :گفت و کرد نزدیک رو سرش آروم. کردمی متعجبم بیشتر لحظه به لحظه نیاسا جناب حرفای و کارا

 دونمنمی، ندیدم رو این اوریا جنگجویان از کدوم هیچ یچهره تو که دیدم چیزی تو یچهره تو من، دخترم کن گوش_

 .بدم توضیح باید طور چه
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 .ترسیدممی داشتم کم کم

 :گفت دوباره

 تو. نیک تمرکز سالحت روی خوب، اوریا تمرین برای رفتی که بار این خواممی ازت. بدم توضیح باید طور چه دونمنمی -

 یک ایدب اوریا جنگجویان که دونیمی حتما. باشی میره انتظار اوریا جنگجوی یک از که چه اون از بیشتر خیلی تونیمی

 این از لیخی شاید تو. باشند داشته رو دیگه چیزای خیلی و بودنباکبی، بدنی قوای، جسارت قبیل از خصوصیات سری

 مینسرز این بتونه مهم صفت اون شاید و ترهمهم اینا همه از که داری چیزی عوض در ولی؛ باشی نداشته رو خصوصیات

 .بده نجات بدبختی این از رو

 :پرسیدم، بدونم صفت اون مورد در بیشتر داشتم دوست. بودند پراکنده و گنگ خیلی حرفاش؛ بودم شده گیج

 ...صفت اون_

 گفت و انداخت اطرافش به نگاهی. بدم ادامه رو حرفم نداد اجازه اما

 برات ممکنه چون؛ نکن صحبت کسی با ازش و کن موم و مهر قلبت در رو هامحرف. نده ادامه دیگه، دخترم نه _

 .برسونیم پایان به جا همین رو مالقات این و بدم جواب پرسیدی که سوالی به بهتره. بشه دردسرساز

 کمک به هنوز زمرد شهر مردم چون؛ دخترم ستساده بسیار جواب. بگیرند رو زمرد شهر نتونستن هنوز چرا پرسیدی

 .نبردند یاد از رو خدا هنوز هااون، دارند ایمان بزرگ پروردگار

 شب هاینیمه تا ولی؛ میریم تمرین برای زود صبح فردا بود داده پیغام اوکتام چون؛ بخوابم ترزود شب داشتم تصمیم

 چرا که این و بده نجات رو همه تونهمی که ویژگی اون به؛ کردم فکر نیاسا جناب حرفای به و نشستم اتاقم تخت روی

 .بزنم حرف موردش در نباید

 .نیاد چشمام به خواب امشب تا آوردمی فشار مشغولم ذهن به دیگه طرف از هم تمرین اول روز اضطراب و استرس
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 زا یکی روی که رو جلوبازی و بلند ردای. بخورم آبی تا شدم بلند تخت روی از کنخرداعصاب خوابیبی این از خسته

 رو ولرم آب لیوان و رفتم میز طرف به آروم. پوشیدم نخی و بلند تاپ روی و برداشتم، بود آویزون تخت هایستون

 .نداشت وجود یخچال نام به ایوسیله سرزمین این تو که بود بد قدر چه واقعا. سرکشیدم

 !بود کامل همیشه سرزمین این تو ماه انگار، عجیبه. زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره سمت به

 ذهنم به رو پراضطراب شب اون ٔ  خاطره اختیاربی و بود شده روشن روز مثل ماه نور زیر اطراف هایجنگل و دشت

 .شدم سرزمین این وارد آرتین با بار اولین برای که شبی همون، آوردمی

؟ بردمی هپنا آرتین سمت به داغونم و خسته ذهن اتفاقی هر با چرا؟ کنم فراموشش تونستمنمی چرا. افتادم یادش دوباره

 .بخوابم کم یه کردممی سعی باید، گرفتم فاصله پنجره از و کشیدم آهی

 

 صبح خود ات؛ بودم مونده خیره تخت ایپارچه سقف به باز هایچشم با، شد اتاق وارد صبحانه سینی با گلسا وقتی صبح

 وریج چه وضعیتم این با دونمنمی. بود شده کوفته بدنم تمام که بودم زده غلت تخت روی قدر اون. بود نبرده خوابم

 .برم تمرین سر قراره

 حالم ایدش، زدممی صورتم به آبی باید! بود خراب خیلی وضعیتم وای. دادم ماساژ رو گردنم دست با و نشستم تخت یلبه

 .شه بهتر

 این طول در. خوردم رو صبحانه سریع و رفتم میز طرف به. شدم بهتر کم یه، شستم رو صورتم وقتی انگار! خداروشکر

 خیاط بانوی برای که بودند تمرینی لباسای کنم فکر؛ برگشت لباس دست یه با بعد دقیقه چند و رفت بیرون گلسا مدت

 .شدم خوشحال، داده انجام رو کارش بشه داده بهش تذکری که این بدون گلسا دیدممی که این از. بودم داده توضیح

 .کنهمی وظایفش جمع رو حواسش داره کم کم معلومه

 :گفتم و زدم روش به لبخندی

 .مهربون و بانمک دختر، خانوم گلسا ممنون خیلی_
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 :گفت خندیدمی که حالی در دقیقه یک از بعد و کرد نگاهم. بود کرده تعجب صحبتم لحن از

 !شیدمی همیشه از ترداشتنی دوست جوری این قدر چه! خانوم شاهزاده وای _

 و درپ حضور کمبود همیشه از بیشتر، شد خوشحال قدر این من ٔ  ساده تعریف یه با وقتی. بود ایساده و صاف دختر چه

 .بودمی بهش حواسم بیشتر باید. کردم حس وجودش تو رو مادر

 :پرسیدم ازش

 ؟خوردی صبحانه تو گلسا_

 :گفت و داد تکون اطراف به رو سرش

 .خورهنمی صبحانه شاهزاده از قبل خدمتکار، خانم شاهزاده نه_

 :گفتم و گرفت امخنده مسخره قانون این شنیدن از

 شتپ بشین برو هم االن. خوریممی صبحانه هم با بعد به این از، طوره این که حاال؟ غریبیه عجیب قانون چه دیگه این _

 .بپوشم رو لباسا برم من تا بخور رو اتصبحانه، میز

 اریک و بره تا، نکردم توجهی ولی؛ باریدمی اشچهره از تعجب. رفتم قدی آینه سمت به و گرفتم دستش از رو هالباس

 .بده انجام گفتم که رو

 شلوار همرنگ کمربند. پوشیدم، رسیدمی زانو باالی تا که رو تیره ایقهوه پیراهن و رنگکرم شلوار. ایستادم آینه جلوی

 به یدقیق نگاه دوباره. کردم پام، بود شده محکم بغل از موازی هایبند با که رو بلندی هایچکمه و بستم پیراهن روی رو

 با و ودب پوشیده و بلند بودم خواسته که طور همون دقیقا لباس ییقه. نشست لبام روی رضایت لبخند و انداختم خودم

 :مگفت و ایستادم، بود شده صبحانه خوردن مشغول باالخره که گلسا جلوی سریع. شدمی بسته رنگکرم هایبند

 ؟گلسا طوره چه، خب_

 :گفت و انداخت پام تا سر به نگاهی. کرد گرد رو چشماش و آورد باال رو سرش
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 .قشنگه خیلی لباس مدل، خانم شاهزاده نشسته خوب تنتون تو خیلی_

 :گفتم و خندیدم

 .دوزهمی میدم توضیح براش که اون از بهتر خیلی رو لباسا واقعا چون؛ کنم تشکر خیاط بانوی از باید پس_

 انوز زیر تا رو شنل، خیاط بانوی پیشنهاد به. انداختم دوشم رو هم رو سوخته ایقهوه شنل و رفتم آینه سمت دوباره

 تو خودم به نگاهی و دادم عبور شنل دارِبرش قسمت از رو دستام. باشم نداشته مشکلی تمرین موقع تا کردم طراحی

 .بودم شده مارکوپولو عین هالباس این با. انداختم آینه

 :گفت گلسا که بذارم سرم روی رو شنل کاله خواستممی

 .کنید صبر، خانم شاهزاده نه_

 ینا! شد عالی وای. کرد جمع سرم باالی محکم رو موهام و کشید بیرون رو آبی و بلند روبان، دوید آرایش میز سمت به

 .شدمنمی اذیت تمرین تو جوری

 قاتمال رو اوکتام بود قرار که محلی طرف به همراهش به و گذاشتم سرم روی رو شنل بزرگ کاله و کردم تشکر گلسا از

 .افتادیم راه کنیم

 

 .بیارند بود شده گرفته نظر در برام که رو اسبی تا بودیم منتظر قصر اسطبل کنار

 اون از رو هامریه و کشیدم عمیقی نفس. بیام سرحال حسابی بود شده باعث و بود مطبوع و خنک، صبحگاهی هوای

 .کردم پر نظیربی هوای

 ستدو. کردم تصور رو زیبا و سفید اسب ذهنم تو. شدممی اسب یه صاحب که بود باراولین این؛ بودم زده هیجان کمی

 نتهایا تا، شدم خبره سوارکاری تو وقتی و کنم نگاهش، برهمی لذت بلندش هاییال روی کشیدنبرس از وقتی داشتم

 .برم باهاش تاخت به رو دشت
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 :اومدم بیرون سفیدم اسب برای چینینقشه و خیال و فکر از گلسا صدای با

 ...آوردند رو اسبتون خانم شاهزاده _

 .رفتم وا اومدمی سمتم به سالنه سالنه که زردرنگی اسب دیدن با و چرخوندم اسطبل در سمت رو سرم ذوق با

 ؟!شدمی نصیبم این باید که بود قحطی اسب مگه آخه! زرد

 اشنماینده، نبود باتیس خود اگه جوری این حاال، داشتم شانسی عجب. انداختمی نفر یه یاد رو من فقط زرد اسب این

 .داشت تشریف

 :گفتم اوکتام به رو و برگشتم

 ؟کنید عوض رو اسبم نمیشه _

 :گفت زدم که حرفی از متعجب اوکتام

 ماش برای رو این شخصا خودش اسطبل مسئول، شماست برای اسب ترینمناسب و بهترین این؟ خانم شاهزاده چرا_

 .کرده انتخاب

 .اومدممی کنار باهاش جوری یه باید. کشیدم یالش و سر به دستی و رفتم اسب سمت و کشیدم پوفی

 رو رو پام، اولیه هایآموزش شدنکامل از بعد بالفاصله و داد توضیح برام رو سوارکاری آموزش هایگام اولین اوکتام

 .کشیدم باال رو خودم گلسا کمک به و گذاشتم رکاب

 سواری اولین از که بدی یخاطره به توجه با. چسبیدم رو اسب یال و گردن دست دو با، شد محکم زین روی جام وقتی

 مک یه اول. گرفت دستش توی رو افسار و اومد جلو اوکتام. کنم رعایت رو احتیاط جانب دادممی ترجیح، داشتم عمرم

 تمدس ریتم و حرکات کم کم، ساعت نیم از بعد. کنم عادت سواری به تا کردیم حرکت اسطبل جلوی یمحوطه تو آروم

 .شد سپرده خودم به افسار و اومد

 .اومدمی راه باهام خوب؛ اومد خوشم ازش. بود کنگوش حرف و آروم قدر چه. کرد رفتنیورتمه به شروع اسب
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! بود خوب قدر چه سواری خدا وای. زدم دور اسطبل اطراف محوطه تو و بردم ترباال کمی رو سرعت اوکتام دستور به

 اج همون. بود خوبی اسب واقعا؛ کردممی نظر تجدید موردش در باید که این مثل. کنگوش حرف اسب این با مخصوصا

 واقعا؛ فقش. کردم انتخاب براش، رسید ذهنم به که رو اسمی اولین و کردم فکر کمی. بذارم اسم یه براش گرفتم تصمیم

 .اومدمی بهش

 . نشدم زمان گذر متوجه که بودم برده لذت کار این از قدر اون و داشت ادامه ظهر نزدیک تا سوارکاری آموزش

 رارق. نشه مزاحمم کسی و کنم سواری شب تا خواستمی دلم؛ اومد در حرصم، کرد اعالم رو تمرین پایان اوکتام وقتی

 . ببینیم اسطبل جلوی رو همدیگه دوباره، مختصر استراحت و نهار از بعد شد

 این دونب نرسیده بالش به سرم هنوز. امخسته قدر چه شدم متوجه تازه، کشیدم دراز تخت روی و برگشتم اتاق به وقتی

 . بود برده خوابم، بخورم چیزی که

 

 سالن گفتمی، بیاد همراهم گلسا بود نداده اجازه. رسوندم اوکتام به رو خودم و دادم تکون گلسا برای دستی دور از

 . جنگجوهاست جای فقط تمرین

 قابل کامال کیلومتری صد از که یکیشون؛ شدندمی نزدیکمون که دیدم رو سوار دو دور از که بودیم سالن نزدیک

 . باشه دختر یه اومد نظرم به، نبود مشخص زیاد دوم سوار ولی؛ باتیس جز نبود کسی، بود تشخیص

 عجب؛ بود بهشتی حوری، کنم عرض چه که دختر یه. زدم حدس درست فهمیدم و شدیم ترنزدیک هم به کم کم

 ! داشت ایقیافه

 روی رو بلندش موهای و بود گذاشته کنار رو چیزا این و شنل دیگه؛ بود کرده ول رو خودش کال یکی این که این مثل

. زبرجده خاندان از بود معلوم دورش زیبای سایه اون با زرد آهویی هایچشم و طالیی موهای از. بود کرده رها هاششونه

 من، هه. جذابم و زیبا قدر چه کردممی فکر بگو رو من. شدم ناامید خودم از کل به، متناسبش و زیبا دهن و دماغ دیدن با

 .بودم سمندون مثل دختر این برابر در
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 حواسم .نیفته باتیس به نگاهم کردممی سعی. بده رو جوابم نداد زحمت خودش به حتی بهشتی حوری که کردم سالمی

 . بود فامیلش حتما؛ بود باتیس یلنگه یکی هم این. کردنمی نگاهم حتی، بود مغرور قدر چه. دادم دختر به رو

 :پرسید بود گرفته شکل هاشلب روی نیشخندی که حالی در باتیس

 ؟ خانم شاهزاده تمرین برای رفتیدمی_

  .بشم ادببی این کالم هم نداشتم دوست اصال؛ کردم اکتفا "بله" یه گفتن به و گرفتم ایدیگه طرف رو سرم

 :گفت موذیانه لحن با باتیس

 . کنم معرفی بدید اجازه راستی، اوه. نمیشم تمرینتون مزاحم پس_

 :گفت و کرد اشاره بهشتی حوری به

 . هستند من عزیز هایعموزاده از یکی، رکسانا بانو ایشون_

 :گفت رکسانا به و گرفت من سمت رو دستش بعد

 . رکسانا شنیدی رو شونآوازه تاحاال مطمئنا. هستند نژادپاک خانم شاهزاده هم ایشون _

 :گفت اجباره سر از بود معلوم که لحنی با و انداخت من به نگاهی نیم رکسانا

 . خانم شاهزاده خوشبختم، بله _

 . نیست مهم کنهمی فکر که هم قدرا اون فهموندممی بهش جوری یه باید، اومدنمی خوشم ایافاده دختر از اصال

 :گفتم اوکتام به رو و دادم تکون براش سری

 . نیست بیهوده من وقت؟ اوکتام بریم خوایمنمی _

 . شد خنک دلم. برخورده بهش بود معلوم؛ چرخوند من طرف به رو سرش خودآگاهنا رکسانا
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 رکتح تمرین سالن سمت به و داد تکون سری اکراه با، بزنه دید و بمونه رکسانا کنار اومدنمی بدش انگار که اوکتام

 . کردیم

 آدمی من، خونده کور ولی؛ بکشه رخم به رو زیباییش تا شد ظاهر من جلوی دختر این با عمدا باتیس کردممی حس

 .باشه بهشتی حوری یه مقابلم طرف اگه حتی، بیارم کم که نبودم

 

 ودمب نتونسته اضطراب و نگرانی شدت از دفعه اون اما؛ بودم داده آزمون توش قبال بار یه که بود جایی تمرین سالن

 هی قاب هر تو و بود شده نصب چوبی قاب تا دوازده ده کدومشون هر روی که سنگی بزرگ دیوارای. کنم بررسیش خوب

 تهگذاش کار ایافسانه هاینگهبان مثل سالن یگوشه چهار چوبیِ هایمانکن تن تو دست به نیزه و آماده هایزره، اسلحه

 دیدن اب، بود نشسته سالن انتهای که هیکلی مرد. نداشتند حضور هاجنگجو از کدوم هیچ و بود خلوت جا همه. بودند شده

 تیکه یه پهنش یچونه روی. بود شده ترترسناک عمیق زخم تا چند با اخموش و خشن یچهره. اومد طرفمون به ما

 . بود بسته پشت از رو ایشقهوه موهای و داشت ریش

 :گفت بدخلقی با بعد، کرد تعظیم و اومد جلو مرد

 کی از دونیدمی، حساسم زمان روی من که دارید اطالع، کردید دیر قربان. قصر اول فرمانده و خانم شاهزاده بر درود _

 ؟ هستم جا این

 :گفت و زد اخمو مرد پشت به ایدوستانه ضربه اوکتام

 . دکنی شروع رو کالس بهتره خب. شیممی حاضر موقع به بعد به این از، ببخشی باید رو بار این، روشاک دونممی _

 :گفت و کرد من به رو بعد

 با ارک ایشون نظر تحت بعد به این از و هستن، زمرد شهر در شالق با کار استاد ترینبر، روشاک ایشان خانم شاهزاده _

 . گیریدمی یاد رو شالق

 !زدمی هم کتکم گرفتمنمی یاد خوب رو هاشآموزش اگه حتما؟! باشه استادم بود قرار بداخالق و اخمو مرد این! نه وای
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 :گفت و گرفت جلوم، آورد رو چرمی شالق تا دو، رفت چوبی میز طرف به سریع روشاک

 مهارت ارک این در وقتی و کنیدمی کار معمولی هایشالق با هفته یک، داشتید اوریا با قبل دفعه که مشکلی به توجه با _

 . کنیممی آغاز حاال از رو تمرین بفرمایید. میشه شروع اوریا با کار، آوردید دست به رو الزم

 . کرد حرکت سالن وسط طرف به، شد تموم که حرفاش

 رینتم زودی این به کردمنمی فکر! بود گیرسخت قدر چه. کردممی نگاهش گنگ آدمای مثل و بودم ایستاده جور همین

 . کنیم شروع رو شالق با

 :زد فریاد عصبانیت با و ایستاد سالن وسط روشاک

 . دیگه بیاید؟ ایستادید جا اون جوری همون چرا _

 :گفتم و انداختم، بود گرفته رو اشخنده جلو زور به که اوکتام به نگاهی. خوردم هول بلندش صدای از

 ؟ بداخالقه قدر این چرا_

 :گفت آروم و گذاشت دهنش روی رو دستش

 تحمل جوری یه. تنده کم یه اخالقشون متاسفانه. هستند بهترین سرزمین این در ایشون؛ خانم شاهزاده نداریم ایچاره_

 . شه تموم آموزشتون تا کنید

 ببینم ات رفتم طرفش به، کنه بیداد و داد دوباره اخالقم بد استاد که این از قبل. ندارم ایدیگه انتخاب هیچ که این مثل

 .دیده برام خوابی چه گیرسخت مربی این

*** 

 : اسامی معنی

 مقدونی اسکندر با جنگ در ایرانی سردار نام: روشاک
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 ساده القش یه کردمنمی فکر اصال. گرفتم یاد چیزا خیلی مدت این تو و بودم هاشالق با تمرین مشغول که بود روز شیش

 .باشه داشته فن و فوت و نکته همه این

 به زرو چند این تو. کردیممی تمرین روشاک با شب نزدیکی تا عصرها و بودم مشغول سوارکاری تمرین به رو هاصبح

 نظر زیر که هاییسال تمام تو. کشیدمی داد سرم کوچیکی چیز هر خاطر به و بود کرده دعوام عمرم تمام یاندازه

 .بود نگذشته سخت بهم قدر این، بودم کرده کار رزمی گیرسخت هایمربی

 ور هنر دو این اگه کنممی فکر. کنم همراه رزمی حرکات با رو شالق ضربات کردممی سعی روشاک غیاب در اوقات گاهی

 .درمیاد آب از جالبی چیز، کنم هماهنگ هم با

 گزارش مثال و شدمی تمرین سالن وارد مختلف هایبهانه به دائما. نبود غافل من از هم باتیس مدت این تمام تو

 روش ،زد باغ تو پیش هفته یه که حرفایی وجود با طور چه دونمنمی واقعا. بردمی پادشاه برای رو تمریناتم پیشرفت

 .شه ظاهر جلوم شدمی

 اراک این از منظورش متوجه دقیقا هنوز. رفتندمی رژه جلوم اشپرافاده عموی دختر اون با، بودم قصر داخل که هم وقتی

 ،باشی من با نخوای تو اگه بگه خواستمی که این یا میاره در رو من حرص جوری این کردمی فکر شاید. بودم نشده

 اهمیت برام ایذره وجودش و اشتباهه در کامال که دونستنمی ولی؛ باشند من با دارن آرزو که هستن زیادی دخترای

 .نداره

، هبد قرار سرزنشش هایتیر هدف رو من و برسه سر روشاک که این از قبل و شدم بلند سالن یگوشه صندلی روی از

 وبیچ آدمک سمت به بعد و بگیره شتاب تا چرخوندم بار چند اول، کردم محکم دستام تو رو هاشالق. رفتم تمرین سر

 شدننزدیک با. کشیدم خودم سمت به حرکت یه با، پیچید آدمک دور شالق چرمی و بلند انتهای وقتی. رفتم نشونه

 برخورد دیوار به محکم و شد رها شالق از آدمک. پریدم چپ سمت مترییک دیوار روی و کشیدم کنار رو خودم، آدمک

 .شد تکه چند و کرد
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 بود کافی. بود خودم برای خطرش تربد همه از. اومدمی حساب به ایکشنده سالح اشساده ظاهر برخالف شالق واقعا

 .بشه منهدم کل به قسمت اون تا کنه برخورد بدنم با بلندش یدنباله از قسمتی

 :پیچید سالن تو روشاک صدای دفعه یه

 ؟شمند دست بیفته سالحتون خوایدمی؟ کنید جمع رو شالقتون سریع باید زدنضربه از بعد گفتم بهتون بار چند _

 .میده سکته رو من آخر کاراش این با! نفهمیدم اومد کی خدا وای

 :زد فریاد دوباره

 ؟استاد بله میگید، گفتم بهتون که چیزی هر نگفتم مگه_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم کالفه

 .استاد بله_

 :گفت و کرد ترآروم کمی رو صداش

 ریممی، دادید پس خوب رو امتحانتون وقتی و کرد خواهیم ایمبارزه هم با فردا. شماست تمرین ششم روز امروز... خوبه_

 .اوریا سراغ

 

 کم همبارز تو فردا اگه. نبود بردار شوخی دیگه دفعه این! خدا وای، زد سرم به خوابیبی بازم زیاد خستگی وجود با شب

 .شدممی قطعه قطعه روشاک وسیله به حتما، آوردممی

 به تاریکی تو اگه بودم شنیده. افتاد قدی یآینه به چشمم که زدم اتاق تو چرخی و شدم بلند. شدممی کالفه داشتم دیگه

 .میشه ظاهر جن توش، بزنی زل آینه
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 یکی. ردبنمی خوابم ترس از مطمئنا دیگه حاال خدا وای. کردم وحشت، بیفته اتفاقی چنین واقعا موقع یه که این فکر از

 ؟!کنیمی فکرا این از که داری آزار مگه آخه بگه نیست

 .کنم بیرون یمنظره پرت رو حواسم داشتم سعی؛ رسوندم پنجره به رو خودم و گرفتم فاصله آینه از

 ....همی از بیشتر رو اطراف هایدرخت و بود کرده نورانی رو آسمون ماه قرص. بود زیبا همیشه مثل قصر اطراف فضای

 .دیدم کرد حرکت درختا بین که رو سیاهی چیز خودم چشمای با که خورممی قسم. بود درختا بین چیزی یه

 تادهاف جونم به خوره مثل کنجکاوی طرف یه از. بودم دودل؟ بشم مطمئن تا رفتممی بالکن روی؟ کردممی کار چی باید

 .بود شده باالقوز قوز که هم آینه یقضیه این. ترسیدممی دیگه طرف از و بود

 .زد چشمک نوری همراهش به بار این و کرد حرکت درختا بین دوباره سیاه چیز

 .بخوره رو من تونستنمی که ارتفاع این با بالکن روی از، بود هرچی موجود اون. شدنمی جوری این، رفتممی باید

 بعد خرهباال و موند ثابت در دستگیره روی دستم و شدم مردد لحظه چند. رفتم بالکن سمت به و پوشیدم رو بلندم ردای

 .کردم باز رو در و شد پیروز فضولی، فضولی و عقل بین بزرگ جنگ یه از

 هم در باد تو که سپیدار درخت هایبرگ فش فش صدای؛. ایستادم بالکن یلبه هایکنگره کنار و رفتم ترجلو

 .گرفت بازی به رو موهام و انداخت تنم به لرز سرد باد. اومدمی دور از، پیچیدندمی

 .بودم زده توهم؛ نبود خبری که این مثل، خیر نه. شدم خیره بودم دیده رو موجود اون پیش لحظه چند که جایی به دقت با

 و برگردوندم رو سرم سریع. دیدم رو چیز اون حرکت دوباره چشم یگوشه از که برگردم اتاق تو تا چرخوندم رو سرم

 .دیدمش باالخره

 .بود شده خیره بالکن روی یزدهوحشت دختر به و بود ایستاده ماه اینقره نور زیر که سیاهپوشی مرد

 محکم رو در و انداختم اتاق داخل رو خودم هول با. کرد برخورد در چهارچوب با امبرهنه پای کف و رفتم عقب قدم چند

 .بشم رو به رو مرد اون با دوباره و برگردونم رو سرم نداشتم جرئت. بستم سرم پشت
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 پتو زیر کنیممی حس، ترسیممی چیزی از وقتی آدما ما چرا دونمنمی. گرفتم پناه سبز پتوی زیر و دویدم تخت سمت به

 .داشتم رو حس همین لحظه اون تو هم من و دنیاست جای ترینامن

 ودب شده باعث مسئله این و بودم شده ترسو خیلی، بود شده عوض طور این سرنوشتم و شدم ماجرا این وارد وقتی از

 نای تو امن گاهتکیه و حامی یه نبود هااسترس و هاترس این همه منشاء کردممی احساس. کنم سرزنش رو خودم هابار

 .زندگیمه از مهم بخش

 ولی؛ انمام، بابا، آرتین به. بشه کم درونیم اضطراب از کمی تا کنم فکر خوب چیزای به و ببندم رو چشمام خواستممی

 .شد ظاهر چشمام جلو مرد اون سیاه سایه دوباره، کردم رو کار این که همین

 .فتمر فرو عمیقی خواب به و شدند گرم چشمام کم کم آفتاب طلوع با باالخره و کردم فکری هرجور. بودم بیدار هاساعت

 

 :گفتم حالیبی با و کشیدم ایخمیازه. شد ظاهر جلوم تپلش صورت و کردم باز رو چشمام زور به گلسا صدای با

 ظهر از بعد، امخسته کمی بگو. نمیرم سوارکاری تمرین برای امروز بگو و بفرست پیغامی فرمانده برای لطفا جان گلسا _

 .دارم آزمون هم

 .رفت بیرون اتاق از و گفت چشمی لحظه چند از بعد، کرد نگاهم تعجب با کم یه

 نگیر آبی پارچه تکه. پوشیدم رو تمرین لباس، نهار، کنم عرض چه که صبحانه خوردن از بعد و خوابیدم ظهر نزدیک تا

 الهک تونستمنمی که مبارزه روزای برای. زدم گره گردنم پشت از و گذاشتم سرم روی، بودم گرفته خیاط بانوی از که رو

 رو، ردمکمی محکم بغل از رو پوتین ایبند و بودم نشسته که حالی در. بود خوبی چیز، دارم نگه ثابت سرم روی رو شنل

 :گفتم گلسا به

 .هستی مهربونی و پاک دختر تو. کن دعا برام، دارم مهمی آزمون امروز_

 ،ذاشتمی سرم روی رو کالهش و کردمی مرتب دوشم روی رو ایقهوه شنل که حالی در و کرد نگاهم مشتاق چشمای با

 :گفت
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 .دارند رو شما هوای بعضیا قصر این تو، خانم شاهزاده نباشید نگران_

 ور حرفی چنین انتظار گلسا مثل دختری از. بود پنهان زیادی منظورهای جمله این تو. کردم تعجب دوپهلوش حرف از

 .نداشتم

 سبمنا وقت برای رو کار این و کردم حرکت تمرین سالن طرف به بنابراین؛ نبود ناراحتیم و تعجب ابراز برای زمانی

 .گذاشتم

 

 آخه. بودم گرفته تهوع حالت استرس شدت از. بستم سالن بیرون چوبی هاینرده به رو افسارش و شدم پیاده شفق از

 ؟!باشم دومیش من که بده شکست رو استادش تمرین هفته یه با تونسته حاال تا کی

 یرو هایشالق سمت به. بودم رسیده روشاک از ترزود که این مثل، خداروشکر. گذاشتم سالن داخل به قدمی ترس با

 به و شد داپی روشاک کله و سر، دقیقه چند از بعد. شدمی کم استرسم از شاید، کنم تمرین کم یه کردم سعی و رفتم میز

 :کرد بیداد و داد به شروع ورود محض

 ؟هست شما به امیدی واقعا دونمنمی، نقصه از پر حرکاتتون همیشه مثل_

 .دادم دست از رو نفسم به اعتماد ذره یه اون و رفتم وا بستنی مثل حرفاش با

 :زد داد دوباره

 .کنیم شروع رو مبارزه خوایممی، سالن وسط بیاید_

 ورد خودم از رو حالت این کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. اومد سراغم تهوع حالت دوباره مبارزه اسم شنیدن با! وای

 .شدمی ناامید ازم کل به، آوردممی باال روشاک جلوی اگه. کنم

 هایقاب از یکی درِ و رفت راست سمت به روشاک. کردم دستم و برداشتم میز روی از رو چرمی بلند هایدستکش

 .برگشت سالن وسط و کشید بیرون داخلش از رو رنگی سیاه و بزرگ شالق، کرد باز دیوارو روی رنگبنفش
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 .شدم هحمل یآماده و پیچیدم دستکشم تو پوشیده هایمچ دور رو هاشالق بلند یدنباله. ایستادم روش روبه و رفتم جلو

 و دمدوی راست سمت به. کنم جمع خوب رو حواسم شد باعث و اومد پایین کنارم روشاک رنگسیاه شالق یضربه اولین

 شالق. کشیدم خودم سمت به سریع و آوردم پایین جلوش رو شالقم، رسوندم کوتاه سکوی به رو خودم پرش یه با

 خالی جای روی شالق. کردم پرت زمین روی رو خودم، بیاد فرود سرم وسط که این از قبل. اومد سمتم دوباره سیاهش

 یه قطف این مگه؛ کردم نگاه سکو شکاف به متعجب. شد بلند هوا به خاک کمی و خورد ترک سکو یلبه و اومد پایین من

 ؟!زدمی ضربه کشت قصد به چرا پس؟ نبود آزمون

 :فتگ کردمی بعدی ضربه آماده رو شالقش که حالی در و زد نیشخندی. برگشتم روشاک سمت به و نشستم جام سر

 .خانم شاهزاده نداره شوخی جنگ _

 فشطر به، بزنه رو بعدی ضربه که این از قبل و شدم بلند جام از سریع. بود میون در زندگیم و مرگ پای که این مثل

 دفرو پاش جلو هامشالق، رفت عقب قدم چند آوردم پایین ضربدری صورت به و بردم باال رو شالقا زمان هم. کرد حمله

 .شدم امیدوار خودم به. اومدند

 اشبالهدن، کنم کاری که این از قبل و شد خم، گذاشت هامشالق از یکی یدنباله روی رو راستش پای، بجنبم خودم به تا

 .کشید بیرون دستام از حرکت یه با و گرفت دستش توی رو

 !دارم شالق یه فقط حاال خدا وای

 .زدمی پوزخند داشت دوباره. کردم نگاه، بود روشاک دست تو حاال که امدیگه شالق به پرحسرت نگاه با

 طرفش به محکم و چرخوندم بار چند دستمو تو موندهباقی شالق تنها. کردمی خرد رو اعصابم داشت پوزخنداش این

 !کشهمی رو من حتما دفعه این خدا یا. اومد سمتم به بار این و داد جاخالی بازم ولی؛ آوردم پایین

. فتمر شومینه باالی پهن یطاقچه باالی و گذاشتم صندلی روی رو پام. دویدم سالن انتهای خاموش یشومینه سمت به

 لحظه یه. کرد برخورد کتفش به شالق نوک. آوردم فرود طرفش به رو شالقم همزمان و پریدم سمتش به جا همون از
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 از قبل و شدم بلند زحمت به. کردممی استفاده اومده پیش فرصت از باید. چسبید رو اشدیده آسیب کتف و شد متوقف

 .داد یخال جا آخر لحظه بدم شانس از ولی؛ اومدم فرود شکمش سمت پا ضربه یه با، ببره باال رو شالقاش دوباره که این

 دست. سوخت صورتم کردم احساس. کردم رد گوشم بغل از رو سیاه شالق بعدی ضربه و زدم غلت تا چند زمین روی

 صدای اب که کنم حمله طرفش به دوباره خواستم. افتاده خراش حتما؛ شد بیشتر سوزشش، کشیدم امگونه روی رو آزادم

 باالخره که کردم شکر بار هزار رو خدا. نشستم زمین روی و کشیدم راحتی نفس. کرد اعالم رو آزمون پایان دارشخش

 .آوردممی کم، کردمی پیدا ادامه اگه مطمئنم. شد تموم

 زمان برای خوبی خیلی یایده، بودم بسته سرم روی که کوچیک یپارچه این. کشیدم جلو رو اون و بردم کالهم به دست

 .بود مبارزه

 :گفت و سمتم اومد زنانقدم روشاک

 .بود خوب، آفرین_

 :گفتم و دادم تکون اطراف به تاسف حالت به رو سرم

 .نشدم پیروز که من ولی_

 :گفت و گرفت خودش به جانبی به حق یقیافه

، کنیدمی مبارزه اوریا با وقتی ولی؛ بشید من حریف تونیدنمی وقتهیچ عادی شرایط در. شیدنمی پیروز که معلومه_

 با ارک بعدش روز، کنید استراحت رو فردا. نیست نگرانی جای پس، صدبرابره شما قدرت اوریا با. کنهمی فرق شرایط

 .کنیممی آغاز رو اوریا

 روی شفق رکنا رو ایدقیقه چند و رفتم بیرون سالن از رمقم آخرین با. نداشتم رفتنراه نای دیگه و بود سنگینی یمبارزه

 یه تنگذاش سر پشت از بعد آدما که حسایی اون از؛ داشتم خوبی حس. کشیدم عمیقی نفس. نشستم نمدار هایسبزه

 .کردممی حس وجودم تو رو امید دیگه حاال؛ میده دست بهشون سخت امتحان
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 .بود خیالبی قدرچه. شنیدممی، جویدمی دهنش تو که رو هاییسبزه خرت خرت صدای. انداختم شفق به نگاهی

 مک کم داشت هوا. شدم شفق سوار بود زحمتی هر با و شدم بلند جام از، بودم داده تکیه بهشون که هایینرده کمک با

 .گشتمبرمی ترزود باید و شدمی تاریک

 مک یه، گذاشتم روش رو دستم پشت و آوردم در رو دستکشم. سوخت امدیدهخراش یگونه، صورتم به باد برخورد با

 .کردممی براش فکری یه رسیدن محض به باید. شد بهتر

 

 تا دمسپر خدمتکارا از یکی به رو افسار. شدم پیاده اسب از هاپله جلوی و کردم کم رو سرعتم، قصر به شدن نزدیک با

 .ببره اسطبل به رو شفق

 امند یگوشه دست یه با که دیدم رو رکسانا، قصر به ورود محض به و رفتم باال یکی یکی رو هاپله خسته پاهای با

 روی مهنی نصفه هم رو لباسش کاله. بود زده تنگش لباس کمر به رو اشدیگه دست و بود گرفته رو صورتیش و دارپف

 طبق که مه باتیس. کردمی براندازش مشتاق نگاه با و بود ایستاده اوکتام روش روبه درست. بود گذاشته طالییش موهای

 .خندیدمی گاهشبی و گاههایشوخی به و بود کنارش معمول

 و گفتمی هاشاهزاده از تا چند با که بودمش دیده باری چند مدت این تو! بود راحت باهمه قدر چه دختر این که واقعا

 این یول؛ اومدنمی بدش کنه شوخی و بشه صحبت هم زیبایی این به دختری با که این از مردی هیچ مطمئنا؛ خندیدمی

 مثل درست، بشه صحبت هم باهاش دادنمی اجازه کسی هر به و کردمی حفظ رو خودش ارزش باید که بود رکسانا خود

 .واقعی شاهزاده یه

 لهپ اولین روی رو پام که همین. کردم حرکت سالن گوشه هایپله طرف به صدابی و دادم تکون تاسف نشونه به سری

. میشن دیکنز بلند هایگام با که دیدم رو اوکتام و باتیس و برگشتم صدا سمت به. کرد متوقفم بلند صدایی، گذاشتم

 .کرد ترک رو بزرگ تاالر و کرد بهم رو پشتش، انداخت پام سرتا به رو تکبرش پر نگاه من دیدن با رکسانا

 .کردمی برخورد ادبانهبی و متکبرانه جور این هازن با ولی؛ خندیدمی و گفتمی مردا با! جالبه
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 وگیرشج بدجور رکسانا با بش و خوش که این مثل؛ بود شده نزدیک خیلی؛ رفتم ترباال پله یه، باتیس شدننزدیک با

 .بود کرده

 :پرسیدم و کردم سالمی، برگردوندم اوکتام طرف به رو سرم

 ؟داشتن کاری من با فرمانده_

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم

 که این و شدم شما حال جویای همین خاطر به، سوارکاری تمرین برای نیاوردید تشریف صبح امروز خانم شاهزاده_

 ؟رفت پیش طور چه آزمون بدونم خواستممی

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 رنظ در اوریا با تمرین برای رو فردا پس و دادند استراحت اجازه رو فردا. بودند راضی ازم روشاک جناب خداروشکر، بله_

 .ببینم نزدیک از رو مردم و برم شهر داخل، دارم اختیار در آزاد وقت کافی یاندازه به که فردا دارم قصد. گرفتند

 :گفت و رفت هم تو اوکتام یچهره

 .ندارند دیدن برای چیزی مردم این. نداره لزومی کار این من نظر به، خانم شاهزاده خواممی عذر _

 ؟کردندمی دوری مردم از قدر این هازادهاصیل و هاشاهزاده این چرا، شدم ناراحت حرفش از

 :گفتم و کردم اخمی

 وضعیتشون از که حالی در؛ هستیم مردم فکر به کنیم ادعا تونیمنمی. کرد خواهم رو کار این فردا من هرحال به_

 .خبریمبی

 :گفت و داد بیرون رو نفسش عصبانیت با و کشید بنفشش موهای بین دستی

 .گفتم خودتون امنیت خاطر به من، خانم شاهزاده راحتید جور هر _
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 .شد دور ازم محکم هایقدم با هم بعد

 :گفت و زد ایموذیانه لبخند، داشت نظر زیر و حرکاتم و بود ساکت حاال تا که باتیس

 .میام همراهتون، سرکشی برای شهر برم باید فردا هم من اتفاقا_

 .کرد حرکت قصر بیرون طرف به و شد دور هاپله از، کنم اعالم رو مخالفتم بتونم که این از قبل

 .داشتم کم رو همین فقط

 

 دمز صورتم به آبی. کردم پرت صندلی روی و آوردم در رو شنل. شدم اتاق وارد و کردم باز رو در. نبودم بند پا روی دیگه

 رو هامپوتین دیگه دست با، بودم داشته نگهش دست یه با که حالی در و گذاشتم امگونه خراش روی رو تمیزی پارچه و

 .نفهمیدم چیزی دیگه و کشیدم دراز تخت روی، کنم عوض رو تمرینم لباس اینکه بدون. آوردم در پام از

 

 چشمام به خواب دیگه صبح نماز از بعد و شدم بیدار آفتاب طلوع از قبل کمی همین خاطر به؛ بودم خوابیده زود قبل شبِ

 .شم آماده بیاره رو صبحونه گلسا که این از قبل گرفتم تصمیم. نیومد

 و بنفش لباس. گذروندم نظرم از دقت با رو توش هایلباس و کردم باز رو سبز هایدسته و حاشیه با طالیی کمد در

 .گذاشتم تخت روی و کشیدم بیرون کمد داخل از رو سفید

، یقه و شوندپومی رو دامن روی وجب یک تا حدودا که بلندی نسبتا بلوز و پوشیدم رو سفید یحاشیه با پفکم و بلند دامن

 .کردم تن، بود شدهتزیین سفید توردوزی با پایینش و هاآستین

 حاال و دبو شده بهتر خیلی دیروز به نسبت. کردم بررسی رو صورتم روی خراش وضعیت دقت با و رفتم قدی آینه جلوی

 .دادمی نشون رو خودش بیشتر کم یه امگونه روی اینقره آبی یهاله تو که بود مونده قرمز رد یه فقط ازش

 .بشه پیدا گلسا کله و سر که بود االنا. بود شده روشن کامال هوا؛ کردم نگاه بیرون به و گرفتم فاصله آینه از
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 یه شدیم اگه. کنم کارو این بتونم دونممی بعید باتیس وجود با ولی؛ بشم شهر وارد شناسنا صورت به داشتم دوست

 اعتماد باتیس به اصال؛ بردممی خودم با هم رو گلسا حتما، اومدمی باهام اگه ولی؛ شدمی عالی برم اون بدون جوری

 .نداشتم

 :گفت متعجب حالت با من دیدن با. شد وارد صبحانه سینی با گلسا و خورد در به تقه چند

 ؟برید جایی قراره، شدید آماده زود قدر این چرا، خانم شاهزاده سالم_

 :گفتم و زدم روش به لبخندی

 .شهر بریم امروز قراره بله، جان گلسا سالم_

 :گفت ناراحتی با و رفت هم تو هاشاخم حرفم شنیدن با

 ؟خانم شاهزاده شهر برید خوایدمی نگفتید ترزود چرا_

 ؟!میشن جوری این شنوندمی رو شهر اسم تا اینا چرا! عجب

 :گفتم و کردم اخمی

 !جان گلسا بدم خبر شما به باید اول دونستمنمی_

 :گفت کنان من و من و انداخت پایین رو سرش سریع حرفم شنیدن با

 .بخورید رو تونصبحانه بفرمایید، خانم شاهزاده نبود این منظورم.... نه.... ن _

 هایروز مثل و نشوندمش میز سر، بودم دلگیر کمی امروزش رفتار و دیروز حرف خاطر به که این با و رفتم میز طرف به

 .خوردیم صبحانه هم با قبل
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 عاتدف مثل و دادم عبور آستینش جای از رو هامدست، انداختم امشونه روی رو بنفش شنل سریع، خوردم که رو صبحانه

 کردمیم دعا دلم تو که حالی در، کاله گذاشتن از بعد. نباشه مشخص گردنم از جایی تا کردم مرتب رو لباسم ییقه قبل

 .کردیم حرکت قصر حیاط طرف به نگرانی از پر وجودی با، باشه شده منصرف اومدن از باتیس

 ویر ظرافت با که زیبایی هاینقاشی به نگاهی. گذاشتیم قصر ورودی و اصلی تاالر به قدم و اومدیم پایین هاپله از

 هیچ طرح به که بود روم استرس و فشار قدر اون مدت این تو. انداختم بودند شده کشیده دیوار از آویزون هایپرچم

 و بودند شده کشیده پایین تا سقف از شکلمستطیل و عمودی هایپرچم از کدوم هر. بودم نکرده دقت کدومشون

 به ور کمانش و تیر که حالی در زمرد سبزپوش جنگجوی از تصویری، پرچم اولین. دادندمی نشون رو جنگ از هاییصحنه

 . دادمی نشون رو بود زده بیرونی رنگی سبز نور اششدهپرتاب تیر از و بود رفته نشونه عقابی طرف

 شکم وارد رو شمشیرش که زبرجد طالیی جنگجوی. کردم نگاه، بود اول پرچم روبروی دقیقا که دوم پرچم به و برگشتم

 . بود زده بیرون طالیی نور گراز شکم به شمشیر ورود محل از و بود کرده بزرگی گراز

 رو رزشگُ که رنگیبنفش هیکلقوی مرد. گرفتم نظر زیر دقت با، بود قبلی پرچم کنار که رو سوم پرچم و رفتم ترجلو

 . بود گرفته رو شیر سر اطراف گرز بنفش نور و بود آورده فرود خشمگینی شیر سر وسط

 یک باز دهان طرف به رو نورانیش نیزه که دیدم رو اینقره جنگجوی و برگردوندم رو سرم. بود چهارم پرچم نوبت حاال

 . بود کرده پرتاب بزرگ مار

 ضیافت هک ایدیگه نقاشی دیدن با اما؛ ببینم بود الجورد جنگجوی تصویر قطعا که رو پنجم پرچم تا برگشتم ذوق با

 . رفت هم تو اخمام، بود کشیده تصویر به رو پرشکوهی

 مثل؛ انداختم شدمی تالش و کار حال در مردم و ضیافت، طبیعت از هاییصحنه شامل که بعدی هایپرچم به سریعی نگاه

 .نبود الجورد جنگجوی نقاشی از خبری واقعا اینکه

 دیبع هایپرچم از تربزرگ کمی چهارم تا اول هایپرچم شدم متوجه که بندازم هاپرچم به نگاهی نزدیک از تا رفتم جلو

 بالق که شد تبدیل یقین به شَکَم، بودند شده ایقهوه که آخر هایپرچم کنار دیوار خالی هایقسمت دیدن با. هستند

 . تندگذاش جاش رو اینا و شدند برداشته دالیلی به بنا ولی؛ بودند آویزون جا این اول هایپرچم شبیه ایدیگه هایپرچم
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 . بود رفته کجا باز هوا به سر دختر، نکردم پیداش ولی؛ بپرسم ازش رو کار این علت تا برگشتم گلسا سمت به

 و مشکی کمربند جلوی رو دستاش که حالی در رو باتیس و برگشتم قصر ورودی طرف به، صحبت صدای شنیدن با

 . دیدم دادمی دستوری هاخدمتکار از یکی به و بود گذاشته هاشچکمه با همرنگ

 ! اومده هم این خدا وای

 بزس شلوار بلوز و شنل. انداختم بود اشدیگه هایلباس از ترساده، کمی فقط، کمی که هاشلباس به سرسری نگاهی

 ونا خداروشکر باز. بود شده تزئین اینقره و طالیی نوار ردیف دو با شنلش لبه و هاآستین سر و یقه دور که یشمی

 . نپوشیده رو گردنبندش و سنگ از پر هایلباس

 مه باهاش نداشتم دوست. ایستادم روش به رو فاصله حفظ با و شدم نزدیک بهش اکراه با و رفتم ورودی در طرف به

 دلبخن اون که حالی در و کرد رد خدمتکارو سریع من دیدن با. بود افتاده جونم به بدجور فضولی ولی؛ بشم صحبت

 : گفت بود نشسته لبش روی همیشگی یموذیانه

 . زمرد قصر زیبای خانم شاهزاده بر سالم_

 کم یه موقعیت تغییر برای حاال ولی؛ پرسیدممی دیگه یکی از رو سوالم کاش، کردم غلطی عجب. انداختم پایین رو سرم

 . بود شده دیر

 :گفتم، باشه حسی هر از خالی و خشک کامال کردممی سعی که لحنی با

 ؟ شدند عوض چرا هاپرچم اون، داشتم سوالی، سالم_

 :گفت و کرد دراز طرفم به رو دستش، گذاشت جلو به قدمی. نرفت رو از صحبتم لحن دیدن با

 ؟ کنم همراهیتون هاپله پایین تا دیدمی اجازه االن، خانم شاهزاده میدم بعدا رو سوالتون جواب_

 کیی هم من کردمی فکر واقعا؟! کرده من درباره فکری چه مرد این خدایا. موند خیره سالن کف سفید سنگ روی چشمام

 ؟ هستم برش و دور دخترای مثل
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 به دمب جوابی که این بدون و کردم فرو دامنم تو رو دستم. ببره لذت بیشتر تا بذارم دهن به دهن باهاش خواستمنمی

 . اومد پایین هاپله از دنبالم، شده ضایع جور این که انگار نه انگار باتیس. کردم حرکت هاپله طرف

، باتیس شپی دقیقه چند کار با؛ بیاد همراهم تا بیاره گلسا برای ایدیگه اسب خواستم خدمتکار از، شدیم که اسب نزدیک

 . بردممی خودم با رو گلسا باید حتما

 لبش یهگوش عوضش و نگفت چیزی ولی؛ کنه مخالفت خودم با گلسا کردنهمراه برای تصمیمم با باتیس کردممی فکر

 . کنم بینیپیش رو کثیفش افکار تونمنمی اصال کنممی احساس. داد تحویلم رو اشموذیانه خنده و اومد باال

 . کردیم حرکت زمرد شهر طرف به و آوردند برامون هم رو سوم اسب، دقیقه چند از بعد

 

 هایونهخ اون داشتم دوست خیلی. شدند پیدا دور از سبز هایسقف با سنگی هایخونه باالخره، سواری ساعت نیم از بعد

 رفط دو. بود زیبا جا همه، کردممی فکر که طور همون. ببینم نزدیک از، دیدممی اتاقم بالکن روی از همیشه که رو زیبا

 رس با هابچه. بودند شده ردیف درخت و پرگل و دلباز هایحیاط با ویالیی و بزرگ هایخونه، شدمی شهر وارد که مسیری

 باتیس دیدن با اشرافی برق و پرزرق هایلباس با جوون دختر تا چند. کردندمی بازی و دویدندمی هم دنبال صدا و

 شسر غرور با شهر دخترای یخیره هاینگاه برابر در اما باتیس. کردند نگاه بهش حسرت پر هایچشم با و ایستاددن

 . ندبود طرفداراش تنها دخترا کنم فکر. دادمی ادامه راهش به بندازه اونا به نگاهی نیم که این بدون و گرفتمی باال رو

 و ردندکمی نگاه ما به کنجکاوی با، کردندمی تعظیم، ایستادندمی باتیس دیدن با، بودند آمد و رفت حال در که مردمی

 . دادندمی ادامه حرکتشون به دوباره

 شرافیا و زیبا هایخونه، شدیممی شهر داخل بیشتر قدر چه هر، گرفتیم فاصله بزرگ هایخونه از کم کم و رفتیم ترجلو

 ور شهر اول هایخونه اشرافیت اون. دادندمی سبز هایسقف و شیروانی همون با ساده و کوچیک هایکلبه به رو جاشون

 . دید جا این شدنمی دیگه
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 که بودن درگیر قدر اون هاشونخیلی و بودند کار مشغول جاده اطراف فرعی هایکوچه تو ترساده خیلی هایلباس با مردم

 . رفتندمی و کردندمی تعظیم سریع، شدندمی متوجه که هم هاییاون و شدندنمی ما عبور متوجه

 لومونج، کردمی نمایی خود وسطش پهن و سبز هایبرگ و کلفت یتنه با تنومند و بزرگ درخت که وسیعی میدان دور از

 . شد ظاهر

 لکف به سر زیباش و سبز هایشاخه. بود پوشونده رو خودش متری ده شعاع تا طرف هر از که بود حدی به درخت بزرگی

 تو بالق شاید، بودم ندیده بزرگی این به درخت هرگز عمرم به. کنند سوراخ رو آسمون خواستندمی انگار و بودند کشیده

 . دبو کرده کم رو درختا همه روی درخت این ولی؛ بودند داده نشون رو ترشکوچیک یکی تلویزیون مستند هایبرنامه

 با. نمببی نزدیک از رو طبیعت معجزه این ترزود داشتم دوست. بردم ترباال رو سرعتم و زدم شفق شکم زیر آروم رو پام

 غول این عظمت به باز دهن با و ایستادم بزرگ درخت روی به رو. اومدند دنبالم هم باتیس و گلسا گرفتنم سرعت

 . کنه رشد قدر این درخت یه بود ممکن طور چه. ترسیدم هیبتش و بزرگی از لحظه یک و کردم نگاه سبزرنگ

 تریمطبوع و خنک هوای و بود سایه زیادی یفاصله تا اشپیچیده درهم هایشاخه خاطر به. انداختم اطراف به نگاهی

 . بود شده ایجاد

 :گفت که شنیدم سر پشت از رو باتیس صدای

 چیزی هم نیاسا جناب حتی، رسیده اندازه این به و شده کاشته کی نداره خاطر به کسی، زمرده شهر نماد درخت این_

 . بوده جا همین درخت این میاد یادش که زمانی تا میگه و دونهنمی اون تاریخچه درباره

 . هاستاون یهمه عمر از بیشتر خیلی درخت این سال و سن قطعا چون؛ باشه یادشون چیزی نباید هم واقعا

 و ردک اشاره، بودند شده چیده اتاقکی جلوی چوبی هایصندلی و میز که بزرگ میدان از ایگوشه به و اومد جلو باتیس

 :گفت

 .کنیم استراحت کمی و جا اون بریم بهتره _
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 یکی نزدیک و کردم کج بود کرده اشاره که جایی طرف به رو اسبم سر، بدم رو جوابش که این بدون. بود خوبی پیشنهاد

 ایقهوه اسب همراه به و گرفت رو شفق افسار، شد پیاده اسب از و رسید سرم پشت هم گلسا. کردم توقف هامیز از

 .ببنده جایی تا برد خودش

 به ینگاه. نشستم میدان به رو و کردم انتخاب، داشت فاصله هامیز بقیه از و بود دیوار یگوشه که رو اینفره چهار میز

 یلیخ دنج یگوشه این. بود شده رد سرم باالی از سبزرنگ سقف مثل که دیدم رو بزرگ درخت هایشاخه و انداختم باال

 .دادمی آرامش بهم

 رپ میدان دور تا دور. بودم شده غافل برم و دور فضای از که بود درخت به حواسم قدر اون. انداختم اطراف به دقیقی نگاه

، تزیورآال تا چند، فروشی پارچه چندتا. بودند گذاشته فروش برای چیزی هرکدومشون تو که بود کوچیک هایاتاقک از

 بگم رهبهت یا هااتاقک بقیه. بودند چیده بیرونش صندلی و میز که جا این شبیه دیگه جای یه و نانوایی و آهنگری یه

 .نبود مشخص ازشون چیزی که بودند دور قدر اون یا بودند درخت پشت یا، هامغازه

 و زدندمی چونه هافروشنده با نظرشون مورد جنس خریدن ترارزون برای و بودند ایستاده هامغازه جلوی هازن

 .برسونند فروش به رو رنگارنگشون اجناس تا کردندمی رو تالششون تمام هم هافروشنده

 اعثب و اومد ترور اون میز تا چند از، خندیدندمی هم با دنیا غم از خیالبی که سفید ریش و سر با پیرمرد تا چند صدای

 .داره جریان زندگی جا این کنممی حس. بیاد لبم روی لبخندی خودآگاهنا شد

 .هاستزادهاشراف جزء بود مشخص مرد هایلباس از. کردمی صحبت میانسالی مرد با باتیس، هامیز از تردور یکم

 راه دبو معلوم. دیدم، بودند شده همیشه از ترقرمز هاشلپ و زدمی نفسنفس که حالی در رو گلسا و برگردوندم رو سرم

 .برگشته و رفته هااسب بستن برای رو زیادی

 رو ودشخ ولی؛ بیاد جاش سر نفسش تا بشینه کمی خواستم ازش و کشیدم بیرون میز زیر از رو کنارم چوبی صندلی

 :گفت کردمی نگاه باتیس به که حالی در و کشید عقب

 .بشینم باتیس شاهزاده و شما حضور در تونمنمی من، خانم شاهزاده نه _
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 :گفتم و دادم باال رو ابروهام تعجب با

 .باش راحت باهام همیشه گفتم و دادم اجازه تو به که من؟ چرا_

 :گفت و برگردوند طرفم به رو سرش

 .بشه دردسر برام ممکنه، هستند هم باتیس شاهزاده االن ولی؛ بودیم تنها ما موقع اون_

 :گفتم و دادم تکون، شدم متوجه رو منظورش که این ینشونه به سری

 .نبود حواسم، میگی راست_

 :گفتم گلسا به رو. بود صحبت مشغول هنوز خداروشکر. انداختم باتیس به رو نگاهم

، سبز یشاهزاده هیچ شهر تو امروز من؟ کنندمی زندگی کجا هاخاندان هایزادهاشراف و هاشاهزاده، دارم سوال یه_

 .بودند عادی مردم همین بود چی هر، ندیدم طالیی یا اینقره، بنفش

 :گفت زدمی موج درش نفرت که لحنی با و انداخت پایین رو سرش سوالم شنیدن با

 ؟یادتونه رو بودن شهر اول که بزرگی هایخونه اون، کنندنمی زندگی جا این اونا که این خاطر به _

 :گفتم آروم

 .بودند زیبا هم خیلی، یادمه آره _

 :گفت و داد تکون سری

، دیدیدن هنوز که شهر انتهایی قسمت هایخونه یاضافه به بینیدمی که اینایی و هاستزادهاشراف هایخونه اونا، درسته_

 هاشون کالسکه با یا، باشند اشتهد هم کاری اگه. نمیان بیرون هاشون خونه از زیاد هازادهاشراف. عادیه هایآدم مال

 .ندیدید رو کدومشون هیچ که همینه خاطر به. فرستندمی رو خدمتکاراشون یا میان
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 رو مهیز از بزرگی بار زحمت با که مردی. بودم دیده هاکوچه از یکی تو که افتادم ایصحنه یاد لحظه یه گلسا حرفای با

 وشیخ در ایعده باید چرا. نبود انصاف این. شد فشرده قلبم. بود شده خم بزرگ بار زیر کمرش و کشیدمی دوشش روی

 نستندتومی هم با همه بیخود هایهزینه کردنکم و قناعت کمی با؟ کشیدندمی سختی طور این ایعده و کردندمی زندگی

 .کنند زندگی راحت

 :پرسیدم تردید با، بود ذهنم تو که رو سوالی و دادم تکون تاسف ینشونه به سری

 ؟میاد بدت هاشاهزاده از تو_

 :گفت و آورد باال رو سرش سریع

 ؟خانم شاهزاده کنیدمی فکر طور این چرا نه... نه_

 :گفتم و زدم لبخندی

 دارم هک چیزایی با هم من حتی بخوای رو راستش. کنی پنهان رو حقیقت نشم ناراحت من که این خاطر به نیست نیازی_

 .تو به برسه چه، شدم متنفر ازشون کم کم بینممی

 :تگف و گذاشت کالهش توی، بود زده بیرون که رو ایشقهوه و فرفری موی از قسمتی دست با و زد دلنشینی لبخند

 .کردم فراموش ولی؛ بپرسم خواستممی دیدمتون اتاق تو که صبح؟ شده چی صورتتون خانم شاهزاده راستی _

 :گفتم و گذاشتم روش رو دستم. گرفت سوزش کم یه امگونه، خراش یادآوری با

 بود دهش خسته دستم از کنم فکر. بود گرفته سخت رو آزمون خیلی روشاک. شدم زخمی مبارزه تو دیروز، نیست چیزی_

 .بکشه رو من خواستمی و

 .اومد ونطرفم به صحبتش هم مرد با خداحافظی از بعد و برگشت سمتمون باتیس ما یخنده صدای با. خندیدیم دوتایی

 .کنه خراب رو خوبمون حال تا داشتیم کم رو همین
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 صندلی روی جوری. گرفت امخنده. گذاشت پا روی پا و نشست، کشید رو روبرویی صندلی، رسید که این محض به

 !پادشاهیه تخت روی انگار که نشسته

 :گفت و کرد تعظیم رسیدن محض به و اومد بیرون مغازه از سریع باتیس دیدن با قدکوتاه و چاق مرد

 .خدمتتون بیارم بفرمایید دارید دوست که چیزی هر. گذاشتید ما سر بر منت، باتیس عالیجناب بر درود _

 :گفت و کرد بلند سر غرور با باتیس

 .بیار رو هاتنوشیدنی و هاخوردنی بهترین_

 .شد دور میز از و گفت چشمی چاق مرد

 :گفت تحقیرآمیز لحن با و انداخت گلسا پای تا سر به نگاهی باتیس

 .خدمتکار بذار تنهامون_

 :گفتم و شدم ناراحت زدنشحرف لحن از

 .نمیره جایی گلسا، نه _

 :گفت مخالفتم از متعجب باتیس

 ؟داره اهمیت براتون قدر این چرا، خدمتکاره یه فقط این_

 :گفتم عصبانیت با

 .کنید صحبت بد باهاش ندارید حق، شما و من مثل انسانه یه این؟! این _

 .خنده زیر زد بلند صدای با و داد عقب رو سرش دفعه یه

 :گفت و داد باال رو طالییش موهای از قسمتی دست با، شد تموم اشخنده باالخره وقتی، بعد لحظه چند
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 .یریدبگ رو پرسیدید قصر داخل که سوالی جواب خوایدمی اگه البته. بره بگید بهش حاال، گیدمی درست شما، باشه_

 کامال افکارش و رفتار، کردمی جلب خودش به رو هرکسی نظر که زیباش ظاهر عکس بر. کردم نگاهش حرص با

 .بودند آورچندش

 :گفتم و بردم گلسا طرف به رو سرم

 ؟بذاری تنها رو ما ممکنه، عزیزم گلساجان_

 .شد دور ما از سریع و گفت چشمی، انداخت باتیس به دلگیری نگاه بعد و من به نگاهی اول گلسا

 .شکسته دلش بدجور باتیس حرفای خاطر به بود معلوم

 :گفتم و برگشتم باتیس طرف به

 .شنوممی، خب_

 .دوخت بهم رو زردش هایچشم و کشید موشبی صورت به دستی

 از خیلی دل اومدناش ژست این شاید. انداختم پایین رو سرم سریع همین خاطر به؛ اومدنمی خوشم کاراش این از اصال

 .بشکنه دهش زده قلبم به واقعی مرد یه یوسیله به قبال که رو قفلی کاراش این با تونستنمی هرگز ولی؛ بردمی رو دخترا

 :کرد صحبت به شروع، کنمنمی نگاه بهش دید وقتی بعد لحظه چند

 تا شیش اون جای قبال بدونید باید اول پس، شدند عوض هاپرچم اون چرا بدونید خواستیدمی، خانم شاهزاده خب_

 رهچی و خبره نقاش، باربد توسط هاپرچم اون، بودند صلح در هاقلمرو همه که زمانی، پیش سال خیلی. بوده چی پرچم

، هباش قلمرو ده اتحاد از اینشانه تا شد نصب هاقصر یهمه در و شد کشیده، نداشت همتا سرزمین این در که دستی

 .شدند ساخته زمرد قلعه اطراف که رنگارنگ برج ده اون مثل درست

 دهکر جلب خودش به رو نظرم، بودند خاصی رنگ به هرکدومشون که قلعه اطراف بلند برج ده اون هابار. گفتمی راست

 .دارند معنی چه که بود اومده پیش برام سوال این همیشه و بود
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 :داد ادامه باتیس

 هایقلمرو جنگجویان از تصاویری که پرچم شش اون، الجورد جنگجوی ـناه گـ و شیطانی اتحاد ـیانـت خــ از بعد_

 .شد عوض ایدیگه هایپرچم با جاشون و شدند برداشته، بود خیانتکار

 چیزا یلیخ دوهفته این تو و نداشتم خبری ازش که بود دوهفته تقریبا. افتادم پدرم یاد، الجورد جنگجوی اسم شنیدن با

 ونمبت روزی کردمنمی فکر هرگز. بود شده زیاد کردنی باور طور به که بود تحملم و صبر همین اولیش. بود شده عوض

 ...و بود گذشته هااون بدون سخت یدوهفته حاال ولی؛ کنم تحمل رو امخانواده دوری

 .میشه نزدیک صورتم به داره باتیس دست کردم احساس

 :زدم داد و کشیدم عقب رو سرم سریع

 ؟کنیدمی کار چی _

 جمع، ودب مونده هوا توی که رو دستش باتیس. برگشتند سمتمون به، بودند بغلی میزهای روی که افرادی یهمه تقریبا

 :گفت عصبانیت با و کرد

 .شده چی صورتتون ببینم خواستممی فقط، که بخورمتون خوامنمی؟ کنیدمی بیداد و داد چرا_

 .بچسبونه بهم رو خودش خواستمی شده که ایبهانه هر به! بود پررویی آدم عجب

 :گفتم و برگردوندم دیگه طرف به رو سرم دلخوری با

 .بدم رو جوابتون تا شده چی بپرسید تونیدمی، کنید استفاده دستتون از کاری هر برای نداره لزومی _

 :گفت آهسته صدای با و آورد جلو رو سرش آروم لحظه چند از بعد

 اهزادهش از متفاوت چیزی شما به نسبت من احساس؟ دیدید من از بدی چه مگه؟ کنیدمی محلیبی من به قدر این چرا_

 شما اگه ولی؛ میگم دروغ دارم کنیدمی فکر حتما. شدم مندعالقه شما به اول روز همون از من راستش. دیگست های
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 تا اشیمب هم با مدت یه باید قبلش فقط، بیاره در هم ازدواج به رو ما تا کنممی صحبت راتین شاه برادرم با، کنید قبول

 ...بیشتر

 اجازه راچ که گفتم ناسزا خودم به هزاربار دلم تو. بود شده داغ سرم عصبانیت شدت از. نشنیدم رو حرفاش بقیه دیگه

 و رتچ داشت انتظار که بود کرده فرض ساده رو من قدر چه، بده تحویلم رو مزخرفات این بتونه تا باشیم تنها باهم دادم

 .کنم باور رو پرتاش

 هرچی تا چرخوندم طرفش به رو سرم کالفه. کردمی تردراز گلیمش از رو پاش داشت، نداشتم شنیدن طاقت دیگه

 و سیاه نلش کاله خاطر به. زد خشکم، بود ایستاده ترعقب متر چند که سیاهپوشی مرد دیدن با ولی؛ کنم نثارش الیقشه

 جا مهه که کیه مرد این فهمیدممی باید دفعه این. بدم تشخیص رو اشچهره از چیزی تونستمنمی صورتش روی نقاب

 .دنبالمه

 الشدنب سرعت به و ندادم دست از رو فرصت. کرد فرار ولی؛ رفتم طرفش به و شدم بلند جام از باتیس به توجه بدون

 .دویدم

 روی رو تمدس یه. بخورم زمین به بود نزدیک و کرد گیر پام زیر دامنم یلبه بار چند. بود باال خیلی سیاهپوش مرد سرعت

 تمرینم هایلباس کاش. نره پام زیر تا بودم گرفته رو دامنم پایین امدیگه دست با و نیفته کالهم تا بودم گذاشته سرم

 حال به ات که شهر از قسمتی طرف به سیاهپوش مرد دنبال و شدم دور اصلی جاده از. رفتممی دنبالش ترراحت تا بود تنم

 . دویدم بودم ندیده

 باهاشون تا کردندمی باز رو راه سریع و کردندمی نگاه، دویدمی مردی دنبال سرعت به که دختری به تعجب با مردم

 کم اهخونه تعداد از داره کم کم کردم احساس هاکوچه از گذشتن از بعد و شدیم باریک کوچه تا چند وارد. نکنیم برخورد

 همین ات و کردندمی اذیتم خیلی دارمپاشنه هایکفش. بود شهر آخرای دیگه جا این کنم فکر. شده خلوت جا همه و میشه

 بیشتر تونستمنمی دیگه. دویدمی همچنان سیاهپوش مرد ولی؛ شد کم سرعتم. بخوره پیچ پام بود نزدیک بار چند هم جا

 . کنم استراحت تا ایستادم بستبن کوچه یه تو دقیقه چند از بعد و کردم کمتر رو سرعتم. بدوم این از
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 سر نفسم تا نشستم زمین روی و زدم دیوار به رو دستم. اومدمی باال و سوختمی نفسم و زدمی تا هشتاد و صد قلبم

. داختمان اطرافم به نگاهی و کردم پاک دستم پشت با، اومدندمی پایین پیشونیم روی از که رو عرق هایقطره. بیاد جاش

 . بود آخرش هم رفته در زوار درچوبی یه و بود گرفته حصار مثل سنگی بلند دیوارهای رو کوچه طرف دو

 و یخاک حسابی؛ آوردم در رو بنفشم کفشای. شدممی دردشون متوجه بیشتر، گذشتمی هرچی و کردندمی زق زق پاهام

 باید .پوشیدم رو کفشا دوباره و دادم ماساژ دست با رو پاهام کم یه. بود برداشته ترک هم هاشپاشنه و بود شده کثیف

 . گشتمبرمی ترزود

 که بودم هنذاشت بیرون کوچه از رو پام هنوز اما رفتم کوچه سر تا لنگان لنگان. شدم بلند آروم و گرفتم دیوار به رو دستم

 سرش پشت ولی؛ بره و بشه رد تا برداشتم عقب به قدم یه و انداختم پایین رو سرم. اومد در جلوم هیکلی و قدبلند مرد

 ؟! داشتند کار بود کوچه این تو که ایخونه تنها با هم با همه اینا یعنی؛ شدند وارد قواره و قد همون با دیگه مرد تا سه

 .نخوردند تکون جاشون از ولی؛ بشند رد هم هااون تا رفتم عقب دیگه دوقدم

 و بود شده پوشیده سیاهی پارچه با شونهمه یچهره. ریخت دلم هاشونصورت دیدن با ولی؛ گرفتم باال رو سرم آروم

 .بود معلوم هاشونچشم فقط

 ترس فعهد یه. بودند پوشیده سیاه و داشتند نقاب اون مثل چون؛ هستند سیاهپوش مرد همون دسته و دار از نداشتم شک

 .نداشت شانسی هیچ غول تا چهار این برابر در سالح بدون من. داشت برم

 . لرزید تنم ترینشونوحشتناک به فکرکردن با و آوردند هجوم ذهنم به ممکن هایفکر ترینبد لحظه یه تو

 ؟ کرد عبور انسانی دیوار اون از شدمی مگه ولی؛ دویدم کوچه ورودی سمت

 :گفتم نلرزه تا کردممی رو امسعی تمام که صدایی با و ایستادم قدمیشون یک

 . شم رد خواممی، کنار برید _

 . دارم وجود من که انگار نه انگار. نخوردند تکون کدومشون هیچ
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 با دارنقاب مردهای. کنم دفاع خودم از باهاش بتونم که سنگ یا چوب تیکه یه از دریغ. انداختم اطرافم به نگاهی سریع

 : گفت یکیشون و کردند خنده به شروع من دستپاچگی دیدن

 ؟ ترسیدندمی ازش همه که اوریا جنگجوی اون بود این_

 . رفتم ترعقب هم باز و لرزید وجودم یهمه شونوحشیانه خنده صدای با. خنده زیر زدند دوباره و

 :گفتم لرزونم صدای با

 . ندارم پول من؟ خوایدمی چی _

 : گفت بود کرده اممسخره که شیرینی خود مرد

 . خانم شاهزاده خوایممی رو جونت ما، نداریم تو پول به نیازی ما؟! پول_

 . خندیدند هم باز و

 که بود ایمخمصه چه دیگه این خدایا. کنم فکر درست دادنمی اجازه و ریختمی هم به رو اعصابم بدجور هاشونخنده

 . کردمنمی سیاهپوش مرد اون دنبال و بود شکسته پاهام کاش. انداختم توش رو خودم

؛ شکوبیدم دستم تا دو هر با و دویدم کوچه انتهای چوبی در سمت. کنم کار چی باید کردنمی یاری مغزم و بودم درمانده

 . نشد صاحبخونه از خبری هم باز ولی؛ کردم تکرار رو کار این باره سه و دوباره. نیومد جوابی هیچ ولی

  :کردم زدن فریاد به شروع بار این و کوبیدم در به رو هاممشت دوباره، میشند نزدیک دارند دیدم وقتی و برگشتم

 . کنید باز رو در خدا رو تو_

 فسامن کردممی حس و اومدمی پایین پیشونیم از سرد از عرق. نبوده خونه این تو آدمی وقت هیچ انگار. نداشت ایفایده

 ؟! شدمیم تسلیم زود قدر این باید یعنی؛ بودند شده حسبی دستام که بودم کوبیده رو در قدر اون. میان باال دارند زور به

 . بمیرم بعد و کنم رو تالشم تمام بود بهتر. چسبوندم چوبی در به رو پشتم و برگشتم هامرد سمت
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 عمیقی فسن، گفتم اهلل بسم لب زیر. داشتم که بودند سالحی تنها هااین؛ گرفتم لرزونم دستای تو و آوردم در رو کفشام

 هم مخود. خورد پیشونیش تو صاف که کردم پرت بود تربزرگ همه از که مردی طرف به رو کفشم لنگه اولین و کشیدم

 و آوردم رد هم رو کفشم لنگه دومین. کنم گیرینشونه دقیق قدر این بتونم حال این با و موقعیت این تو شدنمی باورم

 . شد رد گوشش بغل از کفش و داد خالی جا بار این ولی؛ کردم پرت

 :گفت مالیدمی رو پیشونیش که حالی در سرش تو کفش خوردن از عصبانی گنده مرد

 . نکنی غلطا این از دیگه که میارم سرت به بالیی _

 : گفت دیگه تای سه اون به رو بعد

 . دیگران طرف نکنه پرت رو وسایلش که کنم ادب رو خانوم شاهزاده این طوری چه دونممی من، نیاید جلو_

 ! شد حتمی مرگم دیگه کنم فکر خدا وای

 و تمرف عقب ممکن جای تا. بزنه بیرون گلوم از خواستمی انگار و رفت ترباال قلبم ضربان گنده مرد شدن نزدیک با

 . نبود ممکن این از ترعقب دیگه، دادم فشار چوبی در به رو خودم

 اشهسین. بودم جوجه یه اندازه برابرش در قد سانت نه و شصت و صد با من و بود ایستاده من متری یک گنده مرد حاال

 اهچشم همون اما؛ داشت صورتش روی نقاب که این با. بود کرده گره رو مشتاش و شدمی پایین و باال خشم شدت از

 . داشت آتیش انگار چشماش عمق تو. بود کافی بشم روح قبض که این برای

 خاطر هب؛ بزنم مشت صورتش به بتونم که بودم اونی از ترکوتاه اما؛ کردم حمله طرفش به. بیاد این از ترجلو نذاشتم

 مشت یضربه. گرفت درد خودم مشت، ببینه آسیبی اون که این از بیشتر ولی؛ آوردم فرود سینش روی رو مشتم همین

 و کرد بلندی یخنده، داد جلو رو اشسینه گنده مرد بار این. بود فایدهبی هم باز ولی؛ آوردم فرود اشسینه روی رو دوم

 :گفت

 ... کوچولو شاهزاده بزن داری دوست قدر چه هر _
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 اثیریت هیچ انگار ولی؛ انداختم شکمش و سینه طرف به دیگه لگد و مشت تا چند. بود گرفته حرصم پررویی همه این از

 حقارت احساس و رفتمی ترباال جور همین دیگه تای سه اون یخنده صدای. کردمی حال بیشتر گنده مرد و نداشت

 اهیر یه خدایا. بزنم پسش تونستمنمی و کردمی لونه روحم و دل تو داشت موذی مار مثل امیدینا. کرممی بیشتری

 . بده نشونم

 .برد باال رو من کاه پر مثل و گرفت دستش تو رو بازوهام لحظه یه تو و اومد طرفم به مرد دستای دفعه یه

 و بود شده جمع چشمام تو اشک دستام دردِ شدت از. کنم کاری تونستمنمی و زدممی پا و دست آسمون و زمین بین

 .شدمی خرد بزرگش دستای تو بازوهام، دادمی ادامه دیگه کم یه اگه. کنه ولم ترزود خواستممی خدا از فقط

 :گفت داریکش لحن با و انداخت دردم از شدهمچاله صورت به نگاهی گنده مرد

 دمخو با دارم دوست بیشتر، بکشمش نمیاد دلم که یکی من. هابچه بودم ندیده الجوردی خانوم شاهزاده یه حاال تا _

 . ببرمش

 . خندیدند همه سرش پشت

 . نمجو از حتی، بود ترمهم برام هرچیزی از زندگیم تو شرافتم؟! بود چی منظورش؛ اومد بند نفسم حرفش شنیدن با

 نکردنی باور لحظه یه تو دفعه یه. انداختممی طرف هر به رو لگدهام و کردم خوردنتکون به شروع قدرت تمام با

 .شدم پرت زمین روی و شدند آزاد دستام کردم احساس

 و بود شده خم زمین روی که دیدم رو گنده مرد. کشیدم دردناکم بازوهای روی رو دستام و عقب کشیدم رو خودم سریع

 . پیچیدمی خودش تو

 : گفت و رفت سرش باالی هادارنقاب از یکی

 ؟ احمق دختر کردی کار چی_
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 جرخن به چشمم. کردم پیداش باالخره و چرخوندم طرف همه به فرار راه دنبال رو نگاهم و شدم بلند جام از دیوار کمک با

 بقیه که نای از قبل و دویدم سمتش به سریع. بود گنده مرد مال حتما. موند ثابت، بود افتاده ترطرف اون کم یه که سیاهی

 . برداشتم رو اون، بشند متوجه

 فرار جا اون از تا دویدم کوچه اول سمت و کردم استفاده، بودند شده جمع گنده مرد دور که سیاهپوش هایمرد غفلت از

 بود یهرکار، نبود مهم برام هیچی دیگه. شد سبز جلوم بود برگشته نوکش که بزرگی خنجر با هامرد از یکی ولی؛ کنم

 . دادممی انجام االن همین باید

 تیز یلبه و کشید کنار رو خودش باد مثل ولی؛ آوردم پایین شکمش سمت به رو خنجرم و کردم حمله طرفش به

 .آورد فرود بازوم تو رو خنجرش

 یلبه هب پام ولی؛ برداشتم عقب به قدمی. شدند سرازیر هاماشک درد شدت از لحظه چند از بعد و شد داغ دستم ثانیه یه

 لحظه هر که دست به خنجر مرد سمت. بود زندگیم آخر دیگه جا این کنم فکر. خوردم زمین عقب از و کرد گیر دامنم

، زدمی بیرون خون زخمیم بازوی از. کشیدم دیوار کنار رو خودم و نشستم، شده زوری هر با. چرخیدم، شدمی ترنزدیک

 . لرزیدمی و بود کرده یخ بدنم تمام

 :گفتم و بردم باال بود شده سرخ دستم خون از که رو خنجری رمقم آخرین با

 . کشمتمی بیای جلو اگه _

 .دادم باد به رو زندگیم جوری این جابی فضولی یه با که من به لعنت. برداشت جلو به قدمی و کرد ایخنده دارنقاب مرد

 .بینهب چشمام تو رو ترس آخر یلحظه قاتلم خواستمنمی؛ بستم رو چشمام پس، نمیاد بر دستم از کاری دونستممی

 :گفت که شنیدم رو دارنقاب مرد صدای امبسته چشمای پشت از

 .بکشمت باید ولی؛ حیفی. خانم شاهزاده نبودند شجاع تو یاندازه به دیگه تایدوازده اون _
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. کردم بازشون دوباره زن تا چند فریاد صدای با ولی؛ دادم فشار هم رو رو چشمام؟! تادوازده کدوم؟ گفتمی چی داشت

 حمله هامرد به دستی چوب و بیل با زن تاده حدود؛ شدنمی باورم. آوردممی در شاخ داشتم روم به رو یصحنه دیدن از

 !بودند کرده

 دارِنقاب مرد. دویدند سمتم و شد پیداشون گلسا و باتیس هم بعد لحظه چند. شدند کوچه وارد مرد تا چند سرشون پشت

 دیدن با هادارنقاب بقیه. گرفت طرفش به و کشید رو شمشیرش باتیس. کرد حمله سمتش به باتیس دیدن با سرم باالی

 فرار دوستاش رفتن با، هم بود شده گالویز باتیس با که مردی و کردند فرار، شدمی بیشتر لحظه به لحظه که جمعیت

 .کرد

 دارابنق مرد فرار با. زدمی صدام و کردمی نگاهم اشک از پر چشمای با، بود نشسته کنارم که انداختم گلسا به نگاهی

 و بردم البا رو سالمم دست خودآگاهنا و افتادم حرفاش یاد دفعه یه باتیس دیدن با. زد زانو کنارم و اومد سمتم هم باتیس

 و ردمب باال رو صدام توانم آخرین با ولی؛ کنه بلندم دستاش رو تا شد خم جلو به باتیس. کشیدم سرم روی رو کالهم

 :گفتم

 .تونممی خودم.... نه _

 :زد داد و برگشت هازن سمت. شده عصبانی حسابی بود معلوم

 .کنید کمک بیاید باشید زود_

 زحمت هزار با. بردند، بود ایستاده کوچه سر که گاری نزدیک گلسا کمک با رو من و دویدند سمتمون به هازن از تا دو

 حرکت سرعت به گاری و گذاشتم گلسا پای روی رو سرم. اومدند باال هم زن تا دو اون و گلسا سرم پشت و شدم سوار

 .کرد

 .کردممی حس خودم روی، رفتندمی طرف هر به دستپاچه که رو هاخدمتکار متعجب نگاه. رسیدیم قصر به باالخره

 فهوممنا و گنگ رو باتیس صدای. کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاقم وارد هازن کمک به و رفتیم باال هاپله از زحمت به

 .کنند پیدا رو قصر طبیب ترزود گفتمی هاخدمتکار از یکی به که شنیدممی اتاق بیرون از
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 براشون گلسا که هاییپارچه با کردندمی سعی، بودند اومده همراهم که هاییزن. شدمی حسبی داشت کم کم بدنم

 هامپلک اون از بعد. بود شده اشک خیس که افتاد گلسا مهربون صورت به نگاهم. بیارند بند رو دستم خون، بود آورده

 .نفهمیدم چیزی دیگه و افتادند هم روی

 

 دارنقاب مرد. رسوندم بود دنیا آخر انگار که ایخونه به رو خودم و دویدم امبرهنه پاهای با تو در تو و تاریک هایکوچه تو

 خونه وت رو خودم سریع. شد باز بلندی قیژ صدای با ناباوری عین در و کوبیدم رو در هم سر پشت. اومدمی دنبالم داشت

 فرو لبمق تو چیزی کردم احساس دفعه یه که برگشتم و کشیدم راحتی نفس. بستم سرم پشت محکم رو در و انداختم

 باز ور چشمام و کشیدم درد سر از آهی. موند ثابت، بود رفته فرو امسینه تو دسته تا که سیاهی خنجر روی نگاهم. رفت

 .کردم

 و اغد پیشونی روی رو دستم. دیدممی رو کابوس این که بود بار چهارمین این، روز سه این تو. دیگه کابوس یه هم باز

 زمین ویر تخت کنار که انداختم گلسا به نگاهی. سوختممی تب تو داشتم و بود شده داغ بدنم. گذاشتم عرقم از خیس

 .حالمه نگران گفتمی، بود نکرده گوش ولی؛ بخوابه خودش اتاقش تو بره بودم گفته بهش. بود خوابیده

 سوزش و درد زمان هم، شد وارد چپم بازوی به که فشاری با. نشستم و کردم بلند تخت روی از رو داغم بدن زحمت به

 .دادم فشار پایینم لب روی رو دندونام و کردم حس استخونم مغز تا رو

 سختی هب و زدم تخت ستون به رو راستم دست. بگیره آروم تا خوردممی آبی باید. بود گرفته آتیش بدنم حرارت از گلوم

. دیدمیم دوتا دوتا رو چیز همه، اتاق یگوشه کوچیک و سفید سنگ ضعیفِ نور تو و رفتمی گیج بدجور سرم. شدم بلند

، بود اتاق طرف اون آرایش میز روی که مسی آب پارچ طرف به آروم و شد درست دیدم تا زدم هم به رو هامپلک بار چند

 .کردم حرکت

. فتادا بالکن به نگاهم.کردند روشن کوره بدنم تو کردممی احساس. بودم نشده راضی هنوز اما؛ کشیدم سر رو آب لیوان

 از میک بیرون خنک هوای شاید تا رفتم بالکن طرف به معطلی بدون و برداشتم تخت روی از رو بلندم ردای حالیبی با

 هوای این دونستممی که این با. بستم رو هامچشم صورتم به سرد باد برخورد با و کردم باز رو در. کنه کم بدنم حرارت
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 رمس. شدم نزدیک بالکن لبه به احتیاط با. انداختم هامشونه روی رو ردا و شدم بالکن وارد، داره ضرر برام قدر چه سرد

، ودمب دیده رو سیاهپوش مرد اون قبال که جایی به هاکنگره الی از و نشستم زمین روی آروم. رفتمی گیج داشت دوباره

 .دیدمش دوباره و کردم نگاه

 تونستمنمی که بود خراب حالم قدر اون. کردم حس وجودم تو دوباره رو ترس، بود بینمون زیادی یفاصله اینکه با

 بتونم که بودم اون از ترداغون. گرفته بازی به رو دارمتب چشمای که توهم یه یا حقیقته بینممی که چیزی بدم تشخیص

 .کنم فرار و شم بلند جام از

 رو ردم این بار اولین برای که شبی و شد بلند سپیدار هایدرخت فش فش صدای. کرد وزیدن به شروع دوباره سرد باد

 .انداخت یادم، بودم دیده

 .بوده توهم اشهمه که این مثل، خداروشکر. نبود جا اون دیگه ولی؛ کشوندم طرفش به رو نگاهم ترس با دوباره

، هن یا داره ربطی اونا به که این مورد در اما؛ نبود دارنقاب تا چهار اون جزو مطمئنم حاال ولی؛ بود کی مرد این دونمنمی

 .بگم چیزی تونستمنمی

 ور هاکنگره یلبه سالمم دست با. رفتممی اتاق تو شده هرجور باید. کرد سوزش و درد به شروع دوباره زخمیم دست

 .کردم حرکت در طرف به تلوخوران تلو و کشیدم باال رو خودم درد با و گرفتم

 

 و پوشیدم رو هاملباس. برم قصر حیاط به هواخوری برای گرفتم تصمیم و بهتره کمی حالم کردم احساس بعد روز دو

 :گفت تعجب با تنم تو هایلباس دیدن با و کرد باز رو در گلسا، برم بیرون اتاق از خواستم که همین

 .کنید استراحت هفته یک باید گفتن قصر طبیب؟ خانم شاهزاده پوشیدید بیرون لباس چرا _

 :گفتم و برداشتم جلو به قدمی گلسا حرف به توجهبی

 .پوسیدم اتاق این تو. گردمبرمی و میرم حیاط همین تا. نمیرم هم دوری جای، خوبه حالم من _
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 :گفت و گرفت رو جلوم

 دارند هم نیاسا جناب، راستی آخ، بشید خوب خوب تا کنید گوش طبیب حرف به کنممی خواهش، خانم شاهزاده نه _

 .عیادتتون میان

 ازش بلق از بیشتر، شنیدم ازش روز اون که هاییحرف خاطر به ولی؛ بیاد عیادتم به خواستمی بار چند هم باتیس حاال تا

 .کنم رد تونستمنمی دیگه رو اون، داشت فرق نیاسا جناب ولی؛ بیاد بودم نداده اجازه و بود اومده بدم

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .داخل کن راهنماییشون، اومدند وقت هر و در دم برو هم تو. امآماده که من، باشه _

 جناب ماالاحت که بود ذهنم تو سوالی. نشستم منتظر طالیی هایدسته با سبز راحتی صندلی روی و رفتم شومینه کنار

 .دونستمی رو جوابش نیاسا

 بود خودم صندلی روی به رو درست که رو راحتی صندلی دست با و شدم بلند جام از، سالخورده و موقر مرد ورود با

 مرد این نظرم به و میارند بدست گفتارشون و رفتار با هاانسان خود که چیزیه احترام داشتم اعتقاد همیشه؛ کردم تعارف

 رو دیدم که آخرمون دیدار در هاشحرف از بعد خصوص به؛ بود احترام قابل واقعا، بود عقیده این کامل مصداق واقعا

 .کرد عوض هاچیز خیلی به نسبت

 .گرفتممی آرامش رنگ سبز نوار اون با نافذش و سبز هایچشم دیدن با هم هنوز

 کرده صداش چاشنی رو شوخی کمی که حالی در و گرفت جا صندلی روی بود نشسته هاشلب روی که ایپدرانه لبخند با

 :گفت، بود

 این هب باید، تری سالم هم من از بینممی حاال ولی؛ برداشتی جراحت و شده قصد سوء جونت به بود رسیده خبر من به_

 .گفت آفرین روحیه و بدنی قوای
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 نشستممی خودم صندلی روی که حالی در و زدم لبخندی جوابش در. بده روحیه بهم تا کنهمی اغراق داره دونستممی

 :گفتم

 اتاقم ایج به االن، بودند نیومده کمکم به اگه که دارید خبر حتما، نیاسا جناب نبودم قوی کنیدمی فکر که هم هاقدر اون _

 .کردیدمی مالقاتم ابدیم آرامگاه در باید

 :گفت مطمئن و محکم لحنی با و کرد اخمی نیاسا جناب

 با لهمقاب قدرت نیرویی هیچ مطمئنم، بینممی تو در من که چیزی وجود با. افتادنمی هرگز اتفاقی چنین، دخترم نه_

 .داشت نخواهد رو تقدیرت

 !ببینه رو آینده تونستمی انگار که زدمی حرف اطمینان با جوری، کردم تعجب حرفش از

 :گفتم بهش تعجب با

 زندگی ور آینده تمام بار یک انگار که زنیدمی حرف ازش اطمینان با جوری. بینیدمی رو آینده شما کنم فکر نیاسا جناب_

 .کردید صحبت هام قدرت درباره مطمئن خیلی هم پیش دفعه. برگشتید و کردید

 :گفت و کرد سکوت لحظه چند، خورد جا حرفم شنیدن با نیاسا جناب

 و ندارم ادعایی زمینه این در هرگز من. تواناست و بزرگ پروردگار مختص فقط آینده زدنرقم و بینیپیش قدرت_

 که زنندمی فریاد رو هاییچیز هاچهره اوقات گاهی، دارند گفتن برای زیادی حرف هاچهره دخترم ولی؛ داشت نخواهم

 .نیست شنیدنش به قادر کسی

 :گفت و برداشت کوتاه و سبز میز روی از رو سیب چای سفید فنجان و شد خم جلو به، رسید اینجا به که حرفهاش

 ؟رسید کجا به اوریا با کار، خانم شاهزاده خب _

 با و انداختم پایین رو سرم. نزنه حرف قبلی موضوع با رابطه در این از بیشتر تا کرد عوض رو بحث کردم حس قشنگ

 :گفتم امیدانهنا لحن
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 نای هم بعدش و داشتم رو سوارکاری و شالق با کار آموزش فقط مدت این در، نیاسا جناب نیست اوریا از خبری فعال_

 ...اتفاق

 :گفت بردمی لبش نزدیک رو فنجون و بود دوخته اتاق پنجره به رو نگاهش که حالی در نیاسا جناب

 خواهد شروع تمرین جسمانیت حال بهبود از بعد احتماال. کنی کار اوریا با که نرسیده وقتش هنوز حتما، نباش نگران _

 .شد

 :گفتم و کردم تایید رو حرفش سر با

 .طوره همین حتما، بله _

 :بپرسم ازش خواستممی که رو سوالی تا بود فرصت بهترین االن

 با طهراب در هاییچیز پدرم از قبال؟ شد آلتون سرزمین وارد دیگه دنیایی از میشه طور چه، داشتم سوالی نیاسا جناب_

 .باشه ترکامل اطالعاتم خواممی ولی؛ شنیدم دهندهانتقال هایسنگ

 :گفت و زد زل بهم مشکوکش نگاه با و کرد اخمی نیاسا جناب

، راه تنها؛ درسته بله؟ شدی دنیا این وارد که حالی در؛ دونینمی چیزی دهندهانتقال هایسنگ با رابطه در طور چه _

 .داره قرار قلمرو هر ولیعهد و پادشاه اختیار در فقط که سنگ بیست، ستدهندهانتقال هایسنگ

 :پرسیدم، نبود من سوال برای کاملی جواب ولی؛ بود خوبی اطالعات

 ؟کنند پیدا انتقال نفر چند یا دو سنگ یک با داره امکان آیا _

 :گفت سریع نیاسا جناب

 خارق و جادویی نیروی با هاسنگ این. میشن دنیا این وارد، کنند لمس رو سنگ همزمان که تعداد هر، دخترم بله _

 ....دارن که ایالعاده
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 وارد دتونستنمی هم دختر تا دوازده اون که این یعنی پس، نشدم توضیحاتش ادامه متوجه که شدم فکر تو غرق قدر اون

 این وارد هم هااون احتماال که بودم کرده شک شنیدم دارنقاب مرد از روز اون که حرفی با. باشند شده سرزمین این

 مردای اون دست اگه. ندارند دنیا این به ربطی که هااون ولی؛ بود شده تبدیل یقین به شکم حاال و شدند سرزمین

 .زیاده باشند شده کشته اینکه احتمال، باشند افتاده دارنقاب

 .باشه افتاده براشون اتفاقی خواستنمی دلم، شد سنگین قلبم دوستام از تا دوازده شدنکشته فکر با

 نافذش هایچشم با که افتاد نیاسا جناب به نگاهم. اومدم بیرون خیال و فکر از، شد برقرار اتاق تو دفعه یه که سکوتی با

 :گفت آرامش با هامون نگاه برخورد با. کردمی آنالیز رو ذهنم اعماق

 ؟شدی سرزمین این وارد طور چه تو دخترم_

 سعی ذهنم تو که حالی در. نبود یادم چیزی خودمم وقتی، بدم توضیح براش عادیم غیر ورود از طور چه دونستمنمی

 :گفتم، کنم بندی جمع رو درستی توضیح کردممی

 این وارد آبی نور یه لمس یوسیله به گفتمی بود همراهم که پسری ولی؛ ندارم خاطر به رو ورودم نحوه از چیزی من _

 ؟نیست دهندهانتقال هایسنگ همین انتقال راه تنها مگه؟ باشه تونهمی چی نور این دونیدمی شما. شدم سرزمین

 :گفت و گرفت شکل نیاسا جناب هایلب روی محوی لبخند

 یوسیله به خواه؛ دخترم کرد خواهد ممکن رو ناممکنی هر، بده نجات ویرانی و بدبختی از رو ملتی بخواد خداوند اگر _

 .ذارهنمی تنها رو هاشبنده هرگز خداوند. گناهکار یک یا فرد یک یا نور یک

. کردم نگاهش متعجبم و گنگ قیافه با دقیقه چند. زدمی حرف بسته سر خیلی؛ آوردمنمی در سر هاش حرف از اصال

 خاطر به؛ نمیده بهم جوابی و ایهبیهوده درخواست دونستممی ولی؛ بده توضیح برام بیشتر تا بخوام ازش داشتم دوست

 :پرسیدم. کنم عوض رو موضوع من بار این گرفتم تصمیم همین

 ؟هستیم بحران در هنوز؟ نیاسا جناب طوره چه سپاهیانمون وضعیت_
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 :گفت ذاشتمی میز روی رو خالی فنجون که حالی در و شد جا جابه صندلی روی نیاسا جناب

 ور انبوه لشکری و پی در پی هایپیروزی خوش هایخبر داشتم دوست. داری فکری دغدغه رابطه این در که خوشحالم _

 به لحظه هم شیطانی اتحاد. هستیم مواجه نیرو کمبود با همچنان و نکرده تغییری وضعیت که بگم باید ولی؛ بدم بهت

 .دخترم کنی آماده تمریناتت ادامه برای رو خودت ترزود هرچه باید تو یعنی این و میشه ترنزدیک لحظه

 :گفتم نیاسا جناب به رو متفکرانه

 اهیر شاید که کنم مطرح رو موضوعی جلسه این در باید من؟ میشه تشکیل وقت چه شاهزادگان شورای بعدی جلسه _

 .باشه خودمون نفع به جنگ وضعیت بهبود برای

 :گفت و داد تکون تاسف با بار چند، انداخت پایین رو سرش نیاسا جناب

 رد که این خاطر به ولی؛ شده برگزار جلسه دو مدت این در که بدونی باید اما؛ ظهره از بعد امروز بعدی جلسه دخترم _

 .برسند هاشونگذرونیخوش به راحت بتونند تا نکردند خبرت بعدی جلسات در، افتاد اتفاق اون اول جلسه

 .نداشت اهمیت براشون ایذره مردم این جون انگار! بودند خودخواهی و خیالبی هایآدم عجب که واقعا

 :گفتم امفشرده هم به دندونای الی از و کردم مشت دامنم تو رو هامدست

 .کنم جبران رو هامغیبت حسابی باید جلسه این تو که این مثل. طور این که پس _

 نلش و دامن بلوز، کنمنمی استراحت رو امروز چرا کردمی غرغر مدام که گلسا به توجهبی و کردم باز رو هاملباس کمد در

 اون هب امروز نداشت امکان؛ کشیدم بیرون بودم پوشیده زرین تاالر تو قبل دفعه که رو طالیی دوزیسنگ با تیره آبی

 . نرم جلسه

 :گفتم و برگردوندم، آوردمی بیرون ایدیگه کمد از رو آبی هایکفش ناراحتی با که گلسا طرف به رو سرم

 به نه لبتها، کنم کمکشون خواممی باشند داشته رو لیاقتش اگه، جلسه این نرم بباره سنگ آسمون از امروز که این مگر -

 . سرزمینم مردم به، اونا
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 ور شنل که حالی در و کردم جمع رو موهام آینه جلوی. کردم عوضشون و رفتم هالباس سراغ سریع و بستم رو کمد در

 : گفتم، ذاشتممی سرم

 کور؟ نرم من تا میدن تشکیل جلسه یواشکی! هه. آقایونه همین کفایتیبی خاطر به افتاده من برای اتفاق این اگه_

 . خوندند

 . اومدنمی در خونم زدیمی کارد، شنیدم رو هاجلسه تو نکردم خبر قضیه وقتی. بودم عصبانی بدجور

 قدم میک اتاق داخل. کشیدمی دعوا به کار حتما، رفتممی جلسه به جوری این اگه. شم آروم تا کشیدم عمیق نفس تا چند

 . کردم حرکت زرین تاالر طرف به، شد آروم اعصابم وقتی و زدم

 

 دهش دارخنده دیدنم با هاشاهزاده قیافه. گذاشتم تاالر اینقره کف روی رو قدم اولین، جارچی وسیله به اسمم اعالم با

 . بشم جلسه وارد، دعوت بدون هم اون افتاده برام که اتفاقی وجود با نداشتند انتظار اصال معلومه؛ بود

 ختت نزدیکی تا. ندم نشون ضعف خودم از و برم راه اقتدار با، کردممی حس چپم دست تو که دردی وجود با کردم سعی

 :گفتم بگیرم نادیده رو باتیس هاینگاه کردممی تالش که حالی در و رفتم جلو پادشاه

 . بزرگ راتین پادشاه بر درود _

 :گفت کنه مخفی صداش تو رو تعجب کردمی سعی که حالی در و داد باال رو رنگش طالیی ابروهای از یکی پادشاه

 . کردید پیدا ورحض جلسات در جسمانیتون وضعیت بهبود با باالخره خداروشکر، نژادپاک شاهزاده بر درود _

 حفظ رو آرامشم خواستممی. بندازه خودم گردن رو قبلی جلسات در نکردنشرکت مسئولیت خوادمی حرف این با! جالبه

 :گفتم عمیق نفس یه از بعد و انداختم پایین رو سرم. شدمی مگه حرفا این وجود با ولی؛ کنم
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 من زا کوتاهی هم داشتم قبل جلسات در که غیبتی با رابطه در. خوبه همیشه مردم این به خدمت برای من حال، سرورم _

 و جلسه یبرگزار برای مانعی تا خدمتتون نیومدم هم حاال. بپرسید خودتون شاید یا اطرافیانتون از باید رو علتش، نبوده

 . بدم ارائه شما سپاهِ تقویت برای رو پیشنهادم تا اومدم، باشم اون از پس هایمهمانی

 :گفت، بود نشسته پادشاه چپ سمت و بود مو از خالی سرش کل که بنفشی مرد که بود نشده تموم حرفم هنوز

 حتی شما ،نباشید پذیر آسیب قدر این تا کنید خودتون جنگی توان تقویت حال به فکری اول شما بهتره خانم شاهزاده_

 . کنید دفاع خودتون از نتونستید

 :گفتم و برگشتم پادشاه به رو. کردممی مطرح رو خودم یایده باید فعال. بگیرم نادیده رو حرفش کردم سعی

 ... بدن اجازه سرورم اگر _

 :زد فریاد و بدم ادامه رو حرفم نداد اجازه مردبنفش

 ؟ خانوم شاهزاده نزدم حرف شما با من مگه _

 و بلند لباس زیر از بزرگش و عضالنی هیکل؛ انداختم بهش نگاهی. نبود کن ول مردک این! کردما گیری عجب

 نپایی رو سرم. ماهریه جنگجوی بود معلوم؛ کردمی خودنمایی، بود آمیتیست هایشاهزاده مخصوص که رنگیبنفش

 :گفتم و انداختم

 شما برابر دو حداقل ایجثه کدومشون هر دونیدمی؟ بودند کی کردند حمله من به که چهارنفری اون دونیدمی شما_

 زا تونیدمی، دونیدنمی رو هااین اگه؟ کردم رو تالشم نهایت دونیدمی؟ نداشتم سالحی هیچ من نیددومی؟ داشتند

 هب ربطی هیچ امروزم پیشنهاد، ندارم رابطه این در ادعایی هرگز من درضمن. بپرسید بودند جا اون که باتیس شاهزاده

 . نداره جنگیدن در من ضعف

 :گفت که شنیدم رو پادشاه صدای

 . بزنند رو حرفشون بدیم اجازه بهتره اسپاد شاهزاده _
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 :دادم ادامه و برگشتم پادشاه سمت به

 . بدم تشکیل سرزمین این شجاع زنان از متشکل سپاهی بدید اجازه من به لطفا عالیجناب _

 و برگشت طرفش به هاشاهزاده از تا چند عصبانی نگاه. شد بلند اسپاد یخنده صدای دفعه یه و شد ساکت تاالر همه

 . شدممی مخالفتشون منتظر باید یا بود رضایت نشانه سکوت این دونمنمی. بشه ساکت شد باعث

 :دادم ادامه لحظه چند از بعد

 روز اون. کردم پیدا نجات زنان همین توسط، شد قصد سوء من جان به که روزی ولی؛ نه یا دارید اطالع دونمنمی _

 بدید من به رو کار این اجازه شما اگر. بسازیم قوی لشکری کارآمد نیروهای این از، آموزش کمی با تونیممی شدم متوجه

 . بدم شما تحویل رو آماده لشکری، ماه یک از بعد میدم قول

 و شد بلند جاش از، اینقره و سالخورده شاهزاده، ارسان جناب دقیقه چند از بعد؟ نمیگن چیزی اینا چرا. سکوت دوباره

 : گفت

 ؟ بشه تهیه کجا از قراره کار این بودجه اما؛ مناسبیه و خوب پیشنهاد_

 :گفت، بود نیاسا جناب پسر که جوانی و سبز شاهزاده، شهبد

 هایمهمانی و مازاد هایخرج از مدتی کافیه. میشه تامین راحتی به بودجه، گفتند خانم شاهزاده قبال که طور همون_

 دوست که قدر چه هر رفاه و آسایش در هاشاهزاده آقایان بعدش. بدیم شکست رو شیطانی اتحاد تا کنیم کم اشرافی

 . بگیرند مهمانی دارن

 بودند هکرد فراموش کل به انگار. بودند فکر در غرق و بودند انداخته پایین رو هاسر شونهمه. شد سنگین تاالر جو دوباره

 . دارند حضور جلسه تو

 بلند دایص با پادشاه که بشینم کمی و برم خالی صندلی طرف به خواستممی، بودم شده خسته سرپاایستادن همه اون از

 :گفت رسا و
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 . بایستند لطفا موافق هایشاهزاده، میشه گذاشته شور به پیشنهاد این _

 هشت قلداح باید یعنی پس، بودند نفر پونزده پادشاه عالوه به هاشاهزاده کل. بود حل راه ترینمناسب گیریرای مطمئنا

 . بشه تایید پیشنهادم تا شدندمی بلند جاشون از نفر

 نابج که شدممی امیدنا داشتم. نخوردند تکون جاشون از کدومشون هیچ. انداختم هاشاهزاده به رو اضطرابم از پر نگاه

 دشبع. ایستادند پا روی هم، بودند نشسته کنارش که سبز شاهزاده سه سرش پشت و شد بلند جاش از آروم نیاسا

 کمال در اما؛ نداشتم خاندان این حمایت به امیدی ارسان جناب وجود با. بود الماس خاندان اینقره هایشاهزاده نوبت

 . شدند بلند جاشون از اینقره هایشاهزاده از دیگه یکی و ارسان جناب دیدم باورینا

 رو سپادا. افتاد آمیتیست بنفش هایشاهزاده به نگاهم و چرخوندم رو سرم. کردممی فکر اشتباه که این مثل، خداروشکر

 شروع اول همون از که داشت من با مشکلی چه این دونمنمی. شد بلند نداره تصمیم و نشسته جاش سر محکم که دیدم

؛ شه دبلن جاش از خواستمی، بود نشسته تردور صندلی دوتا که ایدیگه بنفش یشاهزاده. بود کرده باهام مخالفت به

 ! گندش اخالق این با؛ بود زورگویی آدم عجب. نشست سرجاش دوباره اسپاد یغره چشم با ولی

 پس ،داشتم رو باتیس رای مطمئنم. دادندمی رای بهم هم دیگه نفر دو باید. داشتم رای شش فعال من، وضعیت این با

 هباالخر. چرخوندم، بودند نشسته نزدیکش که طالیی شاهزاده دو و پادشاه سمت به رو نگاهم. موندمی رای یک فقط

 راندازو رو سرتاپام احساس از خالی و خیره هاینگاه با و بود نشسته سرجاش همچنان باتیس ولی؛ شد بلند هم پادشاه

 .کرده لج باهام روز چند این تو نپذیرفتنش و روزش اون پیشنهاد نکردنقبول خاطر به یعنی این، کردمی

 .کنهمی ناز برام جوری این دارم کم رای یک فقط که حاال نمیشه باورم

 :گفت پادشاه و نشستند هاشاهزاده، آرا شدن مشخص با

 . کنم رد رو پیشنهاد این باید متاسفانه، مثبت رای هفت آرا مجموع، خوب بسیار _

 زادهشاه اما؛ بشم خارج تاالر از خواستممی. زدممی رو پیشنهاد این قید باید که این مثل. رفتم وا پادشاه حرف این با

 :گفت و شد بلند جاش از، بود شده منصرف اسپاد اجبار به و بده رای بهم خواستمی قبال که بنفشی
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 . موافقم هم من... نه _

 . گفت آفرین شاهزاده این شجاعت به باید واقعا! خداروشکر

 : گفت و کرد بنفش شاهزاده به رو پادشاه

 . میشه تایید پیشنهاد این شما رای با پس! خب بسیار_

 :گفت و کرد من به رو بعد

 . یدمم کامل اختیارات شما به زمینه این در من و شماست با جدید لشکر این آموزش و تشکیل مقدمات خانم شاهزاده _

*** 

 : اسامی معنی

 سپاه دارای: اسپاد

*** 

 در. ردمکمی ریزی برنامه حسابی براشون باید و داشتم هانقشه خیلی. شدم اتاق وارد و کردم یکی دوتا رو هاپله ذوق با

 دوست؛ کردم عوض سبز مخمل شنل و دامن بلوز دست یه با رو لباسام، کردممی زمزمه رو آهنگی لب زیر که حالی

 . برم ور اون و ور این برق و زرق پر لباسای اون با نداشتم

 زا دوباره، کردممی ضعف احساس کمی که این با. شدممی آماده ترزود چی هر مقدمات باید، نبود استراحت برای وقتی

 با. ودیمب شده بازجویی توش آرتین با بار یه که اتاقی همون؛ افتادم راه اوکتام اتاق سمت به بار این و رفتم بیرون اتاق

 مکنار االن اگه. کردممی صبح یادش به رو هاشب از خیلی. شد تنگ آرتین برای دلم دوباره، شب اون یخاطره یادآوری

 . اومدممی بر مشکالت پس از ترراحت خیلی شاید، بود

 ولی؛ مش وارد خواستم، کشیدم عمیقی نفس. بیام بیرون آرتین هوای و حال از کم یه تا ایستادم اوکتام اتاق در پشت

 :گفتمی دیگه یکی به داشت که شنیدم در پشت از رو اوکتام خشن و کلفت صدای
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 تا؛ منگران اون طرف از همه از بیشتر من. بده خانم شاهزاده به رو حواست، کنی تعقیب لحظه به لحظه رو جاسوس باید _

 ... شده باعث موضوع این و کرده درز بیرون به قصر اسرار از خیلی حاال

 ؟سراغم بیاد جاسوس ترسهمی یا جاسوسم من کنهمی فکر یعنی؟ بود چی منظورش؛ زد خشکم حرفش شنیدن با

 تقه دچن و بردم جلو رو دستم. بود شده مشغول فکرم بدجور هم جاش همین تا کنم گوش این از بیشتر نداشتم دوست

 . داد ورود اجازه و اومد اوکتام صدای لحظه چند از بعد و شد قطع اتاق داخل گفتگوی صدای. زدم اتاق در به

 ؛چرخوندم اتاق تو رو نگاهم سریع و کردم باز رو در. ببینم زدمی بهش رو هاحرف اون که رو کسی داشتم دوست خیلی

 .ندیدم رو کسی، بود نشسته چوبی و بزرگ میز پشت که اوکتام از غیر ولی

 .نبود کسی واقعا که این مثل. چرخوندم اتاق تو رو نگاهم دوباره و زدم هم به رو هامپلک بار چند! شدنمی باورم

 : گفت و شد بلند جاش از اوکتام

 ؟ خانم شاهزاده شده چیزی_

 :گفتم و چرخوندم طرفش به رو نگاهم. بودم ایستاده گوش در پشت که کنممی تابلو دارم شدم متوجه حرفش با

 اشم با، شد تایید شاهزادگان شورای در امروز که موضوعی با رابطه در خواستممی. نیست چیزی، اوکتام جناب نه _

 . کنید فراهم برام رو مقدماتش باید. کنم صحبت

 و تنشس هم اوکتام. نشستم، بودند شده چیده اوکتام میز بروی رو که ایقهوه هایصندلی از یکی روی و رفتم ترجلو

 :گفت

 ؟بدید توضیح میشه، ندارم خبر امروز جلسه تصمیمات از من متاسفانه _

 :گفتم و دادم تکون تایید ینشونه به رو سرم

 از من االح. شد تایید خوشبختانه و دادم ارائه شورا به رو داوطلب زنان از لشکری تشکیل پیشنهاد امروز من، حتما بله _

 از فاعد و جنگیدن توانایی کنندمی فکر که دخترانی و زنان تمام کنند اعالم شهر داخل جارچی تا چند فردا خواممی شما
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 این یلتشک برای رو هابهترین خواممی؛ بشند جمع کنیممی تعیین که جایی در صبح فردا پس، دارند رو سرزمینشون

 . کنم انتخاب لشکر

 شتیپ به و رفت عقب. نیست موافق زیاد بود معلوم؛ شدمی ترمتعجب لحظه به لحظه اوکتام یقیافه توضیحاتم با

 :گفت و کشید صافش و بنفش موهای تو رو دستش عادت طبق همزمان. داد تکیه صندلیش

 به من؟ کردید فکر داریم نیاز هانیرو آموزش برای که وقتی و مالی یهزینه به، خانم شاهزاده سخته کمی کار این _

 از حجم این اب کنمنمی تصور من ضمن در؟ بیاید بر پسش از تونیدمی خودتون کنیدمی فکر ولی؛ ندارم مشکلی شخصه

 . بشند داوطلب کار این برای زیادی دختران و زنان هانارضایتی

 : تمگف، باشه بخش اطمینان کردممی سعی که لحنی با و کردم صاف رو صدام. داشتم قبول حدودی تا رو هاشنگرانی

 یک طول در کنممی فکر هم زمان مورد در. کنه کمک ما به کرده قبول شورا، مالی یهزینه با رابطه در، راحت خیالتون_

 کار این از قدر چه که این با رابطه در ولی؛ باشیم داشته رو الزم هایآموزش بتونیم، گرفتم فرصت شورا از من که ماهی

 انجام گفتم که رو کاری بدید دستور هاجارچی به فعال شما. خدا به بسپریمش باید، بگم چیزی تونمنمی میشه استقبال

 . میشه چی ببینیم تا کنید فراهم برامون هم رو تمرینی سالح و مکان، بدن

 :گفت و کشید پوفی

 تعداد اگر. مکنمی تامین رو نفر پنجاه برای تمرینی سالح فعال من. شماست اختیار در تمرین قدیمی سالن، خب بسیار_

 . میدم قرار اختیارتون در بیشتری سالح، بشه کنمنمی فکر که شد بیشتر

 . بود دنیایی خودش واسه، بود کرده قبول مخالفت و غر غر بدون که همین! خداروشکر

 :گفتم خوشحالی با

 . هستم هاکار انجام روند با رابطه در شما خبر منتظر من پس خب _
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 کرده فراموش کل به رو اوکتام اتاق به ورودم از قبل عجیب صداهای اون که حالی در سرخوشانه و شدم بلند جام از

 . رفتم اتاقم طرف به، بودم

 

 که ودب نشده روشن هوا هنوز بعد روز صبح. باشم آماده مهم روز اون برای تا کردم استراحت گلسا اجبار به رو بعد روز کل

 . کنم بررسی رو سالن هازن اومدن از قبل و بشم آماده ترزود خواستممی؛ شدم بلند

 بالکن یلبه. بخشه لذت و خوب نهایتبی صبح وقت این هوای دونستممی. کردم باز رو درش و رفتم بالکن سمت

 دبو معلوم. شد پخش هوا تو خیس چمن و چوب بوی و وزید مالیمی نسیم. کردم پر خنک هوای از رو هامریه و ایستادم

 همیشه رو سیاهپوش مرد که جایی طرف به رو نگاهم خودآگاهنا. کرده تازه رو جا همه حسابی و اومده بارون دیشب

، ودمب کرده عادت دیدنش به دیگه. ایستادمی جا همون ربعی یه و اومدمی شبا بیشتر مدت این تو، چرخوندم دیدممی

 . گرفتمی آروم دلم ته جایی یه دیدنش با وقتا خیلی چون؛ عادت از بیشتر چیزی هم شاید

 . بگیرم آرامش آرتین جز مردی هیچ خیال با نداشتم دوست. بپره سرم از فکرش تا دادم تکون بار چند رو سرم

 وکتاما توصیه به که رو کوچیکی خنجر و کردم عوض تمرین لباس با رو هاملباس، صبح نماز از بعد و برگشتم اتاق تو

 روی نتمری لباسای همون با. گذاشتم ایمقهوه چرمی کمربند یگوشه و برداشتم، باشه همراهم این از بعد بود شده قرار

 بعد و بچینه رو میز تا کردم کمکش. شد اتاق وارد صبحانه سینی با ربع یه از بعد باالخره. بیاد گلسا تا کشیدم دراز تخت

 . افتادیم راه تمرین قدیمی سالن طرف به، نفره دو صبحانه یه خوردن از

 دقیقه چند از بعد و کردیم هی جنگل کناره طرف به رو هاموناسب، شدیم خارج قصر جنوبی در از اوکتام سر پشت

 کم یه که این اول: داشت مشکل دوتا ولی؛ بود ترنزدیک خیلی اصلی تمرین سالن به نسبت سالن این. رسیدیم، سواری

 از ،بلندش هایدرخت و جنگل به نزدیکی خاطر به چون؛ نبود مطمئن زیاد امنیتی لحاظ از که این دوم؛ بود ترکوچیک

 . نبود موقعیتش به نسبت درستی دید هابارو و برج و قصر داخل

 فیپو. بود خالی تقریبا؛ انداختم داخلش به نگاهی. شدیم پیاده هااسب از و ایستادیم سالن چوبی و بزرگ در جلوی

 شده رها سالن گوشه کامل سلیقگیبی با تمرینی سالح و چوبی آدمک تا چند. دادم تکون تاسف با رو سرم و کشیدم
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 جای رس منظم رو چیز همه تا بودممی سرشون باال خودم باید، بگیرم سربازا و اوکتام به اشکالی تونستمنمی. بودند

 . بچینند خودش

 : گفت و برگشت سمتم به، بود رفته سالن تو من از ترجلو که گلسا

 به سالحی هچ ببینیم کنیم امتحان لطفا میشه، نیومده کسی که حاال. باشم شما نیروهای جزء خواممی منم خانم شاهزاده_

 ؟ خورهمی من درد

 :زد داد هااسب کنار از اوکتام

 . کنید خبرم شد زیاد تعداد اگر. میدم شما تحویل رو چیز همه. خانم شاهزاده گردمبرمی قصر به من پس _

 و کنیم جداشون هم از اول کردیم سعی و رفتیم هاسالح کوه طرف به. شدم سالن وارد گلسا دنبال و کردم تشکر ازش

 . باشیم گلسا برای کاربردی سالح یه دنبال بعد، بچینیم گوشه یه دسته دسته

 ولی؛ کردم دقیق ورودی در طرف به رو نگاهم. برگشتیم پشت به سریع و پریدیم جا از هردو چیزی افتادن صدای با

 رو ایقرهن و بلند شمشیر و شدم خم. ایستاد سرم پشت اومد و کرد نگاهم نگرانش هایچشم با گلسا. نبود جا اون هیچی

 یکهت شمشیر همین با، بشند نزدیکم ذارمنمی دیگه، باشند اومده دارنقاب مردای اون دوباره اگه. برداشتم زمین روی از

 برده باال ور شمشیرم که حالی در. بشند نزدیک قصر به قدر این کنند جرئت دونستممی بعید البته. کنممی شونتیکه

 بیرون از رو پچی پچ صدای. شدم نزدیک بود باز طاق چهار که ورودی در به، کنم نصف باهاش رو ایجنبنده هر تا بودم

 سالن اطراف هایریزه سنگ روی نفر چند هایقدم خرت خرت با هاصدا. کردم تیز رو گوشم و ایستادم جام سر. شنیدم

 و وبیدکمی سینه به رو خودش ترمحکم قلبم، هاصدا ترشدننزدیک با. کنم گیرشون غافل تا دویدم در پشت. شد همراه

 . بشه زنده برام دوباره روز اون ماجرای شدمی باعث

 . ترسیده خیلی بود معلوم؛ نشست گوشه یه و رفت سالن آخر سمت به عقب عقب گلسا

 رشونس روی رو شمشیرم خواستممی. شد پیدا شونکله و سر، گذشت سال چند اندازه برام که دقیقه چند از بعد باالخره

 با مشیرش برخورد صدای با. شد ول دستم از شمشیر، بود تنشون که ایزنانه و بلند هایلباس دیدن با اما؛ بیارم پایین
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 گل ندام. انداختم هاشونلباس به نگاهی. زدند زل بهم متعجبشون هاینگاه با و برگشت طرفم به دختر سه سر، زمین

 کشیده سرشون روی و بود وصل پشتش به که بزرگی کاله و رسیدمی زانوشون سر تا که بلندی پیراهن با بلند و گلی

 . هستند زمرد شهر پایین هایزن از زد حدس شدمی. بودند

 و اومد جلو، باشه سالش دوسه و بیست خوردمی بهش که دختری باالخره و کردیم نگاه هم به شوک با همه لحظه چند

 :گفت

 انوانب لشکر در عضویت برای تا رسیدیم شما حضور به زمرد شهر زنان از نمایندگی به نفر سه ما، بانو شما بر درود_

 . کنیم آمادگی اعالم

 :گفتم خوشحالی با و شکفت گلم از گل حرفش شنیدن با

 ودشونخ بانوان بقیه چرا. بیاید زود قدر این نداشتیم انتظار آخه؛ شدیم شوکه کمی اگه ببخشید. آمدید خوش خیلی

 ؟ نیومدند

 : گفت دختر

 این هب اومدن برای گاری یا اسب بانوان اکثر و طوالنیه بسیار تمرین محل تا زمرد شهر فاصله دارید اطالع که طور همون

 به وانبان بقیه با، شد پیدا مشکل این برای حلی راه وقتی تا رسیدیم شما خدمت نفر سه ما خاطر همین به؛ ندارند جا

 . برسیم حضور

 . کردممی رو جاشاین فکر قبل از باید. بود زیاد خیلی فاصله؛ گفتمی راست

 :گفت و شد نزدیک سالن انتهای از، بود شده راحت خیالش که گلسا

 . بفرستند دنبالشون گاری تا دو روز هر بخواید اوکتام جناب از تونیدمی

 :گفت و شد گرد دختر رنگمیشی هایچشم

 . کمه خیلی گاری دوتا که بگم باید جسارتا _
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 : پرسیدم و شدند گرد من چشمای دفعه این

 ؟ نفرید چند شما مگه

 :گفت لحظه چند از بعد. کرد شمردن به شروع لب زیر و انداخت پایین رو سرش، بست رو چشماش دختر

 . دارند تصمیمی چه اشراف بانوان دونمنمی، هستیم شهر عادی بانوان فقط ما البته. نفر پنجاه و صد حدودا

 کرده بینیپیش رو نفر پنجاه نهایتا یا چهل حدودا ذهنم تو! بشه رو به رو استقبال از حجم این با پیشنهادم شدنمی باورم

 .نفر پنجاه و صد حاال و بودم

 انگار؛ دمافتا قدیمی درسی کتابای تو نگنجیدن خود پوست در عبارت یاد. کنم مهار جوری چه رو خوشحالیم دونستمنمی

 . بود من االن حال وصف دقیقا

 :گفتم بود گرفته رو صورتم کل که لبخندی با

 ؟ دارند جنگیدن توانایی بانوان این، عالیه واقعا این

 و زمر برای کامل آمادگی بود معلوم بدنشون آماده فرم از؛ انداختم سرش پشت دختر دو یکشیده و الغر اندام به نگاهی

 : گفتم و انداختم روم به رو دختر به رو نگاهم دوباره. دارند رو جنگ

 . دارید رو جنگیدن برای الزم توانایی شما میاد نظر به_

 دبای اول ما، خواممی عذر_: گفت بعد، بشه ترزیبا اشچهره شد باعث و رفت فرو کمی چپش لپ که زد لبخندی دختر

 ور دستش و برگشت سر پشت به بعد، زمرد شهر آهنگر، فرهود دختر، هستم آرتادخت من. کردیممی معرفی رو خودمون

 صورتش روی کاله زیر از ایشقهوه و صاف موهای از کمی قسمت که گندمگون و زیبا ساله هفده شونزده دختر طرف به

 :گفت و گرفت، خندیدندمی زیبایی به تیرش میشی و درشت هایچشم و بود اومده

 زا خاطر همین به؛ ببینه رو جنگی فنون تمام آموزش باید زن یک داشت اعتقاد پدرم. خواهرمه، دختنازنین هم این _

 . بوده ما زندگی جدانشدنی جزء اندازی تیر و زنی شمشیر کودکی
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، ودب ایستاده دختنازنین کنار که رو مشکی ابروی و چشم با بانمک و سبزه دختر و برگشت ایدیگه سمت آرتادخت

 :گفت و داد نشون

 یدتونمی؛ دیده آموزش خواهرم همراه هم مینا. پادشاهه لشکر بازنشسته سرداران از یکی، نریمان دختر مینا هم این _

 . کنید حساب روش

 نای. کنم شکر نفر سه این خاطر به رو خدا باید جوری چه دونستمنمی و بود شده جمع چشمام تو اشک خوشحالی از

 . باشند هانیرو آموزش برای بزرگی کمک تونستنمی دخترا

 :گفت کنجکاوی با و انداخت پام تا سر به نگاهی، شد ترنزدیک آرتادخت

 ؟ هستید خانم شاهزاده ینماینده؟ کنید معرفی رو خودتون هم شما میشه

 ! کنم معرفی رو خودم بودم کرده فراموش که بود شده حالم به خوش قدر اون وای

 ودمخ خواستممی. نزنه حرفی تا گرفتم سمتش رو دستم کف ولی؛ بده انجام رو کار این ترزود خواست و اومد جلو گلسا

 نگاه کارام به تعجب با که دیگه دختر تا دو سمت به و گرفتم رو آرتادخت دست و رفتم جلو. بدم انجام رو کار این

 :گفتم و گرفتم هم رو هااون دست. بردم، کردندمی

 اهامب هم باز بودم که کسی هر من که بدید قول باید. بدید بهم قولی یه خواممی، کنم معرفی رو خودم که این از قبل _

 ؟ قبوله، باشید راحت قدر همین

 : گفتم و کشیدم عقب رو کالهم، دادند تکون تایید ینشانه به رو سرهاشون دختر سه هر وقتی

 . بده تشکیل رو لشکر این خوادمی که هستم کسی همون من، خوبه_

*** 

 : اسامی معنی

 کرداردرست و گفتارراست دختر: آرتادخت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 175 

 دین در راستی و صداقت: فرهود

 دلیر، پهلوان: نریمان

*** 

 ولق االن همین که انگار نه انگار. کردند تعظیم و رفتند عقب قدم چند، شد گرد هاشونچشم امچِهره دیدن با دختر سه

 .باشیم راحت هم با دادند

 :گفتم و رفتم جلو

 .شید بلند لطفا، کنید تعظیم جلوم ندارم دوست؟ کنید برخورد عادی من با ندادید قول مگه _

 :گفت متعجب لحن با مینا. ایستادند صاف و آوردند باال رو سرهاشون یکی یکی و آروم هادختر

 .بودم ندیده الجوردی شاهزاده یه حاال تا آخه، کنممی صحبت شما با دارم نمیشه باورم واقعا _

 :گفت و پرید حرفش وسط دختنازنین

 اطرخ به رو جونمون که کنیممی درستی کار آیا دونستیمنمی جا این بیایم که این از قبل، خانم شاهزاده دونیدمی_

 هی هم شما کردیممی فکر اشهمه بخواید رو راستش. نه یا اندازیممی خطر به نمیدن اهمیت مردم به که هاییشاهزاده

 .هایکی اون مثل هستید شاهزاده

 :گفت عصبانیت با و برگشت دوتا اون سمت، کرده تحمل زور به حاال تا بود معلوم قرمزش صورت از که آرتادخت

 ؟زنیدمی چیه حرفا این! دیگه کنید بس _

 :گفتم و خندیدم

 .نداره اشکالی _

 :دادم ادامه و گرفتم گلسا سمت رو دستم
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 اج این شما االن که اینه مهم، داره اهمیتی چه اینا اصال. ندارم هاشاهزاده بعضی از خوشی دل هم من که دونهمی گلسا _

 کنید کمک من به قراره و هستید

 .بدیم انجام رو مقدماتی هایریزی برنامه باید؛ داره بهتری هوای که بیرون بریم بهتره حاال

 :زد داد و دوید در سمت دختنازنین، شه تموم حرفم که این از قبل

 .بیرون برسه ترزود کی هر؛ مینا زودباش _

 .دوید دنبالش خواسته خدا از هم مینا

 جالتخ با و برگردوند طرفم به رو سرش آرتادخت. بسوزونند آتیشی چه خوانمی دوتا این مدت این که بود معلوم االن از

 : گفت

 هم یهرچ. کنندمی رفتار ساله پنج هایبچه عین، شده سالشون پونزده که این با، خانم شاهزاده ببخشیدشون لطفا_

 .میشن تربد میگم بهشون

 که حالی در و زدم پشتش رو دستم. خورهمی جوش و حرص خیلی خواهرش کارهای خاطر به بود معلوم. گرفت امخنده

 :گفتم باشم صمیمی باهاش کردممی سعی

 .باشن خوشحال بذار، بگی چیزی بهشون و کنی رو من مالحظه ندارم دوست، نداره اشکال _

 : گفتم هامخنده بین و خندیدم بعد

 .ندارم اینا از کمی دست هم من خود_

 .شدیم سالن بیرون باز محوطه وارد دونفری و خندید هم آرتادخت من یخنده با

 رو رکیشونزی زیر هاینگاه. بودند نشسته روم به رو دختنازنین و مینا. نشستیم سالن کنار بزرگ درخت سایه زیر همگی

 یه. بودم کرده عادت، دیدنممی بار اولین که کسایی متعجب و یواشکی هاینگاه به دیگه. کردممی حس خودم روی

 .داشته شمایلی و شکل چه رفته بین از پیش سال خیلی که خاندانی بدونند داشتند دوست؛ دادممی حق بهشون جورایی
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 شروع رو ونمنفرهپنج جلسه خودم گرفتم تصمیم، نمیگه چیزی هیچکس دیدم وقتی و گذشت منوال همین به دقیقه چند

 :گفتم و کردم صاف رو صدام. کنم

 اهم یک حدود زمانی در. نداریم زیادی وقت پس کنه حمله ممکنه لحظه هر شیطانی اتحاد دونیدمی که طور همین، خب _

 تشکیل هگرو دو پس، باشه باهم نفر پنجاه و صد جوابگوی سالن این کنمنمی فکر. بدیم آموزش رو نیروهامون تمام باید

 .دیممی

 : گفتم و برگردوندم، بود نشسته کنارم که آرتادخت طرف به رو سرم

 یرزنشمش و تیرانداز دسته دو به تا جا این بیان صبح فردا بدید خبر بانوان همه به، شهر به بازگشت محض به شما

 .بخوره دردشون به ایدیگه سالح سالح دو این جز به کنمنمی فکر؛ کنیم تقسیمشون

 :گفت و کرد فکر کمی آرتادخت

 فکر که نای دیگه نکته و بدیم آموزش بهشون رو ایدیگه سالح با کار بتونیم کم مدت این در کنمنمی تصور هم من بله

 رو هامرد با دنبر برای الزم بدنی قوای هاخانم اکثر چون؛ بدیم قرار هاتیرانداز دسته در بیشتر رو بانوان باشه بهتر کنممی

 درتق که هاییاون تنها تونیممی. کنند عمل ترموفق تیراندازی در میشه باعث هااون ریزبینی و دقت طرفی از. ندارند

 .بدیم قرار هاشمشیرزن دسته در کردند ثابت ما به رو شمشیرزنیشون

 :گفتم و کردم تایید رو حرفش. نباشند تن به تن جنگ به مجبور تا باشند تیرانداز بیشترشون بود بهتر؛ گفتمی درست

 برای لزوم مواقع در تا بدیم آموزش مقدماتی شمشیرزنی قدری هم هاتیرانداز به باید ولی؛ گیدمی درست دقیقا، بله _

 .بشند کار به دست خودشون از دفاع

 هاگاری همین با هم برگشت موقع. فرستممی شما دنبال گاری پونزده تا ده حدود فردا من، نقل و حمل مورد در اما و

 ؟طوره چه، گردیدبرمی

 .بیاریم رو هازن یهمه تونیممی جوری این، خانم شاهزاده عالیه وای: گفت ذوق با دخت نازنین
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 :گفت داریخنده لحن با و کرد نازک رو صداش بعد

 .نداریم ایفو ایف هایزاده اشراف اون به هم نیازی

 .خنده زیر زدند مینا با هم بعد

 : گفت عصبانیت با و برگشت مینا و دختنازنین سمت سریع آرتادخت

 خانم خترد یک مثل و کنید تکرار رو هاتونحرف و هاکار دوباره اگه؟ نمیارمتون بیارید در بازیمسخره بخواید نگفتم مگه_

 .بزنید رو بانوان به آموزش و جا این قید باید باشید مطمئن، نکنید رفتار مودب

 گاهن، کردمی تهدیدشون و شدمی بسته و باز که آرتادخت دهن به و بود زده خشکشون جوری همین مینا و دختنازنین

 دیدم وقتی. کشندمی نقشه همدیگه برای ذهنشون تو دارن بود معلوم و بود شده سنگین بینشون فضای. کردندمی

 :گفتم و انداختم وسط رو خودم سریع، میشه خراب داره وضعیت

 رو زنیمشمشیر دارم تصمیم، افتاد برام قبل دفعه که اتفاقی با. بدید یاد شمشیرزنی هم من به باید هاشما راستی _

 .کنم تقویت

 : گفت و برداشت دوتا اون از چشم آرتادخت باالخره

 اون از نم که توصیفاتی با ولی؛ جسارته. افتادید در هاییغول چه با که شنیدم بودند اومده شما کمک به که هاییزن از_

 .بیاید بر پسشون از تونستیدمی دونممی بعید بودید هم ایحرفه شمشیرزن اگر، شنیدم نفر چهار

 فقط، بود معنا تمام به غول یه واقعا. بود کرده بلندم آسمون و زمین بین که افتادم ایگنده مرد یاد آرتادخت هایحرف با

 .نبودم زنده االن نبود مردم هایکمک اگه که دونهمی خدا

 به. مکردمی فراموش و بپرسم گلسا از خواستممی بود وقت خیلی که اومد ذهنم به سوالی، اتفاق اون دوباره یادآوری با

 :پرسیدم و برگشتم سمتش

 ؟کردید پیدا و من طور چه روز اون شما راستی _



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 179 

 به؛ کردمی درست تاج خودش برای بود چیده درخت اطراف از که هاییگل با داشت و بود خودش هوای و حال تو گلسا

 .نشد سوالم متوجه همین خاطر

 :گفت و زد بازوش به رو دستش، بود نشسته گلسا دیگه سمت که مینا

 .پرسیدند سوال ازت خانوم شاهزاده گلسا _

 دنیای هی تو انگار، هواست به سر واقعا دختر این خدایا. کرد نگاه من به متعجب و آورد باال رو سرش مینا تلنگر با گلسا

 .کردم تکرار دوباره رو سوالم و خندیدم. کنهمی سیر

 :گفت و گذاشت رنگش کرم دامن روی رو کارهنصفه گل تاج

 یوقت. کردم سرگرم باهاشون رو خودم و رفتم هااسب پیش، بذارم تنهاتون دادند دستور باتیس شاهزاده که روز اون _

 لیخی. گرفت رو جلوم، بود کرده تن هم بلندی شنل و بود سیاه لباساش همه که مرد یه، شما پیش برگردم خواستم

 چند راه رس. کردم تعریف براش رو قضیه و رفتم باتیس شاهزاده سراغ سریع، هستید خطر در شما گفت وقتی. ترسیدم

 .دونیدمی خودتون که هم رو اشبقیه. بود گفته سیاه لباس مرد اون که جایی اومدیم و برداشتیم هم رو دیگه نفر

 : پرسیدم ازش هول با! بوده من ناجی سیاهپوش مرد اون پس، بود مونده باز دهنم تعجب از

 ؟بود شکلی چه؟ ندیدی رو اشقیافه، اشقیافه، خب_

 :گفت و خاروند رو سرش جلوی سردرگمی با

 هم رو شنلش کاله، بود پوشونده مشکی پارچه با رو دماغش و دهن روی؛ خانم شاهزاده نبود معلوم اشقیافه راستش _

 .نبود معلوم هیچی کنید باور. بود کشیده چشماش رو تا

 تمنداش طاقت دیگه. بود دیده رو صورتش از ذره یه الاقل کاش. دادم تکیه سرم پشت درخت به امیدانهنا و کشیدم آهی

 فضولی از حتما جوری این. شناسهمی رو من خوب اون ولی؛ شناسمشنمی که ببینم رو کسی بالکن روی از هرشب

 .میده نجات رو جونم بار یه و اندازهمی خطر تو رو من بار یه که کیه این فهمیدممی باید. مردممی
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 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. پروند جا از رو مونهمه گلسا بلند صدای

 .دادی سکته رو ما که تو؟ گلسا شده چی _

 : گفت و داد باال رو ابروهاش

 .ودب چی شبیه دونمنمی... شبیه چیزی یه، بود سیاه چیز یه مرد اون دست تو، خانم شاهزاده اومد یادم چیزی یه آخه_

 :گفت و کرد باز متر نیم از تربزرگ کمی رو دستش

 تهدس از هم مرده، روش داشت هم دسته یه چوب این حاال، بیارید ذهنتون تو رو قدری این کلفت یکم و سیاه چوب یه _

 .بودم ندیده چیزی همچین حاال تا که من؛ بود سالحش نظرم به. بود گرفته رو چیز اون

 کانام گلسا غریب عجیب توصیفات با، بودم دیده هم اگر. بودم ندیده رو چیزی چنین حاال تا هم من. کردم فکر کم یه

 .بدم تشخیصش بتونم نداشت

 : گفتم آرتادخت به رو

 .کردید کار هاسالح انواع با بچگی از شما؟ دیدی رو چیزی چنین حال به تا تو_

 : گفت و گذاشت اشچونه روی متفکرانه رو دستش، کرد مکث کمی آرتادخت

 .شنوممی رو چیزی چنین که باریه اولین این... نه

 .بودم شده امیدنا مرد اون شناختن از واقعا دیگه. انداختم پایین رو سرم و کشیدم پوفی

 :بیارم باال رو سرم دوباره شد باعث دخت نازنین یهشداردهنده صدای

 .بشه نزدیک بهتون زیاد نذارید، باشه باتیس شاهزاده به حواستون خانم شاهزاده _

 :گفت نگرانی لحن با مینا
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 ...که شنیدن هاخیلی، میگه راست _

 :گفت و پرید حرفش وسط آرتادخت

 ؟نزنید رو حرفی هر نگفتم مگه _

 :گفتم و برگشتم سمتش به. دادمی گیر هابیچاره این به آرتادخت قدر چه که وای

 .بزنه رو حرفش بده اجازه، آرتادخت نداره اشکال _

 :گفتم و کردم مینا به رو بعد

 .بگو، خب _

 : گفت و داد تکون سری مینا

 گول زدواجا بهانه به رو دخترا از خیلی حاال تا زیباییش خاطر به باتیس شاهزاده که شنیدند هابعضی، خانم شاهزاده بله_

؛ هباش حواستون که گفتم. دروغ هم شاید، باشه راست شاید، شنیدیم ماهم خب ولی؛ کرده استفاده سوء ازشون و زده

 .بود شما دنبال اشهمه چشماش که دیدم زمرد شهر بودید اومده که روز اون چون

 :گفتم و کردم اخمی

 .نداره کاری باهام دیگه که کردم محلیبی بهش قدر اون خداروشکر، جان مینا نباش نگران _

 : گفت هشداردهنده لحن با آرتادخت بار این

 تدس به برای، کنه تصاحب نتونه رو چیزی اگه. کشهنمی دست چیزی از وقتهیچ باتیس شاهزاده، خانم شاهزاده نه_

 .کنهمی وحشتناکی کارای آوردنش

 :گفتم مبهم یآینده از خبربی و خندیدم

 .نمیشه رد منم فرسخی صد از دیگه، راحت خیالتون _
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 دادمیم بهش رو امروز کار گزارش باید. رفتم اوکتام سراغ خودم و فرستادم اتاقش به رو گلسا، قصر به برگشتن از بعد

 وارد و گرفتم فاصله در از. بود رفته جایی حتما؛ نیومد جوابی ولی؛ زدم اتاقش در به تقه چند. کنه فراهم رو امکانات تا

 :گفتم و رفتم جلو. افتاد، دادمی نگهبانی در کنار که سربازی به چشمم. کردممی پیداش ترزود باید. شدم اصلی تاالر

 ؟ هستند کجا قصر اول فرمانده دارید اطالع، سالم_

 شارها که سمتی به رو سرم. کرد اشاره باغ از قسمتی به حرفی هیچ بدون و آورد باال رو زرهش تو پوشیده دست سرباز

 زا یکی پشت مخاطبش. دیدم کسی با صحبت حال در باغ وسط بزرگ آالچیق تو رو اوکتام و برگردوندم، بود کرده

 همه که آالچیقی به زنانقدم و کردم تشکر سرباز از. نبود مشخص ازش چیزی و بود نشسته آالچیق هایستون

 ارب چند و بودم دیده رو جا این هم قبال. شدم نزدیک، بودند پوشونده سبز هایپیچک رو زیباش و سفید هایستون

 . نکردم پیدا رو فرصتش هرگز ولی؛ بشینم توش و برم بودم شده وسوسه

 :گفت و شد بلند جاش از بالفاصله، چرخید سمتم به اوکتام نگاه آالچیق به شدننزدیک با

 . هستند جا این هم باتیس شاهزاده بفرمایید، خانم شاهزاده آمدید خوش_

 بلند ترودز باتیس ولی؛ میام بعدا بگم اوکتام به خواستممی. نداشتم رو نگاهاش و کارا و حرفا حوصله اصال! باتیس وای

 . دیوونه یشاهزاده؟! شده جوری این چرا این خدا یا. رفت قصر سمت و اومد بیرون آالچیق از حرفی هیچ بدون و شد

 چیده مرمری و گرد میز دور که سفید صندلی شش از یکی روی. شدم آالچیق وارد و کردم نگاه دورشدنش به چپ چپ

 هایاخهش از تا چند، بود بنفش شیپوری هایگل با پیچک از پر که افتاد آالچیق سقف به نگاهم. نشستم، بودند شده

 . بود کرده ترزیبا رو فضا و بود شده آویزون سقف از هم بلندش

 :گفت جانب به حق یقیافه با و نشست، کشید عقب رو رویی به رو صندلی اوکتام

 استقبال گفتم دیدید، خانم شاهزاده اومدند لشکر تشکیل برای نفر سه فقط شنیدم، بودند حوالی اون که سربازهایی از_

 . داشت خواهیم کمی بسیار

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم. نشه ضایع که بگم رو نفر پنجاه و صد قضیه جوری چه دونستمنمی، بود گرفته امخنده
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 ... و بندیدسته برای بیان صبح فردا قراره که بودند زمرد شهر زنان از نفر پنجاه و صد ینماینده نفر سه اون_

 چند از دبع و رفت فکر تو، شد کامل توضیحاتم وقتی. شدمی ترمتعجب لحظه به لحظه حرفام شنیدن با اوکتام یچهره

 :گفت دقیقه

 با ؛باشم متعجب که بدید حق من به، خانم شاهزاده باشند دلیر و شجاع قدر این زمرد شهر بانوان کردمنمی تصور _

 فراهم شما نیروهای برای رو لباس و مکان، سالح، گاری از اعم الزم امکانات تمام من استقبال از حجم این وجود

 از رو هرهب بیشترین بتونیم صحیح آموزش با امیدوارم. داشت خواهد تقدیر جای زمرد شهر بانوان کار این قطعا. کنممی

 . ببریم زنان لشکر

 .ماست لشکر برازنده که اسمیه "آسمان". داره اسم ما لشکر، اوکتام جناب نه: گفتم و گرفتم باال رو سرم

 

. مکرد فکر پوشسیاه مرد به رو مسیر تمام. کردیم حرکت سالن طرف به گلسا با، صبحانه خوردن از بعد زود صبح

 دهش من روزانه افکار از جزئی کم کم که مردی. شدممی پاتیتله مالقاتی وارد آشنا غریبه این با خواب از قبل هرشب

 حس این کردممی فکر اوقات گاهی. نبود عشق قطعا؛ ذاشتممی چی رو احساس و ارتباط این اسم باید دونمنمی. بود

 . شدمی جبران آرتین حضور با اشهمه که اومده وجود به امن پناهگاه یه به نیازم و تنهایی خاطر به مبهم

 هابش بعضی، شدم دلشکسته و دلخور نبودش از و کشیدم آه آرتین یاد با بار هزارمین برای. آرتین، آرتین، آرتین

 اهمب روزا اون عکس بر بار این و برگشتم آرتین پیش، برگشتم بابا مامان پیش دیدممی خواب. دیدممی رو خوابش

 . نداشتیم رو فرصتش وقت هیچ که چیزی؛ "عاشق". باشند باید نامزد دوتا که هستیم طوری همون

 تنهام لبق تو جاش هنوزم معلومه. ترکید بغضم یادش با هم باز. گرفتم دست با، اومد پایین چشمم از که رو اشکی قطره

 . خالیه

. اومدممی بیرون هوا و حال این از باید و بودیم رسیده دیگه. شدم پیاده اسب از و گرفتم دستم با رو اشک دوم قطره

 . کنم آروم رو خودم عمیق نفس یه با همیشه مثل کردم سعی و خوردم رو بغضم
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 شدنزدیکن بتونم تا نشستم روش و رفتم باال، بود ترور اون کم یه که بزرگی سنگ از. بستم هانرده به رو شفق افسار

 نجات امید به هازن این یهمه. نشست لبم یگوشه لبخندی، دختر و زن از پر گاری تا پونزده. ببینم رو هاگاری

 . بودند خودگذشته از قدر چه که واقعا. اومدند سرزمینشون

 . دندش پیاده ازشون رنگارنگ هایلباس با هادختر و هازن و شدند متوقف سالن جلوی. رسیدند یکی یکی هاگاری باالخره

 راربرق نظم دادنمی اجازه شلوغی و همهمه صدای. بود زیاد تعدادشون واقعا. رفتم طرفشون به و پریدم پایین سنگ از

 وقتی. ددویدن سمتم به من دیدن با مینا و دختنازنین، آرتادخت. ایستادم روش بار این و رفتم سنگ باالی دوباره. بشه

 :گفتم و کردم گوششون نزدیک رو سرم، نشستم پا روی، شدند نزدیک

 . کشهمی طول شب تا کارمون جوری این، رسهنمی صدا به صدا؛ کنید کاری یه لطفا_

 کتسا همه کم کم. برد جمعیت وسط و گرفت رو مینا و دختنازنین دست، داد تکون تایید ینشانه به سری آرتادخت

 . شدند منظم، بودم ایستاده من که سمتی به رو و شدند

 : گفت بلند صدای با و ایستاد سنگ کنار. دوید سمتم به دوباره آرتادخت

 . کنند صحبت خوانمی خانم شاهزاده، کنید سکوت همگی هاخانم_

 :گفتم و دادم تکون سری ناراحتی با. کردند تعظیم همه آرتادخت حرف با

 از، هکن تعظیم هرکس بعد به این از. ممنوعه تعظیم من حضور در. کنمنمی تکرار دیگه و میگم رو چیز یک همه از اول _

 ایبر صبح خوانمی که هاییاون. شیدمی تقسیم دسته دو به پس، کم وقت و زیاده تعداد... خب. میشه اخراج لشکر

 . چپ دست، بیان ظهر از بعد خوانمی که اونهایی و راست دست، بیان آموزش

 :گفتم و بردم باال رو صدام دوباره. شد دسته دو آروم آروم جمعیت

 . بایستند طرف یک، دارند رو شمشیرزنی برای الزم بدنی قدرت کنندمی فکر که کسانی دسته هر در حاال _
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 یشترب نصف که این مثل خداروشکر. شدند جدا بودند ترهیکلی بقیه به نسبت که هاییدختر و هازن لحظه چند از بعد

 . رفت پیش هاکار

 به ریس تا گرفتم فاصله جمعیت از. بده آموزش بهشون رو جنگ اولیه اصول تا رفت باال آرتادخت و اومدم پایین سنگ از

 و وارس شدننزدیک با. بود مونده جا بقیه از حتما؛ ایستادم جام سر، اومدمی دور از که سواری دیدن با ولی؛ بزنم سالن

 : گفتم خوشحالی با و دویدم جلو، مینوفر آشنای یچهره دیدن

 . بودمتون ندیده که وقته خیلی، مینوفر بانو آمدید خوش_

 :گفت و گرفت دستش تو رو دستم، اومد جلو مینوفر

 نیدتومی، هستید بانوان از لشکری تدارک حال در که شنیدم برادرم از. خانم شاهزاده خدمتتون اومدم دیر خواممی عذر _

 اآشن آوریجنگ با حدودی تا بانوان از بعضی. کنید حساب هم قصر بانوان از تعدادی و نیاسا جناب دختران، من روی

 . کرد خواهند کمک شما به و هستند

  .شدمی اضافه لشکر اعضای به داشت جوری همین شدنمی باورم. بگیرمش بغلم تو خواستمی دلم خوشحالی از

 :گفتم خوشحالی با

 .کنید جمع جا همین رو بانوان تمام صبح فردا _

 ویر آسمان لشکر آموزش وقتی روز چهارده از بعد. ایستادم اصلی تمرین سالن در پشت و شدم پیاده اسب از عجله با

 یشپ اوریا با کار شروع برای تا شد فرصت امروز باالخره، بسپرم بقیه و آرتادخت به رو هاکار تونستم و افتاد غلطک

 . بیام روشاک

 جلو به رو بزرگ در آروم. کنه دعوام خوادمی قدر چه تاخیر همه این از بعد دونهمی خدا. شستندمی رخت انگار دلم تو

 با هک دیدم رو روشاک؛ بله و چرخوندم کنار و گوشه رو نگاهم سریع و گذاشتم سالن تو ترس با رو قدم اولین. دادم هول

 . زده زل من به صاف و نشسته سالن انتهای صندلی روی بداخالقش همیشه یقیافه
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 در و رسیدم نزدیکش باالخره. کردم حرکت طرفش به و تو امید به الهی گفتم لب زیر! رسیده من از ترزود؛ کنه رحم خدا

 : گفتم، بزنم راه اون به رو خودم کردممی سعی که حالی

 . خوشحالم شما دوباره دیدن از، استاد سالم _

. دش بلند جاش از و داد بیرون حرص با رو صدادارش نفس، انداخت پام سرتا به نگاهی و داد تکیه صندلی پشتی به

. نشد خبری ولی؛ کردم صبر کم یه. شه شروع بیدادش و داد که بود االن. بستم رو چشمام و رفتم عقب قدم یه خودآگاهنا

 .نیست دیدم و کردم باز رو چشمام آروم

 .ویدمد دنبالش، شه بلند صداش که این از قبل. میره سالن گوشه سمت به داره که دیدمش و برگشتم عقب به سریع

 که ردهخوتراش چوب تکه دو. بودم دیده قبال که بود آشنایی چیز روش. شدیم نزدیک سالن گوشه بزرگ میز به کم کم

 دیب روز واقعا. اومد چشمام جلو، گرفتمشون دستام تو که اولی روز، اوریا دیدن با. زدندمی برق انتهاش آبی هایسنگ

 ؟ چی، شدمی تکرار اتفاق اون هم امروز اگه. بود

 :گفت مقدمهبی روشاک و ایستادیم میز کنار

 . خانم شاهزاده دارید برشون _

 :گفتم و برگشتم سمتش به. نداشتم رو آمادگیش اصال االن. اومد سرم ترسیدممی که همون از خدا وای

 .... بع جلسه میشه، ندارم رو کار این آمادگی امروز من _

 :کنم تموم رو حرفم نداد اجازه روشاک بلند صدای

 قدر اون ما زمان کنممی فکر. آوردید دست به رو کار این برای الزم آمادگی و کردید کار شالق با رو زیادی مدت شما _

 . باشیم نداشته هابازیلوس این برای وقتی که هست کم

 ابتث روشاک به رو خودم باید، گرفتم رو تصمیمم. اومدنمی خوشم اصال بازی لوس از؛ برخورد بهم خیلی؟! بازی لوس

 . کردممی
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 :کرد توضیح به شروع روشاک. بردم اوریا طرف به رو دستم

 . ندید راه دلتون به رو ترس پس، گیرهمی قدرت شما از اوریا: اول اصل _

 . باشید داشته ایمان بهش پس، گیریدمی قدرت اوریا از شما: دوم اصل

 . نکنید آغاز پایین امنیت با مکانی در رو اوریا با کار هرگز: سوم اصل

 . کنید تمرکز گفتم که اصولی روی فعال

 ترلوتخ هاجا بقیه از چون؛ بود عالی شروع برای سالن وسط. انداختم اطرافم به نگاهی. برداشتم رو اوریا و گفتم چشمی

 :گفت و ایستاد هاستون از یکی کنار روشاک. بود

 . کنید شروع رو کارتون و بدید تکون رو اوریا حاال. کردید انتخاب رو مکان بهترین، خوبه _

 . نیفتاد اتفاقی هیچ قبل دفعه مثل، زدممی حدس که طور همون و دادم تکون رو اوریا

 :زد داد ستون کنار از روشاک

 . نکنید فراموش رو دوم اصل _

 ینا درستش نظرم به. بود چوب تیکه تا دو فقط تنهایی به که اوریا اما؛ اوریا قدرت به ایمان یعنی، دوم اصل، دوم اصل

 روعش اوریا و گفتم قبل دفعه که جادویی ورد یاد. اوریا خود نه، داشتممی ایمان اوریاست قدرت صاحبِ که خدایی به بود

 الرحمن اهلل بسم": گفتم رو ورد لب زیر و بستم رو چشمام. کردممی شروع همون با دوباره باید. افتادم کرد کار به

 باعث و اومدند بیرون هاچوب سر از آبی نور همراه به چرمی و بلند هایتسمه. دادم تکون رو اوریا سرش پشت "الرحیم

 . بگیره شکل هاملب رو لبخندی شد

 و دداشتن جنبش و چرخش به تمایل غیرارادی صورت به انگار. شد سخت کم یه اوریا کنترل، هاشالق اومدنبیرون با

 تجربه ارب این، داشت فرق قبل دفعه با بار این اما؛ کنند آزاد رو خودشون یشدهذخیره نیروی قبل دفعه مثل خواستندمی

 . بود شده بیشتر خیلی من
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 االب رو راستم دست شالق احتیاط با و آروم. باشم داشته روش بیشتری کنترل تا کردم محکم اوریا دور رو هامدست

 هایمچش جلوی که بود نرسیده بهش شالق نوک هنوز. آوردم پایین بود متریم دو فاصله تو که آدمکی سمت به و آوردم

 اصال؛ ترسیدم خطرناک سالح این قدرت از لحظه یک! نموند باقی هوا روی شناور هایذره جز چیزی آدمک از متعجبم

 . نبودند بردار شوخی

 سرم روی برف مثل آدمک ریز هایذره همراه و بود شده پخش هوا تو که آبی نور به و دادم قورت رو دهنم آب ترس با

 . کردم نگاه، اومدندمی فرود

 :زد داد و گرفت دهنش دور رو دستاش روشاک

 . کنید دور خودتون از رو ترس، خانم شاهزاده اول اصل _

 من دستای تو فقط که دوستی، کردممی نگاه بهش دوست یک چشم به باید، ترسیدممی ازش نباید؛ گفتمی راست

 . گیرهمی قدرت

 ضربدری شکل به رو هاشالق و کردم محکم زمین روی رو پاهام. کنم زیاد رو شتاب کردم سعی و چرخوندمشون بار این

 . شد بلند خاک و برداشت عمیقی ترک دیوار. آوردم فرود تمرین مترینیم دیوار روی

 کارکردن اب. کنم حفظ رو کنترلش تونستممی اگه البته، بود خوبی چیز. اومدمی خوشم جدید دوست این از داشت کم کم

 . دادمی دست بهم بودنفرد به منحصر و قدرت خاص حس باهاش

 :گفت و اومد جلو روشاک، گرفت آروم دستام تو اوریا وقتی

 تمرکز ارک اتمام روی کنید سعی حاال. میشه حاصل اوریا روی کامل کنترل تمرین دیگه جلسه چند با. کافیه امروز برای _

 . بیاد در خودش ابتدایی شکل به اوریا تا کنید

، دمکر باز رو چشمام وقتی دقیقه چند از بعد. بدم انجام خواست ازم روشاک که رو کاری کردم سعی و بستم رو چشمام

 .بودند دستام تو خوردهتراش چوب تا دو همون
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. اومدم بیرون سالن از شده برداشته دوشم روی از بزرگی بار که این حس با، اوریا تمرینِ جلسه اولین پایان از بعد

 ایدب، نبود استراحت برای زمانی. رفتمی فرو هاکوه تو کم کم داشت خورشید؛ انداختم رنگ نارنجی آسمون به نگاهی

 رو پام ،رفتم شفق طرف به. دادممی ارائه آسمان لشکر پیشرفت ندرو از کاملی گزارش و رفتممی شورا جلسه به امشب

 قدراین سوارکاری در که برسه روزی کردمنمی هم رو فکرش وقت هیچ. نشستم، روش پرش یه با و گذاشتم رکاب روی

 . کردم حرکت قصر طرف به و زدم شکمش زیر رو پاهام، کشیدم شفق طالیی و بلند گردن به دستی. بشم ماهر

 . منداشت هم نهارخوردن فرصت که بودم کار درگیر قدراون روزا این. کردم ضعف و پیچید هم تو شکمم بار چند راه بین

 شدم دهپیا اسب از هاپله جلوی همیشه مثل. گذشتم شده کاریگل حیاط از و کردم کم رو سرعتم قصر به شدننزدیک با

 .دویدم زرین تاالر سمت به و کردم تنم، پوشیدممی شورا جلسات تو که رو آبی هایلباس. رفتم اتاقم سمت سرعت به و

 بعد قیقهد چند. کنم تازه نفسی و بدم تکیه دیوار به کمی تونستم، بودم جارچی اعالم منتظر تاالر در پشت که رو زمانی

 :گفتم و رفتم پاشاه تخت سمت به راست یک. شدم تاالر وارد

 . کنممی عذرخواهی اومده پیش تاخیر از، شما بر دورد _

 : گفت و گذروند نظر از رو من طالییش هایچشم با پادشاه

 شما عذر پس، هستید لشکرتون امورات دار و گیر در شدت به هاروز این که داریم اطالع، خانم شاهزاده آمدید خوش_

 . کنید شروع رو گزارشتون لطفا. میشه پذیرفته

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 اندازیراه دختر و زن دویست از متشکل آسمان لشکر که روزه چهارده مدت، دارند اطالع محترم شورای که طور همون_

 مامیت. گرفتند قرار آموزش تحت شمشیرزن نفر چهل و تیرانداز نفر شصت و صد حدود، نفر دویست این بین از. شده

 از بانوان تمام تقریبا. گذرهمی تخصصی هایتمرین شروع از هم ایهفته یک و شد کامل هفته یک طی هاآموزش

 حال در و طراحی لشکر بانوان لباس. هستیم هااون جانب از مناسبی و خوب پیشرفت شاهد و برخوردارند باالیی استعداد
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 کرلش از بازدید برای تونیدمی خودتون فرصت اولین در. شده تهیه هاسالح تمامی قصر اول یفرمانده کمک با. دوخته

 . بیارید تشریف

 :گفت و زد لبخندی پادشاه

 این با پس. ببرید پیش سریع قدراین رو هاکار کردیمنمی هم رو فکرش کنم اعتراف باید! آفرین، خانم شاهزاده آفرین _

 . ماست اختیار در آماده لشکری ماه یک طی قبلی قرار طبق حساب

 :گفتم و دادم تکون تایید نشونه به رو سرم

 . عالیجناب بله _

 . شد جلب تاالر ورودی درب طرف به همه توجه و نداد رو گفتگو این یادامه اجازه جارچی بلند صدای

 :گفت هول با و اومد جلو زناننفس نفس سیبیلو جارچی

 .خوانمی ورود اجازه، هستند جا این شیطانی اتحاد فرستادگان عالیجناب _

؛ نشستم و رفتم زبرجد یشاهزاده کنار خالی صندلی طرف به سریع. گرفتم عجیبی دلهره شیطانی اتحاد اسم شنیدن با

 . داشتم بیشتری امنیت حس جا این

 :گفت و شد بلند جاش از، شده شوکه حسابی بود معلوم که پادشاه. بود باالگرفته تاالر تو همهمه صدای

 ؟ هستند شیطانی اتحاد از فرستادگان که مطمئنی_

 :گفت بلند صدای با جارچی

 . سرورم بله _

 :گفت و نشست جاش سر دوباره پادشاه

 . دارند ورود یاجازه _
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 .رفتند جلو پادشاه تخت نزدیکی تا و شدند تاالر وارد سیاه و بلند هایشنل با مرد سه، ورود فرمان اعالم محض به

 . کنند حمله ایاضافه حرکت هر با تا اومدند جلو قدم دو باشآماده حالت به هاسرباز

 روش همرنگِ نوار با سیاه هایچشم و مشکی سراسر موهای و برداشت سرش روی از رو کالهش پوششنل اولین

 . اونیکسه خاندان از و داره سال پنجاه یا چهل حدود بود معلوم مرد یچهره از. شد مشخص

 از یکی این، شد معلوم روش همرنگ نوار با ایقهوه هایچشم و مو و کشید عقب رو شنلش کاله هم دوم پوششنل

 . بود کهربا خاندان

 و زقرم موهای برنداشته سرش از رو شنل هنوز، داشت دیگه دوتای اون به نسبت بزرگتری خیلی هیکل که سوم نفر

 به شکم روش سرخ نوار با قرمز هایچشم شدنمشخص با. بود یاقوت خاندان از حتما؛ ریخت بیرون کاله از لختش

 . شد تبدیل یقین

 :گفت عصبانیت با و چرخید مرد سه هر روی پادشاه خشمگین هایچشم

 . داد خواهید دست از رو جونتون قطعا ما قلمرو به ورود با؟ هستیم جنگ در ندارید اطالع مگه؟ اومدید جا این به چرا _

 :گفت و زد پوزخندی، بود بقیه از ترجلو که موسیاه مرد

 کشی کرلش شما سرزمین به ما پادشاه صورت این در چون؛ برسونید ما سفیران به آسیبی کنیدنمی جرئت هرگز شما _

 . کنهمی

 :گفت پرنفرت لحن با پادشاه

 . کنم تحمل تونمنمی رو شما منحوس حضور. برید جا این از و بگید رو کارتون ترزود _

 :گفت و کرد بلندی یخنده موسیاه مرد

 اطالع ماش به رو، بزرگ ویگنِ، سرورم سخاوتمندانه پیشنهاد اومدیم فقط ما، قدیمی رفیق نمیاد بهت اصال عصبانیت_

 . بدیم
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 :گفت فشرده هم به دندونای الی از و کوبید تخت طالیی دسته روی محکم و کرد مشت رو دستش پادشاه

 ادتپیشنه ترزود حاال. دادیم رو تاوانش هردو و شدیم مرتکب پیش هاسال مرداس و من که بود اشتباهی تو با رفاقت _

 . برو و بگو رو

 :گفت ایموقهوه مرد بار این

 بین لحص نتیجه در، نداریم کاری قلمرو این با دیگه عوض در و گیریممی چیزی شما از ما. ستساده بسیار ما پیشنهاد _

 . شد خواهد برقرار ما

 : گفت و شد بلند جاش از باتیس

 ؟ دیدمی رو صلح وعده این چیزی چه ازای در بگید حاال، بوده خوب شما پیشنهاد جا این تا، خب_

 :گفت و انداخت هاشاهزاده به نگاهی ایقهوه مو مرد

 .خوایممی رو خانم شاهزاده فقط ما، نیست زیادی چیز مردمتون جان حفظ برابر در ما انتظار _

 هب دوباره دلم؟ آخه خوردممی دردشون چه به من؟ خوانمی رو من که چی یعنی؛ ریخت پایین وجودم تمام انگار دفعه یه

 . پیچیدندمی هم تو رو امروده و دل و زدندمی چنگ توش داشتند انگار؛ ریخت هم

 :گفت و انداخت من به نگاهی ایقهوه مو مرد حرف شنیدن با باتیس

 ؟ نکنیم قبول اگر و _

 :گفت موذیانه لحن با ایقهوه مو مرد

 رب ما دست از کاری دیگه زمان اون و رسید خواهند شما هایمرز به ما لشکریان آینده هفته سه طی، نکنید قبول اگر _

 . نمیاد

 . بشه موافقت پیشنهاد این با نبود بعید اصال، بودند تشنه خونم به که هاییشاهزاده و اسپاد امثال وجود با
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 سالن تو هک آشنایی نهایتبی صدای شنیدن با اما؛ کنند رد رو شوم پیشنهاد این کردم خدا خدا دلم تو و بستم رو چشمام

 .گنده مرد همون صدای، بود هادارنقاب اون از یکی صدای صدا این! نمیشه باورم. کردم باز رو چشمام ترس با، پیچید

 هایکمردم به ترس با و بودند افتاده شماره به هامنفس. دیدمش باالخره و گشتم صدا منبع دنبال و آوردم باال رو سرم

 هب کردم احساس. کرد زدنزنگ به شروع گوشم و شدند گنگ هاصدا یهمه. کردممی نگاه، بودند زده زل بهم که قرمزی

 . ندارم حرکتی هیچ توانایی و چسبیدم صندلی

 :گفت صدا. شدند تیز گوشام، آشنا صدای اون یدوباره شنیدن با

 و دیدب اطالع رو نتیجه و کنید فکر ما پیشنهاد با رابطه در. بود خواهیم زمرد شهر در روز دو مدت ما گفتم که طور همون _

 . نندازید خطر به رو ملتتون زندگی کوچولو شاهزاده این خاطر به؛ توصیه یک

 .بکشه رو من خواستمی روز اون که غولیه همون موقرمز شاهزاده این نداشتم شک دیگه حرف این با! کوچولو شاهزاده

. موقرمز غول نای ترسناک حقیقت یا شیطانی اتحاد وحشتناک پیشنهاد؛ بیام کنار اتفاق کدوم شوک با باید دونستمنمی

 محال شدمی باعث هم لعنتی اون سرخ چشمای. آوردممی باال داشتم اضطراب شدت از نداشتم رو جو این تحمل دیگه

. شدیم ترخراب داشت لحظه هر وضعیتم و بود شده سنگین فضا. بزنه آتیش رو وجودم همه خواستمی انگار؛ بشه تربد

 .دویدم بیرون به و گرفتم دهنم جلو رو دستم؛ نیاوردم طاقت دیگه

*** 

 : اسامی معنی

 جهش معنی به ارمنی ایرانی نامی: ویگن

*** 

 وت تند تند رو آزاد هوای. دادم تکیه کوتاه دیواره به رو سرم و بستم رو چشمام، نشستم زمین روی آالچیق یگوشه

 .عاجزم چیز همه از کردممی احساس و بود گرفته رو گلوم بزرگی بغض. کنم آروم رو خودم کردم سعی و ریختم هامریه
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 کم رمدا دیگه؟ میفته بد اتفاق یه کنم عادت شرایطم به میام تا چرا؟ شدندمی تموم زود قدر این هاخوشی همه چرا خدایا

 . خدا میارم

 : آوردم زبون به، کردمی سنگینی دلم یگوشه که رو محالی آرزوی لب زیر و گرفتم باال رو سرم

 !گشتندبرمی روزا اون دوباره کاش_

 . اومدند فرود دامنم آبی دریای روی و کردند باز رو راهشون هم سر پشت اشک هایقطره

 . کردم گریه خودم حال به ساعتینیم و گذاشتم روش رو سرم، کردم جمع رو پام

 ور نازم اومدمی هاموقع اون مثل و بود پیشم بابا کاش. شدم خیره آالچیق پیچک از پوشیده سقف به و کشیدم آهی

 . بگیرم آروم تا ذاشتمی سرم روی رو مهربونش دست و دادمی دلداریم کم یه، کشیدمی

 . کردم پاک صورتم روی از دست کف با رو هاماشک و کشیدم آه دوباره محال آرزوی این فکر با

. بجنگم ممشکالت با تونممی که جایی تا باید. کردممی جدیدم مشکل حال به فکری باید، بودم شده سبک کم یه که حاال

 با و بود هشد تموم االن تا هم جلسه حتما. شدمی عالی، بیارم دست به اطالعاتی و کنم صحبت نیاسا جناب با شدمی اگه

 دعا لمد تو که حالی در و تکوندم رو هاملباس، شدم بلند جام از. کنم پیداش قصر تو تونستممی شانسیخوش کم یه

 . کردم حرکت قصر طرف به، باشه اتاقش تو هنوز نیاسا جناب کردممی

 

 هم ایگهدی چاره مگه ولی؛ نیست مالقات برای مناسبی وقت االن دونستممی. کردم مکث دقیقه چند رنگ سبز در پشت

 ؟ داشتم

 تا، ردمکنمی صحبت کسی با امشب اگه. کنم باور رو نبودنش خواستنمی دلم. نیومد صدایی ولی؛ زدم در به تقه چند

 دلبخن. کرد دعوتم داخل به که شنیدم رو نیاسا جناب صدای باراین و زدم تقه چند دوباره. مردممی نگرانی از صبح

 روی هایکتاب از کوهی بین و کردم باز رو در آروم. نشست لبم روی، بود قلبم به امید نور شدنتابیده حاصل که کوچیکی

 . کردم پیداش، میز
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 :گفتم و شدم نزدیک سفید و بزرگ میز به

 . دارم واجبی کار اما؛ شدم مزاحم بدی زمان دونممی، خواممی عذر. نیاسا جناب سالم _

 : تگف و کرد بلند، باشه خودش هاینوشته دست اومدمی نظر به که قطوری و بزرگ کتاب روی از رو سرش نیاسا جناب

 . بزنیم حرف هم با باید، بشین. دخترم آمدی خوش_

 .پیشش بیام قراره داشت خبر قبل از انگار زدمی حرف جوری، کردم تعجب

. زدمی چشمک بهم بدجور که دیدم رو میز روی نون ظرف. چرخوندم اطراف به رو نگاهم و نشستم میز کنار صندلی روی

 کرد لندب سرشو دفعه یه نیاسا جناب. بخورم ازشون شدنمی روم ولی؛ بودم گرسنه بدجور. رفت ضعف دلم هانون دیدن با

 :گفت، دید هانون روی رو من نگاه وقتی و

 . کردی ضعف حتما؛ شده زرد خیلی اتچهره دخترم _

 :گفت و گذاشت جلوم رو نون بشقاب بعد

 . نشده تربد حالت تا بخور کم یه، هیچه از بهتر اما؛ کمه خیلی که دونممی _

 هآیند جز ایدیگه چیز به شدمی مانع و آوردمی فشار مغزم به اضطراب و استرس. کردم نگاه هانون ظرف به خجالت با

 نون یاسان جناب جلوی که درستیه کار دونستمنمی. فهمیدنمی رو هااین از کدوم هیچ امگرسنه شکم ولی؛ کنم فکر مبهم

 دآگاهناخو و نیاوردم طاقت دیگه. میشم بیهوش دیگه دقیقه چند تا وضعیت این با دونستممی ولی؛ نه یا بخورم هارو

 . کردم خوردن به شروع و برداشتم رو بزرگ نسبتا تیکه یه و رفت ظرف طرف به دستم

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیاسا جناب م،کرد خالی رو هانون ظرف تقریبا وقتی

 . گذروندی رو سختی لحظات جلسه در امشب کنممی فکر _

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم
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 . باشند نشده ناراحت من ناگهانی خروج این از هاشاهزاده امیدوارم. شدم خارج ازش و نیاوردم تاب متاسفانه و بله _

 :گفت نیاسا جناب

 . کرد دگرگون رو ما همه حال شیطانی فرستادگان اون حضور. کنیممی درک رو تو حال ما دخترم داری حق_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ازای در که این از بهتر چی، نیاسا جناب باشه اومده بدشون پیشنهاد این از هاشاهزاده اومدنمی نظر به؟ همه _

 ؟ برسند هاشونگذرونی خوش به دوباره و بشه آزاد قلمروشون، من دست از شدنخالص

 :گفت و کرد اخمی نیاسا جناب

 . داره فرق هااون با هاشاهزاده از بسیاری تفکر، دخترم هستند شورا از بخشی فقط هااون

 :گفتم و انداختم باال به نگاهی مایوسانه

 طانیشی اتحاد برای سودی چه پیشنهاد این دونمنمی حتی من، نیاسا جناب باشه فرماییدمی که طور همین کنه خدا _

 . بکشند دست سرزمین این از من خاطر به شدند حاضر که داره

 :گفت و زد پوزخند نیاسا جناب بار این

 وجهمت یعنی؟ چرا تو اما؛ نیست بعید، ندارند بودنخوش جز فکری که عیاش هایشاهزاده اون از تفکر طرز این دخترم _

 لقب از ترقدرتمند تو از استفاده با خوانمی هااون؟ قدرتت آوردن دست به برای ایهنقشه و دروغ هاحرف این همه نشدی

 . کنند حمله ما به برابر دو نیرویی با بار این و بشند

 :گفتم و شدن گرد تعجب از چشمام

 طور چه. بجنگم مردم این علیه شد نخواهم راضی هرگز من خود، بدن رضایت من رفتن به هم هاشاهزاده اگر حتی اما _

 ؟ بشورونن مردمم ضد رو من خوانمی
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 :گفت و زد لبخندی نیاسا جناب

 صورت چه به دوننمی خوب، هستند شیطانی هایراه استاد هااون، دخترم گرفتی کم دست خیلی رو دشمنت اینکه مثل _

 و اشیب خبربی چیز همه از بقیه مثل هم تو ندارم دوست چون؛ میگم رو هااین. دربیارند خودشون کنترل تحت رو شخصی

 ؟ دیدی تاالر داخل رو یاقوت خاندان شاهزاده اون. کنی نگاه قضیه به نگرانه سطحی قدر این

 :گفتم سریع و رفت تسخیرکننده و قرمز هایچشم اون پیش فکرم نیاسا جناب حرف با

 . کنمنمی فراموشش هرگز، وحشتناک هایچشم اون با. بله، بله _

 :گفت و داد تکیه صندلیش به

 ؟ دیدیش جایی قبال کنینمی فکر، برسامه یاقوت یشاهزاده اون اسم، خوبه_

 :گفتم لکنت با. شدند چهارتا تعجب از چشمام

 ؟! دونیدمی کجا از شما.. شم.. ش _

 :گفت، بودم دیده وجودش در هم قبال که اطمینانی با

 خیلی امشب هم شاهزاده اون سرخ هایچشم. دخترم دارند گفتن برای زیادی هایحرف هاچشم بودم گفته قبل دفعه _

 . داشتند گفتن برای هاچیز

 و دارنقاب مرد، بود درست حدسم پس. بود گرفته بغضم دوباره وحشتناک روز اون یادآوری با. انداختم پایین رو سرم

 :گفتم، نزنم گریه زیر کردممی سعی که حالی در و آوردم باال رو سرم.بودند نفر یک حقیقت در برسام

 ؟ نبودند سرخ هاشچشم روز اون چرا ولی؟ بود برسام همین، بود کرده قصد سوء جونم به که مردی پس _

 :گفت و داد تکون رو سرش عصبی حالت به

 . دخترم بله
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 :داد ادامه و کرد برش و دور هایکتاب به ایاشاره دست با بعد

؛ نزدی قرمز هایچشم از حرفی مرد اون توصیف در حال به تا تو. بودم موضوع همین کشف دنبال به االن تا هم من _

 هایچشم اون با قطعا. نشه شناخته تا کرده استفاده موقت یچهره تغییر برای شیطانی سنگ از روز اون برسام چون

 به رو سنگ نای طور چه که تعجبم در فقط. نیفته اتفاق این تا کردمی کاری باید پس، بوده شناسایی قابل راحتی به سرخ

 ؟ آورده دست

 :گفتم غصه با و کشیدم آهی

 رو همه تونندمی راحتی به هااون صورت این در؟ هستیم طرف موجوداتی چه با دقیقا ما خدایا؟ شیطانی هایسنگ _

 .کنند استفاده ما شکست برای هانیرو همین از یا بدن قیافه تغییر، کنند تسخیر

 :گفت و زد بخشی آرامش لبخند نیاسا جناب

 اینکه رمگ، کنند استفاده ما علیه هانیرو این از راحتی به تونندنمی هااون. نیست سادگی این به هاکار این، دخترم نه _

 تونستیمن حال به تا ما که شیطانیه نیروهای همین خاطر به. میشه سخت خیلی کار که وقته اون. بشیم هااون قلمروی وارد

 رو داخ ما، داریم هااون از ترقوی مراتب به پشتیبانی ما، نیست نگرانی جای هم باز وجود این با؛ بدیم شکست رو هااون

 . دخترم داریم

 . بودم غافل ازش و داشتم رو پشتیبان ترینبزرگ من؛ گفتمی درست. گرفت آروم قلبم خدا نام شنیدن با

 :پرسیدم، بود کرده درگیر رو ذهنم که سوالی آخرین نیاسا جناب به رو و کردم تنگ رو هامچشم

 ؟بفرسته خودش جای به رو ایدیگه فرد تونستنمی مگه؟ نیاسا جناب شد زمرد شهر وارد برسام خود دوبار هر چرا _

 ؟ ببره خودش با یا بکشه رو من تا بیاد جا این به و بندازه خطر به رو خودش جون شاهزاده یک که داشت لزومی چه

 : گفت و شد خیره نامعلوم اینقطه به متفکرانه

 . آتشین هایشالق صاحب؛ اوریاست جنگجوی یک اون. دخترم آخرته و اول حریف برسام چون_
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*** 

 : اسامی معنی

 بزرگ آتش: برسام

*** 

 به هک بود گفته حقایقی از نیاسا جناب امشب. رفتم خودم اتاق طرف به و اومدم بیرون نیاسا جناب اتاق از خراب حال با

 این تا هاآدم بشه باعث که باشه داشته قدرتی چنین طمع شدنمی باورم. بود زرین تاالر اتفاقات از تروحشتناک مراتب

 هم باز و بگیرند رو آدم همه این جون، کنند استفاده اهدافشون به رسیدن برای کثیفی هایراه چنین از و بشن پست حد

 هب من قدرت زدنمحک برای که مردی؛ شناختمش امشب تازه من که بود مردی تروحشتناک همه از. باشند خون تشنه

 هب رسیدن برای که هستم طرف مصممی آدم با یعنی این و بود اومده زمرد شهر به و کرده خطر، نهاییش حریف عنوان

 . کنهنمی فروگذار چیزی هیچ از هدفش

 بیرون همید فشار مشتش تو رو پرده یگوشه که حالی در و ایستاده پنجره جلوی که دیدم رو گلسا و کردم باز رو اتاقم در

 :گفت و اومد جلو، برگردوند رو سرش من ورود با. گرفته نظر زیر رو

 . شدم نگرانتون؟ حاال تا بودید کجا، خانم شاهزاده سالم_

 :گفتم و دادم تحویلش زورکی لبخند

 . بخورم هوا کمی باغ تو بودم رفته، سالم _

 :گفتم و رفتم تخت سمت به بعد

 . بخوابم ترزود خواممی و خوردم چیزی من جان گلسا _

 :گفت لحظه چند از بعد و کرد نگاهم متعجب هایچشم با کم یه

 . خیر به شبتون، خانم شاهزاده چشم _
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 ؛برهنمی خوابم صبح تا امشب دونستممی. انداختم تخت روی رو خودم نماز خوندن از بعد و کردم عوض رو هاملباس

 . کنم آزاد رو فکرم کمی تا داشتم نرم و گرم تخت یک آرامش به نیاز ولی

 :گفتم و نشستم سریع، در به تقه چند صدای با

 ؟ کیه _

 :گفتم و زدم چنگ امآشفته موهای تو کالفه. شد باز در سرش پشت و اومد در پشت از گلسا صدای

 ؟ گلسا شده چی _

 :گفت و گرفت سمتم بود دستاش تو که رو چیزی، اومد جلو

 . بهتون بدم رو این کردم فراموش، خانم شاهزاده ببخشید _

 :گفتم و انداختم شدهلوله ایقهوه پوست تیکه به نگاهی کنجکاوی با

 ؟ چیه این _

 :گفت و داد باال رو هاششونه

 اون دوباره ،شهر بودیم رفته لشکر وسایل تهیه واسه خدمتکارا از تا چند با که پیش ساعت نیم، خانم شاهزاده دونمنمی_

 . شما به بدمش گفت و داد بهم رو این، دیدم رو سیاهلباس مرد

 :گفتم سریع و شدند گرد چشمام تعجب از

 ؟ دیدی رو اشچهره بار این خب _

 :گفت ناراحتی با

 . ودب دستش هم سیاه چیز اون، بود صدا همون صداش ولی؛ بود پوشونده رو صورتش قبل دفعه مثل، خانم شاهزاده نه _
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 . آوردمی در رو حرصم داشت دیگه پوشسیاه مرد این

 :گفتم و کشیدم پوفی

 . کن استراحت برو، دادی اطالع که ممنون، باشه _

 . شد خارج اتاق از و گفت چشمی

 . دیده برام خوابی چه بار این مرموز مرد این ببینم تا کردم باز سریع رو شدهلوله پوست

 : افتاد بود شده نوشته سیاه جوهر با که متنی به چشمم، پوست بازکردن محض به

 .تنها، من و شما، قصر باغ انتهای، جنوبی دیواره کنار، فردا شب نیمه"

 . دارم اختیار در مهمی اطالعات

 ".دادم نجات را شما جان بار یک که بس همین من صداقت اثبات در

 

، دیدمشمی بالکن روی از وقتی هاشب خیلی شاید که چیزی. تنها اون و من؛ شدند تنگ هامنفس نامه متن خوندن با

 .تنها هم اون، شب نیمه، داشت فرق شرایط این اما؛ ببینمش بتونم باالخره روز یک که کردممی فکر بهش

 نوشته پررنگ جوهر با هاجا بیشتر کلمات. خوندم رو نامه دیگه بار چند. زدمی آشفته خیلی؛ گذاشتم قلبم روی رو دستم

 این جز به ولی؛ کردهمی فرو جوهر تو رو قلمش کلمه یه هر که داشته عجله قدر اون نویسنده دادمی نشون و بود شده

 .بدم شخیصت رو نویسنده هویت بتونم اون یوسیله به که نبود توش آشنایی چیز هیچ. رسید ایدیگه نتیجه به شدنمی

 مشبا ولی؛ رفت همیشگی جای سمت نگاهم خودآگاهنا. دویدم بالکن تو و پوشیدم رو تخت کنار ردای، شدم بلند جام از

 قصر یمحدوده جزء اما؛ داشت اینجا با زیادی فاصله. انداختم باغ انتهای به نگاهی. نبود پوشسیاه مرد از خبری

 با رقداین و کنم فکر قرار سر رفتن به ترراحت خیال با شدمی باعث این و بود قلعه حصار داخل چون؛ شدمی محسوب

 ؟ نرم یا برم، برسم نتیجه یه به باالخره که برم کلنجار خودم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 202 

 ؟ چی، اومدمی سیاهپوش مرد اون جز دیگه نفر یه و رفتممی اگه

 اگه؟ چی بکشه رو من بخواد و قرار سر بیاد خودش اگه خب. بوده خودش گفتمی، دیده رو مرد اون خودش گلسا

 عاتاطال اون میرم دارم فقط من، نه. محضه عقلیبی جا اون به رفتن ولی؛ آره. دادنمی نجاتم که بکشه رو من خواستمی

؟ هنفهم چیزی کسی که بری خوایمی جوری چه آخه ولی؛ میاد دیدنم به شب هر که کیه مرد این بفهمم و بگیرم رو مهم

 ...شاید، دونمنمی

 یدههشداردهن بخش اون با داشتم که بود ساعتی نیم کنم فکر. شدم زمان گذر متوجه تازه صورتم به سرد باد وزش با

 دیگه؟ هم اب اتفاق تا چند آخه خدایا. رفتم خیال و فکر تو دوباره و کشیدم دراز، رفتم اتاق تو سریع. رفتممی کلنجار مغزم

 .نداشت رو اضطراب همه این تحمل داغونم ذهن

 

 بدن با .نرسیدم اینتیجه هیچ به هم آخرش و بودم کرده فکر فقط صبح تا. کردم باز رو امخسته هایچشم آفتاب طلوع با

 شده اعثب غریب و عجیب وضعیت این. نشستم تخت یلبه کالفه و پوشیدم رو تمرین لباسای، شدم بلند جام از کوفته

 . بریزه هم به بدجور اعصابم بود

 :گفت تعجب با من دیدن محض به و اومد صبحانه سینی با همیشه مثل گلسا

 . نیستید سرحال زیاد انگار؟ خانم شاهزاده شده چیزی_

 :گفتم و کندم دست با رو لبم پوست

 . بریم باید، بخور رو صبحانه ترزود، نیست چیزی نه _

 لمحا این با وگرنه، نداشتم اوریا تمرین امروز خداروشکر. کردیم حرکت تمرین سالن طرف به صبحانه خوردن از بعد

 . شدمی دعوام روشاک با بار اولین برای مطمئنم

 به تیراندازی مشغول هادختر و هازن از زیادی تعداد سالن بیرون. انداختم اطراف به نگاهی و شدم پیاده اسب از

 . کردندمی تمرین هم با هاشمشیرزن هم سالن داخل و بودند چوبی هایسیبل
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 و بود عالی چیز همه. گرفتم ظهر از بعد دیروز تمرینات از گزارشی و کردم پیدا سالن ورودی در نزدیک رو آرتادخت

. ودب خراب جور این حالم، باشم خوشحال مناسب وضعیت این خاطر به باید که حاال اما؛ رفتمی پیش خوب هاکار یهمه

 . نداشتم شمشیرزنی تمرین یحوصله اصال امروز. نشستم روش و رفتم بزرگ سنگ کنار

 سوار کنانخنده هم اول گروه. آوردند رو هازن دوم گروه و رسیدند راه از کنانتولوق تلق هاگاری، ظهر شدننزدیک با

 که دداشتن رو نفر یک گرمشون و کوچیک هایخونه تو حتما، بودند خوشحال قدر چه. رفتند هاشونخونه طرف به و شدند

 و همسر برای غذا کردندرست هااون یروزانه مشغولیدل نهایت؛ باشند شاد قدر این داشتند حق. باشه منتظرشون

 . شدمی خالصه زندگیم حفظ برای جنگیدن تو من روزهای این مشغولیدل کمترین ولی؛ بود هاشونبچه

 ایهفکر تو و بودم نشسته جا این که شدمی ساعتی چند. دادم بدنم به قوسی و کش و پریدم پایین سنگ روی از

 . زدممی پا و دست خودم یآشفته

 کمتر ات کردممی مشغول رو خودم باید. انداختم نگاهی سالن کنار و گوشه به تمرینی شمشیر دنبال و شدم سالن وارد

 یه تتونسمی شاداب و سرزنده دختر این. زدم صدا رو دختنازنین و کردم پیدا دیوار گوشه رو شمشیر باالخره. کنم فکر

 :گفتم بردم باال رو شمشیرم دختنازنین شدننزدیک با. کنه عوض رو هوام و حال کم

 . کن آماده رو شمشیرت_

 . دیدم اومد لبش روی لحظه یه که رو آمیزیشیطنت یخنده بخورم قسم حاضرم

 :گفت و برداشت دیوار گوشه از رو ایدیگه تمرینی شمشیر

 . کنم تونقیمه قیمه تا جلو بیاید، خانم شاهزاده چشم به ای_

 : گفتم و زدم پوزخندی

 . بشی قرمه قرمه تا جلو بیا، دختر خوندی کور_
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 فعد رو اشحمله موقع به و بردم باال رو شمشیرم. آورد فرود سرم روی رو شمشیرش غافلگیرانه حرکت یه تو و خندید

 . کردم

 و نشستم پام روی. داد خالی جا اون و بردم شکمش سمت به رو شمشیرم من بار این. رفتیم عقب قدم یک دو هر

 و ددا جاخالی بازم که بردم شکمش سمت رو شمشیرم، بودم نشسته که جا همون از. شد رد سرم باالی از شمشیرش

 .رفت هوا دادم و اومد فرود بود دیده آسیب قبال که بازوم اون روی شمشیرش، بکشم عقب رو خودم که این از قبل

 :گفت و دوید ورودی در سمت

 . خانم شاهزاده کنیم مبارزه خواستید خودتون، نداشتم تقصیری من _

 . دادم تکیه دیوار به و بستم درد از رو چشمام

 :گفت و انداخت دستم به نگاهی نگرانی با آرتادخت. دویدند سالن تو آرتادخت و گلسا فریادم صدای با

 ؟ نبود تمرینی شمشیر مگه؟ خانم شاهزاده شده چی _

 . بود شده زخمی قبال که بازومه همون این ولی؛ آره: گفتم و دادم تکون رو سرم درد با

 :گفت و زد صورتش به رو دستش گلسا

 . دستشونه همون این، میگن راست خدا وای_

 : گفت و انداخت سالن بیرون به عصبی نگاه آرتادخت

 . دختنازنین و دونممی من_

 .بره سراغش به که شد بلند بعد

 هایشیطنت اون از دیگه یکی کارش این و داره خبر دستم قضیه از کامال دختنازنین دادمی نشون هاخنده اون که این با

 :گفتم و کردم بلند رو صدام. کنند دعواش من خاطر به اومدنمی دلم باز ولی؛ اشهگونهبچه
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 خوب دستم هم االن. باش نداشته باهاش کاری، شده زخمی قبال من دست این دونستنمی که اون، نیست الزم نه_

 . آموزش سراغ بری بهتره، شده

 .رفت بیرون و داد تکون سری ناراحتی با آرتادخت

 آویزون دیوار روی که بلندی طناب راه بین ولی؛ کردم حرکت ورودی طرف به و شدم بلند، گرفت آروم دستم درد وقتی

 :گفتم و برگشتم، بود ایستاده پشتم که گلسا سمت. کرد جلب خودش به رو توجهم، بود شده

 ؟ کیه مال طناب این _

 :گفت و انداخت طناب به نگاهی

 .خانم شاهزاده بود هاگاریچی از یکی برای کنم فکر _

 .بود محکمی و بلند طناب؛ کردم وارسیش کم یه و رفتم سراغش

 :گفتم گلسا به

 . نره یادت، باشه راضی بگو. گیرهمی قرض شما از رو طناب شب یک خانم شاهزاده بگو صاحبش به _

 :گفت و انداخت من به بعد طناب به نگاهی اول، حرفم از متعجب گلسا

 . راحت خیالتون، خانم شاهزاده چشم _

 .رفتم بیرون سالن از و کردم جمع رو طناب خوشحالی با

 .شدممی آماده شبانه قرار این به رفتن برای ترزود هرچه باید

 هم تو اممعده کردممی احساس. بخورم چیزی دادنمی اجازه استرس اما؛ کردم رو و زیر قاشق با بار چند رو غذا بشقاب

 .کردم میز کردنجمع به شروع و زدم پس رو ظرف دست با. شده جمع

 : گفت تعجب با و برگشت، کردمی ورانداز رو خودش آینه جلوی که گلسا هابشقاب برخورد صدای با
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 ؟ نخوردین چیزی چرا؟ خانم شاهزاده شده چی_

 . گرفت ازم رو هاظرف و دوید سمتم به بعد

 :گفتم و بردم دهنم نزدیک رو آب پر لیوان

 . بیرون نریزیدشون، هستند نخوردهدست هاغذا این، جان گلسا ندارم میل که بودم گفته _

 . گذاشت هم کنار مسی بزرگ سینی تو رو هاظرف و گفت چشمی

 :گفتم و زدم صداش، بشه خارج اتاق از تا کرد بلند رو سینی وقتی و گذاشتم هاظرف بقیه کنار رو آب خالی لیوان

 . شدی خسته؛ بود سنگین امروز تمرینات، کن استراحت برو، جا این بیای خوادنمی دیگه بردی که رو هاظرف _

 : گفت خوشحالی با و خندید

 . هست من به حواستون که ممنون، خانم شاهزاده چشم_

 هچ دونستنمی، بره ترزود گفتم ستخسته که این خاطر به کردمی فکر بیچاره دختر. گرفتم وجدان عذاب لحظه یه

 . سرمه تو اینقشه

 یدمکش بیرون تخت زیر از رو طناب، دادم باال رو تختی رو، رفتم تخت سمت، بست رو در و رفت بیرون اتاق از که همین

 .انداختم بالکن تو و

 رگشتمب و پوشیدم رو هالباس. انداختم تخت روی و برداشتم، بود ترجلو همه از که لباسی اولین و دویدم کمد سمت بعد

 ایبر شاید. بود شده تزئین طالیی نوار با اشحاشیه که انداختم یشمی سبز مخمل دامن بلوز به نگاهی آینه تو

 .کنم فکر هاملباس کردنعوض به دادنمی اجازه اصال اضطرابم پر ذهن ولی؛ نبود مناسب امشب ماجراجویی

 . بود بمناس امشب واسه یکی این حداقل، پوشیدمشون سریع و انداختم ایقهوه پاشنهبی و دارساق هایکفش به نگاهی
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 نجرخ همین، خوردمی دردم به همه از بیشتر که چیزی تنها مطمئنا. کشیدم بیرون رو خنجرم و بردم متکا زیر رو دستم

 . بشم رو به رو چی با قراره نبود معلوم اصال چون؛ بود

 . انداختم سرم روی رو شنل و پیچیدم دور چند رو موهام. گذاشتم لباسم روی پهن و طالیی کمربند بین رو خنجر

. کشمب عمیق نفس یه دقیقه چند هر شدمی باعث و بود افتاده جونم به خوره مثل استرس. بودم مردد رفتن برای هم هنوز

 .کردممی خطر داشتم واقعا؛ کنه رحم خودش خدا

 رفتنایینپ برای؛ کشیدم باال لباسم تنگ آستین روی تا و کردم دستم و برداشتم میز روی از رو بلند چرمی هایدستکش

 . شدمی نیاز حتما طناب از

 روی رو دستم. بگذرونه خیر به رو امشب خواستم خدا از دل ته از و بستم رو چشمام. کشیدم عمیق نفس دوباره

 . کردم بازش اهلل بسم یه با و گذاشتم بالکن یدستگیره

 . بود کرده روشن رو جا همه هاشب اکثر مثل که انداختم اینقره و گرد ماه به نگاهی

 هم با هادرخت برگ شدمی باعث و وزیدمی مالیمی باد. بود نمدار و سرد کمی پیش ساعت یک بارون خاطر به هوا

 . بشه بلند فششونفش صدای و کنند برخورد

 ارب چند و بستم دیوار یگوشه کنگره به محکم یگره دوتا با رو سرش و رفتم طناب سراغ. بستم سرم پشت رو در

 . بدم گیر بهش رو دستم بتونم تا زدم وسطاش هم گره تا چند. بشم مطمئن ازش تا کشیدمش

 رو طناب آروم، نیست کسی شدم مطمئن وقتی. کردم نگاه زمین تا بالکن متریپنج یفاصله به و کردم خم رو سرم

 . رسید زمین مترییک تا تقریبا خداروشکر. فرستادم پایین

 رد هاهکنگر از رو پاهام و شدم بلند. نشدم دلم حریف ولی؛ کردم فکر نرفتن به بار آخرین برای و گزیدم رو پایینم لب

 موزن تحمل دستام ولی؛ نداشتم ارتفاع از ترس خوشبختانه. کردم آویزون ازش رو خودم آروم و گرفتم رو طناب، کردم

 که این رایب و پیچید بازوم تو درد، آوردم پایین رو امدیده آسیب دست که همین. رفتممی پایین ترزود باید و نداشتند رو

 . بود شوخی چه این آخه! دختنازنین کنه کارت چی بگم خدا. دادم فشار لبم روی رو دندونام، نشه بلند صدام
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 ایینپ متر نیم، خوردند سُر دستام دفعه یه. بیام ترپایین کردم سعی و کردم باز، بود شده بسته درد از که رو چشمام

 کم تربیش احتیاط با دفعه این. زدم دیوار به رو پاهام. شدم متوقف، کرد گیر طناب وسط هایگره به دستم وقتی و اومدم

 . اومدم فرود هاچمن روی و پریدم رو زمین تا مترییک یفاصله. اومدم پایین کم

 نتهایا سمت به دیوار یگوشه از و گذاشتم تو، بود ریخته بیرون شنل از که رو موهام. تکوندم رو دامنم و شدم بلند آروم

 .افتادم راه باغ

 دور هک دیدم رو سرباز تا چند و کردم نزدیک دیوار به رو سرم آروم. شنیدم رو نفر چند صدای، رسیدم که دیوار یلبه به

 . خندیدمی بلند بلند و کردندمی صحبت، بودند شده جمع هم

 . مرفتمی باغ تو از باید که این مثل وضعیت این با ولی؛ برم جلو قصر دیوار کنار از رو مسیر بیشتر خواستممی

 بلند نصداشو و سر چون؛ بود شده دیر انگار ولی؛ کشیدم عقب رو سرم سریع و برگشت سمتم به هاسرباز از یکی نگاه

 ونستمتمی که جایی تا و رفتم باغ سمت به. برگشتم عقب به سریع. اومد دیوار پشت از تندشون هایقدم صدای و شد

 . دویدم

 زدم درخت فتکل تنه به رو دستم، ایستادم، نیستند دنبالم دیگه که شد راحت خیالم وقتی، دویدن دقیقه ده از بعد باالخره

 . کردم تازه نفسی و

 اشک. شدندمی باغ داخل به ماه نور رسیدن مانع هادرخت هایشاخه و بود تاریک خیلی جا این. انداختم اطرافم به نگاهی

 ! سرزمین این تو قوه چراغ، هه. داشتم قوه چراغ یه الاقل

؛ دویدم ارقر محل سمت صدابی و کشیدم عمیق نفس دوباره. بودم اومده رو مسیر نصف تقریبا. افتادممی راه سریع باید

 قل تا چند دارشیب زمین روی و اومدم پایین سر با؛ کرد گیر سنگ به پام که بودم برنداشته رو قدم سومین هنوز ولی

 .خوردم
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 یه رو امدیده آسیب پای و نشستم. کردم بلند رو خودم و گرفتم درخت یتنه به رو دستم! گرفته درد قدرچه پام خدا آخ

 بعدش، نمک گریه بشینم خواستمی دلم. اومده سرش بالیی چه نبود معلوم تاریکی تو. کشیدمی تیر بدجور. مالیدم کم

 .نیام بیرون روز چند تا و برگردم خودم نرم و گرم اتاق تو هم

 بلند جام از هول با. کنندنمی ولم چرا خدایا. بودند سمج سربازای حتما؛ برگشتم سریع سرم پشت از صدایی شنیدن با

 شتربی اضطرابم، رفتممی ترجلو هرچی. شدم دور اطرافش و قصر از تونستم که جایی تا و دویدم لنگان لنگان، شدم

 فکر چی؟ آخه برم کجا خراب حال و لنگ پای این با! کردم غلطی عجب. شدممی ترپشیمون حماقتم از و شدمی

 .شد چی، کردممی

 . دمبرگر خواستممی واقعا دیگه، خداروشکر. دیدم رو قصر انتهایی دیواره باالخره و رفتم جلو دیگه کم یه ناامیدی با

؛ اشتمگذ قلبم روی رو دستم. افتادم کردنغلط به بار چندمین برای و شد برابر هزار اضطرابم، دیواره به شدننزدیک با

 ماه جادویی نور. شدم دیوار کنار درختبی یمحوطه وارد و رفتم جلو زناننفس نفس و آروم آروم. زدمی هشتادتا و صد

؛ ودب درخت تا چند و ماه و بودم من فقط. انداختم اطراف به نگاهی. بود کرده روشن حسابی رو جا این باغ داخل برعکس

 . بودم رسیده زود حتما

 ظاهرا. انداختم امدیده آسیب پای به نگاهی. آوردم در رو کفشم و نشستم خیس هایچمن روی. دادم تکیه دیوار به

 پس. چرخوندم اطراف به رو نگاهم دوباره و کردم پام رو کفش آروم. داشت درد قدر چه دونهمی خدا ولی؛ نبود چیزیش

 .بود کجا پوشسیاه مرد این

 جام زا ترس شدت از. ایستادم و شدم بلند سریع و کشیدم هینی، شدمی نزدیک باغ داخل از که سیاهی سایه دیدن با

 امنهسی عمق از رو هامنفس. نمونه پنهون ازشون حرکتی هیچ تا کردم باز شدمی که جایی تا رو چشمام و نخوردم تکون

 .باشم مسلط اعصابم به کردم سعی. دادممی بیرون زود و کشیدممی بیرون

 سرم روی رو یخ آب سطل انگار، شد مشخص اشچهره و گذاشت درختبی یمحوطه تو رو اول قدم سایه وقتی

 .بود تموم کارم! باتیس، کردممی سکته وحشت از داشتم. ریختند
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 اون بود ارقر اگه. گشتمبرمی قصر به ترزود هرچه باید. نبینم زردش چشمای تو رو شرارت برق تا انداختم پایین رو سرم

 :شد بلند صداش، برنداشته رو قدم اولین هنوز. نداشتم دیدنش به ایعالقه هرگز، باشه باتیس سیاهپوش مرد

 ؟ باشیم هم با نمیدی افتخار اومدی جا این تا که حاال؟ خانم شاهزاده کجا _

 :گفتم عصبانیت با و گرفتم باال رو سرم

 .بودم گفته هم قبال، ندارم کاری شما با من_

 :گفت و زد پوزخندی

 ؟ کنی تظاهر خوایمی کی تا؟ کنی ناز برام خوایمی کی تا، خانم شاهزاده رو هاادا این کن بس _

 :داد ادامه و خاروند رو موشبی صورت طرف یک دست با و زد نیشخندی بعد

 . باش راحت من با، نیست کسی دیگه جا این _

 .کرده خودش پیش رو فکرا این که دیده من از سبزی چراغ چه حاال تا مگه آخه! بود رویی و چشمبی آدم عجب

 :گفتم امفشرده هم به دندونای الی از و کردم مشت رو دستام

 . برم خواممی، کنار برو حاال! متنفر، متنفرم ازت من؟ کنی خودت پیش رو فکرا این شده باعث چی _

 :گفت و کرد باز هم از رو دستاش. اومد ترجلو قدم یک هم باتیس، برداشتم که رو بعدی قدم

 ؟ میشم زده ازت کنیمی محلیبی بهم وقتی کردی فکر. کردم پیدات تازه، بری بذارم نداره امکان _

 :داد ادامه و کرد بلند رو صداش

 . حسیبا سوزممی خواستنت آتیش از دارم، کنیمی ترحریص رو من داری کارت این با تو، نه _
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 ات بردم کمربندم سمت رو لرزونم دست. کردممی کاری باید، کردممی حس خودم قدمی دو رو خطر. ریخت دلم لحظه یه

؛ یچیه، زدم کنار رو شنلم و بردم کمربند سمت رو دستم هردو بار این. نبود گشتم هرچی ولی؛ بکشم بیرون رو خنجر

 .نبوده خنجری وقت هیچ انگار

 ثابت خوردمی تاب دستاش تو که خنجری روی چشمم و بردم باال رو سرم وارشوک و سریع، باتیس یخنده صدای با

 . موند

 : گفت و بردش ترباال من از ترزود باتیس ولی؛ کردم دراز خنجر سمت رو دستم ارادهبی

 افتادی وقتی؟ کوچولو شاهزاده کردی گم رو خنجرت زودی همین به. دادمی بهت رو لقب اون برسام چرا فهمیدم حاال_

 ؟ نیست خنجرت نفهمیدی زمین

 باال زور به رو هامنفس دیگه! بودم متنفر اسم این از. پیچید هم تو اممعده دوباره کوچولو شاهزاده اسم شنیدن با

 وزهن. دویدم راست سمت به لنگ پای با و برداشتم عقب به قدم یک. کنم فرار ترزود دادمی آالرم داشت مغزم. دادممی

 وت درد. خوردم زمین پشت از و شد کشیده شنلم کردم احساس که بودم نذاشته بیرون درختبی یمحوطه از رو پام

 . اومد پایین اشگوشه از، بود شده جمع توش که اشکی و بستم رو چشمام. پیچید سرم تمام

 از شومش فکر که این محض به؟ بود کجا عوضی اون پس، نشستم و شدم بلند درد با و گذاشتم سرم روی رو دستم

 .زدم جیغ و چسبیدم رو امکله پس دودستی. شد کشیده پشت از موهام، گذشت سرم

 :گفت و گذاشت بینیش روی رو انگشتش، شد خم جلوم

 کار چی تو ولی؟ یادته رو میدون تو روز اون. دادم ازدواج پیشنهاد تو به من، خودته تقصیر. حسیبا شو ساکت! هیس _

 آدمی نم. کنند ردم نتونستند سرزمین این دخترای بهترین؟ هستم کی من دونیمی. کردی محلیبی بهم فقط؟ کردی

 ؟زدی امسینه به رد دست چرا، حسیبا بمونم چیزی حسرت تو که نیستم

 باعث آدم این کثیف ذات. کردممی نگاه صورتش به ترس از گردشده چشمای با، زدمی رو هاحرف این که مدتی تمام

 . بیاد نظر به تروحشتناک چیزی هر از برام زیباش یچهره بود شده
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 :گفتم عصبانیت با و کشیدم عقب سریع، صورتم به دستش شدننزدیک با

 . نزن دست بهم، دارم صاحب من؟ بفهمی تونیمی؛ دارم نامزد من. عوضی کن ولم _

 و کشیدم ترعقب رو خودم آروم. بود فرار برای خوبی وقت االن. کرد خنده به شروع و داد عقب رو سرش حرفم شنیدن با

 :گفتم و کشیدم ایدیگه جیغ درد از. شد کثیفش دستای اسیر موهام دوباره ولی؛ شدم بلند حرکت یه با

 . آخ، آخ، عوضی رو موهام کن ول _

 :زد داد و آورد گوشم نزدیک رو سرش

 ؟ نامزدته اون؟ آره؟ کرد ولت که میگی رو عرضهبی پسر اون؟ هان؟ آرتین_

 ازاسرب از کدوم هیچ چرا صدا همه این با دونمنمی. شم کر که االنه. بستم رو چشمام و گذاشتم گوشام روی رو دستام

 . کرده تبانی باهاشون زه*ـر هـ این مطمئنم. اومدندنمی

 :گفت و کشید پایین گوشم کنار از و گرفت رو دستم حرص با

 من. گذاشته پا زیر رو غرورش داشتنت واسه که منم این. ایستاده کنارت که منم این، کنی گوش باید، کن گوش نه _

 ؟ فهمیدی، بود خواهی من مال تو و میشه تو صاحب که هستم مردی

 :زد داد دوباره و کشید بیشتر رو موهام

 ؟ فهمیدی _

 رو املهک داشت؛ کنه ولم تا گفتممی چیزی باید! بودم انداخته روز این به رو خودم حماقت یه با دوباره که من به لعنت ای

 :گفتم و گرفتم موهام به رو دستام. کندمی

 . کن ولم، آره آره_
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 آخرین تا ایدب پس، کنم فرار دستش از تونستمنمی. گرفتم گارد سمتش و رفتم جلو سریع دستاش شدنشل احساس با

 . جنگیدممی توان

 :گفت و کشید بیرون رو شمشیرش. زد پوزخند گاردم دیدن با

 وستد بیشتر، میارم دست به زور به که رو چیزایی هم من، نداره اشکال. نیست حالیت زور زبون جز زبونی که این مثل_

 .دارم

 . رفتمگ روش به رو رو شکسته یشاخه و شکستمش قدرتم تمام با، بردم درختا از یکی کوچیک یشاخه سمت رو دستم

 :گفت و خندید شاخه دیدن با

 . کنم بازی باهات میاد خوشم؛ جلو بیا؟ بشی من شمشیر حریف خوایمی این با_

 .افتاد زمین روی و گفت آخی لحظه یه تو ولی؛ دویدم سمتش و بردم باال رو چوبم حرص با

 مرد یک پوششنل یباالتنه تا رو مشکی بندی و بلند هایپوتین سرش پشت و کردم نگاه حالشبی بدن به تعجب با

 .بود جا این پوشسیاه مرد. رفتم عقب قدم چند و شد رها دستم از چوب اختیاربی. کردم دنبال

*** 

 :آرتین

 لهفاص این از بدنش لرزش. چسبید سرش پشت دیوار به که قدر اون. رفت ترعقب قدم چند و برداشتم جلو قدم یک

 دمبو اونی من، بودم داده بهش رو اضطراب این که بودم کسی من. بشم متنفر خودم از شد باعث و بود مشخص کامال

 .بودم عرضهبی من؛ داشت حق باتیس، بودم گذاشته تنهاش که

 :گفت و کشید سرش روی رو کالهش لرزون هایدست با، رفتم جلو دیگه قدم یک

 ؟ هستی کی، نیا جلو _



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 214 

 :گفتم باشه بخشاطمینان کردممی سعی که لحنی با

 . کن اعتماد بهم، نیستم غریبه _

 :گفت و برد باال رو صداش

 . آشناست صدات، ندارم اعتماد کسهیچ به دیگه من، نه_

 :داد ادامه آلودبغض صدای با

 ؟ دیدنم میای هرشب که هستی کی لعنتی _

 :گفتم و بردم باال تسلیم ینشونه به رو سیاهم هایدستکش تو پوشیده دست

 . کن اعتماد بهم، اومدم تو خاطر به من حسیبا، کرد خطر تو خاطر به که هستم کسی همون من. ندارم کاری باهات _

 اشبریده بریده هاینفس صدای که قدراون؛ رفتم ترجلو. شناخت رو من انگار. شدند ترباز تعجب از سیاهش چشمای

 هگری های های و زد زانو زمین روی، برسه بهش که این از قبل ولی؛ بردم ظریفش صورت سمت رو دستم. شنیدممی رو

 گردنم ردو رو دستاش. کردنمی تندی دیگه؛ بود شده آروم قدر چه. گرفتمش بغلم تو احتیاط با و شدم نزدیک بهش. کرد

 . بود آورده پناه بهم انگار؛ همتابی و ظریف قدر چه. کردم حس

 وت اشدخترونه هایگریه صدای. بود شیرین قدر چه. شد فشرده قلبم، بودنمطمئن پناهگاه یک حس، نو حس این از

؟ حماقت یه رخاط به؟ پیشش بودم نیومده حاال تا چرا. بشم دلتنگش، بود کنارم که این با شدمی باعث و پیچیدمی گوشم

 امهمردون حسادت خاطر به، کنم فکر که این بدون؟ دیدمش باتیس با میدون اون تو شوم روز اون که این خاطر به فقط

 . بخشیدنمی رو من، دونستمی رو این اگه شاید. بودم انداخته عقب قدر این رو عزیزترینم با دیدار

 ور هاشاشک دست پشت با. کردم نگاه مهتابیش صورت به و کردم شل کمی رو آغوشم، سرش باالاومدن احساس با

 امسینه به رو سرش و زد حلقه چشماش تو اشک دوباره امچهره دیدن با. کشید عقب رو کالهم آروم و کرد پاک

 :گفتم و کشیدم موهاش روی و آوردم بیرون دستکش از رو دستم. چسبوند
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 . تگرفمی درد قلبم غمگینت یچهره دیدن با بار هر مدت این. نکنی گریه دیگه تو تا اومدم من. حسیبا نکن گریه _

 :گفت اشبچگونه هایهق هق وسط آروم صدای با

 همم کسهیچ واسه دیگه کردممی فکر. شد تنگ برات دلم عمر یه یاندازه به، گذشت برام عمر یه اندازه به مدت این _

 . بودم تنها خیلی من آرتین. کردممی گریه خواب تو و دیدممی رو خوابت شبا خیلی. زنده یا مردم که نیستم

 صدام. داشت حق گفتمی هرچی؛ گفتمی راست. دادم قورت، کردمی امخفه داشت که رو بغضی و گرفتم باال رو سرم

 :گفتم و کردم صاف رو

 طور چه؛ میرممی تو بی من. بود بهت حواسم یهمه، بودم باهات سایه به سایه من. نکردم ول رو تو من ولی _

 ؟ بذارم تنهات تونستممی

 هم ونا تا کردم دراز سمتش رو دستم و شدم بلند جام از. بود نمونده خورشید طلوع به چیزی؛ انداختم آسمون به نگاهی

 . شه بلند

 :گفت و گذاشت دستم تو رو دستش

 ؟ ریممی کجا_

 : گفتم و کردم باتیس به ایاشاره سر با

 . برسم حسابش به بعدا تا ترمناسب جای یه بریم فعال. بیاد هوش به لحظه هر ممکنه مردک این_

 

 باال رو باحسی اول و گرفتم قالب. کردیم توقف، بود ترکوتاه هاقسمت بقیه به نسبت که ایدیواره جلوی بعد دقیقه چند

 تکیه واردی به و اومدم پایین دیوار طرف اون از بعد. کشیدم باال رو خودم و گرفتم رو دیوار یلبه پرش یه با بعد. فرستادم

 و تمانداخ بزرگ دشت به نگاهی. بیاد پایین تا کردم کمکش، کردم حس امشونه روی رو حسیبا ظریف پای وقتی. دادم

 .تنهایی حصار اون از بیرون؛ بودیم هم با حسیبا و من حاال. آورد وجد به رو وجودم آزادی احساس



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 216 

 زیر رو حسیبا اطرافش بلند هایدرخت پشت از روز هر که جایی؛ دیدم دور از رو تمرین سالن و کردم تنگ رو چشمام

 :گفتم و برگشتم سمتش به. گرفتممی نظر

 . جاست اون جا ترینامن، تمرین سالن بریم _

 :گفت و نشست هاشلب روی شیرینی لبخند

 . میام باهات هم دنیا آخر تا، بریم _

 زود خیلی که شیرین خواب یه، خوابه یه هااین یهمه کردممی احساس. شدمی آب قند دلم تو حرفاش یکلمه به کلمه با

 . میشه تموم کوکی ساعت یه زنگ صدای با

 روز هر هایاشک از حرفی اما؛ کنندمی زندگی دوبارش دیدار امید به که این از. گفتم مادرش و پدر خوب حال از راه بین

  .بشه اذیت این از بیشتر خواستمنمی؛ نداشتم رو هاشاشک طاقت دیگه. نزدم پدرش پایانبی هایغصه و مادرش

 لحظه یه و مگذاشت روم به رو سبزپوش یفرشته دست تو رو دستم. نشستیم جنگل به رو و رسیدیم سالن پشت باالخره

 تا دوختم آبیش زیبای قاب با مشکی هایچشم به رو نگاهم. کردم تجربه رو بودن دنیا مرد ترینخوشبخت خوب حس

 . بود بس برام دنیا یهمه از دختر این. بشم شریک باهاش، بود نشسته چشمام تو که رو آرزویی و امید

 :گفتم مقدمهبی و زدم لبخندی

 جا اون، اتخانواده پیش ریممی؛ برگردونمت تونممی. منه دست پدرت یدهندهانتقال سنگ، حسیبا بریم جا این از بیا _

 . هستیم هم با همیشه برای

 :گفت و شد غمگین حرفام شنیدن با اشچهره

 وقتی ات حداقل، کنم ولشون تونمنمی؛ سرزمینه این مال من وجود از جزئی. دارند امید من به مردم این. آرتین تونمنمی _

 . تونمنمی سرزمینه این روی شیطانی اتحاد نحس یسایه که

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 217 

 میتیاه وجودت برای که بجنگی سرزمینی واسه خوایمی جوری چه؟ بدن شیطانی اتحاد تحویل رو تو نیست قرار مگه _

 . حسیبا کردم پیدات تازه، بیفته اتفاقی چنین نمیدم اجازه من؟ نیستند قائل

 قیقهد چند از بعد. داره پیش در سختی تصمیم دونستممی. رفت فکر تو و انداخت پایین رو سرش حرفم نیدنش با

 : گفت و آورد باال رو سرش باالخره

 من. ینمتبمی زمان همین و جا همین، باشه شیطانی اتحاد به من تحویل شورا تصمیم اگه. آرتین کن صبر شب فردا تا_

 . یاقوت شاهزاده اون وجود با مخصوصا، بیفته اتفاق این ندارم دوست هم

 :گفتم و کردم اخمی. کردمی سیاه رو دنیام بغضش و بود کرده بغض دوباره

 . میدم نجاتت شده هم جونم قیمت به. من بعد داری رو خدا اول تو، حسیبا نباش ناراحت_

 :دادم ادامه و کوبیدم دستم کف رو مشتم

 تو فهمنب باید هاخیلی. کنند بیرون کثیفشون ذهن از رو تو فکر همیشه برای تا کنممی حساب تسویه دونفر با بعد _

 ... و معلومهنا هنوز که ستشدهگم دخترای اون یقضیه هم اون، مونهمی چیز یه فقط بعدش. داری صاحب

 :گفت و پرید حرفم وسط هول با حسیبا

 . میگم رو یاقوت شاهزاده همون، دونهمی چیزایی یه برسام_

 :گفت ناراحتی با و کرد آروم رو صداش بعد

 تنهاشون سرزمین این تو خوادنمی دلم؛ بودند دوستام شونهمه. هستم دخترا اون نگران جورایی یه منم راستش _

 ؟ هستی ضیهق این پیگیر قدر این چرا تو نمیشم متوجه ولی؛ بشه معلوم تکلیفشون باید هم باشند مرده اگه حتی، بذارم

 ؟ موندمی باهام هم باز، فهمیدمی اگه؟ مهمه برام قدر چه دخترا این از یکی که بگم بهش تونستممی طور چه

 :گفتم و کشیدم ایشنقره هایگونه روی رو انگشتم. کشیدمی تیر قلبم هم دادنشدست از فکر از حتی
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. دونممی چیزایی یه هم داره برسام که اطالعاتی مورد در. مسئول مردم قبال در و پلیسم یه من رفته یادت که این مثل_

 .کنممی پیداشون، نباش نگران. میشم قضیه پیگیر خودم

 داشتم آرامشی چه. بره فرو آغوشم تو پناهشبی هایشونه شد باعث سرش پشت بارونِ هایقطره و وزید خنکی باد

 ! شدنمی تموم هرگز هالحظه این کاش. استرسبی، دلهرهبی؛ امشب

*** 

 :حسیبا

 یسنگین. چرخوندم اطراف به رو نگاهم و کردم باز رو چشمام، هامپلک پشت به خورشید طالیی نور تابش احساس با

 فاصله در رو آرتین صورت. بردم باال رو سرم و کردم حس، بود شده پیچیده هامشونه دور که رو حمایتگری هایدست

 روی و کردم تنگ رو چشمام. برده خوابش من مثل هم اون حتما. بودند بسته چشماش. دیدم صورتم با وجبی یک

 نزدیک تا تقریبا دیگه حاال؛ بود شده تربلند بودمش دیده که باری آخرین از موهاش. شدم دقیق اشمردونه یچهره

 .بود افتاده بلندش پیشونی رو توک و تک منظمنا هایچتری و رسیدندمی هاششونه

 رنجی خط هاخط این. سوخت دلم، بود نشسته پیشونیش از قسمتی و هاابرو بین که عمودی و افقی محو خطوط دیدن با

، ودب پوشونده رو ترکیبشخوش یچونه و صورت که ریشیته روی تا رو نگاهم. کشیده من خاطر به مدت این که بودند

 که ینا فکر با. داره موندن برای مناسبی جای شهر تو یعنی پس؛ کرده اصالح رو صورتش تازه بود معلوم. آوردم پایین

 .شد گرم دلم داره خوبی اقامت محل حداقل

 و کرد باز رو چشمش یک دفعه یه که بردم اشآشفته موهای طرف به و آوردم بیرون هاشدست حصار از آروم رو دستم

 :گفت خنده با

 .کارامون سراغ بریم شده تموم زدنات دید اگه _

 .گذاشته کار سر رو من و بود بیدار مدت این تمام. رفتم وا خمیر مثل حرفش شنیدن با

 :گفتم حرص با و کوبیدم اشسینه روی آروم و کردم مشت رو دستم
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 .برده خوابت ایخسته گفتم؛ برات سوخت دلم قدر چه بگو رو من _

 هم آرتین. بود خنک خیلی صبح هوای؛ بشند گرم کم یه تا مالیدم بازوهام روی رو هامدست کف و شدم بلند جام از

 لحظه یک هردو، شدندمی نزدیک که هاییگاری تلوق و تلق صدای با. داد بدنش به قوسی و کش و کشید ایخمیازه

 .بود رسیده جدایی وقت کنیم رو فکرش که اون از ترزود خیلی. شدیم متوقف

 :گفتم ناراحتی با و انداختم بهش رو امپرغصه نگاه

 ؟زود قدر این؟ بری باید یعنی_

 خانم شاهزاده نباش ناراحت_: گفت و کشیدش سرم روی؛ برد کالهم طرف به رو دستش و چرخید صورتم روی نگاهش

 .بینیممی رو همدیگه دوباره زود خیلی، من

 :داد ادامه و کشید سرش روی هم رو خودش کاله

 نگران. مذارمی قرار باهات دوباره نه اگر، بینمتمی جا همین امشب؛ معلومه تکلیف که بود رفتنت به شورا تصمیم اگه_

 یاتفاق که انگار نه انگار. نذار محلش اصال، دیدی رو باتیس مردک اون اگه. من به بسپر رو چیز همه، نباش هم هیچی

 .منه با اون حساب. افتاده

 حس قبل زا بیشتر رو مطمئن یپشتوانه این حضور شیرینی و بشینه هاملب روی لبخندی ناخودآگاه شد باعث هاشحرف

 .کنم

 هم با که این از قبل و گرفت فاصله ازم قدم چند، بودند رسیده شهر از تازه که هاییزن یهمهمه صدای شنیدن با

 .گذاشت تنها دلتنگی از دنیایی با رو من و دوید جنگل سمت، ببیننمون

 صالا، بودم گذاشته سر پشت رو پرماجرایی شب دیشب که این با. کشیدم هامریه تو عمیق نفس یه با رو تازه هوای

 .کنهمی پمپاژ هامرگ به رو انرژی که کردممی حس قلبم تو وجود تمام با رو امید و کردمنمی خستگی احساس
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 و رفتندمی ور اون و ور این که پرنشاط هایزن دیدن با دوباره هامدت از بعد و اومدم بیرون سالن پشت از خوشحالی با

 .بود بهم حواسش که، بود منتظرم که داشتم رو یکی منم دیگه حاال. شدم شاد، کردندمی وارسی رو هاشونسالح

 اب و آروم کردممی سعی درد وجود با. رفتم سمتش به و دادم تکون براش رو دستم خوشحالی با. دیدم دور از رو گلسا

 :گفت و انداخت بهم نگاهی تعجب با، رسیدم وقتی. نشه پام آسیب متوجه کسی تا برم راه احتیاط

 رفته زدم حدس. نگفتم کسی به چیزی ولی؛ شدم نگران خیلی، نبودید اتاقتون رفتم که صبح؟ خانم شاهزاه بودید کجا_

 .بینمتونمی جا این حاال ولی؛ سوارکاری تمرین برای باشید

 چند از عدب و کردم فکر کم یه. بودم نکرده، بدم گلسا به باید که رو جوابی فکر اصال. گزیدم رو لبم هاشحرف شنیدن با

 : گفتم لحظه

 بعد کم یه ولی؛ سوارکاری تمرین بودم رفته؛ کردی فکر درست. نزدی حرف کسی با غیبتم از کردی کاری خوب_

 .بیان بقیه تا کنم رویپیاده سالن تا گرفتم تصمیم و رفت سر امحوصله

 وتیس یه که این از قبل مینا و آرتادخت دیدن با. کردمی نگاهم مشکوک چون؛ فهمید هم گلسا انگار! داری شاخ دروغ چه

 : گفتم و رفتم سمتشون به، بدم گلسا جلوی دیگه

 ؟کجاست دختنازنین پس_

 :گفت و کرد اشاره هازن بین جایی به دست با مینا

 .ورا این بیاد کنهنمی جرئت کنم فکر، بود جا اون االن _

 :گفتم خنده با و زدم چشمکی

 .میدم شکستش حتما بعد دفعه بگو بهش من طرف از _

 :گفتم و آرتادخت به کردم رو بعد
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 هرظ بعداز احتماال. روشاک جناب پیش برم تمرین برای باید من. نداریم زیادی وقت؛ باشه آموزش به حواست لطفا _

 .شماست اختیار در لشکر امروز پس، بیام تونمنمی هم

 : گفت محکم لحن با و گرفت خودش به جدی چهره آرتادخت

 .خانم شاهزاده چشم_

 خدمتکارا از یکی وسیله به رو اسبش بعدا که گفتم بهش و شدم گلسا اسب سوار، لشکر از خیالم شدنراحت با

 .کردم حرکت اصلی تمرین سالن طرف به بعد. فرستممی

 یه فقط حاال. دونستمی قبول قابل رو پیشرفتم و بود راضی ازم روشاک خداروشکر. رفتم قصر سمت، اوریا تمرین از بعد

 .شاهزادگان شورای تصمیم؛ شدمی رو و زیر دلم یادآوریش هربار با که چیزی؛ موندمی دیگه چیز

 که یچیز. دادممی انجامش مخفیانه باید که داشتم مهمی کار. برسم ترزود تا کردم هی قصر سمت رو اسبم اضطراب با

 . بفهمه آرتین که این بدون، آوردممی در سر ازش شورا ینتیجه اعالم از قبل باید

 سابیح لباسام. دادم تکون تاسف ینشونه به رو سری و انداختم روم به رو سبزپوش دختر به نگاهی قدی آینه قاب تو

 .گذروندم اینا با رو امروز نمیشه باورم. بودند کثیف و خاکی

 الی، ودمب گرفته اوکتام از که رو جدیدی خنجر. کردم عوضشون کثیفم لباسای با و رفتم تمرین لباسای سمت سریع

 رو مرینت هایشالق از یکی و رفتم میز سمت. نمیفته دوباره شم مطمئن تا دادم تکونش بار چند و کردم محکم کمربندم

 و کردم حکمم رو هامپوتین بند بار آخرین برای. بیفتم دردسر تو دوباره نداشتم دوست اصال. بستم کمربندم دیگه سمت

 . شدم راهرو وارد

 انبج به حق قیافه با رو رکسانا و برگشتم. ایستادم سرجام زن یک آشنای صدای با که بودم نرسیده هاپله به هنوز

 .بود خورده رو باباش مال انگار که کردمی نگاهم چپ چپ جوری. اومدمی سمتم که دیدم همیشگی

 مقد یک شد باعث و زد رو دلم عطرش شیرین بوی همین خاطر به؛ بودم خورده نهار تازه. ایستاد قدمیم یک و اومد جلو

 :گفت مقدمهبی و انداخت پام تا سر به نگاهی رفتنم عقب با همراه. برم عقب
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 از ؟کردی استفاده عشق سنگ از؟ شده مندعالقه بهت جوری این که براش خوندی وردی چه؟ کردی کار چی باتیس با _

 . توئه خاطر به هم اشهمه؛ نمیاد بیرون و خوابشهرخت تو دیشب

 : گفتم عصبانیت با و دادم عقب رو شنلم کاله. بیارم در شاخ بود مونده کم تعجب از

 بعد فعهد ولی؛ بخشمتونمی رو دفعه این. کنید جمع رو حواستون؟ کنیدمی صحبت کی با کردید فراموش که این مثل_

 . کرد نخواهم رو کار این

 :گفتم و برگشتم سمتش به دوباره، برم پایین که این از قبل و افتادم راه هاپله سمت به بعد

 تونننمی که شدند ادب جوری اون که کردند غلطی چه دیشب بپرسید عزیزتون عموی پسر از برید، دیگه چیز یه آهان _

 مقصر رو من پس، متنفرم ازشون برعکس، هستم ایشون مردهکشته من نکنید فکر. بیان بیرون رختخواب از

 . ندونین هاشونهرزگی

 ریعس؛ نداشتم بعدیش العملعکس دیدن برای وقتی. گفتنمی چیزی و بود ایستاده باز دهن با جوری همون رکسانا

 ردنشگ و یال به دستی همیشه مثل، شدم خودم داشتنیدوست و زیبا شفق سوار قصر جلوی و کردم یکی دوتا رو هاپله

 .کردم حرکت زمرد شهر طرف به و کشیدم

 چیز هیچ؛ انداختم کوچه اول به نگاهی. داشت قرار اشرافی هایخونه با ایکوچه انتهای شهر مجلل یخانهمهمان تنها

 بزرگ تدرخ به و کشیدم خانهمهمان کوچیک حیاط تا خودم دنبال رو افسار، شدم پیاده اسب از احتیاط با. نبود مشکوکی

 سکوت گهگاهی که بود درخت روی هایگنجشک جوجه جیک جیک صدای تنها و بود آروم جا همه. بستم ورودی در کنار

 برای رو مسافری هر نظر که بود آروم و دنج یخانهمهمان یه احداث برای جا بهترین مکان این قطعا. شکستمی رو

 و دمکوبی بار چند رو برنزی کلون. ایستادم باز نیمه چوبی در روی به رو و کشیدم ترجلو رو کالهم. کردمی جلب اقامت

 و ردمک باز صدا بی رو صیقلی و مجلل در. کنم دعوت رو خودم، خودم گرفتم تصمیم، نکرد دعوتم داخل به صدایی وقتی

 یک به ورود حس شدمی باعث و بود طالیی و سفید چیز همه جا این. شد ظاهر جلوم صندلی و میز از پر بزرگ سالنِ

 نفر یه خرهباال تا نشستم و کشیدم بیرون رو طالیی میز اولین سفیدِ صندلی و رفتم جلو. بده دست بهم رویایی دنیای

 . بشه پیداش
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 نداختما، داشت ادامه دوم طبقه تا که مرمری هایپله به نگاهی کالفه. نشد ایجنبنده هیچ از خبری و گذشت ساعتی نیم

 ؟! نبود جوابگو کسهیچ مدت همه این از بعد که بود ایخانهمهمان چه این. دادم تکون تاسف ینشونه به سری و

. کرد صبر ینا از بیشتر شدنمی دیگه. انداختم هاپله به ایدیگه نگاه و گرفتم ضرب توری سفید رومیزی روی انگشتام با

 صدای اب اما؛ کردم حرکت سالن وسط پهن هایپله طرف به و شدم بلند. گشتمبرمی باید و شدمی شب دیگه ساعت چند

 . برگشتم سریع و خوردم هول سرم پشت در شدنبسته

 هاینرده روی دستم، داشت عجیبی تضاد چشمش داخل سفیدی با چشماش روی مشکی نوار که موسیاهی مرد دیدن با

 ومدها رو راه همه این آوردنشدست به برای که رو فرصتی تا باشم مسلط اعصابم به کردم سعی. شد محکم پله چوبی

 . کردم ریزیبرنامه براش دیشب از که چیزی، شیطانی اتحاد یفرستاده با دیدار. ندم دست از بودم

 تک تک مرموزش چشمای با که اونیکس شاهزاده طرف به آروم و شدم مسلط اعصابم به باالخره دقیقه چند از بعد

 :گفتم زمان هم و کردم حرکت، بود گرفته نظر زیر رو حرکاتم

 ؟ نیست خانهمهمان این صاحب، ام. کنم صحبت باهاتون خواستممی. شناسیدمی رو من شما، خب.. من، سالم _

 :گفت و انداخت پام تا سر به نگاهی شدهتنگ چشمای با پوشمشکی شاهزاده

 ؟ خانم شاهزاده کنید صحبت خوایدمی موردی چه در _

 روش بار چند اضطراب با و بردم کالهم سمت رو دستم سریع. زد خشکم دهنش از خانم شاهزاده اسم شنیدن با

 اضطرابم دیدن با سیاهپوش شاهزاده؟! شناخت رو من طور چه پس، بود گرفته رو صورتم روی ممکن جای تا. کشیدم

 :گفت کالفه و داد تکون سری

. جاشه رس کالهتون؛ کنید هول قدراین خوادنمی پس، دیدمتون لباس این با هم قبال. شناختمتون پوششتون نحوه از _

 . نیست نفعتون به اصال این و برسن سر بقیه ممکنه چون؛ برید و بگید رو کارتون بهتره هم حاال

 :گفتم و انداختم بینیم به چینی! بود مالحظهبی و مغرور قدرچه؛ اومد بدم زدنشحرف یهنحو از
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 ینا وارد من از قبل که هادختر اون. سواله یک فقط، کشونده جا این به رو من که چیزی. مطلب اصل سر میرم زود پس _

 پس، دیده رو ااون که شنیدم افرادتون از یکی از؛ کنمنمی باور اصال که نیستن شما پیش نگید لطفا؟ کجان شدن سرزمین

 . بدید سوالم به درستی جواب کنممی خواهش

 : گفت و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه شاهزاده

 طرخ به رو جونتون پروابی قدر این که ندارید خبر هاتونقدرت از که این مثل؟ کردید خطر قدر این دخترا این خاطر به_

 هب خودم با و بدزدم رو شما تونممی راحت خیلی االن من؟ جایی هر افتیدمی راه ارزشیبی چیز هر خاطر به و اندازیدمی

 تساع چند تا که رو چیزی دونمنمی خودم شأن در و معتقدم اصول سری یک به که آوردید شانس اما؛ ببرم سرزمینم

 . کنم تصاحب زور با میارم بدست راحتی به دیگه

 که حالی در لحظه چند از بعد و دادم فشار هم روی رو هاملب. کردمی خورد رو اعصابم داشت دیگه مرد این خودخواهی

 :گفتم، کنم پنهان رو عصبانیتم کردممی سعی

 ،دارند وجود ترمهم هایچیز خیلی خودم جز به من زندگی در، دارم فرق راضی خود از هایشاهزاده بقیه با من ببینید_

 . میرم جا این از من نه اگر، بدید رو سوالم جواب؛ نکنید عوض رو موضوع لطفا پس

 وقتی. بخونه رو افکارم خواستمی انگار و کردمی روم و زیر همچنان شاهزاده سیاه چشمای و گذشت ایدقیقه چند

 قبل اما ؛گذاشتم دستگیره روی رو دستم. رفتم در سمت به و کشیدم پوفی، نمیشه گرم آبی زیرک شاهزاده این از دیدم

 واردتازه دمر با تا رفتم عقب قدم دو سریع. شد وارد پوششنل و قدبلند مرد و شد کشیده پایین به کنم بازش که این از

 هلحظ یک برای شد باعث و کرد پیدا تالقی رنگشسرخ نگاه با نگاهم و بردم باال رو سرم تعجب با. نکنم برخورد

. رفتم شفق سراغ و شدم رد کنارش از شدهحبس نفس با و انداختم پایین رو سرم سریع. کنم فراموش رو کشیدننفس

 گره بازکردن برای تالشم تمام. نداشتند حسی هیچ انگار و بودند شده شل هامدست اما؛ کنم باز رو افسار کردم سعی

 هایدست با و کرد باز رو در الی برسام. کردم پرت زمین روی و آوردم در رو هامدستکش از یکی کالفه. بود فایدهبی

 عهده زا که جنگجویی! افتضاحی چه. شد خیره روش به رو کمدی نمایش به لذت با و ایستاد جا همون سینه تو کردهگره
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 هول جور این دیدنش با فقط وقتی، بجنگم غول این با خواستممی جوری چه. نمیاد بر هم اسبش افسار بازکردن

 .شدممی

 ردهک سفتش قدر این اومدنمی یادم. بود محکم گره این قدر چه. دادم بیرون سختی به و کشیدم باال رو نفسم زور به

 اشافهاض حرکت هر تا بود برسام به چشمم یک. کوبیدم زمین به حرص با و آوردم در رو دستکشم دیگه یلنگه. باشم

 زده یخ دستام. کردمی خرد رو اعصابم داشت هاشخنده و هانگاه. کور گره به امدیگه چشم و باشم داشته نظر زیر رو

 غالف از رو خنجرم. کشیدمی طول هاساعت گره بازکردن وضع این با. دادندمی انتقال بدنم تمام به رو سرما و بودند

. منش مردک این مضحکه قدر این تا کردممی رو کار همین اول از باید. بریدم رو افسار حرکت یک با و کشیدم بیرون

 اب دقیقه چند هر. کردم حرکت باغ ورودی طرف به سرعت تمام با پام درد وجود با و کشیدم رو شدهبریده افسار سریع

 و شستمن اسب روی سریع، باغ ورودی به رسیدن با. نیست دنبالم بشم مطمئن تا گشتمبرمی سر پشت به اضطراب

 با و گرفته دستش تو رو هامدستکش که درحالی؛ دیدم رو برسام و کردم نگاه خانهمهمان چوبی در به بار آخرین برای

 .کنهمی نگاه رفتنم به موذیانه لبخند

*** 

 :آرتین

 و تمنشس رفته در زوار تخت روی. شدم بیدار، بود نگذشته ازش هم ساعت یک هنوز که خوابی از سهند اَبه اَبه صدای با

 رو حرفش اَبه اَبه و دست حرکات با داشت هم هنوز که دوختم روم به رو الغراندام و جوان پسر به رو امطلبکارانه نگاه

 :گفتم و دادم تکون رو سرم بار چند کالفه. فهموندمی بهم

 . بوده کی ببینم میرم منم، گفتم بهت که کاری دنبال برو تو باشه. خونهمهمون رفته یکی، فهمیدم آره آره _

 از حرکت یه با و کردم فوت بیرون به رو امسینه تو نفس، رفت بیرون اتاق از و برداشت سرم از دست باالخره وقتی

 بعدا تا گذاشتم کنار و آوردم در تنم از رو رکابی زیرپوش. رفتم اتاق یگوشه ساک سراغ اول. اومدم پایین تخت

 وردهآ لباس طوالنی مدت برای خداروشکر. کشیدم بیرون رو تمیز زیرپوش و کردم ساک تو ته تا رو دستم. بشورمش

 یاضافه هب اشخونه اتاق تنها تو اقامت شانس اِزا در و بدم سهند به پول جای به بتونم که قیمتی وسایل اضافه به؛ بودم
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 توی و برداشتم رو رفته رو و رنگ میز روی آب ظرف، شدم بلند جام از "یاعلی" یه با. باشم داشته رو مناسب اسب و غذا

 هایلباس. بشه محو امچهره از آلودگیخواب و خستگی آثار تا شستم بار چند رو صورتم. کردم خالی مسی لگن

 هرش به ورودم اول روز که رو سیاهی شنل. کردم محکم شلوارم روی رو بندی هایپوتین و پوشیدم رو سیاهم دستیک

 بورع کوچیک هال از. رفتم بیرون دیوار یگوشه تونفاهای برداشتن از بعد و انداختم دوشم روی، بودم گرفته سهند از

 و بود زمرد شهر هایمحله ترینقدیمی از یکی تو جایی جا این. شدم سنگی هایخونه با باریک کوچه وارد و کردم

 . رمب پیاده اصلی میدان اصطبل تا رو زیادی تقریبا راه اسب برداشتن برای شدمی باعث تاریکش و تنگ هایکوچه

 . برسونم خانهمهمان به رو خودم بشه دیر که این از قبل تا دویدم رو مسیر کل

 هک حسیبا برعکس. شدم سوارش و کشیدم بیرون اتاقک از رو سیاه اسب، کردم توقف آهنگری بزرگ اسطبل جلوی

 . برسم الزم مهارت اون به بودم نتونسته هنوز من، داشت سوارکاری در خوبی استعداد

 قهدقی چند از بعد. کشیدم عقب رو خودم، ایقهوه شنل با نفر یک خروج محض به ولی؛ ایستادم خانهمهمان یکوچه سر

 و ندبل شنل با اسب بر سوار هم برسام بعد لحظه چند. اومد بیرون کوچه از زردرنگ اسب و ایقهوه شنل همون با سواری

 . کردمی تعقیب رو اول سوار انگار؛ رفت بیرون سیاهش

 زا تا شدم جاده کنار جنگل وارد شهر از شدنخارج محض به و کردم دنبالشون هاکوچه کنار و گوشه از کم یفاصله با

. هاشلباس طور همین، بود آشنا خیلی اسبش. کردم دقیق اول سوار روی رو نگاهم. بدم ادامه ترراحت رو تعقیب جا اون

 رغی باشه شده خانهمهمان اون وارد من اجازه و اطالع بدون حسیبا اینکه ولی؛ انداختندمی حسیبا یاد رو من شونهمه

 . بود ممکن

 این زا. برد ترباال رو سرعتش و نکرد توجهی سوار ولی؛ گفت هاییچیز و شد نزدیک سوار به کم کم که دیدم رو برسام

 . برم ترجلو کمی و کنم خطر گرفتم تصمیم پس، میگه بهش چی بفهمم تونستمنمی فاصله

 زیادی شواهد اما؛ دیدمنمی رو صورتش از زیادی چیز که این با. کرد نفوذ وجودم عمق به دلهره سوار به شدننزدیک با

 .بود حسیبا خودِ اون، کردمی اثبات رو امفرضیه که بود
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 وقفمت موقع به و کشید رو افسارش سریع سوار. کرد توقف ترجلو متر چند و زد جلو ازش سرعت با که دیدم رو برسام

 .بود خودش ،شد تبدیل یقین به شکم شالق دیدن با، کشید بیرون رو بلند شالق و برد شنلش زیر رو دستش بعد. شد

 وجود با طور چه. بدم بیرون حرص با رو هامنفس شدمی باعث و بود افتاده جونم به سمی مار یک مثل عصبانیت

 ؟بود کرده قضیه این وارد رو خودش تذکرهام

 با و دش گرد دیدنم با برسام هایچشم. ایستادم کنارش ثانیه چند از کمتر در و کوبیدم اسب شکم به محکم رو پاهام

 :گفت تعجب

 ؟ هستی کی دیگه تو _

 :زدم داد، بره باال برسام سمت حسیبا شالق که این از قبل و بردم باال رو صدام

 . کنار بیا، نه _

 دستش از رو شالق، رفتم ترجلو. کرد نگاهم حیرت و بهت با و برگشت سمتم به سریع، ترسید حسیبا بلندم صدای با

 :گفتم عصبانیت با و کردم پرت زمین روی و گرفتم

 ؟ کنیمی غلطی چه جا این تو _

 :گفت لحظه چند از بعد و کرد ایپته تته

 .... کمکت خواستممی... من... من _

 : گفتم و بردم ترباال رو صدام، کنه تموم رو حرفش ندادم اجازه

 ؟ من به بسپرش نگفتم مگه؟ نیست تو کمک به نیازی نگفتم مگه_

 به. زنهمی آتیشم و گیرهمی شدت وجودم تو لحظه هر که کردممی حس رو خشم. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش

؛ کردم اشتباهی چه شدم متوجه تازه و کردمی گوش ما هایحرف به شدهتنگ هایچشم با که برگشتم برسام سمت

 :گفتم و کردم اخمی. زدممی حرف نباید موذی مردک این جلوی
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 هچ، کنیدمی تعقیب رو خانم شاهزاده بدم اطالع قصر به اگر دونیدمی. ندارید کاری چنین اجازه ما سرزمین در شما _

 ؟ میاد سرتون بالیی

 : گفت و زد پوزخندی

 . بودی ترمودب داشتی نیاز بهم وقتی؟ آرتین نشناختمت کردی فکر_

 :گفتم و دادم فشار هم روی رو دندونام. بشنوه رو هاحرف این حسیبا نداشتم دوست اصال

 ؟ بدم اطالع قصر به یا میری جا ینا از_

 :گفت کشیدمی عقب رو اسبش که همزمان و خندید

 ؟ که نرفته یادت، داریم نیاز هم به هااین از بیشتر ما ولی؛ میرم من، باشه_

 . شد دور و کرد بلند رو کثیفش یخنده بعد

 :گفتم عصبانیت با و برگشتم حسیبا سمت به برسام رفتن با

 نیستت هب سر تونستمی راحت خیلی، نبودم جا این من اگه، آوردمی سرت بالیی اگه؟ جا این بیای بود گفته تو به کی _

 . کنه

 :گفت تردید با و داد قورت دار صدا رو دهنش آب

 . نذاشتی ولی؛ بزنمش خواستممی، داشتم شالق من خب_

 :گفتم و زدم پوزخندی، گرفت امخنده حرفش شنیدن با

 ؟ نه بگیری رو غول این جلوی خواستیمی شالق اون با _

 :گفت و آورد پایین ممکن حد تا رو صداش
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 ؟ چشه مگه_

 :زدم فریاد و دادم تکون تاسف ینشونه به سری

 نگفتن وت به؟ نشناختی رو مردک این هنوز تو. دستاشه تو شالقت، بزنی رو ضربه اولین بخوای که این از قبل، هیچی _

 ؟ بدی نشون رو زنیت شالق مهارت برسام مثل موذی حریف جلوی نباید

 :گفت آروم

 . دونستمنمی که من _

 باال تونستممی که جایی تا رو صدام بار این. کنه قبول رو اشتباهش نبود حاضر اصال؛ آوردمی در رو کفرم داشت دیگه

 :زدم فریاد و بردم

 دیگه دوبار حاال تا؟ خطره در جونت بفهمی خواینمی چرا؟ جا اون رفتی من یاجازه بدون چرا؟ پس دونیمی رو چی تو_

 ؟ بدن انجام رو کارشون بقیه بذاری و بمونی آروم تونینمی، کردی درست دردسر کارات این با هم

؛ ودمب کرده رویزیاده کنم فکر. افتادند صورتش روی یکی یکی هاشاشک سرش پشت و انداخت پایین آروم رو سرش

، مکن کاری هر خاطرش به شدمی باعث دادنشدست از ترس. نگیره بازی به جوری این رو جونش دوباره تا بود الزم ولی

 این یلهحوص اصال. گرفتم دستم تو رو شدهبریده افسار و رفتم اسبش سر طرف به. باشه کردنش دعوا کار اون اگه حتی

 . کردیم حرکت قصر طرف به صدابی و کشیدم رو افسار. نداشتم، اومده اسبش افسار سر به چی بپرسم که رو

 باال مک یه بار هر که هاششونه به نگاهی. گرفتم دستم تو رو اشزدهیخ دست و سپردم خودش به رو افسار قصر نزدیک

 :گفتم و کردم، شدمی پایین و

 . بود خودت خاطر به همش، حسیبا نکن گریه _

 :گفتم و گرفتم، اومدمی پایین اشگونه از که رو اشکی دست با و شدم خم. نداد جوابی
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 نم هماهنگی بدون هم دیگه، قصر برو حاال. دارم دوستت بازم کنی اشتباه قدر چه هر بدون ولی؛ عزیزم کردی اشتباه _

 . بشی رد دروازه از تا ایستممی جا همین. نکن کاری

 به ودشخ با رو من دلشکسته یمعشوقه و کرد حرکت و کشید ایشیهه اسب، زدم اسبش پشت محکم رو دستم کف بعد

 . برد قصر

*** 

 .دارد قرار آن بر عمود طور به کوچک ایدسته که است اینچ ۰۲۲ تا ۵۱ حدود طول با چوب یک، افزارجنگ نوعی: تونفا

*** 

 :حسیبا

 دستام روی رو سرم، نشستم آرایش میز پشت صندلی روی. شد روان اشکم یچشمه دوباره، اتاق به ورود محض به

 اون رمانهشبی پیشنهاد اگه مطمئنم. بود بینیپیش قابل غیر برام واقعا آرتین امروز واکنش. گریه زیر زدم و گذاشتم

 دبو قرار اون اساس بر که پیشنهادی. رو خودش نه و بود گذاشته زنده رو برسام نه االن، بود شنیده رو سرخ شاهزاده

 دیجدی امپراطوری و کنیم فتح رو هاسرزمین تمام هم کمک با و ملکه من و باشه پادشاه برسام، دونفره اتحاد یک طی

 وجدان بعذا احساس آرتین به نسبت شدمی باعث و کردمی اذیتم هم کثیف یتوطئه این به فکر حتی. بدیم تشکیل

 . بوده اشتباه کارم کنم قبول کردمی وادارم که وجدانی عذاب، باشم داشته

، کردمی دعوام برسام جلوی جوری اون نباید، بودم کرده اشتباه هم قدرچه هر که زدمی فریاد ذهنم گوشه چیزی ولی

 . کردمی امزدهخجالت قدراون نباید

 اشقع همون دوباره تا کشیدمی رو نازم و بود پیشم االن داشتم دوست قدر چه که آخ. گرفتم باال رو سرم و کشیدم آهی

 .بشیم پیش روز دو معشوق و

 چرا. باشه پیشم داشتم دوست باز ولی؛ بودم ناراحت ازش؟ نفره یک درمانم هم و درد هم که عذابیه چه این خدایا

 ؟ کنم تحمل رو دوریش دلخوری همه این وجود با تونستمنمی
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 که کیه ودب معلوم. نشستم در به پشت و کردم پاک شنلم گوشه با رو اشکام سریع، در یدستگیره اومدنپایین صدای با

 :گفتم و کردم صاف رو صدام. بود عادتش اوقات بیشتر؛ میشه وارد مقدمهبی جور این

 ؟ داری کاری، بله_

 :گفت که شنیدم سر پشت از رو گلسا صدای

 . خانم شاهزاده بزنم در کردم فراموش داشتم عجله، ببخشید... ام_

 :گفتم و کشیدم پوفی

 ؟ شده چیزی، نداره اشکال _

 :گفت باالخره فکرکردن دقیقه چند از بعد

 . بودیدن ولی؛ اتاقتون اومدم هم بار چند. دنبالتون فرستادن پادشاه که میشه ساعتی یک خانم شاهزاده. اومد یادم، آهان _

 :گفتم تعجب با و برگشتم سمتش به سریع حرفش شنیدن با

 ؟! زودی این به؟ گذاشتند جلسه؟ دارند کار من با _

 :گفت و داد باال رو ابروهاش

 . خودشون خصوصی اتاق داخل، ببینند تنها رو شما خواستدنمی، نه _

 . بدبختی پشت بدبختی. کرده موافقت رفتنم با شورا بگه بهم خوادمی حتما، ریخت دلم دفعه یه

 :گفتم گلسا به رو رفتممی بیرون اتاق از که طور همین و شدم بلند جام از

 . زودباش، کن راهنماییم پادشاه اتاق طرف به _
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 :گفتم و کردم پوشخاکستری خدمتکار به رو

 . رسیدند حضورشون به خانم شاهزاده بگید عالیجناب به لطفا _

 :گفت و اومد بیرون دقیقه چند از بعد. شد اتاق وارد و گفت چشمی خدمتکار

 . هستند شما منتظر پادشاه، بفرمایید _

 . شدم وارد طالیی و مجلل در از، بودم کرده مشت دستم تو رو دامنم هایگوشه که حالی در و کشیدم عمیقی نفس

 امسینه تو نفس ایلحظه برای شد باعث و شد ظاهر روم جلوی اشرافی حد از بیش وسایل با بزرگ اتاق ورود محض به

 .درخشیدمی زرد رنگ از هم زمین کف حتی، بود طالیی حد از بیش جا این. بشه حبس

 ینب رو پوششطالیی هیکل کردم سعی و چرخوندم اتاق انتهای به براق دیوار و در از رو نگاهم پادشاه صدای شنیدن با

 :گفت و شد بلند دوباره پادشاه صدای. بدم تشخیص لباسش با رنگ هم هایمجسمه و دکور

 . ترجلو بیاید؟ خانم شاهزاده ایستادید جا اون چرا _

 . ایستام زرین و بزرگ میز نزدیک و رفتم جلو قدم چند احتیاط با

 :گفت و انداخت سرتاپام به نگاهی پادشاه

 . بودید تمرین مشغول میاد بر امر ظواهر از، هستم شما انتظار در که طوالنیه زمان _

 :گفت و گرفت میز روی به رو شکوهِ با صندلی طرف به رو دستش بعد

 . میشه شروع زودی به جلسه، نداریم وقت زیاد، بنشینید _

 تندخواسمی، بود درست حدسم پس، دادم فشار هم روی محکم رو چشمام و گرفتم گاز رو پایینم لب حرفش شنیدن با

 .بدن تحویل شیطانی اتحاد به رو من
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 بتونم ات کردممی پیدا قصر از فرار برای راهی ترزود باید. اومدم فرود نرمش تشک روی آروم و گرفتم رو صندلی بلند تاج

 . برسونم آرتین به رو خودم

 :اومدم بیرون فرار نقشه فکر از پادشاه صدای با

 شآرام در همگی تا بگیرم کار به توانمه در که چه اون دارم وظیفه و مسئولم مردمم قبال در من، دونیدمی که طور همون_

 با دبای ما هاشاهزاده از خیلی نظر از، دارید کاملی اطالعات هم شیطانی اتحاد پیشنهاد خصوص در. کنند زندگی صلح و

 ... ولی؛ کنیم موافقت درخواست این

 رِشتَ زبون با که دوختم باریکش هایلب به رو چشمام. تیز ممکن حد تا رو گوشام و کردم حبس امسینه تو رو نفسم

 :داد ادامه و کرد

 بکنید مردمتون نجات برای رو سعیتون تمام که اینه هم اون، شرط یک به. بدم رو اجازه این خوامنمی من ولی _

 . خانم شاهزاده

 بکشم فسن سرزمین یه تو برسام با که این تصور حتی! خداروشکر. دادم تکیه صندلی پشتی به و کشیدم راحتی نفس

 . کردمی بد رو حالم

 : گفتم ناباوری کمال در و خندیدم

 به ونازت. باشه جونم دادندست از قیمت به کار این اگه حتی، گیرممی کار به سرزمینم مردم برای رو تالشم تمام من_

 . عالیجناب ممنونم فرصت این خاطر

 :گفت و کرد اخمی پادشاه

 یدپل افکار از خوبی به من. عاقلیه و دانا پادشاه هر یوظیفه که کردم رو کاری من، خانم شاهزاده نکنید تشکر من از _

 . داشت نخواهد بر ملت این سر از دست هرگز دونممی و دارم اطالع ویگن

 : داد ادامه، بود شده دورگه صداش که حالی در و کوبید میز روی رو مشتش بعد
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 .داشت رو شما سال و سن، بود زنده اگر که فرزندی. شدند کشته هااون دست به من فرزند و همسر پیش سال چند_

 . کنم قربانی حماقتم واسطه به هم رو قدیمی دوست یک یادگار تنها خوامنمی حاال

 !داشته بچه و زن دونستمنمی وقت هیچ من؛ کردم تعجب حرفاش شنیدن از

، کنم همدردی ابراز بخوام اینکه از قبل و گرفت انگشت نوک با، بود نشسته هاشچشم یگوشه که رو اشکی نم پادشاه

 :گفت و شد بلند جاش از

 .بریم جلسه به نشده دیر تا بهتره _

 شده وارد پادشاه از ترعقب دوقدم که من به تعجب با و شدند بلند جاشون از هاشاهزاده تمام، زرین تاالر به ورود با

 شدندمی باعث و بودند گرفته نظر زیر رو ما مشکوک حالتی با شیطانی اتحاد فرستاده سه سالن وسط. شدند خیره، بودم

 . کنم حس کمتر رو طلبکارانه و کنجکاو هاینگاه نگینیس تا انداختم پایین رو سرم. بشم معذب بیشتر

 اهزادهش با صحبت مشغول و کرد اخم من دیدن محض به که دیدم رو باتیس و بردم باال رو سرم سلطنتی تخت نزدیک

 گیهمیش صندلی سمت و شدم جدا پادشاه از سریع همین خاطر به؛ نداشتم رو یکی این تحمل توانایی. شد کناریش

 . رفتم خودم

 :گفت و شد جابجا بزرگش تخت روی کم یه پادشاه، سکوت برقرارشدن و حضار یهمه نشستن با

 اطالع اون جزئیات از همه که رو ویگن پادشاه پیشنهاد تا شدیم جمع امروز، تاالر در حاضر شاهزادگان همه بر درود _

 خاندان رگبز نیاسا جناب پشتیبانی و موافقت با همیشگی رویه خالف بر دارم قصد من اما؛ بگذاریم شور به، دارند کامل

 ادهاستف سرزمین این پادشاه عنوان به خودم اختیارات از همیشه برای بار یک، الماس خاندان بزرگ ارسان جناب و زمرد

 . کنم اعالم گیریرای بدون، گرفتند نظر در بزرگان که مصلحتی اساس بر رو بزرگ تصمیم این ینتیجه و کنم

 :گفت و کرد شیطانی اتحاد هایفرستاده به رو بعد
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 شما هادپیشن با شاهزادگان شورای نماینده و پادشاه عنوان به، بزرگ سرزمین این نام به و اختیارات و قانون اساس بر _

، باشید داشته سر در ایدسیسه اگر که کنید توجه و بشید خارج قلمرو این از کامل امنیت در تونیدمی. کنممی مخالفت

 . شد خواهید کشته توجیهی و توضیح هیچبی

 لندب جاش از، آمیتیست شاهزاده، اسپاد دقیقه چند از بعد و گرفت باال تاالر تو همهمه صدای پادشاه حرف شدنتموم با

 :گفت عصبانیت با و شد

 . گرفتیدمی تصمیم بعد و پرسیدیدمی هم مارو نظر باید شما، عالیجناب نیست عادالنه این _

 :گفت و کرد هم تو رو ایشنقره و پشت پر ابروهای تاالر دیگه طرف از ارسان جناب

 بر ادقیق ما امروز تصمیم؟ کنی مخالفت خوایمی تو حاال، جان پسر کردند موافقت تصمیم این با خاندان سه بزرگ _

 کنیمی رفک؛ کنی گیریرای بخوای که هم فرض بر. نیست پذیرفته مخالفتی هیچ پس، بود سرزمین این قوانین اساس

 ؟ داشت خواهند خاندانشونبزرگ نظر خالف بر نظری خاندان یک اعضای

 :زد فریاد و شد بلند جاش از اسپاد

 . ندارم قبول رو تصمیم این من_

 تاالر چون؛ بودند شده قانع ارسان جناب هایحرف با انگار هاشاهزاده یبقیه. شد خارج تاالر از بلند هایقدم با بعد

 . نبود اعتراضات از اثری دیگه و رفت فرو سکوت تو دوباره

 :گفت و برداشت جلو به قدمی، جَو شدنآروم با اونیکس خاندان فرستاده

 . بود خواهد خودتون عهده بر هم اون عواقب ولی؛ گذاریممی احترام شما تصمیم به ما، خب بسیار_

 روی زا بزرگی ذهنی نگرانی و بار کردم احساس، فرستاده سه رفتن با. رفتند بیرون تاالر از و کردند تعظیم هرسه بعد

 . افتاده دوشم به ملت یک جان حفظ مسئولیت ترسنگین بار عوض در و شد برداشته دوشم
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 قلبم هب رو انرژی و اطمینان و داشت نظرم زیر پدرانه نگاهی و لبخند با که چرخوندم نیاسا جناب طرف به رو قدردانم نگاه

 . بود خودش سر زیر مهم تصمیمات این تمام هماهنگی که نداشتم شک. کردمی سرازیر

. کنم استراحت کمی کردم سعی نماز خوندن و شام خوردن از بعد و رفتم اتاقم سمت راست یک، جلسه پایان از بعد

 . داشتند مضاعف انرژی به نیاز شونهمه که بود سرم تو بزرگی هاینقشه رو پیشِ هایروز برای

. مکرد نگاه بیرون به پنجره از همیشگی عادت طبق بار آخرین برای و پوشیدم رو خوابم لباس، گلسا رفتن از بعد

 در. ردمکمی حس بدجور رو خالیش جای که نفر یک، کنم تقسیم نفر یک با رو شادی این داشتم دوست و بودم خوشحال

 به وعشر تازه انگار قلبم و دیدم، بود اومده شبانه گاهوعده این به دوباره هامدت از بعد که رو سیاهی سایه ناباوری کمال

 . کرد تپیدن

 تنش ترزود کردممی سعی که حالی در و دویدم باالپوش سمت به؟ بخوام خدا از تونستممی این از بهتر ایهدیه چه

 شده فراموشم امروز دعوای ماجرای زود قدر چه. شدم نزدیک هاکنگره به ممکن جای تا و کردم باز رو بالکن در، کنم

 .بودم ندیده سخاوتمند و بخشنده قدر این رو خودم وقت هیچ! بود

 زدگیذوق یدهندهنشون که حرکتی کردم سعی، بود آورده هجوم قلبم به آرتین دیدن خاطر به که شادی تمام وجود با

 . کنم اکتفا کردنشنگاه و نشستن به فقط و ندم نشون خودم از باشه حدم از بیش

 بار این خواستممی. برگردم اتاقم به تا شدم بلند جام از، کردم سیراب وجودش از رو امتشنه قلب وقتی دقیقه چند از بعد

 . بشه امروزم کوچیک دلخوری متوجه تا میده پایان عاشقانه قرار این به که باشم کسی اولین من

 زا یکی که دیدم، گرفت قرار کامل ماه نور زیر وقتی و اومد جلو قدم چند هم آرتین، شدم بلند جام از که این محض به

 . کرد اشاره من به بعد و گذاشت قلبش روی به رو هاشدست

 ویر بزرگی لبخند و کردم حس، کردمی رو و زیر رو وجودم سرتاسر که عشق مطبوع گرمای، پرمعنا حرکت این دیدن با

 .بود من قلب همتایبی سلطان مرد این قطعا. نشست هاملب

 :گفتم و انداختم، کشیدمی سرش پشت و بود گرفته رو شفق و خودش اسب یدهانه که آرتین به نگاهی
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 با هاظهر از بعد و کردم تمرین اوریا با رو هاصبح هفته یک این تو که بودی شاهد خودت، میره پیش خوب لشکر کار _

 هستی چی نگران دیگه، آماده تو روزه هر هایدلگرمی وجود با که هم خودم، آماده اعضا، آماده هاسالح. آسمان لشکر

 ؟ جان آرتین

 :گفت بستمی درخت یشاخه ترینپایین به رو هااسب افسار که طور همین

؛ باشم کنارت شده هرجور خواممی، بهتره خیلی باشم جنگ تو اگه میگم من، نیست چیزا این حرفِ ولی؛ حسیبا دونممی_

 . تره راحت خیالم جوری این

 :گفتم و دوختم، زدندمی سفیدی به شب تاریکی تو که زرد و ریز هایگل به رو نگاهم و زدم غمگینی لبخند

 هک دیدی خودت ولی؛ مشتاقم کار این برای تو از بیشتر خیلی کن باور؟ باشی کنارم ندارم دوست من کردی فکر _

 . نداره شوخی کسی با اون، آرتین کشهمی رو تو برگردی اگه گفت؟ نیست یادت؟ گفت چی آخر دفعه پادشاه

 :گفت دقیقه چند از بعد و رفت فکر تو و کرد اخمی

 . قصر برگردی ترزود بهتره _

 :گفتم و دوختم بهش رو متعجبم چشمای

 .دیدیم رو همدیگه تازه که ما! آرتین _

 بخوام بارهدو که این از قبل، شم بلند تا کرد دراز سمتم رو دستش و کرد آویزون کمربندش قالب به رو دستش تو تونفای

 :گفت، کنم اعتراض

 . عزیزم بینمتمی جاهمین شب فردا، دارم کار کم یه امروز. دونممی _

 :گفت و گرفت دستش تو رو دستم، شدم سوار وقتی و کرد باز رو اسبم افسار بعد

 باهم ربیشت تونستیم که شد جوری شرایط شاید، دیدی چه رو خدا. کنممی جبران واست شب فردا، دیگه نباش دلخور _

 . باشیم
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 :گفتم وارشکایت لحن با

 . بذاری وقت برام بیشتر باید شب فردا، دادیا قول. بدی خرمن سر وعده خوادنمی _

 بلند اییههش با شفق و زد بیچاره اسب پشت به رو دستش کف، رفتیم جلو سالن نزدیک تا که این از بعد و گفت چشمی

 . کرد حرکت قصر طرف به

 تو همگ ولی؛ نکنه رو کار این بودم گفته بهش بار صد. دادم بیرون حرص با رو نفسم و چسبیدم سفت رو اسب گردن

 .رفتمی گوشش

 

 با و ودب رسیده ترزود همیشه مثل روشاک. کردم حرکت تمرین سالن طرف به بخشحیات خورشید طلوع با بعد روز صبح

 زود قدراین که خوابهنمی رو هاشب اصال آدم این کردممی فکر اوقات گاهی. کشیدمی رو انتظارم اشطلبکارانه هاینگاه

 .میاد

 مهه این از بعد. کنم شروع رو تمرین خودم و برم اوریا سراغ عصبیش هاینگاه به توجهبی کردم سعی و کردم سالمی

 به ور تمرین طول کل و شدمی ترعصبانی، کشیدممی پیش رو عذرخواهی و توضیح اگه. بود اومده دستم اخالقش مدت

 . گذروندمی کردنم دعوا

 متس، برگشت اشاولیه شکل به وقتی و کردم تمرکز اوریا روی و بستم رو چشمام تمرینی آدمک آخرین پودرشدن با

 : گفتم و دادم روشاک تحویل رو اوریا، رفتم سالن انتهای بزرگ میز

 . نداریم زیادی وقت که دونیدمی؟ میره پیش طور چه تمریناتم_

 :گفت میز پشت از بلندشدن با همزمان و کرد اخمی

 به اعتماد کنید سعی ضمن در. شد خواهد هم ترخوب بشید حاضر تمرینات سر موقع به اگر ولی؛ خوبه وضعیتتون _

، ارهد قرار سوم درجه در بدنی قدرت اوریا با جنگ در. ندارید کم برسام شاهزاده از چیزی شما. ببرید باال هم رو نفستون

 . کنید کار خودتون شجاعت و نفس به اعتماد روی کنید سعی پس
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 شبرابر در تونممی جوری چه میشم هول غول اون دیدن با حتی که منی آخه. ریخت دلم تو دنیا غم هاشحرف شنیدن با

 ؟ بجنگم و باشم داشته نفس به اعتماد

 .برم آسمان لشکر تمرین سر مختصر ناهار خوردن از بعد تا رفتم قصر به راست یک، روشاک با خداحافظی از بعد

 شردهف خیلی هامبرنامه. دویدم داخل سمت به، بگیره رو افسار خدمتکار که این از قبل و شدم پیاده اسب از قصر جلوی

 . داشتم وقت ساعت نیم از کمتر ناهار برای و بود

 تمتونسمی پس، نبود گلسا از خبری. کردم پرت اتاق یگوشه و آوردم در رو خنجر و شنل سریع و کردم باز رو اتاقم در

 سر پشت از که هاییقدم صدای شنیدن با اما؛ رفتم تخت سمت. کنم استراحت رو نهار آوردن تا موندهباقی دقیقه چند

 . شدم خیاالتی شاید؟! بود صدایی چه این پس، نبود که گلسا. ایستادم جام سر، شدندمی نزدیک بهم

 یک و بردم باال، کردمی نگاهم عصبانیت با که زردی هایچشم تا سینه روی از رو نگاهم و برگشتم سر پشت به آروم

 از رو وهامم از قسمتی بتونم بلکه تا گذاشتم سرم روی رو دستم و کشیدم هینی. کردم فراموش رو کشیدننفس لحظه

 و ردک برخورد تخت لبه با پام اما؛ رفتم عقب قدم یک و دادم قورت رو دهنم آب سختی به. بپوشونم کثیفش هاینگاه

 . شدم متوقف

 :گفتم امشده بریده هاینفس بین از و شدم خیره روم به رو موطالیی مرد به عصبانیت با

 ... غلطی چه جا این تو _

 شمامچ جلوی دنیا لحظه یک و اومد فرود دهنم توی و رفت باال سنگینش دست، کنم تموم رو حرفم بخوام که این از قبل

 . رفت جلو تند فیلمِ مثل

 ور چیزی شوری و داغی. بود حسبی دهنم تمام و بود شده پر چشمام تو اشک درد شدت از. افتادم تخت روی صورت با

 و پررو انقدر باتیس شدنمی باورم. محضه واقعیت وحشتناک اتفاقات این یهمه شدم مطمئن و کردم مزه دهنم توی

 !کنه بلند روم دست و بشه اتاقم وارد که بود شده جسور
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 هام لب ولی؛ کنم نثارش میاد در دهنم از هرچی خواستمی دلم. برگشتم سمتش به و گذاشتم فکم روی رو دستم

 اومد جلو ولی؛ شم بلند جام از کردم سعی. دوختم بهش رو نفرتم از پر نگاه و کردم جمع رو صورتم. بودند شده حسبی

 :گفت عصبانیت با و داد هولم عقب به و

 ؟ نه، رسیمی که ما به آره همه با. آوردی باال گندی چه دونممی، نیار در رو هاقدیسه ادای من برای_

 فریاد دادمی اجازه لمسمنیمه دهن که صدایی آخرین با و شدند گرد تعجب از چشمام. زدمی حرف چی از زه*ـر هـ این

 : زدم

 . بیرون شو گم، آشغال شو خفه_

 فشار با. داد فشار تخت روی رو سرم قدرت تمام با و گذاشت گلوم روی رو دستش و کرد حمله سمتم به دفعه یه

 دوست که این خاطر به فقط، کشتمی رو من داشت؛ باز ممکن حد تا چشمام و شد قطع نفسم بزرگش هایدست

 ؟بشم هاشهرزگی وارد نداشتم

 . بود فایدهبی اما؛ کنم کم رو فشار کردم سعی و کردم گره دستاش روی رو دستم دوتا

 کردممی فکر که جایی سمت رو دستم رمق آخرین با. شدمی سیاه چشمام جلو داشت دنیا کمکم و بودند شده تار دیدم

 . کرد ول رو گلوم لحظه یه تو و کشید عقب سریع اما؛ کنم فرو صورتش تو رو هامناخن تا بردم باشه سرش

 هامشکا و بیفتم سرفه به شدند باعث سوزناکم گلوی و دردناک هایریه. کشیدم امسینه تو وجود تمام با رو اکسیژن

 .بود زنجیری یدیوونه یه مرد این. بیان پایین هم سر پشت

 ماساژ گلوم روی رو هاشدست جای که حالی در و شدم بلند جام از زور به تخت هایستون کمک با دقیقه چند از بعد

 این، ودمب ندیده مرد این کثیفی به آدمی زندگیم تو هرگز. انداختم عمرم آدم ترینمنفور روی رو آلودمبغض نگاه، دادممی

 .بکشه هم آدم هاشخواسته به رسیدن خاطر به بود حاضر عوضی

 آشفتش یموها تو رو دستش، داد تکیه تخت لبه به رو پوششچکمه پاهای از یکی نفرتم پر هاینگاه به توجهبی باتیس

 :گفت آوریچندش لحن با و کشید
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 . من اتاق میریم، پاشو _

 : گفتم و کشیدم عقب تخت یلبه تا رو خودم

 . کنی غلطی چه خوایمی ببینن بیان همه زنممی جیغ وگرنه، بیرون برو. نمیام جا هیچ تو با من_

 :گفت و زد عصبی پوزخند، کرد پایین باال رو سرش بار چند

 ؟ هان؟ بهتره من از چیشون دیگه اونای؟ ندارم خبر هاتگندکاری از کنیمی فکر _

 :زدم داد و کردم پاک دست پشت با، اومدمی پایین چشمم یگوشه از که رو اشکی

 . بیرون شو گم برو، کنم نگاه بهت نداری لیاقت تو؟ دیگه کدومای؟ کثافت میگی چی _

 :گفت و دوید جلوم من از ترزود اما؛ دویدم اتاق یگوشه خنجر سمت و کشیدم پایین تخت طرف اون از رو خودم بعد

 . من اتاق سمت بیفت راه؟ میری گوری کدوم _

 . کشید بیرون غالف از و برد شمشیر سمت رو دستش بعد

 اشتمند دوست ولی؛ بکشمش عقب لگد و مشت تا چند با تونستممی شاید. انداختم برم و دور به نگاهی اضطراب با

 راه نهات؛ خواستممی کمک جا اون از و رفتممی بالکن به باید. بخوره بهم دوباره کثیفش دستای و بشم گالویز باهاش

 . پریدممی پایین مطمئنا، اومدنمی کمکم به کسی هم اگر. بود همین

 در سمت رو پرامیدم نگاه. شدم متوقف دستگیره صدای با ولی؛ برداشتم بالکن سمت رو اول قدم و کردم جزم رو عزمم

 .شد وارد گلسا سرش پشت و شد باز که کشیدم چوبی

 :فتمگ کردمی نگاهمون تعجب و ترس با و بود ایستاده در چهارچوب بین که گلسا به رو و بردم باال رو مضطربم صدای

 . باش زود، بیاد بگو نیاسا جناب به برو_

 :شد بلند باتیس صدای، برگشت راهرو سمت به که همین و گفت چشمی سریع
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 ؟ جا این بیای داد اجازه بهت کی، ببینم وایسا؟ احمق دختر میری کجا_

 :گفت کردمی نگاهش چپ چپ که حالی در و برگشت گلسا

 . شده چی ببینم اومدم، شدم نگران، شنیدم رو خانوم شاهزاده صدای _

 سباتی به رو و دویدم در سمت به. داشت زیادی انتظار گلسا از شدنمی، کردممی استفاده اومده پیش فرصت از باید

 : گفتم

 .ایهزه*ـر هـ آدم چه پادشاه برادر ببینن تا جا این میارم رو قصر همه وگرنه، بیرون شو گم-

؛ کرد دلب و رد گلسا و من بین رو حرصش پر نگاه و ایستاد جا همون ایدقیقه چند چون؛ شده غافلگیر حسابی بود معلوم

 رفت ایغره چشم بهمون، شد تسلیم انگار باالخره لحظه چند از بعد. کشهمی نشون و خط برامون داره بود معلوم قشنگ

 . شد خارج اتاق از بلند هایقدم با و

 حس هامشونه روی رو گلسا گرم هایدست. خوردم سُر پایین تا آروم، شد محو نحسش حضور وقتی و دادم تکیه در به

 زیر زدم و بردم بغلش تو رو سرم؛ باشم همیشگی ناپذیرشکست و مغرور یشاهزاده اون براش تونستمنمی دیگه. کردم

 .گریه

 

 و لندب هایانگشت جای. انداختم داغونم و خسته خودِ به نگاهی قدی آینه تو و گذاشتم لبم یگوشه رو خیس دستمال

 . داشت باد کم یه و بود شده قرمز هم لبم یگوشه، زدمی کبودی به گردنم روی مردونه

 . ستنی امن دنیا جای هیچ دیگه کردم حس دیگه بار یه و گرفت رو گلوم بغض دوباره باتیس گریوحشی آثار دیدن با

 آره همه با گفتمی جوری؛ افتادم هاشحرف یاد. بشه اتاقم وارد که باشه خطرناک قدر این مرد این کنهمی رو فکرش کی

 ؟! زدمی حرف چی از واقعا، بودم کرده شک خودم به لحظه یک که
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: گفتیم و کردمی مرتب رو تخت داشت. برگشتم سمتش به و برداشتم روم به رو غمگین دختر از چشم گلسا صدای با

 . بدن ور باتیس شاهزاده جسارت این جواب جوری چه دوننمی اونا، افتاده اتفاقی چه بگید پادشاه و نیاسا جناب به باید

 :گفتم و زدم پوزخندی

 رو شبرادر وقت هیچ پادشاه ولی؛ باشه داشته باورم نیاسا جناب شاید، گلسا برممی رو خودم آبروی فقط کار این با _

 یگهد که میاره سرش بالیی، کنه کار چی دونهمی خوب که میگم کسی به رو اینا یهمه، نباش نگران. کنهنمی متهم

 .نیاد سراغم

 

 یقاط لشکر کارهای با رو خودم شخصی مسائل نباید. شدم حاضر آسمان لشکر تمرین در، گلسا هایاصرار خالف بر

 . بود کم کافی اندازه به وقت، کردممی

 به و رفتم هرا هانیرو بین فقط صدابی و نشه مشخص لبم گوشه کوفتگی تا نزنم حرف زیاد کردم سعی تمرین طول تمام

 . افتادمی اتفاقی چه بود نیومده گلسا اگه که این به؛ کردم فکر امروز

 قیهب کنار رو شمشیرم، شد خالی سالن وقتی. برگشتند شهر به و شدند هاگاری سوار هم گروه آخرین آفتاب غروب با

 اتفاق از، کنم دل و درد تونممی تا و برم آرتین پیش ترزود خواستممی. دویدم ورودی در سمت و گذاشتم هاشمشیر

 و حامی تنها به خوادمی حاال و کرده جمع رو هاشگالیه تمام که داشتم رو ایبچه حس. اماندازهبی تنهایی و بگم امروز

 . کنه باز رو دلش یعقده و ببره پناه زندگیش گاهتکیه

 آرتین دیدن با ولی؛ دویدم سالن پشت سمت، نیست کسی شدم مطمئن وقتی. انداختم اطراف به نگاهی و بستم رو در

 .کردنمی احتیاطیبی قدر این وقت هیچ. ایستادم جام سر، اومدمی سمتم عجله با که

 :گفتم و دویدم سمتش به رو موندهباقی قدم چند

 ؟ همیشگی جای بیام نبود قرار مگه؟ شده چی _

 :گفت و کشید سالن سمت رو دستم و زد لبخندی
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 . بینیممی رو همدیگه سالن تو امشب، بیا _

 :گفتم و ایستادم سرجام

 . آرتین نیست امن جا اون؟ چرا_

 :گفت، افتادم راه دنبالش دوباره وقتی و کشید بیشتر رو دستم

 . بیا، نباش نگران _

 . بستیم سرمون پشت رو در و شدیم وارد دیوار گوشه از

 از خشیب تنها جنگل تاریکی تو داشتم تصمیم. افتاد جونم به اضطراب و دلشوره دفعه یه سالن نور پر فضای دیدن با

 آویزون دسفی هایسنگ نور زیر حاال ولی؛ نشه خوردم باتیس از که هاییکتک متوجه تا کنم تعریف براش رو امروز قضیه

 .خوندمی ته تا رو چیز همه داغونم یقیافه دیدن با و بودیم سقف از

 . نشستم چوبی و دراز نیمکت روی و رفتم سالن یگوشه و انداختم پایین رو سرم

 :گفت و اومد جلو

 ؟ کنیمی قهر چرا حاال _

 :گفتم افتادهپایین سر با، بیارم باال رو سرم نکردم جرئت

 . بره در خستگیم نشستم بودم خسته کم یه، نکردم قهر نه _

 . نیست کن ول نگیرم باال رو سرم تا و نشده قانع مطمئنم

؛ شهن چیزی متوجه کردم خدا خدا و بستم رو چشمام. برد باال رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش، نشست نزدیکم

 . ندید رو واضحی اون به کوفتگی میشه مگه ولی

 . داشت درد واقعا؛ کشیدم عقب رو سرم و کردم باز رو چشمام لبم یگوشه به چیزی برخورد احساس با
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 . آوردممی براش ایبهانه باید؛ بود مونده هوا تو دستش و کردمی نگاهم گردشده چشمای با که دیدم رو آرتین

 :گفتم و زدم زورکی لبخند

 . زمین خوردم، نیست چیزی _

 :گفت و کرد اخمی

. هنمیش جوری این آدم لب خوردنزمین با بدم تشخیص تونممی مبارزه و ببند و بگیر تجربه سال همه این از بعد _

 ؟ شده چی، بگو رو راستش

 .داومدن پایین اشکام بگم چیزی که این از قبل و کرد خراب رو کار لعنتی بغض ولی؛ کنم مقاومت بازم خواستممی

 تک کت روی دقت با رو نگاهش، کشید پایین سرم روی از رو کالهم، نمیگم چیزی دید وقتی و شد خیره بهم نگرانی با

. زنمب حرفی کردمنمی جرئت و بود شده قرمز عصبانیت از. موند ثابت رسید گردنم به وقتی و چرخوند صورتم اجزای

 :کشید داد و انداخت صورتم به دوباره و برداشت گلوم روی از رو نگاهش

 ؟ برسامه کار؟ حسیبا شده چی امروز؟ کنه اتخفه خواستهمی کی _

 که روز اون از تربد برابر چند چیزی، بود شده وحشتناک واقعا. رفتم ترعقب کم یه و دادم قورت رو دهنم آب ترس با

 .بودم رفته خانهمهمان به یواشکی

 :گفتم پته تته با و کردم باز رو دهنم

 . .. می جاست اون باتیس دیدم دفعه یه، اتاقم رفتم... تمرین بعد امروز... نه... ن _

 :گفت کردمی باتیس نثار که هاییفحش بین و شد بلند جاش از نشده تموم حرفم هنوز

 ؟ فهمیدی، هاستموقع همین واسه باشم کنارت باید میگم وقتی _
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، گفتمن اتاقش به رفتن برای اجبار و باتیس کثیف خواسته به راجع چیزی که خداروشکر. گزیدم رو لبم سالم یگوشه

 .کشتمی هم رو من االن وگرنه

 :گفت و اومد جلو، گرفت آروم کم یه وقتی و زد سالن تو دوری

 بعد بش هر تو که رسوندم گوشش به جوری یه. کنند دستگیر رو ما میان سربازاش با عوضی اون دیگه دقیقه چند تا _

 . کنیمی مالقات شناسنا نفر یه با تمرین

 :گفت و کرد تف زمین روی عصبانیت با بعد

 .سراغت بیاد که باشه پست حد این تا کردمنمی فکر_

 :گفتم و کردم گرد رو چشمام

 در رو هاقدیسه ادای رسهمی که من به ولی؛ هستی همه با گفتمی اشهمه امروز همین خاطر به؟ بوده تو کار پس _

 ؟! میاری

 کرد بهم رو پشتش. چرخید دور چند آدمک و زد سالن کف تمرینی آدمک به محکمی لگد و شد ترعصبانی حرفم شنیدن با

 :زد داد و

 کنممی کارش چی ببین باش منتظر، شرفبی اون و دونممی من، منه تقصیر اشهمه. انداختم دردسر تو رو تو لعنتی منِ_

 . فقط

 :گفت و برگشت سمتم به بعد

، بار یه مشیون بار یه مرگ. بمونم کنارت بشه راضی پادشاه کن کاری قصر رفتیم وقتی. باش داشته رو من هوای امشب_

 . کنم تحمل رو هانگرانی این تونمنمی دیگه

 :گفتم بهش التماس با، بود شده جمع چشمام تو اشک که حالی در و شدم بلند جام از من بار این
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 این از میدم قول، برو نشده دیر تا خدا رو تو. کنم رو کار این خوامنمی من. آرتین کشهمی رو تو، کنهنمی قبول پادشاه _

 . کنم جمع بیشتر رو حواسم بعد به

 :گفت گوشم در آروم و کشید روش رو کالهم، گرفت بغلش تو رو سرم و اومد جلو

 . حسیبا کن اعتماد بهم _

 زما کسم ترینعزیز وقتی بگم تونستممی چی. خورد سُر پایین به امگونه روی از اشک ایقطره و بستم رو چشمام

 ؟ باشم داشته اعتماد بهش خواستمی

 .شدند وارد سربازهاش و باتیس که دیدم چشم یگوشه از و شد باز بلندی قیژ صدای با در

 ندگیمز تو اشمخفیانه حضور به دادنپایان برای آرتین خطرناک نقشه و شدیم جدا هم از سالن در شدنبسته صدای با

 . شد شروع

 شتشپ آرتین وسیله به دستم کشش با و زدم پس عمیق نفس یه با، پیچیدمی هم تو رو امروده و دل که رو ایدلشوره

 :شد اکو گوشم تو آخرش هایحرف. گرفتم پناه

 . میارم در سرش و امروز تالفی جوری چه ببین، من به بسپر رو چیز همه، نزن حرف مردک این جلوی _

 با هک کردم دقیق روش رو نگاهم و کردم اخمی. کرد پاره رو افکارم رشته و پیچید سالن تو باتیس بلند یخنده صدای

 :گفتمی لبش روی آورچندش نیشخند

 ادای واسم خوایمی بازم؟ بگی داری چی شده رو دستت که حاال؟ آوردی باال گندی چه دیدی، خانم شاهزاده آفرین _

 ؟ دربیاری رو پاک دخترای

 و داختمان پایین رو سرم. گفتمنمی چیزی آرتین خاطر به ولی؛ اومدندمی زبونم روی تا کلمات. بود گرفته حرصم بدجور

 . دادم نشون هم روی دندونام فشاردادن با رو مفتش هایحرف به نداشتنواکنش برای تالشم نهایت
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 ردنشگ دور که رو سیاهی پارچه تیکه و برد ترجلو رو شنلش کاله بود ساکت حاال تا که آرتین، باتیس شدننزدیک با

 . رفت جلو و کشید باال صورتش روی تا بود بسته

 امروز اتفاق و قبلی یکینه وجود با؛ کردمی نگرانم بیشتر همین و کنه کار چی خوادمی دونستمنمی، بود بهش توجهم تمام

 . گذرهنمی باتیس از راحتی به بودم مطمئن

 چند از رو بلندش صدای. نبود عادالنه این؛ نفر یک برابر در نفر شش. رفت باال قلبم ضربان هاسرباز به شدنشنزدیک با

 :گفتمی بهش که شنیدم باتیس قدمی

 . منم حسابت طرف، مردک بزن حرف من با _

 :گفت بود زده زل من به که طور همون باتیس

 . کنممی تسویه باهاش رو حسابم و کنممی رو تو گور جا همین، ستدیگه یکی من حساب طرف ولی _

 : زد فریاد و برد باال رو صداش باتیس حرف از عصبانی آرتین

 . بکنی تونینمی غلطی هیچ هم تو، داره صاحب دختر اون. کثافت بردار ازش رو اتزه*ـر هـ چشمای_

 :گفت و چرخوند آرتین سمت، باریدمی ازش آتیش که رو عصبانیش نگاه باتیس

 ... هم تو، منم اون آخر و اول صاحب؟ ریشهبی کنیمی صحبت من با جوری این که هستی کی تو_

 تو ارب چند، کرد بازشون و رفت کمرش به شدهبسته هایتونفا سمت به آرتین دست که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :گفت و چرخوندش دستش

 . نکنم آدمت امشب اگه نامردم، شرفبی جلو بیا داری رو وجودش اگه _

 ریعس چون؛ شده تموم گرون براش خیلی هاحرف این بود معلوم؛ شد باز ممکن حد تا باتیس چشمای حرفاش شنیدن با

 . کشید بیرون رو شمشیرش
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 اخودآگاهن و زدم دیوار به رو دستم، کردمی پیدا انعکاس تیزش یتیغه روی سفید نور که جالخورده شمشیر برق دیدن با

 ،نکنم کاری داشت انتظار ازم طور چه. ایستادم جام سر دوباره آرتین هشداردهنده صدای با ولی؛ رفتم جلو قدم چند

 ؟! کنه نرم پنجه و دست مرگ با خواستمی وقتی

 سر تپش برخوردهای صدای. نکوبه امسینه دیوار و در به رو خودش این از بیشتر طاقتمبی قلب تا برگردوندم رو سرم

 رو ملرزون دست شدمی باعث و کردمی ترتنگ رو هامنفس و پیچیدمی سالن خالی فضای تو سخت چوب و شمشیر هم

 . بدم فشار قلبم روی بیشتر

 تونفا روی هک دیدم رو باتیس هوای تو معلق شمشیر و برگشتم. کنم آروم رو دلم تونستمنمی دیگه، نداشتم طاقت دیگه

 . بره عقب قدم چند شد باعث و اومد فرود باتیس پهلوی روی که بود آرتین تونفای اون از بعد و شد متوقف

 بار این و ردک حمله دوباره، شمشیر دیگه دست با و بود گرفته رو پهلوش دست یک با که حالی در؛ نشد تسلیم اما باتیس

 .بود گرفته هدف رو آرتین قلب مستقیم

 پشت و شکافت رو خالیش جای آرتین موقع به واکنش با، کنه برخورد هدف با که این از قبل کمی و کرد حرکت شمشیر

 از دش باعث و اومد پایین اول ضربه پشت هم بعدی ضربه. اومد فرود باتیس کمر روی محکم و رفت باال تونفا سرش

 .شه خم زمین روی درد شدت

 حاال و بودم شنیده ازش هابار ولی؛ بودم ندیده آرتین تونفای با جنگ از چیزی. کرد پر رو قلبم تمام امید لحظه یه تو

 . نظیرهبی استادی کار این در که دیدممی

 کار هب دست هاسرباز، بود افتاده زمین روی حالبی که باتیس سینه روی آرتین پوتین تو پوشیده پای فروداومدن با

 اون یهثان یک عرض در. بشه پرت حواسش لحظه یک برای شدند باعث و گرفتند شمشیر گارد هم با سرباز پنج. شدند

 . داد حرکت شکمش سمت رو شمشیر و کشید بیرون آرتین پای زیر از رو خودش طلبفرصت موجود

 تازه انگار که آرتین من صدای با. کشیدم جیغ ممکن صدای آخرین با و نیاوردم طاقت ناجوانمردانه حرکت این دیدن با

 . انداخت فاصله شمشیر و خودش بین غلت یه با و کشید عقب رو خودش سریع، بود شده غفلتش متوجه
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 . افتادمی براش بدی اتفاق حتما نابرابر جنگ این یادامه با؛ نبود کردننگاه و ایستادن وقت دیگه

 بهش نگاهی. ایستادم آرتین کنار و شدم وارد. دویدم، شدمی ترتنگ لحظه هر که هاسرباز یمحاصره حلقه سمت به

 :گفتم هاسرباز به رو طوفانیش خشم به توجهبی و انداختم

 لندب شاهزاده یک روی رو شمشیرش کنهمی جرئت کدومتون؛ هستید طرف من با، برسونید بهش آسیبی بخواید اگه _

 ؟ کنه

 . شد شل شمشیرهاشون انگار، انداختند هم به نگاهی مردد هاسرباز

 :گفت بود شده جمع درد از صورتش که درحالی و گرفت کمرش به رو دستش، بود شده پا سر تازه که باتیس

 .کنه چیکار باهاشون دونهمی پادشاه؛ قصر بریمشونمی، کنید دستگیرشون_

 مقلب و دیدم، اومدمی ما هایاسب دنبال پیاده پای و بسته هایدست با که رو آرتین و انداختم سرم پشت به نگاهی

 .دادمی عذابم بدجور موضوع این و بودنش کشونده دنبالمون پیاده رو مسیر تمام. شد فشرده

 اتاق جلوی و شدیم اصلی تاالر وارد صدابی، شدیم پیاده اسب از قصر ورودی جلوی و گذشتیم بزرگ هایدروازه از

 ئنمطم و برگردم لحظه چند هر شدمی باعث و کردمی رو و زیر رو دلم مبهم یآینده از دلشوره. ایستادیم منتظر پادشاه

 . کنارمه و پشتمه هنوز آرتین بشم

 تا و شدیم طالیی اتاق وارد دوسرباز و آرتین، باتیس، من، پادشاه مخصوص خدمتکار یوسیله به ورود اجازه اعالم با

 . رفتیم جلو ممکن جای

 اجازه. انداختم پایین رو سرم و دادم فشار هم تو رو دستکشم تو پوشیده هایدست پادشاه متعجب یچهره دیدن با

 . بزنه زمین به رو عشق این رسوایی تشت و بگه رو چیز همه باتیس دادم
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 این از کدومهیچ وارد کاش که کردم آرزو بار هزارمین برای و بستم رو چشمام، شد تموم اغراقش پر توضیحات وقتی

 که یماجرای هیچبی، بودم عادی زندگی یک با زمین کره روی دختر هامیلیون مثل دختر یه منم کاش. بودم نشده قضایا

 . برسه لبم به جونم صدبار روزی اضطراب از بشه باعث

 گاهداد ترینسازسرنوشت در و بگیرم باال رو سرم، بردارم هامدستکش از چشم شدم مجبور باالخره پادشاه صدای با

 . کنم بازی رو مدافع وکیل نقش زندگیم

 :گفتم لرزیدمی اضطراب از که صدایی با، کردمی نگاهم ناباورانه که بهش رو و کشیدم عمیقی نفس

 ... من، نشدم گناهی هیچ مرتکب... نبودم ایغریبه هیچ با... من، سرورم... ندادم انجام خطایی کار هیچ... من _

 یرو رو دستم. گذشتندمی سخت قدرچه هاثانیه این. دادم بیرون، بود شده حبس سینم انتهای که رو ایمرده نفس

 :دادم ادامه و گذاشتم بود شده داغ خجالت از که امگونه

 ... که بودم کسی با فقط، من. نکردم خیانتی هیچ.... من_

 پایین فقراتم ستون از که رو عرق درشت هایدونه. دادم فشار هم روی رو هامپلک و دادم بیرون رو نفسم دوباره

 ! بود شده گرم اتاق این قدر چه؛ کردم حس، اومدندمی

 :گفتم و کردم باز رو چشمام

 . بودم آرتین با من، سرورم.... بودم خودم حقیقی همسر و نامزد... با، من _

 قابن به رو دستش، دوید سمتش به دفعه یه و چرخید آرتین سمت بعد من سمت اول باتیس سر حرفم شدنتموم با

 :گفت باریدمی ازش تعجب که صدایی با و رفت عقب قدم چند اشچهره دیدن با. کشید پایین به و برد سیاهش

 ؟ برگردی کردی جرئت طور چه تو _

 و شتدا حق من به نسبت اون از بیشتر که بود کسی تنها آرتین چون؛ شده متعجب و ناراحت قدر این چرا دونستممی

 . کردمی نگرانش همین
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 بلند جاش از که دیدیم رو پادشاه و برگشتیم بزرگ میز سمت همگی زمین روی صندلی هایپایه شدنکشیده صدای با

 :گفت و شد

 ؟ انداختی خطر به رو جونت و برگشتی چرا؟ ندادیم فرصت تو به ما مگه _

 :گفت بود صداش تو که خاصی غرور با و گرفت باال رو سرش آرتین

 ؟ بگذرید ازش شدیدمی حاضر کردندمی جدا همسرتون از هم رو شما اگر، داشتم دوستش چون _

 ضعف نقطه بود شده متوجه طورچه؛ کردم نگاه بود ایستاده کنارم که زیرکی مرد به تعجب با و دادم باال رو ابروهام

 .شهخانواده پادشاه

 :گفت لحظه چند از بعد و انداخت پایین رو سرش، آرتین حرف شنیدن با پادشاه

 . شد خواهید کشته پس، کردید عمل من دستور خالف بر شما حال هر به_

 :گفتم ناراحتی با و چرخوندم طرفش به شوک با رو سرم پادشاه حرف شنیدن با

 دستم کف رو جونم، گذاشتم سر پشت رو امخانواده من. گذشتم چیزم همه از سرزمین این خاطر به من، سرورم _

 . سرورم ندارم رو کسی دنیا این تو دیگه من، کردم نرم پنجه و دست مرگ با بار چندین، گرفتم

 :دادم ادامه و انداختم آرتین به نگاهی، دادم قورت بود بسته رو گلوم راه که بغضی

 . خواممی چیز یک فقط همه این ازای در حاال _

 :کردم زمزمه لب زیر و انداختم پایین رو سرم

 .داره امید به نیاز جنگیدن برای جنگجو یه که طور همون، داره انگیزه به نیاز حیات ادامه برای من قلب _

 پادشاه تصمیم روی تاثیری اگه و بود من دفاعیه آخرین این. کنم عوض رو پادشاه نظر تونممی چی با دونستمنمی دیگه

 . بودند خالی خالی دستام، ذاشتنمی
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 :شکست رو اتاق سنگین سکوت باتیس صدای

 . تغییرناپذیره سلطنتی حکم؟ سرورم کنید گوش حرفاش به خوایدنمی که شما _

 :گفت که شنیدم بود شده قبل از ترآروم که رو پادشاه صدای

 ... کسهیچ نتیجه اعالم تا ضمن در، کنم اعالم رو نهایی تصمیم تا ببرید سیاهچال به رو مرد این فعال _

 :داد ادامه و چرخوند باتیس سمت رو نگاهش

 . مونهمی مخفیانه ثانوی اطالع تا قضیه این، بشه خبردار موضوع این از نباید کسهیچ! کنممی تاکید _

 .بردند بیرون رو اون و کشیدند سرش و صورت روی رو آرتین کاله و نقاب و گفتند "قربانی چشم" سرباز دو

 نشده خطرناک بازی این وارد کاش. دادم تکون تاسف ینشونه به سری و انداختم خالیش جای به حسرتی پر نگاه

 !بودیم

 

 تنهایی و بودم من هم باز؛ نبود کسهیچ. کردم بررسی رو جا همه احتیاط با امروز اتفاق به توجه با و شدم اتاقم وارد

 . شدم خیره تخت سبز سقف به و گذاشتم بالش روی رو سرم. گذشته هایشب همه مثل، اتاق این یاندازهبی

 کی زیر هامونقلب امشب، بود قصر این تو جایی یه هم آرتین امشب، داشت دیگه هایشب با تفاوت یک امشب، نه اما

 . تپیدمی هم برای سقف

 . برگردونه بهم رو آرتین خواستم خدا از دل ته از و برداشتم سجده از سر گلسا ورود با بعد روز صبح

 :گفتم بهش و رفتم صبحانه میز سمت سالنه سالنه خراب حال با

 . بیا هم تو پایین میرم، خورمنمی چیزی من _
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 رینتم سر رفتن یحوصله و حال اصال که دونستمی خدا فقط. شدم راهرو وارد و گذاشتم سرم پشت رو متعجبش نگاه

  .باشم داشته حضور تمرینات تو حالی و هرحس با شده هرجور کردمی وادارم بزرگ مسئولیت این ولی؛ نداشتم رو

 با نم ولی؛ بدند ادامه تمریناتشون به سالن داخل همه شد باعث و کرد باریدن به شروع شدیدی باران ظهر از بعد حوالی

 و بود روبغ نزدیک این بر عالوه. کنم پیدا آرتین نجات برای راهی و برگردم قصر به گرفتم تصمیم مشغولم فکر به توجه

 خاطرات اون یادآوری با دوباره تا باشم سالن اطراف تنها، گذروندممی آرتین با عادت طبق که رو زمانی خواستمنمی

 . شه خراب حالم شدند تموم زود قدر این که خوب

 کم هاماشک. بیاد فرود پوستم روی سرب تیکه یه مثل اشقطره هر شدمی باعث و ریختمی داغم تن روی شدید بارون

 و کردم متوقف رو اسب. شدند تشخیص قابل غیر صورتم روی اشک و بارون هایقطره و کردند باز رو خودشون راه کم

 ستد منم دعای این کنهخدا؛ میشه مستجاب حتما کنی دعا بارون وقت اگه میگن. گرفتم باال آسمون به رو رو هامدست

 . برسه خدا

 در و مالیدم بهش رو سرم و شدم خم شفق گردن روی. رسید اوج به ناامیدیم و گریه حس قصر به شدننزدیک با

 :گفتم گوشش

 . کن دعا برام شفق، کنیمی گوش حرفام به که تویی حاال، تو و منم فقط جا این حاال _

 . شدممی دیوونه داشتم هم شاید، میگم هذیون دارم و نیست خوش حالم دونستممی

 حال به دهنکشی شب به وضعیت این با. بمونم پادشاه تصمیم اعالم منتظر و بذارم دست روی دست تونستمنمی دیگه

 یدنجنگ جز راهی داشتنش برای؛ بود اضطراب پر زندگی این از من حق آرتین. کردممی کاری خودم باید، افتادممی مرگ

 . نداشتم

 پادشاه اتاق سمت رو لرزونم هایقدم بارون از خیس تن با و کردم محکم خنجرم روی رو دستم اصلی تاالر به ورود با

 ؟ کردممی کار چی داشتم. کشوندم
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 روی رو دستم. زدندمی پس، شدمی صادر مغزم از که رو ایبازدارنده هشدار هر و کردندمی حرکت ارادهبی پاهام

 و حالیب نگاه. شدم اتاق وارد شدمی نزدیک بیدادکنان و داد که خدمتکار گنگ صدای به توجهبی و گذاشتم در دستگیره

 تلو و بردم باال سمتش رو خنجرم. گرفت شکل چشمام جلو ازش ایسایه و کشوندم پادشاه میز سمت رو داغم سر

 :گفتم و دادم بیرون گلوم انتهای جایی از رو صدام، رفتم جلو تلوخوران

 . وگرنه، کنید آزاد رو آرتین _

 .افتادند هم روی داغم چشمای، کنم تموم رو امجمله بخوام که این از قبل و شد وری یه چشمام جلو دنیا

 .ریختمی داخل به پنجره از مهتاب نور و بود تاریک جا همه؛ چرخوندم چشم اتاق ظلمات تو و کردم باز رو هامپلک

 بالکن به نگاهی حسرت با. پیچید گوشم تو بالش روی چکیدنش صدای و اومد پایین چشمم یگوشه از داغ اشک

 و پایین خورد سُر دوم اشک قطره. افتادم، شدندمی نورانی و روشن آرتین دیدن با که تاری هایشب یاد و انداختم

 رو شبی و چکید هم سوم یقطره و بستم رو چشمام. گذشت ذهنم از زدیممی قدم سرسبز و زیبا جنگل تو که روزهایی

 . کردم تصور هامپلک یپرده پشت، داد نجاتم صفت شیطان اون دست از که

 بار رینآخ برای. رفت خاموشی به رو باشی کشیده کار ازش حد از بیش که ماشینی مثل ذهنم گذشته خاطرات یادآوری با

. کردم نگاهش آرزومندانه و کردم دراز سمتش رو دستم، وفابی یار اون خیالی هیبت دیدن با و کردم باز رو هامچشم

 !بودی پیشم کاش. افتادند هم روی دوباره کردممی تکرار لب زیر رو عمرم آرزوی ترینمحال که حالی در هامپلک

 

 هک رو پایانیبی آرامش و کردم حس، شدمی کشیده صورتم روی تا گاهی و کردمی نوازش رو سرم که رو بزرگی دست

 و دمکر حسش بود روز چند دونمنمی که مدتی این تمام. کردم تقسیم بدنم هایسلول تک تک با، گرفتممی ازشون

 .ببینم رو صاحبش تا کنم باز چشم بودم نتونسته

 دلم. بود محبتم یتشنه و بیمار جسم و روح روی از هادست پرکشیدن با مساوی چوبی در با چیزی برخورد صدای

 تمام ولی؛ کرد جدا ازم رو هادست اون که مزاحمی، کنم مزاحم این نثار میاد دهنم به هرچی و کنم باز چشم خواستمی
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 که ودب عذابی چه این خدایا. شنیدممی که بود صدا تنها و بود فایدهبی پلک اسیرِ هایپرنده این آزادکردن برای تالشم

 . بودم عاجز هم دیدن از حتی

 الکام وقتی دقیقه چند از بعد و کردم شروع هامچشم بازکردن برای رو تالشم دوباره آشنا صدای چند شدننزدیک با

 . اومد پایین چشمام از حرف همه اون جای به که بود اشک تنها، شدم ناامید

 . کردم حس، گرفت چشمم گوشه از اومده پایین اشک که رو گوشتی و تپل دست

 :گفت و کرد دادنمتکون به شروع بار این و نشست بازوم روی تپل دست

 . خانم شاهزاده، شید بیدار لطفا، خانم شاهزاده _

 :گفت کنارم از ایدیگه آشنای صدای، بود گلسا صدای صدا

 . باشند راحت خانم شاهزاده بذار؟ گلسا کنیمی کار چی _

 :بود شده مضطرب کم یه بار این، شد بلند دوباره گلسا صدای

 بیدار نیدک کمکشون برگشته هوشیاریشون کردید احساس هروقت گفتند، بیان هوش به باید امروز گفتن طبیب بانو _

 ؟ نه، دیگه همینه نشونه اشکا این، کنید نگاه. بشند

 :شد بلند تردور فاصله از ایدیگه صدای

 . گلسا صورتشون رو بریزم آب بذار پس خب _

 زمان هم و بشند باز خودآگاهنا چشمام شدند باعث و کشیدند جیغ اتاق تو حاضر افراد یهمه حرف این شنیدن محض به

 .بشه خالی روم سرد آب چشمام بازشدن با

 ارچپ با رو دختنازنین هم آخرش و انداختم مینا و آرتادخت به بعد و مینوفر به گلسا از رو زدم شوک نگاه آب ریختن با

 لحظه چند از بعد. نداشت زدن حرف جرئت کسی، کردیم نگاه رو همدیگه فقط همه لحظه چند. دیدم دستش توی آب

 :گفت زدههیجان و شکست رو سکوت دختنازنین باالخره
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 . روشون بریزیم آب باید گفتم دیدی _

 گاهشن باریدمی آتیش ازشون که هاییچشم با و برگشت سمتش به دخترا تک تک سر، دختنازنین حرف شدنتموم با

 . کردند

 لباس یه طفق. انداختم خودم به نگاهی و دادم تکیه تخت پشتی به، نشستم جام سر آروم و کردم بدنم گاهتکیه رو دستم

 . شد خیس دختنازنین لطف به اونم که بود تنم سفید و بلند خواب

 . عصبانی یا باشم خوشحال دستش از باید دونستمنمی. چلوندمش و بردم لباسم گشاد آستین سمت رو دستم

 : گفتم، بخوره رو دختنازنین چشماش با بود نزدیک که خت آرتا به رو و زدم لبخندی

 . آرتادخت نداره اشکال_

 :گفتم و کردم بقیه به رو بعد

 ؟ باشید تمرین سر نباید مگه؟ کنیدمی کار چی جا این شما؟ شده چی _

 :گفت و کرد اخمی آرتادخت

 توجهم امروز تازه، دادنمی شما وضعیت از درستی اطالعات ما به کسهیچ، مالقاتتون اومدیم روز سه از بعد که ببخشید_

 . شده قصد سوء جونتون به دوباره شدیم

 . شدند گرد تعجب از چشمام

 :گفت دستپاچه و سریع تعجبم دیدن با

 . کردند مجازاتش هم روز همون، گرفتند رو یکیشون که شنیدم، نباشید نگران _
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 رمباو؛ هوشمبی که روزه سه. کردم نگاه، شدمی بسته و باز که آرتادخت دهن به تعجب با و دادم باال ابروهامم بار این

 تو کردم سعی و بستم رو چشمام. گفتمی قصد سوء به راجع که چیزایی، بودند بعدیش حرفای اون از تربد! شدنمی

 ؟! رسیدم جا این به که شد چی، بیارم یاد به و برگردم عقب به ذهنم تاریک اتاق

 اون نکنه؟! شده چی آرتین پس گذشته روز سه اگه. آرتین، آورد هجوم مغزم به آرتین اسم شوم شب اون یادآوری با

 ....شده مجازات که کسی

 مچاله مقلب و کردممی نیستی و مرگ احساس باشه افتاده براش اتفاقی مدت این تو که این فکر از حتی، شدنمی باورم

 . ندارم رو یکی این طاقت خدایا. شدمی

 نه و جنگ نه دیگه، نبود مهم برام هیچی دیگه. گریه زیر زدم و گرفتم دستام تو رو سرم، متعجب هاینگاه به توجهبی

 . دادندنمی امید بهم کدومهیچ، سرزمین

 :گفت بقیه به که شنیدم رو گلسا صدای هامگریه شدت بیشترشدن با

 . نیست خوب افتاده براشون که اتفاقی خاطر به خانم شاهزاده حال ولی؛ اومدید که ممنون_

 ور سرم، شد خالی اتاق کردم احساس که همین. خرابه حد چه تا حالم دونستمی، کردمی درکم نفر یک که خداروشکر

 چه این، بود زندگی چه این. بردم باال ممکن جای تا رو صدام و کردم گریه خودم حال به زار زار و گذاشتم هام زانو روی

 ؟ بود عدالتی چه و قانون

 ؟ کنم زندگی باید امیدی چه با، ایانگیزه چه با حاال، زنهنمی قلبم اون بدون گفتم بهشون که من

 کستنمش و ضعف صدای نداشتم دوست. بردم ترپایین کم یه رو صدام، اتاق بیرون از نفر چند صحبت صدای شنیدن با

 . شدمی خوشحال اینا همه از عوضی اون؛ برسه باتیس گوش به

 . شد باز در سرش پشت و گرفت باال اتاق بیرون مگوی بگو صدای دفعه یه
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 شدمی درستم دید از مانع و بود ریخته صورتم روی که رو موهام از ایدسته، کردم بلند زانوهام روی از رو سرم تعجب با

 از بیشتر صورتش روی طالیی نقاب و تیره آبی جنگی لباس که پوشیشنل مرد به اندازهبی تعجب با و دادم عقب دست با

 هامدست اما؛ بندازم امبرهنه سر روی رو اندازم رو خواستممی. کردم نگاه بود کرده جلب خودش به رو توجهم هرچیزی

 . کردندمی کار که بودند هامچشم فقط دفعه این. کردندنمی یاری

. ردک تعظیم متعجبم هایچشم جلوی و انداخت سرش پشت به نگاهی نیم دارنقاب مرد گلسا و باتیس شدن وارد با

 رو شنلش وقتی و کردم جمع رو خودم کم یه شدنشنزدیک با. اومد سمتم به و کرد باز دوشش روی از رو شنلش سریع

 نهات، دوختم چشماش به رو گنگم نگاه و بردم باال رو سرم. شد اضافه حیرتم و بهت به، انداخت خیسم بدن و سر روی

 دلم ظهلح یک. نهایتبی تنش گرمای و بود کم فاصله. شدمی دیده طالیی و روحبی نقاب اون زیر از که صورتش از عضو

 ...هاچشم این، لرزید

 .برگشتیم سمتش به و برداشتیم همدیگه از چشم گلسا ساختگی هایسرفه صدای با

 :گفت خندیدمی صورت پهنای به که حالی در و کرد دراز دارنقاب سمت رو دستش، اومد جلو کمی

 پادشاه، شد قصد سوء جونتون به دوباره وقتی، خانم شاهزاده هستند شما شخصی محافظ بعد به این از ایشون _

 . جا این آوردنشون فراموشی کوهستان از و ایشون دنبال فرستادند

 :گفتم و انداختم بهش سوالی پر نگاه

 . بده توضیح کامل و درست لطفا؟! فراموشی کوهستان _

 :گفت و داد تکون سری

 و ام سپاهیان از جنگ شروع با پیش هاسال که هامحافظ از گروهی. هستند طالیینقاب یک ایشون؛ خانم شاهزاده بله_

 شراست. کردند شروع ریزیخون و جنگ از دور به رو ایدیگه زندگی فراموشی کوهستان تو و شدند جدا شیطانی اتحاد

 . هستند چابک و ماهر خیلی جنگاوری در شنیدم ولی؛ ندیده رو طالیی نقاب یه کسهیچ وقته خیلی بخواین رو
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 هاش چشم چرا پس، ستغریبه یه مرد این اگه؛ چرخوندم طالیی نقاب سمت رو متعجبم نگاه گلسا هایحرف شنیدن با

 ؟میگن ایدیگه چیز

 :شد بلند در جلوی از باتیس صدای دفعه یه

 . خدمتکار کنی غُلُو قدر این نیست الزم _

 . رفت بیرون اتاق از و انداخت طالیینقاب به نفرتی پر نگاه بعد

، تمبیف هامبدبختی تمام یاد شدمی باعث و دادمی آزار رو روحم مرد این حضور؛ کشیدم راحتی نفس باتیس رفتن با

 .آرتین نبود از تربزرگ بدبختی چه و بود بانیش و باعث باتیس که هاییبدبختی

 ما بین قضیه از چیزی که اون اما؛ بپرسم آرتین درباره ازش تونستممی کاش. انداختم گلسا به بیچارگی سر از نگاهی

 . دونستنمی

 ؟! کنم قبول رو رو مرگش راحت قدر این باید یعنی! خدا کردممی کار چی باید پس

 . پرسیدممی پادشاه خود از و رفتممی باید، نداشتم رو خبریبی این طاقت دیگه

 . اومدم پایین تخت از و کردم محکم سرم روی رو شنل

 :گفت، گرفتمی دستش تو رو دستم که حالی در و دوید جلو گلسا، طالیینقاب سرِ اشاره با

 . کنید استراحت هم رو امروز گفتن طبیب؟ خانم شاهزاده کنیدمی کار چی_

 :گفتم کالفه و کردم آزاد دستش تو از رو دستم

 . پادشاه دیدن برم بپوشم رو لباسام خواممی کنار برو، دارم کار _

 :گفت و گرفت رو بازوم دوباره

 . تختتون به برگردید لطفا، خانم شاهزاده نه _
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 هم روی رو دندونام. بشم ترعصبانی هرلحظه شدمی باعث گلسا کارای این و جوشیدمی سرکه و سیر مثل داشت دلم

 :گفتم حرص با و دادم فشار

 ؟ بشم متوسل زور به یا کنیمی ولم گلسا _

 . رفت عقب قدم یک و کرد ول رو دستم چون؛ ترسید انگار حرفم شنیدن با

 .رفت بیرون گلسا بعد لحظه چند. گفت چیزی گوشش در و اومد جلو وضعیت این دیدن با طالیینقاب

 :گفتم طالیی نقاب به رو گلسا رفتنبیرون با

 . کنم عوض لباس خواممی، بیرون برید هم شما لطفا _

 با ییطال نقاب اما؛ باشم داشته اعتماد بهش و کنم ریسک تونستمنمی بود آشنا خیلی مرد این هایچشم که این با

 .اومد جلو، بیرون بره که این جای به حرفم شنیدن

 :گفتم و بردم ترباال رو صدام

 ؟ بیرون برید نمیگم مگه_

 . گرفت بینیش جلوی سکوت ینشونه به رو اشاشاره انگشت و رفت باال چرمیش و سیاه هایدستکش تو پوشیده دست

؟ باشه اطمینان قابل مرد این معلوم کجا از اصال. باشم ساکت کنهمی اشاره بهم اون، بیرون برو میگم من، بود آدمی عجب

 . بشم مطمئن تا دیدممی رو اشقیافه باید. باشند هم به شبیه هاچشم از خیلی ممکنه

 :گفتم عصبانیت با و کردم اخمی

 . برداری رو نقابت االن همین میدم دستور بهت_

 هاشمچ اون اگه، بود درست حدسم اگه، رفت باال قلبم ضربان دفعه یه. برد نقابش سمت رو دستش و کرد مکث ایلحظه

 . خواستمنمی دنیا از هیچی دیگه، بودند محض حقیقت
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 .منشست تخت روی و رفتم عقب عقب باز دهن با، شدند شل پاهام آشنا غریبه اون صورت روی از نقاب اومدنپایین با

 دهش غرق گرمش آغوش تو بشم متوجه که این بدون بعد لحظه چند. انداخت تخت روی رو نقابش و اومد سمتم به آروم

 .بودم

 

 هیچیب تونستیممی و بود جا این آرتین حاال. انداختم قلبم یشده برآورده آرزوی به و گرفتم بیرون یمنظره از رو نگاهم

 . باشیم هم کنار اضطرابی و ترس

 :گفتم و زدم زندگیم هدیه ترینشیرین روی به رو عمرم لبخند ترینشیرین

 ؟کشیده پادشاه رو هانقشه این همه یعنی؛ نمیشه باورم _

 :گفت، ذاشتمی سرش زیر رو دستاش که جور همین و کرد رها تخت روی رو خودش

 روز مونه. کنه کمکمون گیرهمی تصمیم، بینهمی روز و حال اون با رو تو وقتی که این مثل ولی؛ شدنمی باورم منم، آره _

 اون دایفر، کنه مطرح شاهزادگان شورای تو رو تو برای محافظ یک به نیاز بتونه تا شده قصد سوء جونت به کرد شایعه

 نم قبلی هویت از کسهیچ شد قرار. داد توضیح برام رو اشزیرکانه نقشه جزئیات تمام و من دنبال فرستاد هم روز

 . بگیرم عهده به رو تو از محافظت وظیفه طالیینقاب جدیدِ هویت با بعد به این از و نشه خبردار

 و هباش مخفیانه باید قضیه پادشاه دستور به ولی؛ دارند وجود هم بودند شده خبردار قضیه از که شاهد تا چند البته

 . بزنند حرفی ندارن حق کدومهیچ

 :گفتم کندممی رو لبم پوست از ایتیکه که حالی در و نشستم کنارش رفتم

 ؟ نمیگن کسی به چیزی مطمئنی، آرتین نگرانم من _

 :گفت و برداشت تخت ایپارچه سقف از رو نگاهش
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 از نم نگرانی. میشن مجازات شونهمه ببره قضیه از بویی کسی اگه کرده تهدیدشون پادشاه چون؛ مطمئنم اونا از من_

 .نیست پایبند قولی هیچ به مردک اون، باتیسه جانب

 .بدم دست از راحتی این به رو خوشبختی این نداشتم دوست. رفتند هم تو اخمام حرفش شنیدن با

 :گفت جدیت با و شد بلند جاش از، بود شده نگرانیم متوجه انگار که آرتین

 . کنممی مراقبت همسرم از جون پای تا من، نباش هیچی نگران_

 :گفت ذاشتمی صورتش روی رو نقابش که حالی در و نشوند لبش یگوشه جذابی لبخند بعد

 . هستم طالیینقاب یه من، کردی فراموش که این مثل_

 که روزی، بود سازسرنوشت روز اون امروز. شدم شورا یجلسه وارد و کردم خداحافظی آرتین از زرین تاالر در جلوی

 جنگ وارد سرباز چند با نهایت در شدمی معلوم و دادندمی ارائه رو تالششون و عملکرد نهایی گزارش فرماندهان همه

 . شیممی

 این، ردک پر رو وجودم تمام نگرانی و شدم، بود گرفته رو جا همه که ایسابقهبی و سنگین سکوت متوجه تاالر به ورود با

 !.بود شده کدهماتم یک به شبیه بیشتر جا

 .ندارم خبر ازش من که شده چیزی مطمئنا، کرد حس رو اضطراب و نگرانی شدمی هاشاهزاده تک تک چهره از

 .ایستادم، بودند ایستاده گزارش ارائه برای پادشاه تخت روبروی که فرماندهانی کنار و رفتم سالن وسط

 رو تاالر جو و شد برقرار مرگبار سکوت همون دوباره لحظه چند از بعد. شدند پا سر هاشاهزاده همه پادشاه ورود با

 :کرد صحبت به شروع، زدمی موج توش بزرگی غم که رسا و بلند صدایی با پادشاه. کرد سنگین

 و رسیده راه از ناخوشایند هایخبر با پیکی امروز، دارید اطالع که طور همون. فرماندهان و شاهزادگان همه بر درود_

 اقدامی اگر. ماست غربی هایمرز به شدننزدیک حال در نفر دوهزار به غریب لشکری با شیطانی اتحاد که داده اطالع

 . شد خواهند ما سرزمین وارد آینده دوروز تا نهایتا، نکنیم
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 جنگ شدنمی باورم. ریخت سرم رو یخ آب سطل یه انگار پادشاه حرف شنیدن با. گرفت باال صحبت و همهمه صدای

 توق هیچ که چیزی، بود مرگ با مساوی جنگ. لرزیدمی تنم هم اسمش شنیدن از حتی. باشه شده شروع زود قدر این

 .نبوده درک قابل هاانسان برای

 :داد ادامه و کرد صاف رو صداش همهمه به توجهبی پادشاه

 اعالم همگانی باشآماده و میرن شهر به هاجارچی امشب. میان در حرکت به لشکریان تمام فردا حساب این با _

 . باشید حرکت آماده ظهر تا همگی. کنندمی

 :گفت و کرد ما به رو بعد

 . بدن ارائه خودشون جنگجویان تعداد از کاملی گزارش فرماندهان حاال، خب _

 :گفت و برداشت جلو به قدمی، بود فرماندهان ردیف از نفر اولین که اوکتام، پادشاه حرف شدنتموم با

 میدان رد سربازان از نیمی. بود خواهم پادشاه بزرگ لشکر اختیار در شمشیرزن سرباز سیصد با، قصر اول فرمانده، من _

 . بود خواهند قصر در محافظت برای دیگر نیمی و داشت خواهند حضور جنگ

 :گفت و اومد جلو زمرد خاندان ینماینده و نیاسا جناب پسر سرش پشت و داد تکون سری پادشاه

 اختیار در، شمشیرزن چهارده و صد و تیرانداز سیصد شامل، سرباز چهارده و چهارصد با، زمرد لشکر اول فرمانده، من _

 . هستم پادشاه بزرگ لشکر

 :کرد توضیح به شروع که بود زبرجد خاندان از طالیی و میانسال مرد بعدی نفر

 خواهم هپادشا بزرگ لشکر اختیار در هستند شمشیرزن همگی که سرباز هشتاد و صد با، زبرجد لشکر اول فرمانده، من _

 . بود

 :گفت و اومد جلو، داشت اوکتام به زیادی شباهت که بنفشی مو مرد اون از بعد
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 لشکر یاراخت در شمشیرباز صد و گرزدار پنجاه و صد شامل سرباز پنجاه و دویست با، آمیتیست لشکر اول فرمانده، من _

 . بود خواهم پادشاه بزرگ

 :گفت بود دوخته زمین به رو ایشنقره هایچشم که حالی در و رفت جلو هم من از قبل فرمانده آخرین

 زرگب لشکر اختیار در، شمشیرزن بیست و دارنیزه صد شامل، سرباز بیست و صد با، الماس لشکر اول فرمانده، من_

 اتحاد وحشیانه حمله علت به، دارم پوزش تقاضای هاسرباز تعداد بودن کم خاطر به عالیجناب. بود خواهم پادشاه

 . نمونده باقی ما برای زیادی افراد شیطانی

 :گفت و کرد اخمی پادشاه

 . نزنید رو حرفی همچین دیگه پس، کردید پیدا حضور توان تمام با شما _

 :گفت و چرخوند من سمت رو نگاهش بعد

 . خانم شاهزاده شماست نوبت، خب _

 با، دمکشی عمیقی نفس. آوردم ذهنم تو، بودم کرده تمرین خودم با بار ده از بیشتر که رو هاییحرف و بستم رو چشمام

 :گفتم، کنم صحبت اقتدار با کردممی سعی که حالی در و رفتم جلو اهلل بسم یه

 از اعم، سرزمین این پاک دختران و زنان از سرباز سیزده و سیصد نهایی تعداد با، آسمان لشکر اول فرمانده، من_

 نه و چهل، تیرانداز پنجاه و دویست شامل آسمان لشکر. بود خواهم پادشاه بزرگ لشکر اختیار در، رعیت و شاهزاده

 . بود خواهد زنشالق چهارده و شمشیرزن

 :گفت و شد بلند نیاسا جناب صدای که بود نشده تموم حرفم هنوز

 . کردی سربلند رو خاندانت که حقا، دخترم آفرین _

 بتونم هم جنگ تو خداکنه. زمین تو رفتممی و شدممی آب، دادمی ادامه دیگه کم یه اگه. انداختم پایین رو سرم

 . کنم سربلندشون
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 حالضد یشاهزاده این زدممی حدس. شد بلند اسپاد صدای که بود ننشسته دلم به حسابی و درست خوشی این هنوز

 :گفت و شد بلند جاش از. کنه خراب رو خوشم حال بخواد

 ؟ داره خوشحالی کجاش این نیاسا جناب؛ تا دوهزار هااون و داریم سرباز چهارصد و هزار حدود ما االن حساب این با _

 . بردمی بین از رو فرماندهان انگیزه و امید داشت فقط حرفاش این با مرد این. نداشتم رو گندش اخالق این طاقت دیگه

 :گفتم و بردم باال رو صدام

 ؟ شیمنمی هااون اضافه سرباز ششصد حریف ما یعنی_

 :گفت و زد پوزخندی اسپاد

 . هاستاون شیطانی نیروهای مسئله، نیست هااون اضافی نیروی ششصد مسئله خیال خوش خانمِ شاهزاده_

 :گفتم و کردم اخمی

 . داریم رو اوریا جنگجویان ماهم خب _

 :گفت و زد بلندتری پوزخند بار این اسپاد

 وارد خودشون همتای با فقط اوریا جنگجویان ضمن در. کردید فراموش که این مثل؛ دارند اوریا جنگجوی هم هااون_

 تایهم جز ایدیگه کسهیچ با جنگ وارد اوریا جنگجوی یک دونیدنمی هنوز شما. نره تحلیل نیروشون تا میشن نبرد

 ؟ نمیشه خودش

 :فتمگ عصبانیت با و برداشتم جلو به قدمی حرص با. داشت جوابی یه گفتممی هرچی؛ آوردمی در رو کفرم داشت دیگه

 خواهم هم شیطانی نیروهای با جنگ وارد، برسام، خودم همتای بر عالوه من چون؛ میشه عوض قانون این امروز از پس_

 . شد

 . رفت باال تاالر تو همهمه صدای دفعه یه
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 چه مدونستنمی که حالی در و دادم تکون پادشاه برای احترام نشونه به سری. نداشتم رو جلسه تو موندن اعصاب دیگه

 .شدم خارج تاالر از، زدم رقم خودم برای رو سازیسرنوشت و سخت نبرد

 روی منگاه و دیدم، بود نشسته آالچیق کنار سنگی سکوی روی که رو آرتین. دویدم حیاط سمت به و شدم خارج تاالر از

 حضور جنگ تو تونستمی هم اون جدید هویت و نقاب این با حاال. موند ثابت زدمی برق آفتاب نور زیر که طالییش نقاب

 خطر هب جونش نداشتم دوست اصال بودم شنیده شیطانی اتحاد نیروهای از که وحشتناکی چیزهای با اما؛ باش داشته

 .خوابه یه اتفاقات این همه ببینم و بشم بیدار آفتابی صبح یک شدمی کاش. بیفته

 آثار کردممی سعی که حالی در و ایستادم ازش فاصله حفظ با و رفتم جلو. شد بلند جاش از من دیدن با بعد لحظه چند

 :گفتم، کنم محو امچهره از رو نگرانی

 ؟بریم، شد تموم جلسه _

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی

 .بزن قدم باغ داخل و بیفت جلو _

 : گفتم تعجب با و دادم باال رو ابروهام

 ؟برم کجا آخه_

 :گفت و داد تکون راست طرف به رو سرش

 .بری کجا میگم پشت از من، بیفت جلو تو _

 اون، مبیار حرف حرفش رو خواستنمی دلم. افتادم راه و گفتم چشمی، نداشتم رو گذار و گشت یحوصله اصال که این با

 خیال اب تونستیممی که بود باری آخرین این شاید، دونستمی کی. دیدممی نزدیک خودم به قدر این رو مرگ که حاال هم

 .بریم گردش به راحت
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 ودب کجا گمشده بهشت این خدایا. شدیم اقاقیا هایدرخت از پر ایمحوطه وارد آرتین راهنمایی با دقیقه ده حدود از بعد

 !بودمش ندیده حاال تا که

 زا آویزون سفید و صورتی هایگل با همراه نسیم وزش با بلندم دامن. چرخیدم خودم دور بار چند و کردم باز رو دستام

 .کنم یکی طبیعت با رو خودم شدمی باعث و خوردمی تکون هادرخت

 و ودب پر دلم. کردم نگاه، بود شده حرکاتم تماشای محو و بود داده باال رو نقابش حاال که آرتین به و ایستادم سرجام

 دوست؛ شدم دامنم هایچین کردنمرتب مشغول و نشستم زمین روی زار حال با. چکید پایین چشمم از ازش ایقطره

 جز االح و باشم شریک همسرم با که باشه خوشی فقط و فقط خواستممی که بود روزی. بشه ناراحتیم متوجه نداشتم

 این هب برگشتن برای اجباری هیچ من واقعی هویت فهمیدن از بعد که بود مردی اون. بودم نکرده نصیبش چیزی سختی

 .برگشت و خرید جون به رو خطرها همه من خاطر به ولی؛ نداشت سرزمین

 ازش رو اشکم از لبریز هایچشم. نشست من زانوی به زانو و اومد پایین هامشونه روی اشمردونه و گرم هایدست

 : گفتم و دزدیدم

 ...شاید، باشیم باهم نتونیم دیگه وقت هیچ شاید، آرتین نداریم زیادی وقت_

 :گفت و اومد لبم روی آروم دستش

 تونیممی هم ما که رسهمی روزی مطمئنم من، خدا به کن توکل. نده ادامه پس، دونممی رو چیز همه خودم، نگو دیگه _

 .میشن تموم هم روزا این باالخره، بسازیم رو خودمون زندگی دردسری و مشکل هیچبی

 و گذاشتم اشمردونه و پهن یشونه روی رو سرم. نشست هاملب روی امید از لبخندی شیرین رویای این به فکر با

 .شدنمی تموم وقتهیچ آرامش پر هایدقیقه این کاش. بستم رو چشمام

 .نداشتم درستی خواب هم دیشب، پراسترس هایشب یهمه مثل. کردم باز رو هامچشم آفتاب طلوع از قبل زود صبح
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 خواستم خدا از و خوندم نماز و ایستادم بزرگ خداوند به رو آسایش و آرامش ایلحظه آوردندست به برای و گرفتم وضو

 این تو، برداشته راهم سر از یکی یکی رو مشکالت همه که طور همون، زده رقم خیر به رو چیز همه حاال تا که طور همون

 .نذاره تنهام و باشه امدهنده یاری هم بزرگ نبرد

 تا که رو لباسی و رفتم کمد سمت به، بود تابیده قلبم به که نهایتیبی انگیزه و امید با، همتابی قادر اون با نیاز و راز از بعد

 .گذاشتم تخت روی آروم و کشیدم بیرون، بودم نکرده استفاده ازش حال به

 ؟کنم تنم رو جنگ فرماندهی هایلباس بشم مجبور زودی این به کردمی رو فکرش کی

 انمنیاک به علتش شاید و داشتم بهش خاصی عالقه بچگی از که رنگی، کشیدم الجوردیش آبی پارچه روی رو دستم

 نتقاما؛ گرفتممی انتقام باید، الجورد جنگجوی آخرین، من سال چند از بعد حاال. امرفته دست از خاندان به، گشتبرمی

 .طمع ـناه گـبی هایقربانی، بودند شده کشته که رو مردمی تمام

 به و گرفتم فاصله درازم و دور افکار از. برسند راه از آرتین و گلسا بود ممکن لحظه هر. زیاد خیال و فکر و بود کم وقت

 هایندب به نگاهی آینه تو و کردم تنم رسیدمی زانوم تاروی که رو بلندی بلوز و شلوار. شدم نزدیک تخت روی هایلباس

 .بود هگذاشت تموم سنگ خیاط بانوی؛ انداختم بود اومده پایین زیگزاگ صورت به سینه زیر تا گردن روی از که طالیی

 بهم ور فرمانده یک پراقتدار و زیبا یجلوه و بود شده کشیده هم لباس هایآستین باالی تا شونه سر از طالیی هایبند

 .بود داده

 آینه رفط به دوباره، بستم کمرم دور هم رو طالیی کمربند وقتی و رفتم مشکی و بلند هایدستکش و چکمه سمت ذوق با

 که طالیی زیدوحاشیه با آبی شنل. نشست هاملب روی لبخندی خودآگاهنا، هاملباس نظیربی و زیبا ترکیب دیدن با. رفتم

 آرتین کردم خدا خدا دلم تو و کردم جمع سرم باالی رو موهام. انداختم دوشم روی، بود گرفته هم رو کالهش روی تا

 .کنه تماشام جنگی هایلباس تو شده هم لحظه چند برای و برسه راه از گلسا از ترزود

 دیدن با و برگشتم در سمت به. شد وارد کسی سرش پشت و شد بلند در به تقه چند صدای که بود نگذشته ایدقیقه چند

 .بود همراهش هم گلسا و بود اومده آرتین. رفتم وا هاواردتازه
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 ما بین هرابط از چیزی گلسا دادیممی اجازه نباید. گذاشتم سرم روی و بردم شنلم کاله سمت رو دستم ساختگی ترس با

 .بفهمه

 دست یک شنلِ و شلوار و پیراهن این با. انداختم گلسا سرتاپای به نگاهی و کردم حرکت سمتشون استوار هایقدم با

 نگیزها و امید بهش کردممی سعی که حالی در و زدم روش به لبخندی. بود کرده پیدا ایدیگه شخصیت انگار، جنگ آبیِ

 :گفتم بدم

 .شدی واقعی جنگجوی یک مثل هالباس این با، میاد بهت خیلی آبی رنگ _

 :گفت و کشید خجالتش از قرمز هایلپ به دستی

 .رسیدمی نظر به بااراده و قوی فرمانده یک مثل هالباس این با هم شما، خانم شاهزاده ممنونم_

 :گفت و گرفت سیاهش کمربند به رو دستش، بود ساکت حاال تا که آرتین

 .هستند منتظر شما سپاهیان؟ خانم شاهزاده کنیم حرکت نیست بهتر_

 :گفتم و دادم تکون تایید ینشونه به سری حرفش شنیدن با

 .بریم. حتما بله، بله _

 

. هنباش مشخص اطراف فضای از زیادی چیز شدمی باعث و بود کرده پر رو قصر اطراف محوطه تمام صبحگاهی غلیظ مه

 خیلی تمرین کار آخر هایروز که جایی تا؛ شدمی آلودمه جا همه اوقات اکثر، هوا سردشدن و فصل تغییر با هاروز این

 .بود شده سخت

. دش مشخص آسمان لشکر جنگجویان طوالنی هایصف از هاییبخش کم کم و شدیم نزدیک سالن به بعد دقیقه چند

 .افتاد جلو ما حضور اعالم برای گلسا
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 کی خاص یجذبه با و بود نشسته سیاهش اسب روی من هایلباس رنگ هم شنلی و هالباس با که آرتین به نگاهی

 :گفتم و انداختم اومدمی جلو طالیینقاب

 ؟میاد بهم؟ شدم خوب لباسا این با_

 ؛شد آب دلم تو قند و دیدم، زدمی موج اشمردونه نگاه تو که رو تحسینی. انداخت من به و گرفت اطراف از رو چشمش

 .اومده خوشش خیلی مطمئنم

 :گفت شدمی دور ازم که حالی در و زد اسبش شکم زیر آروم رو سیاهش هایچکمه

 .نمیاد کسهیچ به وقت هیچ جنگ لباس! نه _

 .هاحرف این به نه و پرتحسین هاینگاه اون به نه. کردم نگاه شدنش دور به تعجب با و کردم اخمی

 یهمه. کردم دقیق بود ناپیدا مه تو انتهاش که طوالنی هایصف روی رو نگاهم و رفتم باال سالن جلوی بزرگ سنگ از

 واقعیت ات گفتممی باید چی. بشنوند خودشون یفرمانده عنوان به رو من هایحرف تا بودند آماده نفر سیزده و سیصد این

 ؟دادممی امید بهشون باید جوری چه؟ کنم شیرین رو جنگ تلخ

 رفتهگ نظر زیر رو اطراف و دور بینش ریز و دقیق هاینگاه با و بود ایستاده ترطرف اون کم یه که آرتین سمت رو نگاهم

 من هانداز به هم اون که ببینم تا بخونم اشچهره از رو لحظه این حس تونستممی و نداشت نقابی کاش. انداختم، بود

 ؟نگرانه

 : گفتم محکم لحن با و کردم صاف رو صدام. انداختم روم روبه منتظر هایچشم به رو نگاهم

 امروز باالخره. گذشتند سرزمینشون خاطر به خودشون آرامش از که شیرزنانی، دلیر و شجاع سربازان همه بر درود_

 .بینیممی رو فرساطاقت و سخت تمرین هامدت ینتیجه همگی که روزی؛ فرارسید

 .باشند هااون تا ریممی، مادرهامون و هاپدر خاطر به و فرزندامون خاطر به، ریممی ما
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 انآیندگ. برداریم شدند قدمپیش ما از دفاع و جنگ در که فرزندانمون شاید و برادران و همسران دوش از باری تا ریممی

 .شیممی پیروز ما؛ جنگیممی سرزمینمون برای توان تمام و امید با ما. کرد خواهند یاد ما از نیکی به

 :دادم گوش بادقت و کردم تنگ رو هامچشم. شد تربلند کم کم و گرفت جون هاصف دل از شعاری

 .آسمانی یشاهزاده، آسمانی یشاهزاده، آسمانی یشاهزاده _

 .ترسید نباید هیچی از لشکر این وجود با که حقا. نشست هاملب روی امید از لبخندی

 اومدندمی پیش هابرگاری سوار که رو آسمان لشکر اعضای و انداختم سرم پشت به نگاهی غربی مرز به شدننزدیک با

 و اومدندمی گاری با هامرد به نسبت کمتر بدنی توان و راه دوری خاطر به که بودند کسایی تنها من هایسرباز. دیدم

 تو ور امید نور و شدمی ظاهر جلومون کم کم غربی دژ سیاه و بلند بنای ترجلو متر چند. پیاده پای با هاسرباز یبقیه

 . کردمی روشن هاموندل

 اما؛ نبود طوالنی زیاد مسیر که این با. بود بریده رو امونمون بودیم اومده اینجا تا صبح از که مسیری خستگی و بود شب

 . اومدمی حساب به ایکننده خسته و سخت مسیر، نداشتیم رو ایتجربه چنین حال به تا که ما برای

 ثباع و بود آورده وجود به رو آشکاری تناقض اطراف درخت و گل پر محیط هایزیبایی برابر در دژ سنگی و سخت دیوار

 وارهادی روی بزرگ هایمشعل نور زیر عظیم بنای. کنم درک آهنین دژ به رو قلعه این نامگذاری علت بتونم بهتر شدمی

 . بود کرده علم قد جلومون سنگی غول یه مثل

 لعهق سنگی سراسر و بزرگ حیاط. شدیم وارد منظم هایصف در پادشاه سر پشت همگی، قلعه بزرگ یدروازه بازشدن با

 .سنگ و بود سنگ فقط، زدمی موج جا این نظامی و خشک فضای؛ شد ظاهر جلومون درختی یا تزئین هیچبی

 ستهد هاسرباز یبقیه و شدند قلعه اصلی بنای وارد هافرمانده با، بودند اومده همراهمون که هاشاهزاده از تا چند و پادشاه

 زا تعدادی و ارسان جناب، نیاسا جناب پادشاه دستور به کردند انتخاب استراحت برای رو حیاط کنار و گوشه دسته

 . کنند دهیسامان رو شهر اوضاع غیابش در تا بودند مونده قصر داخل سالخورده هایشاهزاده



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 273 

 بتمراق ازم و اومدمی سرم پشت سایه مثل جا همه که آرتین به رو هاسرباز وضعیت دیدن با و انداختم اطراف به نگاهی

 :گفتم، کردمی

 . بگیریم نظر در براشون ایدیگه جای باید، بمونند جا این تونندنمی من نیروهای_

 :گفت و انداخت، بودند هاگاری از آذوقه کردنخالی مشغول که هاییسرباز به نگاهی

 . کنی رو ایدیگه جای درخواست قلعه یفرمانده از باید _

 با لیهیک و قدبلند مرد با صحبت مشغول که حالی در؛ کردم پیداش باالخره و چرخوندم اطراف به اوکتام دنبال رو نگاهم

 . گرفتمی هاسرباز طرف به رو هاشدست گاهی از هر و بود کلفت سبیل و ژولیده موهای

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم، رفتم جلو

 . کنند استراحت جا این تونندنمی من نیروهای اما؛ خواممی عذر_

 :گفت ژولیده مو مرد به رو جدی حالت با و گرفت من سمت رو دستش بار این اوکتام

 بانوان از همگی ایشون نیروهای دارید اطالع که طور همون. هستن نژادپاک خانم شاهزاده ایشون، کنممی معرفی _

 . کنید تهیه براشون رو مناسبی مکان ترزود هرچه، هستند

 : گفت کلفتش نهایتبی صدای با و زد کجی لبخند اوکتام هایحرف شنیدن با مرد

 چهی که این با. پیچیده جا همه آسمان لشکر و شما یآوازه. هستم قلعه این یفرمانده من، خانم شاهزاده شما بر درود_

 نوانع به چه و اوریا جنگجوی عنوان به چه زن یک حضور کنممی فکر و نداشتم اعتقادی زنان جنگاوری توانایی به وقت

 خوبی کتحر سربازان روحیه تقویت برای، کنممی تحسین رو کارتون ولی؛ کرد نخواهد ما پیروزی به شایانی کمک سرباز

 . بود
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 با و نداره زندگیش تو جایگاهی هیچ زن جنس که مرداییه اون از بود معلوم. انداختم قلعه فرمانده سرتاپای به نگاهی

 به ؛کنم بسنده باهاش ضروری هایصحبت به فقط گرفتم تصمیم. میارم پایین رو خودم ارزش فقط بهش دادنجواب

 :گفتم و انداختم اطراف به نگاهی حرفش به توجهبی همین خاطر

 . کنند استراحت باید کجا بگید لطفا، هستند خسته من سربازان _

 :گفت و کرد بلندی یخنده قلعه فرمانده

 . خانم شاهزاده شدید ناراحت کنم فکر _

 . نشم ناراحت داره انتظار وقت اون، ندارم اعتقادی تواناییت به میگه ایستاده روم تو! بود پررویی مرد عجب

 :گفتم باشم مسلط اعصابم به کردممی سعی که حالی در و انداختم پایین رو سرم

 . بدید نشون رو راه لطفا، نشدم ناراحت خیر نه _

 با و انداختم آرتادخت به نگاهی. کرد عبور قلعه اصلی بنای کنار از و افتاد جلو اشمسخره هایخنده اون بدون بار این

 . بیان دنبالم که فهموندم بهشون دست یاشاره

 خالی و ازب فضای، قلعه بنای گذاشتن سر پشت از بعد. افتادند راه آرتادخت و من دنبال به آسمان لشکر سربازهای یهمه

 :گفت و برگشت سمتم به فرمانده. شد ظاهر جلومون ایدیگه

 ؟ طوره چه. قصر پشتی حیاط، خانم شاهزاده بفرمایید_

 هاخانم و بودیم جدا هاسرباز بقیه از که همین ولی؛ نبود سرمون باالی سقفی که این با؛ انداختم کنار و گوشه به نگاهی

 :گفتم و دادم تکون تایید ینشونه به سری. بود خوب کنند استراحت ترراحت تونستندمی

 . ممنون خوبه، بله _

 . شد دور و کرد تعظیمی حرفم این از بعد
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 :گفتم و انداختم، بودند ایستاده کنارم حاال که مینوفر و آرتادخت به نگاهی

 . کنند استراحت و بندازند رو هاانداز زیر جا همین بگید همه به _

 :گفت و داد باال رو ابروهاش مینوفر

 . بشن مکان این در استراحت به راضی اشراف بانوان کنمنمی فکر، خانم شاهزاده اما _

 :گفتم و کردم اخمی

 هک دونیدمی. کنید تحمل رو هاسختی باید سرزمینتون خاطر به گفتم همه به شدید آسمان لشکر وارد که روزی_

 برای هم ایدیگه جای حیاط این از غیر، بندازید اطراف به نگاهی خودتون. هستند یکی من نظر در رعیت و زادهاشراف

 فیحر کسی کنممی فکر جوری این، کنندمی استراحت ما کنار هم خانم شاهزاده خود بگید همه به؟ داره وجود استراحت

 . باشه نداشته گفتن برای

 .رفتند بقیه سراغ و گفتند چشمی آرتادخت و مینوفر

 رس سبک شام یک خوردن از بعد و شد تموم هانیرو یهمه اسکان و هازیرانداز کردنپهن کار ساعت نیم از بعد باالخره

 . بود برده خوابمون، کنیم فکر ایدیگه چیز به بخوایم که این از قبل و کشیدیم دراز جاهامون

 

 خواب تو همه و بود میش و گرگ هنوز هوا. انداختم اطراف به نگاهی و کردم باز رو هامچشم زور به آرتین آروم صدای با

 :گفتم اومدمی در چاه ته از که صدایی و باز نیمه هایچشم با و انداختم بهش رو نگاهم. بودند رفته فرو عمیقی

 . باشند راحت هاخانم که کنی استراحت حیاط یکی اون بری بود قرار؟ شده چی _

 :گفت، انداختمی هامشونه روی که حالی در و برداشت رو شنلم؛ بود فکرش تو ایدیگه هایچیز انگار اما آرتین

 . کن بیدار رو همه_
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 :گفتم و کشیدم آلودمخواب هایچشم به دستی

 . نشده صبح هنوز، زوده که االن؟ چرا _

 : گفت بردمی کالهم زیر که درحالی و زد کنار امشونه روی از رو امشده جمع باال موهای یدنباله دست با

 . نزدیکه شیطانی اتحاد_

 شکریل با ما سپاهیان. بود سازسرنوشت نبرد این شروع برای مکانی و سرزمین دو بین فاصل حد، غربی بزرگ دشت

 دشت یدیگه سمت نفر دوهزار به نزدیک لشکری با شیطانی اتحاد سپاهیان و سمت یک در نفر پونصد و هزار به نزدیک

 . بودند بسته صف

 کرلش به بیشتری دقت با کردم سعی، گذشتمی طلوعش از ساعت یک که آفتابی نور زیر و کردم تنگ رو هامچشم

 جانورهای و هاغول و اهریمنی نیروهای ذهنم تو. بودند کجا شیطانی نیروهای این پس، کنم نگاه شیطانی اتحاد

 معمولی هایآدم همه که هااین ولی؛ بارهمی شمشیر و آتیش هاشونچشم و دهن از که بودم کرده تصور رو وحشتناکی

 .بودند ما خود مثل

 : پرسیدم آروم و گرفتم بود نشسته اسبش روی من کنار که آرتادخت سمت رو سرم

 ؟ کنیمنمی شروع رو حمله چرا پس_

 : گفت زدمی موج توش نگرانی که صدایی با آرتادخت

 . کنند شروع خودشون اول تا کنیم صبر باید، بوده هااون جانب از حمله آغاز چون_

 :گفت و کرد دقیق جلو به رو نگاهش بعد

 . میاد داره شونفرستاده، کنید نگاه_

 از دبع و اومد جلو پادشاه نزدیکی تا سوار. شدم دقیق شدمی نزدیک که سواری به و کردم هامچشم بانسایه رو دستم

 :گفت بلند صدای با احترام ادای
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 . کنیممی شروع سرباز دویست با فرمودند و کردند اعالم رو جنگ آغاز بزرگ ویگن سرورم _

 . کرد حرکت خودشون لشکر طرف به و کرد احترام ادای دوباره بعد

 سفیدش اسب با الماس لشکر فرمانده. کردمی نگاه فرستاده دورشدن به متفکرانه که برگشت پادشاه طرف به همه نگاه

 :گفت و رفت پادشاه طرف به

 . باشیم حمله آغازگر سربازم بیست و صد همراه به من بدید اجازه لطفا، عالیجناب _

 :گفت و انداخت بهش نگاهی پادشاه

 . کنیم شروع آمیتیست لشکر از سرباز پنجاه و صد با رو حمله این میدم ترجیح، نه _

 :گفت بلند صدای با و اومد جلو سریع حرف این شنیدن با آمیتیست لشکر فرمانده

 . باشیم آغازگر که افتخاره باعث ما برای_

 . کرد حرکت جنگ میدان سمت پوشبنفش پنجاه و صد با بعد دقیقه چند و رفت سربازهاش سمت به بعد

 عیارتمام نبردی زدن هم به چشم یه تو و اومدند جلو میدان دیگه سمت از لعل لشکر پوشِنارنجی سرباز دویست حدود

 و هاگرز اومدنپایین و باال تنها بودیم ایستاده که جایی از که گرفت باال حدی به جنگ بعد دقیقه یک. شد شروع

 . شدمی دیده هاشمشیر

 که یهایسرباز پیروزی برای لب زیر و بود آشوب از پر هاموندل. خیره نقطه یک به هاچشم و شد حبس سینه تو هانفس

 . کردیممی دعا، بودند سرزمین همین فرزندان و پدران همه

 از هاسرباز و رفت خاموشی به رو کم کم جنگ میدان غوغای، اضطراب و پردلهره ساعت نیم گذشت از بعد باالخره

 هب خوشحالی با دست به گرز نَوَد وقتی و چرخیدمی اطراف به نتیجه شدنمشخص دنبال به هاچشم. ایستادند حرکت

 هاهمون، بود مونده ـناه گـبی هایسرباز اون پیش من دل اما؛ کرد پر رو لشکر همه شادی فریاد، کردند حرکت ما سمت

 . بود رحمبی خیلی جنگ، بود جنگ جنگ، پدربی که هایبچه و بودند شده شوهربی که هاییزن پیش، شدند کشته که
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 که ورط همین و آورد هاشلب به بزرگی لبخند همیشه از ترخوشحال پادشاه، آمیتیست لشکر یفرمانده شدننزدیک با

 :گفت زدمی فرمانده پوشزره یشونه به رو دستش

 . دیدم حال به تا که لشکریه ترینقوی شما لشکر، شیدمی پیروز بودم مطمئن _

 :گفت و گرفت باال رو سرش غرور در غرق و خوشحال آمیتیست یفرمانده

 . سرورم کرد نخواهیم ناامید رو شما هرگز _

 بود کرده گوشم نزدیک رو سرش که انداختم بهش و برداشتم هاسرباز خوشحالی صحنه از رو چشمم آرتادخت صدای با

 :گفتمی و

 آماده ادهفرست یه دارن پادشاه کنید نگاه. کنیم انتخاب رو خودمون حرکت که ماست نوبت حاال بودیم میدان پیروز چون _

 . برسونند شیطانی اتحاد اطالع به رو بعدی حرکت تا کنندمی

 رفط به تاخت به فرستاده لحظه چند از بعد و دادمی سوار یک به رو دستوری داشت که چرخوندم پادشاه سمت رو سرم

 . کرد حرکت شیطانی اتحاد لشکر

 پوشِخاکستری سرباز سیصد حدود با که رفتندمی و بودند شده نبرد آماده زمرد لشکر اعضای از نفر دویست بار این

 . کنند مبارزه مرجان لشکر

 نتظارا در پرانگیزه هایدل با جنگ شروع با و بود تابیده همه هایقلب به امید نور قبلی آمیزموفقیت یمبارزه خاطر به

 هدف راست و چپ از هاسرباز چون؛ داشت فرق بار این انگار اما؛ دوختیم میدان به چشم پیروزی خوشِ هایخبر رسیدن

 .ریختندمی زمین روی پاییزی برگ مثل و گرفتندمی قرار نامرئی هایتیر

 :گفتم اضطراب با و برگشتم آرتادخت سمت به سریع دلخراش و تلخ صحنه این دیدن با

 ؟ میشه جوری این چرا؟ شده چی _

 :گفت بود گذاشته صورتش روی رو هاشدست که حالی در و انداخت پایین رو سرش آرتادخت
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 . خانم شاهزاده شیطانی نیروهای _

 :گفت و گرفت جلو رو اشاشاره انگشت بعد

 ؟ بینیدمی تپه اون روی رو مرد اون _

 ور تیرهایی بلندش کمان با و بود ایستاده میدان به نزدیک تپه روی که مردی زیاد فاصله از و کردم تنگ رو چشمام

 یرت هاده به و شدندمی شاخه چند سیاه دودی با همراه پرتاب از بعد انگار که هاییتیر؛ دیدم کردمی رها هاسرباز سمت

 . شدندمی تبدیل ترکوچیک

 . بودم نشده مرد این متوجه حاال تا طور چه، گرفتم سرم به رو دستم امیدانهنا

 :گفتم و برگردوندم آرتادخت سمت رو سرم ناباوری با

 ؟ نبود قبلی جنگ تو چرا؟ کیه مرد اون _

 :گفت باریدمی ازش ناراحتی که صدایی با و کشید مرد سمت رو پربغضش نگاه آرتادخت

 عیفض هارو اون شیطانی نیروهای. شده دوبرابر قدرتش شیطانی نیروهای کمک با که اوریاست جنگجویان از یکی اون _

 هانیرو این زا قبلی جنگ در شکستشون جبران برای االن حتما. کنند استفاده ازش دائما تونندنمی همین خاطر به؛ کنهمی

 . کردند استفاده

 شارها نبرد میدان طرف به که حالی در و کردم هی پادشاه سمت رو اسبم، کنم تحمل رو وضعیت این تونستمنمی دیگه

 :گفتم، کردممی

  .بده نجات مخمصه این از رو لشکرش که اونه یوظیفه این؟ کنهنمی کاری زمرد خاندان اوریای جنگجوی چرا، سرورم_

 :گفت بود ایستاده پشتی ردیف که پوشی سبز و الغر جنگجوی

 ؟ کنهمی استفاده شیطانی نیروی از اون وقتی بکنم تونممی کاری چه من _
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 :گفتم بلند صدای با و کردم اخمی

 رتپ رو تیرانداز اون حواس و برید تونیدمی حداقل؟ بشن کشته جوری همین هاتون سرباز بدید اجازه خوایدمی پس _

 . نرند دست از ناجوانمردانه قدر این و بجنگند ترراحت سربازهامون تا کنید

 متس رو. بست رو گلوم راه بغض، وکشتارکشت وحشتناک یصحنه دیدن با و برگردوندم جنگ میدان سمت رو سرم

 :گفتم لرزیدمی بغض از که صدایی با و کردم پادشاه

 . برم جلو من بدید اجازه حداقل _

 :فتگ کردمی تنگ رو هاشچشم که حالی در و شد مایل جلو به کمی اسبش روی، بود ایستاده پادشاه کنار که باتیس

 جنگ که این مگر، نداره دخالت حق ایدیگه خاندان هیچ، جنگه حال در خاندان یک وقتی. قواعده برخالف کار این _

 . بشن میدان وارد همگی و باشه هاخاندان همه جنگِ

 :گفتم بهش رو و دادم تکون تاسف ینشونه به سری

، کنند استفاده پیروزی برای اهریمنی کثیف نیروهای از هااون که این ولی؛ قوانینه خالف برم مردمم کمک به من که این _

 ! نداره ارزش نظرتون در ایذره هاسرباز این خون که متاسفم واقعا؟ نیست قوانین خالف

 :کردم مطرح رو درخواستم دوباره و کردم پادشاه به رو بعد

 هاسرباز با کاری تیرانداز اون که کنم کاری تونممی حداقل، برم جلو کمک برای بدید اجازه کنممی خواهش، سرورم _

 . باشه نداشته

 این ایبر تصمیمم و شدمی بیشتر اضطرابم گذشتمی که لحظه هر. شد فکر در غرق و انداخت پایین رو سرش پادشاه

 . ترقوی بشم میدان وارد پادشاه اجازه بدون که

 کاری باید، کردم محکم زین روی رو جام و انداختم پادشاه سمت رو نگاهم آخرین. بیارم طاقت تونستمنمی دیگه

 .کردممی
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 : شد بلند زمرد جنگجوی صدای، برگشتم که همین و کردم کج جنگ میدان سمت رو اسبم سر

 . بکنم مردمم نجات برای رو تالشم تمام خواممی؛ میرم میدان به من، سرورم_

 میدان سمت بالفاصله اوریا جنگجوی و داد تکون تایید ینشونه به رو سرش بار چند سریع حرفش شنیدن با پادشاه

 . کرد حرکت

 تمام عتبارا پادشاه دستور از نافرمانی یک با نداشتم دوست؛ بود بهتر خیلی جوری این. کشیدم راحتی نفس رفتنش با

 . ببرم سوال زیر رو آسمان لشکر

 ایپهت دور بار چند جنگجو. کشیدم رفتمی تیرانداز مرد سمت اسب با که زمرد جنگجوی و میدان سمت رو مشتاقم نگاه

 دهش غافلگیر انگار که تیرانداز مرد. کرد رها سمتش رو تیرهاش همزمان و چرخید کردمی تیراندازی روش از مرد اون که

 با وشپخاکستری هایسرباز از تا چند. گرفت پناه سنگ تخته یک پشت و برداشت تیراندازی از دست لحظه چند، بود

 تگیخس تمام با سبزپوش هایسرباز از زیادی تعداد همزمان و کردند حمله زمرد جنگجوی طرف به باالرفته هایشمشیر

 و خودگذشتگی از و فداکاری؛ بیفتم جنگ زیبای جلوه تنها یاد به شدند باعث و اومدند در جلوشون درماندگی و

 . شدندمی خودشون جنگجوی بالی سپر سخاوتمندانه طور این که هاییسرباز

 یراندازت مرد سمت، درخشیدمی سبز نور از که رو هاییتیر و کرد بیشتر رو سرعتش وضعیت این دیدن با زمرد جنگجوی

؛ ردک تیراندازی به شروع دوباره و شد مسلط خودش به باالخره تیرانداز شیطانِ اون دقیقه چند گذشت از بعد. کرد رها

 . ندکردمی برخورد خودشون نیروهای به گَهگاهی و رفتندمی خطا هاتیر و نداشت رو قبلی تمرکز اون انگار بار این ولی

؛ دادند ادامه رو جنگ بیشتر امید و عزم با، بودند گرفته ایتازه جون انگار اوریا جنگجوی ورود با که زمرد لشکر هایسرباز

 ساعت یک از بعد باالخره و بود حتمی شکست، بودند خورده هاشتیر و شیطانی مرد اون از که هاییضربه وجود با اما

 افتاده نپایی سری با مونده باقی سرباز تا چند و اوریا جنگجوی همراه به زمرد لشکر فرمانده، نابرابر و فرسایشی جنگ

 . برگشتند ما سمت

 ادهد دست از رو سربازهامون کل تقریبا که ما برای شکست این شیطانی اتحاد نیروهای از نیمی شدنکشته وجود با

  .شد موکول دیگه ساعت چند به و متوقف جنگ یادامه که حدی به؛ شدمی محسوب کمرشکن و بزرگ خیلی، بودیم
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 ابماعص و پرت حواسم قدر اون جنگ طول در. گرفتیم پیش رو آهنین دژ به برگشت راه، امروز بد اتفاقات تمام از کالفه

 هک هم دقیقه یک برای الاقل کاش. بودم شده غافل بود مراقبم لحظه به لحظه که مردی حضور از کل به که بود داغون

 هایخانواده نگرانی؛ کنم فراموش امنش هایشونه روی رو هامنگرانی و هاخستگی تمام تا شدیممی تنها هم با شده

 . کنهمی خراب رو امروحیه حد این تا جنگ دونستمنمی. شده کشته سربازهای و داغدار

 رفح زیاد تونستنمی. زدم گره روم به رو طالیینقاب مرد نگران نگاه به رو نگاهم و دادم هل جلو به رو غذا از پر بشقاب

 . دلواپسمه و نگران قدر چه که این مثل؛ بخونم نگاهش از رو چیزایی یه تونستممی اما؛ بزنه

. دادیم خبر هاموندل عمیق غم از که سنگین سکوتی؛ بود ساکت اما، شلوغ حیاط. انداختم اطرافم به نگاهی نیم کالفه

 که دبو وقت اون و رفتندمی بین از کم کم نیروهامون یهمه و خوردیممی شکست مطمئنا، رفتمی پیش جوری این اگه

 تا دادمیم تحویل بهشون رو خودم و رفتممی شیطانی اتحاد لشکر سمت به تار و تیره شب یه تو. آوردمنمی طاقت دیگه

 . کنند متوقف رو وکشتارکشت این

 نبرد برای رو خودم نیروهای. بود خودخواهانه و رحمانهبی خیلی شاید که راهی؛ گرفتممی پیش در رو دوم راه شایدم

 قتیو تا تونستمنمی، نبودم کار این آدم من، نه اما؛ انداختممی خطر به رو دختر و زن سیصد جون و کردممی آماده بعدی

 . کنم جنگ وارد رو هااون نشده حس آسمان لشکر به نیاز واقعا

 از انگار ضعف احساس این و نبودم شکننده و دلنازک انقدر وقت هیچ؛ کردم تعجب االنم خودِ از و بستم رو چشمام

 نظر رزی رو عصبیم حرکات تک تک و بود دنبالم لحظه به لحظه نگاهش چون؛ بود نمونده دور آرتین تیزبین هایچشم

 . بود گرفته

 :گفتم بشنوه خودش فقط که جوری و گرفتم چشماش سمت رو شکایتم پر نگاه

 . ییطالنقاب کنممی درست رو چیز همه من، امبچه یه هنوز کنم حس میشه باعث نگرانت نگاه، نکن نگاهم خدا رو تو _

 . سوخت حالم به دلش انگار، ترحم؛ شد عوض نگاهش رنگ انگار حرفم شنیدن با
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  ؟کردممی کار چی باید. کردم زدنقدم به شروع، بودیم نشسته روش که زیراندازی از تردور کمی و شدم بلند جام از

 . گرفتمنمی آروم کردمنمی صحبت پادشاه با تا و بود زده سرم به فکری

 سالن وارد هردو و گذشتیم بزرگ در از. اومد دنبالم و شد بلند جاش از هم آرتین، قلعه اصلی بنای طرف به حرکت با

 جلوم از که سربازی اولین به و گذاشتم سنگی کف روی رو پام. بود زیبایی و تزئین هر از عاری که جایی؛ شدیم ورودی

 :گفتم شد رد

 . بدید نشونم رو اتاقشون لطفا، کنم مالقات پادشاه با خواممی_

 :گفت شَک از پر لحن با و انداخت بهم نگاهی سرباز

 . نداره رو ایشون اتاق به ورود اجازه کسی هر، کنید معرفی رو خودتون_

 تا کردم باز رو دهنم. داره باد خیلی سرش و ستقلعه جوان سربازای از بود معلوم. کردم ثابت سرباز روی رو نگاهم

 :گفت اشجذبه پر و جدی لحن با آرتین من از قبل اما؛ کنم معرفی رو خودم

 . بده نشون رو راه باش زود، هستند نژادپاک خانم شاهزاده ایشون _

 :گفتم بود شوک تو انگار که سرباز به رو و انداختم بهش رو قدردانم نگاه

 . گفتند چی که شنیدی _

 :گفت هول با و افتاد پته تته به ما هایحرف شنیدن با بیچاره سرباز

 . بفرمایید..ب..ب، خانم شاهزاده خواممی عذر، بله..ب _

 .دوید سالن یگوشه سنگی و سیاه هایپله سمت به بعد

 هیچ اج این. کردم نگاه اطراف به دقت با فاصله این تو. زدیم در و رفتیم جلو ساده و چوبی در با اتاقی تا سرباز دنبال

 هم بیهش، داشت بقیه به نسبت بزرگتری در که پادشاه اتاق جز به هااتاق یهمه تقریبا و نبود تنوع و زیبایی از اثری
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 و قطف و نیست و نبوده زندگی برای جایی وقتهیچ جا این مطمئنا. بودند سنگی و روحبی و سرد هادیوار یهمه. بودند

 دیوارش و در از رو شدهکشته سربازهای فریاد صدای میشه هم هنوز انگار که ایقلعه؛ شده ساخته جنگیدن برای فقط

 .شنید

 صندلی چند با بزرگ میز و تخت یک وسایلش تنها که ساده اتاقی؛ شدیم پادشاه اتاق وارد، اجازه دریافت محض به

 .بود شدهچیده ردیف

 به ور فرماندهی طالیی هایلباس با و بود کرده گره پشتش رو هاشدست پادشاه. ایستادیم میز نزدیک و رفتیم جلو

 . داشت نظر زیر رو حیاط و بود ایستاده ساده و بلند پنجره

 : فتگ کنه پنهان ازمون رو اشآشفته نگاه کردمی سعی که حالی در و برداشت بیرون از چشم باالخره لحظه چند از بعد

 ؟ شده چیزی، خانم شاهزاده آمدید خوش_

 اگه تمدونسمی اما؛ نه یا درسته بزنم خواممی که حرفی دونستمنمی. انداختم بهش نگاهی و گرفتم گاز رو پایینم لب

 :گفتم و برداشتم جلو به قدمی همین خاطر به؛ میشم پشیمون عمر آخر تا نزنم رو حرفم

 یهحمل در که این یا کنیم مشخص رو چیز همه تکلیف همگانی حمله یک طی یا کنم پیشنهاد خواستممی، سرورم _

 شیطانی اتحاد به رو خودم مجبورم من نه اگر، کنید میدان وارد آسمان لشکر از غیر لشکری همراه هم رو من بعدی

 . بشه تموم جنگ این ترزود هرچه تا بدم تحویل

 :گفت و نشست پادشاه هایلب روی کمرنگی لبخند

 ؟ شدید خسته زودی همین به، جنگیدیم روز نیم یک تازه ما، خانم شاهزاده نگذشته جنگ از چیزی که هنوز_

 :وگفتم دادم تکون بار چند رو سرم

 وریاا جنگجویان تمام همگانی جنگ در. ببینم رو آدم همه این تدریجی مرگ ندارم دوست فقط، نشدم خسته من نه نه _

 هنوز و نشده این از کمتر سربازهامون تعداد تا و گیرممی رو شیطانی نیروهای جلوی ما، باشند داشته حضور تونندمی
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 هب جورایی یه جنگ این، دونممی مسئول هاسرباز این درقبال رو خودم من. دیدممی شکستشون دارند جنگیدن توان

 . کشید جا این به من خاطر

 :گفت همزمان و برگشت پنجره سمت به و کرد گره پشتش رو هاشدست دوباره حرفام شنیدن با پادشاه

 خاطر همین به؛ شده مطرح هم دیگه فرماندهان از تا چند توسط همگانی حمله پیشنهاد اتفاقا، چیه شما منظور دونممی _

 فکر کمی، بدید اجازه من به پس، بود خواهد ساز سرنوشت و بزرگ تصمیمی این. مشوشه و مشغول قدر این ذهنم و فکر

 . کنم اعالم رو نتیجه و بسنجم رو جوانب تمامی، کنم

 دیوار هب پشت از و شد کشیده شدت به دستم که بودم برنداشته قدم دو هنوز اما؛ اومدیم بیرون اتاق از بعد دقیقه چند

 نداختما باریدمی آتیش چشماش از و دادمی فشار دیوار به رو هامشونه که آرتین به رو متعجبم نگاه. کردم برخورد سنگی

 :گفت لرزیدمی عصبانیت از که صدایی با، کنم اعتراض تا کردم باز رو دهنم که همین و

 ؟ فهمیدی، بدی پیشنهاد بعد به این از نکرده الزم _

 :گفتم و کردم گرد رو چشمام

 ؟! پیشنهاد کدوم _

 :گفت و آورد ترجلو رو سرش و کرد بیشتر هامشونه روی رو دستش فشار

 خودت تو مگه؟ هست برسام مردک اون که جایی بری؟ هان، بدی تحویل شیطانی اتحاد به رو خودت خوایمی که _

 ؟ گیریمی تصمیم تنهایی که تنهایی

 از کاری شدم متوجه وقتی. کردم دستهاش از رهاشدن برای ایفایدهبی تالش و دادم فشار هم رو درد از رو چشمام

 :گفتم بهش رو و اومد پایین چشمم از اشکی یقطره، نمیاد بر دستم

 ... من، دارم وجدان عذاب احساس من، خب_

 :گفت و برد باال کم یه رو صداش
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 ؟ حسیبا چی ما پس، من شدی اشهمه، من، من _

 .رفت هاپله سمت به و برداشت هامشونه روی از رو هاشدست حرص با

 راحتی نفس، نیست کسی شد راحت خیالم وقتی. چرخوندم اطراف به رو نگاهم و کردم جور و جمع رو خودم سریع

، بشم ناراحت دستش از که این از بیشتر شدمی باعث و بود منتظره غیر خیلی رفتارش. نشستم زمین روی و کشیدم

، بود نزده سرم به حال به تا که ایتازه فکر. کنم حس گذشتم هایعذاب تمام کنار در رو ایتازه وجدان عذاب حس

 . نباشه مربوط خودم به فقط دیگه زندگیم شاید که این و آرتین قبال در مسئولیتم

 

 معج پادشاه اتاق تو حمله از قبل جلسه برای هاشاهزاده و هافرمانده تمام، جنگ میدان طرف به حرکت از قبل ساعت نیم

 . شدند

 . دزدنمی قدم اتاق تو دائما فکری فشار و استرس خاطر به هم دیگه بعضی و بودند نشسته هاصندلی روی بعضی

 :گفت مقدمهبی و کرد صاف صدایی پادشاه. شدند جمع میز نزدیک همگی باتیس دعوت با باالخره

 یبازنده ما قبلی جنگ در دارید اطالع که طور همون اما؛ بدم همگانی حمله دستور تا بودید خواسته من از هاخیلی _

 قبل ایدب اما؛ ندارم همگانی حمله با مشکلی هم من. بود خواهد شیطانی اتحاد با فعال حمله نوع انتخاب پس، بودیم میدان

  .کنیم انتخاب رو حمله نوع این بود ما با انتخاب که زمانی و بدیم شکست رو هااون قدرتمندانه حمله یک در اون از

 :داد ادامه، دید رو سکوت این وقتی پادشاه. موافقند طرح این با که دادمی نشون حضار یهمه سکوت

 انمید به لشکر همراه رو خانم شاهزاده، اهریمنی نیروهای از شیطانی اتحاد استفاده صورت در دارم تصمیم ضمن در _

 میدان اردو دیگه خاندان یک همراه تونندمی کنممی فکر پس، بجنگند باهاش بخوان که ندارن خاندانی ایشون. بفرستم

 . بشند

 . انداختم پایین رو سرم خجالت از و برگشت من سمت هاچشم یهمه پادشاه حرف شنیدن با
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 ؟ چی کردممی ناامید رو همه و خوردممی شکست اگه؛ ناراحت یا باشم خوشحال تصمیم این از باید دونستمنمی

 تادماف دشمن یوحشیانه حمله و هاسرباز شدنکشته دلخراش هایصحنه یاد. افتاد جونم به خوره مثل اضطراب دفعه یه

 از متونستمی آیا. بشم تردید دچار بود شده باعث حیات به عشق و جونم دادندست از ترس. ریخت پایین دلم انگار و

 و سیدمترمی من. شدمی نابود سرزمین یک امید شاید، شدممی کشته سربازهام چشم جلوی اگه؟ بیام بر کار این پس

 دیگه طرف و بودیم ما میدان طرف یک. شیطانی اتحاد هم باز و ما لشکر هم باز.بدم بروز رو ترسم نداشتم جرئت

 . هاشوحشیگری و هاخباثت همه با سرکش و رحمبی لشکری

 عیمس تمام. بیفته لرزه به تنم و بشه رو و زیر لحظه هر اضطراب شدت از وجودم شدمی باعث جنگ میدان تو حضور فکر

 هب که جنگجویی آخه. بشم پیروز برابرش در تونستمنمی هم هنوز اما؛ بردممی کار به حس این کردنمخفی برای رو

 ؟کنه کمک لشکر یک به تونهمی جوری چه کنه غلبه ترسش به نتونه و نباشه مسلط خودش

 ستمد از خیلی دونستممی. شدمی نزدیک داشت که دیدم رو آرتین و برگشتم سریع، سوار یک هایاسب سم صدای با

 . بزنم حرف باهاش بودم نکرده جرئت اتفاق اون از بعد و عصبانیه

 :گفت آروم و کرد نزدیکم رو سرش، ایستاد اسبم کنار اسبش وقتی و اومد جلو ممکن حد تا

 عنیی نیستی خودت فقط تو میگم وقتی که بفهمی تا جنگ میدان تو میام باهات منم حاال؟ کردی رو خودت کار آخرش _

 . چی

 :گفتم و چرخوندم سمتش سریع رو سرم حرفش شنیدن با

 !نه _

 . کردند نگاهمون تعجب با و برگشتند سمتمون به سربازا از تا چند چون؛ بود بلند خیلی صدام انگار

 :گفتم لب زیر و انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
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 در مسئولیتی هیچ تو اما؛میدم انجام مردم این قبال در رو اموظیفه دارم، هستم اوریا جنگجوی یه من. بیای نباید تو _

 . بندازی خطر به رو جونت نیستی مجبور تو، نداری قبالشون

 عصبانی بدجور انگار؛ شد بلند هم روی هاشدستکش شدنکشیده جیر جیر صدای و داد فشار هم روی رو هاشدست

 . بود

 . برگشت عقب صف به و گرفت فاصله ازم بعد و داد تکون تاسف ینشونه به سری

 ای داره دوستم قدر اون یکی که باشم خوشحال باید دونستمنمی. اومد سراغم ناراحتی و خوشی دوگانه حس دوباره

 . خطره در دارم دوستش که اونی جون که باشم ناراحت

 :پیچید افض تو واضحش و بلند صدای و گرفت رو لشکر تمام سکوت دفعه یک، شیطانی اتحاد یفرستاده شدن نزدیک با

 . کنندمی آغاز سرباز پنجاه و صد با رو حمله، بزرگ ویگن سرورم _

 هااون بار این تا کرد خواهش پادشاه از پیش دفعه مثل و اومد جلو الماس لشکر یفرمانده، فرستاده دورشدن محض به

 :گفت مکث کمی از بعد و انداخت من به نگاهی دور از پادشاه. بفرسته جلو به جنگ برای رو

 . کنید آماده رو لشکرتون، نیست مشکلی باشه پاسخگو تونهمی سرباز بیست و صد کنممی فکر _

 از برخ تونستمی تاخیر این. نبود دشمن لشکر از خبری هنوز اما؛ کرد حرکت میدان سمت الماس لشکر بعد دقیقه چند

 . بده بدی هایچیز

 اهپوشسی لشکر ورود با. شد پیدا پوشمشکی دست یک نفره پنجاه و صد لشکر کله و سر، دقیقه چند از بعد باالخره

 ؟! بودند گرفته عزا همه چرا، چرخوندم هاسرباز روی رو نگرانم نگاه. شد بلند لشکر کل نهاد از آه انگار اونیکس

 ترطرف اون کم یه که زمرد لشکر فرمانده به رو نکردم پیداش وقتی و شدم جا جابه اسب روی بار چند آرتادخت دنبال

 :گفتم، بود نشسته اسبش روی

 ؟ شده چی، خواممی عذر_
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 من که شده چیزی حتما؛ شدم نگران بیشتر کارش این با. کشید آه و برداشت میدان از رو سبزرنگش هایچشم فرمانده

 :گفتم و شدم ترنزدیک کم یه بار این. دونمنمی

 ؟ شده چی بدید توضیح میشه، شدم نگران من_

 :گفت لحظه چند از بعد باالخره و داد تکون رو سرش بار چند فرمانده

 . بشه میدان وارد زودی این به اونیکس لشکر کردیمنمی فکر _

 :گفتم و کردم اخمی

 ؟ بشه میدان وارد لشکری چه کنهمی فرقی مگه_

 :گفت و گرفت میدان سمت رو نگرانش نگاه دوباره فرمانده

 . هاستاون لشکر ترینقوی اونیکس لشکر، داره فرق خیلی بله _

 جا نای آرتادخت کاش؟ چی یعنی بیشتر قدرت این دقیقا گفتنمی چرا! دادمی جواب نیمه و نصفه مرد این چرا خدا وای

 . بفهمم رو چیز همه خودم و کنم صبر جنگ شروع تا بودم مجبور. گرفتممی ازش کاملی اطالعات تا بود

 عقب غبار و دود وقتی لحظه چند از بعد و گرفت رو میدان تمام سیاه دود دفعه یه، لشکر دو یورش و جنگ شروع با

 . شد برابر دو پوش سیاه لشکر انگار، نشست

. برم لوج پادشاه نزدیکی تا رو اسبم و زدم هم به رو هامچشم بار چند! باشه حقیقت بینممی دارم که چیزی شدنمی باورم

 :گفت که شد بلند سرم پشت از فرماندهان از یکی صدای

 .شدند میدان وارد شیطانی نیروهای، کنید نگاه _

 . فتادمی اتفاق زمرد لشکر جنگ از تربد حتی واقعی عام قتل یک وضع این با. کردم دقیق میدان سمت رو نگاهم دوباره
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 رو رورغ و شجاعت و بود گرفته باال دوباره جسارتم و دوستی نوع حس انگار. سوخت الماس لشکر هایسرباز حال به دلم

 نوبت الحا. کردممی عمل قولم به باید، باشم تفاوتبی مردم این به نسبت تونستمنمی من. ریختمی وجودم به هم با

 بین که بلندی صدای با، گرفتم قرار روش به رو وقتی و کشیدم پادشاه سمت رو اسبم یدهنه.بشم میدان وارد که بود من

 :گفتم برسه گوشش به همهمه همه اون

 . باشه میدان به ورودم برای مناسب زمان حاال کنممی فکر، سرورم _

 :گفت و کرد نگاهم ایلحظه چند حرفم شنیدن با پادشاه

 ؟ بیاید بر پسشون از تونیدمی مطمئنید، خانم شاهزاده هستند اونیکس خاندان لشکریان بینیدمی که هااین _

 شده گیر جو هم شاید. نترسم هیچی از زمان اون در و بشه داغ حسابی سرم بود شده باعث هامرگ تو خون هجوم

 :زدم فریاد و بردم باال رو صدام چون؛ بودم

 . کرد خواهم مبارزه خونم قطره آخرین تا، سرورم بله _

 صادر رو انمید به ورود اجازه بالفاصله و بشه راحت پادشاه خیال شد باعث انگار امسابقهبی نفس به اعتماد و بلند صدای

 . کنه

 ترراف چیزی جنگ که این از غافل؛ کردم کج میدان سمت رو اسبم سر غرور پر ایسینه و باد پر سری با اجازه دریافت با

 . ماست رویاهای از

 دیدن با، شدممی ترنزدیک که چی هر اما؛ بردم ترباال رو سرعتم انگیزه و عزم با و کردم هی میدان سمت رو اسبم

، ودب شده آماده بودم کرده تمرین براش هامدت که جنگی برای شرایط همه که حاال. شدمی ترخالی دلم ته انگار هاجنازه

  .کردمی بیشتر وجودم تو لحظه به لحظه رو ترس که بعدی بودم شده خودم شخصیتی تلخ بُعد این متوجه تازه

 . مرگ و بود مرگ فقط جا این، داشت فرق خیلی هاقصه تو هایجنگ و حماسی هایداستان با انگار جا این
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 برام دح از بیش صحنه این؟ بود شده چِم من خدایا. کردم نگاه و ایستادم فقط متری چند فاصله از و کردم کم رو سرعتم

 .بودند دنشتکه تکه حال در یا بودند شده پاره پاره ممکن شکل ترینبد به که جونیبی هایبدن. بود آورشوک و سنگین

 . برگردم سمتش به که بودم اونی از ترگنگ اما؛ شد بلند سرم پشت از آشنایی فریاد صدای انگار

 :پیچید گوشم تو بار این و شد بلند دوباره صدا

 . براشون کن کاری یه، هستی سربازا این امید تو؟ کنیمی چیکار_

 . شدم بیدار عمیقی خواب از انگار، کرد برخورد بازوم با محکم دستی وقتی و شد ترنزدیک و نزدیک صدا

 ورشی جلو به سیاهش اسب با که انداختم، شد مهلکه اون وارد من از ترجلو که طالیینقاب مرد سمت رو مضطربم نگاه

 بهم ریتلنگ انگار شجاعتش دیدن با. آوردمی در پا از بود راهش سر که رو سیاهپوشی سرباز هر بلندش تونفای و بردمی

 . خورد

 دوم لنگرت، بودند افتاده زمین روی تردور کم یه که هاییزخمی منتظر و ملتمس هاینگاه دیدن با و انداختم پایین رو سرم

 . بودم هاسرباز این امید من؛ زدم خودم به رو

 کروشا هایحرف یاد. کشیدم بیرون رو کمرم به شدهبسته هایچوب تکه و بردم شنلم زیر رو سردم هایدست ارادهبی

 . مهارت، ایمان، تمرکز؛ افتادم

 بشم متوجه که این از قبل. دارم ایمان هم اوریا قدرت به پس، دارم ایمان اوریاست خالق که خداوند نیروی به من

 القخ نهایتبی قدرت به دیگه بار یه شدند باعث و ریختند پایین آبشار مثل رنگ آبی نور همراه به چرمی هایتسمه

 . بشم امیدوار

 یهدنبال. کردم حرکت، بود درگیر الماس سرباز یک با که پوشیسیاه اولین سمت و اومدم پایین اسب از بالفاصله

، بودم هاسرباز این امید من. ذاشتندمی جا زمین روی رو رنگشون آبی رد و شدندمی کشیده سرم پشت هاشالق

 . کردمنمی ناامید رو امیدشون
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 پوشسیاه سرباز سمت کردممی تصور چه اون از بیشتر باقدرتی اوریا لحظه یه تو و بردم باال رو راستم دست شالق

 رتپ عقب به دشمن چه و خودی چه، بودند جنگ مشغول قسمت اون تو که هاییسرباز تمام بعد ثانیه چند. اومد پایین

 .شدند

 روی ترفطر اون متر چند که هاییسرباز به بعد و انداختم، بود شده برابر چند نورش انگار که اوریا به رو متعجبم چشمای

 . ندیدند آسیبی خودی هایسرباز خداروشکر؛ شدندمی بلند جاشون از داشتن و بودند افتاده زمین

 یدانم دیگه سمت به و شدن جدا اونیکس نیروهای از سریع وضعیت این دیدن با پوشاینقره هایسرباز بعد لحظه چند

 . کنم مبارزه تونممی بهتر باشند دور اگه شدند متوجه حتما. دویدند جنگ

 پخش و خاک و سبزه هایتکه شدن کنده با. کردم هاشالق چرخوندن به شروع بار این و ندادم دست از رو فرصت

 . بودند زده حلقه دورم سیاهپوش هایسرباز، نشست خاک و گرد وقتی و شد تار دیدم لحظه یک هوا روی شدنشون

؟ اشتند عضوی هیچ چرا اینا صورت. افتاد امسینه ته قلبم انگار و چرخوندم تکشون تک خالی هایصورت روی رو نگاهم

 .بود سیاه اشهمه چرا

 بودند الماس هایسرباز به حمله حال در عادی هایچهره با اونیکس سربازهای که میدان یدیگه سمت رو سرم سریع

 .بودند شیطانی نیروهای همون بودند کرده محاصره رو من که هاییاین پس، چرخوندم

 گرفتم میمتص و شدم تردلگرم، احساس نه و دارند قلب نه که هستند خبیثی شیاطین هامشالق هایمقتول که این فکر با

 . بایستم مقابلشون برابر چند قدرتی با

 به ور غرورم پر نگاه. کردند گردعقب قدم یک شیاطین و شد ایجاد بلندی صدای. کوبیدم زمین به و بردم باال رو اوریا

 دیگه آدم یه ازم اون. بودم همیشگی حسیبای از جدا کسی اوریا با من. انداختم شیطانیم دشمنان به بعد و اوریا

 یاهس دود از مخلوطی، برخورد هر با و آوردممی پایین رو هاشالق؟!هستم کی واقعا من کنم فکر شدمی باعث و ساختمی

 به و ندکردمی حمله سمتم تا چند تا چند اوقات گاهی و یکی یکی اوقات گاهی که شیاطینی. پاشیدمی هوا به آبی نور و

 اما؛ ودب گذشته فرساطاقت مبارزه این از قدر چه دونمنمی. شدمی متالشی هم از سیاهشون وجود تمام نرسیده راه نیمه

 . میشه کم شیطانی نیروهای تعداد از لحظه به لحظه که دیدممی
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، کردیم تموم رو انرژیم داشت بدنی فعالیت همه این. اومدمی ترپایین اوریا روی کنترلم سطح و کردممی ضعف داشتم

 . کردممی سرهیک رو کار ترزود باید

 ارانگ اما؛ کنم شروع رو مونده باقی سیاهپوش چند زدنپس برای تالشم آخرین کردم سعی و بردم باال رو شالق هردو

 لحظه چند. نشستم زمین روی زانو با و شدند شل پاهام، بیاد پایین شالقم که این از قبل چون؛ بود کشیده ته نیروم واقعا

 . شد چوب تکه دو به تبدیل دستام توی و اومد در اول شکل به اوریا هم بعد

 . کردمنمی حس خودم تو مبارزه یادامه برای نیرویی هیچ و بود شده جمع هم تو اممعده

 اون پس از که من. کردم نگاه شدندمی نزدیک احتیاط با که شیاطینی به و کشیدم بیرون هامچکمه کنار از رو خنجرم

  ؟باشم ناپذیرشکست قدر این تونستممی هم اوریا بدون آیا اما؛ نبودند چیزی هااین مطمئنا، بودم اومده بر همه

 هایسرباز آخرین با جنگ مشغول طالیینقاب دالور همراه به پوشاینقره مردان. چرخوندم اطراف به رو رمقمبی نگاه

 . شدمی تموم داشت جنگ یعنی این و بودند اونیکس

 هیچ به نجرخ پس، کنند سرپام بتونند که بودند اونی از ترخسته پاهام. برداشتم رو اوریا دوباره و انداختم پایین رو خنجر

 . خوردنمی دردی

 رو شیطانی نیروهای هجوم. کنه کمکم بخوام خدا از و کنم تمرکز اوریا روی دیگه بار یه کردم سعی و بستم رو چشمام

 . نه یا بدم انجام رو دفاعم آخرین تونممی دونستمنمی و کردممی حس

 نامطمئ، باشند نشده فعال هاشالق اگه. آوردم فرود سمتش رو اوریا و کردم حس رو سایه یک شدن رد هامپلک پشت از

 . میشم کشته دیگه ثانیه چند تا

 پر گاهن، رفتمی هوا به که دودی و بودند شده متوقف سرجاشون که شیاطینی دیدن با و کردم باز رو چشمم یک ترس با

 . بود هشد روشن زیباش درخشش از فروغمبی هایچشم و بود گرفته تابیدن دوباره آبی نور؛ برگشت اوریا سمت امیدم

 مه شیطانی هایسرباز این شوم آثار آخرین ضربه یک با و بردم باال رو شالقم، بودم نشسته زانو روی که طور همون

 . شد نابود
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 تمام؛ دمب ادامه تونستمنمی دیگه. نشستم نمدار و سرد زمین روی و انداختم خالیشون جای به رو گیجم و زدهحیرت نگاه

 . کردمنمی حس هم رو هامدست حتی، بود شل تنم

 زا حمله قصد که جدیدی دشمنان هویت از تا برگردم کردم سعی و خوردم هول، شد بلند پشت از که هاییقدم صدای با

 رو هاارک ترینساده انجام توان که بودم شده خالی باتری یک مثل بود فایدهبی انگار اما؛ بشم آگاه داشتن رو سر پشت

 .نداره هم

 نه و بود مونده برام انرژی نه. نبود ممکن کردنشفعال دیگه. انداختم بود شده فعال غیر دوباره که اوریا به رو امیدمنا نگاه

 . بود ساخته کارم دیگه بار این؛ تمرکزی

 کس یچه دیگه ولی؛ بگیرم کمک اونا از بتونم بلکه تا کشوندم، بودند مبارزه حال در بقیه که جایی طرف به رو هامچشم

 . نبود جا اون

 کل از که داشتم رو معلولی آدم حس. شدند آویزون صورتم اعضای تک تک کردممی حس و بود شده حالتبی نگاهم

 . داره اختیار در دیدن برای رو هاشچشم و نشستن برای رو فقراتش ستون تنها بدنش اعضای

 این با من و بودند مرده همه یعنی؛ بودیم خورده شکست جنگ تو یعنی؛ رفت ترباال قلبم ضربان و شدند ترنزدیک هاصدا

 ؟! بودم مونده تنها شدندمی ترنزدیک هرلحظه که شیاطینی

 من. شه مومت جوری این چیز همه خواستمنمی، تونستمنمی. شد کشیدنمنفس مانع و نشست گلوم روی سنگینی بغض

 ...من، دادم کشتن به رو سرباز همه این من، بودم لیاقتیبی و خوردهشکست یشاهزاده

 ودب افتاده جوش و جنب به که لشکری به رو هامچشم. شد بلند خودی لشکریان سمت از هلهله و فریاد صدای دفعه یه

 .شد شادی فریاد به تبدیل هم سرم پشت صداهای که بودم نفهمیده رو ناگهانی شادی این علت هنوز. انداختم

 وت بدنم تمام انگار، حرکت ذره یک از دریغ اما؛ شده شادی همه این باعث اتفاقی چه ببینم و برگردم خواستمی دلم

 . بود شده قفل نشسته حالت همون
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 ضبغ اما؛ کردم باز اسمش صدازدن برای رو دهنم ناباورانه و کردم حس رو آبی شنل با مردی عبور گرمای بعد لحظه چند

 و بودیم میدان پیروز ما، بود پیروزی ینشونه هااین همه خدایا. کردند باز رو راهشون هم سر پشت هاماشک و نداد اجازه

 .بودم نفهمیده لحظه این تا من

 گرفته دستش تو رو شفق افسار که حالی در و اومد جلو قهرمان یک مثل درست، خوردمی تکون باد تو که شنلی با آرتین

 :گفت زدمی موج صداش تو که ایاندازه و حدبی خوشحالی با و زد روم به دلنشینی لبخند بعد، زد زانو کنارم، بود

 لشکر متس برگردیم تا شو بلند، نبردی این قهرمان تو. شدیم پیروز ما؟ بینیمی؟ عزیزم نمیشی بلند چرا؟ شده چی_

 . باشیم سهیم شادی این تو هم ما و خودمون

 حس دوشم روی از رو بزرگی وظیفه شدنبرداشته آرامش و شد جمع چشمام تو شوق اشک دوباره حرفاش شنیدن با

 . کردم

 نهمی خاطر به. بود فایدهبی واقعا انگار اما؛ کردم شدن پا روی برای رو تالشم تمام و دادم فشار زمین روی رو هامدست

 :گفتم لبخند و اشک بین و بردم باال آرتین سمت رو نگاهم

 . آوردم کم کنم فکر، تونمنمی ولی؛ شم بلند دارم دوست _

 رفتندمی رلشک سمت به داشتن که پوشیاینقره سربازهای به که حالی در و انداخت بهم پرمحبتی نگاه حرفم شنیدن با

 . کردیم حرکت شفق طرف به کم کم و کرد بلندم زمین از یاعلی یه با، زد بغلم زیر رو دستش، کردمی نگاه

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی. کردم محکم تودستم رو افسار و نشستم اسب روی کمکش با

 . سرپام زور به دیگه کن باور، بریم شو سوار خب_

 :گفت بشه سوار تا ذاشتمی زین روی رو دستش که همزمان و کشید جلو رو اسبش

 . حسیبا آوردم ایمان مهارتت به امروز_

 ! شنیدم آرتین دهن از رو حرف این شدنمی باورم؛ شدند گرد تعجب از چشمام
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 از خوشحالیم و ذوق تمام پس، دیدمنمی خودم از دادنشنشون برای توانی اما؛ کردم حس وجودم اعماق تا رو شادی

 . گذاشتم نمایش به کوچیک لبخند یک شکل به رو باورنکردنی پیروزی این

 به هدست دسته بعد و یکی یکی اول آسمان لشکر اعضای. شد بیشتر هیاهو و شادی صدای، لشکر به شدننزدیک با

 دنبازمون برای توانی دیگه که هاییچشم با هم من و کردند گفتن تبریک به شروع خوشحالی با و اومدند سمتمون

 شکر بزرگ اتفاق این خاطر به رو خدا دلم تو و کردممی نگاه بود جریان در اطرافم که آبی رویای به، نداشتند

 هوا. کنم باز هم از رو آلودمپف هایچشم و بکنم خواب از دل تونستم ساعته دوازده استراحت یک از بعد باالخره.کردممی

 .بود حرکت در جا همه رقیق مه و بود نشده روشن کامال هنوز

 و یازن و راز برای االن از بهتر زمانی چه که کنم فکر خودم با شدمی باعث و بود شده فرماحکم قلعه تو عمیقی سکوت

 .داره وجود خدا از کمک درخواست

 ور مسی کاسه، رفتم آب از پر و چوبی هایبشکه از یکی سمت به و کردم جدا زمین از رو دیروزم مبارزه از دردناک بدن

 نای. داشتم دوست رو دلپذیر و زنده هوای این تو نمازخوندن قدر چه. گرفتم وضو خنکش آب با و بردم فرو زالل آب تو

 هیچ بی رو کوتاه قدر چه هر ایلحظه شدمی باعث و کردمی جدام دلهره و جنگ از پر دنیای از که بود چیزی تنها عبادت

 . بگذرونم ایغصه و غم

 عدیب جنگ برای باید. کنم کم دردشون از کمی هامدست چرخش با کردم سعی و دادم بدنم به قوسی و کش نماز از بعد

 . نیارم کم و نگیرند درد مدت طوالنی مبارزه یه خاطر به هامعضله دیگه بار این شاید تا کردممی گرم رو بدنم

 . تادنداف راه هابشکه سمت صورتشون و دست شستن برای یکی یکی و شدند بیدار کم کم هم بقیه بعد دقیقه چند

 . کردم حرکت پادشاه اتاق سمت خودم، بیاد دنبالم جلسه اعالم برای فرستاده که این از قبل و خوردم مختصری صبحونه

 تونس کنار باالخره لحظه چند از بعد و کشوندم حیاط کنار و گوشه به امعالقه مورد مرد دنبال رو پرعطشم نگاه راه بین

 . دیدمش، بود داده تکیه پشتش دیوار به رو پاش یک و بود کرده شلوارش جیب تو رو هاشدست که حالی در بلند
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 اگه ایدش. بود بهم حواسش قدر چه. افتادم دیروز یاد، داشت نظر زیر رو حرکاتم تک تک که تیزبینش هایچشم دیدن با

 نگه خیره نقطه یک به فقط رو امزدهشوک نگاه و ایستادممی جا همون جنگ آخر تا، نبود شجاع و جذاب مرد این

 پدرم و خاندان برای بزرگ ننگ یک و کردممی فرار هم شاید، بشم کشته تا ایستادممی جا اون قدر اون شاید، داشتممی

 . آوردممی بار به

 قطف من از سهمش تمام که مردی، مدیونم مرد این به رو زندگیم تمام شاید کردم فکر خودم با و شدم قلعه بنای وارد

 . بود یواشکی هایکردننگاه و پنهانی هایقرار

 حظهل یک، بودند صحبت مشغول پادشاه اتاق در نزدیک که دیگه یشاهزاده چند و باتیس دیدن با و رفتم باال هاپله از

 نشده پیروزیم و مبارزه از بعد هاشاهزاده العملعکس متوجه اصال که بودم داغون و خسته قدر اون دیروز. کردم مکث

 . بودم

 . بشم اتاق وارد حضورشون به توجهبی کردم سعی و انداختم پایین رو سرم

 ودب معلوم که هاییچهره با و بودند حاضر هافرمانده و هاشاهزاده تمام تقریبا. برگشت سمتم هاسر همه ورودم محض به

 !باشند خوشحال هم با همه جماعت این دیدیم بار یه باالخره خداروشکر. کردندمی نگاهم بارهمی ازش خوشحالی

 :گفت همیشگیش آروم صدای با من دیدن محض به پادشاه. نشستم صندلی آخرین روی و کردم سالم

 . بشید جلسه وارد زودی این به خستگی وجود با کردیمنمی تصور، آمدید خوش، نژادپاک خانم شاهزاده بر درود_

 :گفت بلند صدای با پنجره کنار از پوشطالیی و جوان شاهزاده

 . بود مشخص کامال که دیروزشون مبارزه از، عالیجناب کنند شوکه رو همه دارند عادت خانم شاهزاده _

 :گفت و شد جا جابه صندلیش روی، بود ترباال بقیه از سنش نظرم به که ایدیگه اینقره شاهزاده

 ودمخ نوجوانی خاطرات به رو من. بودم ندیده رو ایمبارزه چنین دیگه که بود هاسال، خانم شاهزاده میگم تبریک واقعا _

 . نبود جلودارش کس هیچ شدمی میدان وارد وقتی که الجوردی جنگجوی یخاطره؛ بردید
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 گیرچشم قدر این مبارزم کردمنمی هم رو فکرش. کردم انگشتام با بازی به شروع و انداختم پایین خجالت با رو سرم

 :گفتم آروم صدای با همین خاطر به، باشه بوده

 . نکردم کاری من، اومدمی بر اوریای جنگجوی هر پس از که بود کاری این _

 :گفت هیجان با و شد بلند پادشاه به نزدیک صندلی روی از و زد لبخندی زمرد لشکر فرمانده

 یک نگج میدان در شما، کنه مبارزه شیطانی سرباز همه اون با تنه یک نتونسته حال به تا جنگجویی هیچ! هرگز، هرگز _

 . نکنید نفسی شکست لطفا، خانم شاهزاده بودید اعجوبه

 و بوده غیرممکن و بزرگ قدر این من دیروز کار واقعا یعنی؛ کردم نگاه زمرد فرمانده به تعجب با و دادم باال رو ابروهام

 یلهوس این به خوادمی کردممی فکر، بشم متحد باهاش خواست ازم وقتی. افتادم برسام حرف یاد؟! دونستمنمی خودم

 شاید هک کردممی فکر هاتعریف و هاتوصیف این شنیدن با حاال اما؛ بشم شیطانی اتحاد قلمرو وارد باهاش تا بزنه گولم

 خیلی مزیرک دشمن که این مثل. بده تشکیل جدیدی امپراطوری من نیروی کمک با خواستهمی و بوده واقعی پیشنهادش

 اون و برسام یادآوری با. ترسوندمی رو من دنیا تو چیزی هر از بیشتر زیرک دشمن این و برده قدرتم به پی من از ترزود

 .شد سیخ تنم موهای تمام کردم احساس، بود اومده سراغم به که شوم روز

 . کردم نگاهش تعجب با و شد پاره درازم و دور افکار رشته، پادشاه دهن از اسمم شنیدن با

 :گفت و کرد نگاهم دقت با پادشاه

 . ازتون پرسیدم سوالی؟ خانم شاهزاده کجاست حواستون _

 :گفتم خجالت با و گرفتم دندون به رو لبم

 ؟ کنید تکرار رو سوالتون میشه، نشدم متوجه خواممی عذر _

 :گفت لبخند با و داد تکون سری

  ؟بجنگید تونیدمی هاسرباز از تعداد چه با برسام شاهزاده بر عالوه بعدی جنگ در کنیدمی فکر شما پرسیدم _



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر نارسیس زد ای آر | آسمانشاهزاده ای از رمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 299 

 با خوامب که این فکر حتی. اومد سراغم همیشگی یدلهره و شد مور مور تنم تمام، پادشاه زبان از برسام اسم شنیدن با

 . بگیرم تهوع حالت اضطراب شدت از شدمی باعث و انداختمی جونم به رو وحشت، کنم مبارزه برسام

 :گفتم نکنم نگاه بهش کردممی سعی که حالی در و دادم قورت رو دهنم آب

 عنیی؛ نمیاد خوشم ازش من بخواید و راستش... برسام اما؛ عالیجناب کنممی مبارزه بخواید که سرباز تعداد هر با من_

 . کنم مبارزه باهاش تونمنمی

 چه ردندکمی فکر خودشون پیش حتما. زنندمی حرف چی درباره دونستممی. شد بلند اتاق کنار و گوشه از پچ پچ صدای

 تا جهنمی مرد اون یوسیله به هااون از یکی کدوم اما؛ بشم رو به رو خودم حریف با نیستم حاضر که هستم ترسو قدر

 ؟ کنند درک رو حالم تا بودند رفته مرگ پای

 اهینگ جنگجو مرد. برگشت سبز و بلند موهای با اندام الغر مرد سمت همه نگاه، زمرد خاندان اوریای جنگجوی صدای با

 :گفت و انداخت من به

 از انعم جنگ پایان تا کنیم سعی و بگیریم رو برسام شاهزاده جلوی اوریا جنگجویان ما که اینه من پیشنهاد، سرورم _

 . بپردازند دشمن نیروهای بقیه با مبارزه به راحت خیال با ایشون تا بشیم خانم شاهزاده به شدنشنزدیک

 :گفت تندی لحن با و برگشت زمرد جنگجوی طرف به سریع الماس اوریای جنگجوی نگاه

، تنیس هم شیطانی نیروی یک، نیست ساده جنگجوی یک مرد اون؟ کیه برسام شاهزاده دونیدمی شما؟ گیدمی چی _

 ؟ کنیم چه هستن خودمون اصلی حریف که اوریایی جنگجویان با ضمن در! شیطانه خودِ اون

 :گفت پادشاه به رو و آورد جلو رو سرش میز دیگه سمت از آمیتیست اوریای جنگجوی

 برسام شاهزاده مثل جنگجویی برابر در رو قدرتم داشتم آرزو همیشه. ندارم کار این با مشکلی هم من، سرورم _

 . کنم مشغول هم رو برسام، خودم همتای با مبارزه بر عالوه تونممی شخصه به من. بسنجم

 :گفت بعد لحظه چند چون؛ شد تسلیم انگار حرف این شنیدن با الماس یشاهزاده
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 . بیاریم دوام برابرش در بتونیم امیدوارم فقط، ندارم مشکلی هم من وصف این با _

 منی اطرخ به، انداختندمی خطر به من خاطر به رو جونشون داشتند همه اینا. نشست دلم تو بزرگی غم حرفش شنیدن با

 رو ترس ینا تونستمنمی چرا؟ ترسیدممی شیطانی مرد این از قدر این چرا آخه خدایا. بیام کنار ترسم با تونستمنمی که

، رفتگ قرار روش به رو دقیقا وقتی و کرد هِی بزرگ لشکر طرف به رو اسبش پادشاه؟بزنم پس قبلیم هایترس مثل هم

 :کرد شروع رو نهایی جنگ از قبل سخنرانی آخرین اقتدار و غرور با و کرد صاف رو صداش

 لشک این به جنگ اگر که دارید اطالع شما یهمه. بود خواهد همگانی نبرد یک امروز نبرد، دلیر سربازان شما بر درود _

 دشمن شکرل زیادِ تعداد به، شجاع سربازان. نداره شکست جز پایانی که میشه فرسایشی نبردی به تبدیل، کنه پیشروی

 راحتی به شتال کمی با پس، شده کم بسیار شیطانی نیروهای از استفاده دلیل به لشکر این سربازان قدرت، نکنید توجه

 . پیروزی سوی به پیش پروردگار قدرت بر تکیه و امید با. خورد خواهند شکست

 از ندهمو باقی سرباز هشت و سی و پادشاه جز به همه بعد لحظه چند و شد بلند لشکر تمام از نماییقدرت فریاد صدای

 . کردیم پیشروی به شروع منظم هایصف تو، الماس لشکر

 درتمندق دشمن تا چرخیدمی، شدمی نزدیک داشت مقابل سمت از که لشکری تو دائما نگرانم هایچشم و نبود دلم تو دل

 . بگیرم کار به رو آتشینش هایچشم از فرار برای تالشم تمام و کنم پیدا رو زندگیم بزرگ کابوس و

 زیر ور آسمان لشکر اعضای بتونم تا کردم جا به جا زین روی رو خودم. ایستادند همدیگه متریده فاصله تو لشکر دو هر

 رو اضطرابی و ترس جو شدمی اما؛ بود شده پوشیده شنل کاله وسیله به صورتشون بیشتر تقریبا که این با. بگیرم نظر

 لمث درست؛ بود کرده پر رو وجودشون تمام وحشت مطمئنا و بود هااون جنگ اولین این. کرد حس، بود اومده وجود به که

 کرده مچاله دستم تو رو افسار اضطراب شدت از عظمت اون به لشکری دیدن با هم هنوز مبارزه یک وجود با که من

 . بودم

 دستش تو گاو شاخ شبیه چیزی با مردی، شدند سازسرنوشت نبرد این شروع یآماده هم روی در رو لشکر هردو وقتی

 بعد بالفاصله. کرد اعالم رو جنگ آغاز و پیچید دشت تو مهیب و بلند صدای. دمید داخلش رو نفسش و دوید میدان وسط
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 چهرهیب و پوشسیاه نیروی هفتصد یا ششصد حدود و گرفت رو شیطانی اتحاد لشکر کل دوباره سیاه دود، اتفاق این از

 .شد اضافه بزرگشون لشکر به

 مبارزه هم با دسته دسته که هاییسرباز از دشت تمام دفعه یک و بردند یورش هم سمت لشکر هردو بعد لحظه چند

 .شد پر، کردندمی

 . زد خشکم برسام دیدن با اما؛ چرخوندم جنگید اوریا با توش بشه که خالی فضای دنبال رو جستجوگرم هایچشم

 پروندمی جرقه گاهی از هر و باریدمی آتیش ازشون که هاییشالق به و زدم هم به بار چند اضطراب شدت از رو هامچشم

 .بودند اینا آتشین هایشالق پس، شدم خیره

 رو شصورت نصف که ایآشفته موهای و وحشیانه هایخنده با که انداختم حریفم شیطانی صورت به هاشالق از رو نگاهم

 رو جلوش هبقی نبود قرار مگه خدایا، افتاد لرزه به تنم تمام دیدنش با. اومدمی نظر به همیشه از ترترسناک، بود پوشونده

 ؟! بگیرند

 شفق و کشیدم رو افسار. بشه ورحمله سمتم غفلت یک با مبادا تا کردمنمی جدا ازش هم ثانیه یک رو امزدهوحشت نگاه

 :زد داد و خندید تربلند صدای با بار این چون؛ شده ترسم متوجه بود معلوم. بردم ترعقب قدم چند رو

 . بدی شکستم تونیمی که بده نشون و جلو بیا، منی حریف تو؟ کوچولو شاهزاده کنیمی فرار کجا _

، وندمچرخ اطراف به رو نگرانم نگاه و بردم ترعقب قدم چند رو اسبم هم باز. شد برابر ده ترسم انگار صداش شنیدن با

 ؟ بودند کجا بقیه پس

 ایدنب. کشیدم خجالت خودم از، جنگیدندمی شجاعانه طور اون ترس ایذره بدون قدرت تمام با که هاییسرباز دیدن با

 دیگه کردم سعی پس، بشه خالی هم هاسرباز بقیه دل شدممی باعث کارم این با؛ دادممی نشون ضعف خودم از

 کشیدنبیرون برای رو هامدست و اومدم پایین اسب از سریع. کردممی حفظ رو ظاهرم باید حداقل. نکنم گردعقب

 . رهبب بین از رو من ضربه یه با و برسه راه از شیطان این تا بذارم دست روی دست تونستمنمی. کردم آماده هاشالق
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 شده سفید چگ مثل مطمئنم اما؛ ببینم رو صورتم تونستمنمی. دادندنمی رو دستام تو اوریا شدنمحکم یاجازه بدنم لرزش

 .بردمی مرگ پای تا رو من داشت ترس این و ترسیدممی من. بود

 :گفت و شد بلند ترنزدیک فاصله از بار این برسام کریه و بلند یخنده صدای

 ؟ سرزمینمون به بیای دردسربی نکردی قبول چرا ترسیمی من با جنگیدن از قدر این که تو _

 :گفتم شدهقفل هم به دندونای الی از و دادم بیرون ترس با رو نفسم

 . ترسمنمی... من_

 . کرد باز رو حمایتگرش هایدست و دوید جلو به بحرانیم لحظات ناجی، بده جواب بخواد که این از قبل و زد پوزخندی

 لوج به قدمی ساختگی نفس به اعتماد با و کردم نگاه بود شده حمله یآماده گاردگرفته که آرتین به خوشحالی با

 . شدم متوقف، برگردم عقب به خواستمی ازم که فریادش صدای با اما؛ برداشتم

 :زد داد و کرد اخمی، بود نشده خوشحال زیاد آرتین ورود از انگار که برسام

 . خانومه شاهزاده اون من حریف، طالیینقاب کنار برو _

 :داد ادامه کردمی روم و زیر نگاهش با که حالی در و خندید دوباره بعد

 . برممی لذت خیلی باهاش جنگیدن از، جنگیدیم هم با بار یه _

 :زد یادفر بود ممکن که صدایی آخرین با و برگشت سمتم به، گرفت آتیش انگار دفعه یه حرف این شنیدن با آرتین

 ؟ برو نمیگم مگه _

 امورهدلش و نگرانی با وقت اون؟ کردممی اعتماد بهش باید. برداشتم عقب به قدمی و انداختم بهش رو نگرانم هایچشم

 . بذارم تنهاش غول اون با تونستمنمی. کردممی چی
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 خیال با .نه برسام با ولی؛ بجنگم سرباز تا هزار با بودم حاضر. کشیدم راحتی نفس اوریا جنگجوی سه ناگهانی ورود با

 . بشند حریفش تونستندمی حتما تایی چهار. کردم بیشتر قدم چند رو امفاصله راحت

 :زد فریاد، بود گرفته حرصش بدجور انگار وضعیت این دیدن با که برسام

 قدرت پس، خب بسیار؟ کنیدمی دفاع کوچولو شاهزاده از دارید جوری این کنیدمی خیال؟ بجنگید من با خوایدمی شما _

 . کنید تعریف بقیه برای موندید زنده اگر و ببینید رو من

 از چیز همه انگار دفعه یه. پیچید دشت تمام تو صداش که کشید بلندی سوت و برد دهنش سمت رو دستش بالفاصله

 .برگشتند ،بود گرفته من طرف به رو اشاشاره انگشت که برسام سمت به شیطانی و سیاه نیروهای تمام و ایستاد حرکت

 .آوردند هجوم سمتم به شیطانی سرباز هاصد از بزرگی و سیاه یتوده بعد لحظه چند
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